SAM PAVALDŽIŲ ASPĮ 2016 METŲ SIEKTINŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ ATASKAITŲ SUVESTINĖ
Eil.
Nr.

Eil.
Nr.

1.
1.
2.
3.
4.

Vertinimo rodiklis
VšĮ VUL Santariškių klinikos
Kiekybiniai rodikliai
Finansinis įstaigos veiklos rezultatas
Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis
Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis
Papildomų finansavimo šaltinių
pritraukimas
Kokybiniai rodikliai
Pacientų pasitenkinimo teikiamomis
paslaugomis lygis ir pacientų skundų
tendencijos

Rodiklio vertinimo kriterijus

Teigiamas
Neviršyta 60 proc.
Neviršyta 1,9 proc. nuo darbo užmokesčio fondo
Ne mažiau kaip 3,5 procentai nuo gautų pajamų

11.

Ne mažiau kaip 18 balų pagal Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d.
įsakymą Nr. V-1073;
Ne daugiau kaip 0,01 proc. skundų nuo gydytų
pacientų
Kokybės vadybos sistemos diegimo ir Parengta / koreguota ne mažiau kaip 65 procedūrų ir
vystymo laipsnis
(ar) diagnostikos ir gydymo protokolų
Prioritetinių paslaugų teikimo
Dienos stacionaro ir ambulatorinių paslaugų
dinamika
augimas daugiau kaip 5 proc.
Darbuotojų kaitos rodiklis
Ne daugiau kaip 10 proc. (neįskaitant VUL
Santariškių klinikų filialų bendrųjų tarnybų
reorganizavimo ir rezidentų)
Informacinių technologijų diegimas ir Metinių planuotų užduočių įvykdymas – 100 proc.
vystymo lygis
Įstaigoje taikomų kovos su korupcija Suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros
priemonių vykdymas
įstaigos vardas
Prevencinių programų vykdymas
Šalies vidurkio viršijimas 50 proc.

1.

LSMU ligoninė Kauno klinikos
Kiekybiniai rodikliai
Finansinis įstaigos veiklos rezultatas

5.

6.
7.
8.

9.
10.

2.

Teigiamas

Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis
Neviršyti 70 proc.
2.
*Įvertinta 8 balais, atsižvelgiant į I. Cechanovičienės 2017 m. balandžio 28 d. el. laišką.
1

2016 m. rodiklių įvykdymas

Įvykdymo
įvertinimas
balais

+2.103,5 tūkst.
52,1 proc.
0,9 proc.
4,4 proc.

10
10
10
10

18,41 balo

10

0,01 proc.
Parengtos 122 procedūros ir diagnostikos ar 10
gydymo protokolai, planuoti auditai atlikti.
Dienos stacionaro paslaugų augimas 8 proc.
10
8,56 proc. (be ILTL filialo darbuotojų)
0
10,76 proc. (įskaitant ILTL filialo prijungimą)
Įvykdyta 100 proc.
Suteiktas Skaidrios asmens
priežiūros įstaigos vardas
Vidutiniškai viršijama 55 proc.
Surinkta balų suma

Teigiamas
(2 787 229 Eur)
65 proc.

10
sveikatos 10
8*
98

10
10

Eil.
Nr.

Eil.
Nr.
3.
4.

5.

Vertinimo rodiklis
Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis
Papildomų finansavimo šaltinių
pritraukimas
Kokybiniai rodikliai
Pacientų pasitenkinimo teikiamomis
paslaugomis lygis, pacientų skundų
tendencijos

6.

Kokybės vadybos sistemos diegimo ir
vystymo laipsnis

7.

Darbuotojų kaitos rodiklis

Rodiklio vertinimo kriterijus
Neviršyti 4,5 proc.
Ne mažiau kaip 3 proc. nuo gautų pajamų

2016 m. rodiklių įvykdymas

2,03 proc.
9,0 proc.

Ne mažiau kaip 18,8 balų pagal Lietuvos Pacientų
pasitenkinimo
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. paslaugomis lygis - 18,8 balai
lapkričio 29 d. įsakymą Nr. V-1073;

Įvykdymo
įvertinimas
balais
10
10

teikiamomis 10

Registruotų skundų dažnis per metus 1000-čiui Registruotų skundų dažnis per metus 1000- iui
ambulatorinių apsilankymų ir stacionare gydytų ambulatorinių apsilankymų – 0,025;
ligonių – ne daugiau kaip 2 skundai
Registruotų skundų dažnis per metus 1000 iui stacionare gydytų ligonių – 0,404
Parengta, atnaujinta ne mažiau kaip 10 metodikų, Patvirtinti 9 nauji diagnostikos ir gydymo 10
protokolų ar slaugos procedūrų instrukcijų ir (ar) protokolai, 5 naujos darbo instrukcijos, 251
formų
pacientų sutikimo forma.

Ne daugiau kaip 12 proc.

10,26 proc.

2

10

Eil.
Nr.

Eil.
Nr.

Vertinimo rodiklis

Rodiklio vertinimo kriterijus

8.

Prioritetinių paslaugų teikimo
dinamika

9.

11.

Informacinių technologijų diegimo ir
vystymo lygis
Įstaigoje taikomų kovos su korupcija
priemonių vykdymas
Prevencinių programų vykdymas

1.

VšĮ VUL Žalgirio klinika
Kiekybiniai rodikliai
Finansinis įstaigos veiklos rezultatas

Teigiamas

2.

Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis

Neviršyti 73 proc.

3.
4.

Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis
Papildomų finansavimo šaltinių
pritraukimas.

Neviršyti 5 proc.
Ne mažiau kaip 3 proc. nuo visų gautų pajamų

10.

3.

5.

Kokybiniai rodikliai
Pacientų pasitenkinimo teikiamomis
paslaugomis lygis bei pacientų
skundų tendencijos

2016 m. rodiklių įvykdymas

Paslaugų augimas vidutiniškai 2 proc.

Įvykdymo
įvertinimas
balais
10

15,67 proc.
(ambulatoriniai
apsilankymai,
dienos
stacionaro, dienos chirurgijos, stebėjimo
paslaugos)
Metinių planuotų užduočių įvykdymas – ne mažiau 95 proc.
10
kaip 90 proc.
Suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros 2016 m. sutektas Skaidrios asmens sveikatos 10
įstaigos vardas
priežiūros įstaigos statusas
Šalies vidurkio viršijimas 50 proc.
Visos prevencinės programos įvykdytos 8**
daugiau nei 100 proc.
Storosios
žarnos
vėžio
ankstyvosios
diagnostikos programos vykdymas šalies
vidurkį viršija 58,34 proc.
Surinkta balų suma
108
Įstaigos finansinis rezultatas teigiamas –
27,4 tūkst. €
Sąnaudos darbo užmokesčiui su socialinio
draudimo įmokomis –
73 proc. nuo įstaigos pajamų be apyvartinių
lėšų
Sąnaudos valdymo išlaidoms – 2,4 proc.
Papildomi finansavimo šaltiniai 2016 m.
sudarė 6 proc. nuo pagrindinės veiklos pajamų
(tikslinis finansavimas)

10
10

10
10

Ne mažiau kaip 18 balų pagal Lietuvos Respublikos Pacientų pasitenkinimo lygis paslaugų kokybe 10
Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. – 19,2 balo (iš 20 galimų)
įsakymą Nr. V-1073

Pagrįstų skundų skaičius dėl paslaugų kokybės – ne Pagrįstų skundų dėl paslaugų kokybės buvo 1
daugiau kaip 3 atvejai
atvejis
**Įvertinta 8 balais, atsižvelgiant į I. Cechanovičienės 2017 m. balandžio 27 d. el. laišką.
3

Eil.
Nr.

Eil.
Nr.
6.
7.

Vertinimo rodiklis
Kokybės vadybos sistemos diegimo ir
vystymo laipsnis
Darbuotojų kaitos įstaigoje rodiklis

8.

Prioritetinių paslaugų teikimo
dinamika

9.

Informacinių technologijų diegimo ir
vystymo lygis

10.

Įstaigoje taikomų kovos su korupcija
priemonių vykdymas

4.
1.
2.
3.
4.

5.

VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė
Kiekybiniai rodikliai
Finansinis įstaigos veiklos rezultatas
Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis
Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis
Papildomų finansavimo šaltinių
pritraukimas
Kokybiniai rodikliai
Pacientų pasitenkinimo teikiamomis
paslaugomis lygis ir pacientų skundų
tendencijos

Įvykdymo
įvertinimas
balais
Kokybės vadybos sistemos diegimo laipsnis pagal Metinių planuotų užduočių įvykdymas – 100 10
LST EN ISO 9001:2008 standartą – 100 proc.
proc.
Ne daugiau 14 proc.
Darbuotojų kaitos rodiklis 12 proc.
10
Rodiklio vertinimo kriterijus

2016 m. rodiklių įvykdymas

Atsižvelgiant į finansavimą, teikiama daugiau Suteikta daugiau:
10
prioritetinių paslaugų
- 10 % stebėjimo ir
- 103 % ambulatorinės chirurgijos
paslaugų
Metinių planuotų užduočių įvykdymas – 100 proc. Metinių planuotų užduočių įvykdymas – 100 10
proc.
Suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros Įstaiga įrašyta į Skaidrių asmens sveikatos 10
įstaigos vardas
priežiūros įstaigų sąrašą
Surinkta balų suma
100

Teigiamas

Teigiamas

10

Ne daugiau kaip 74 proc.
Ne daugiau kaip 2,2 proc. nuo bendrų sąnaudų
Ne mažiau kaip 4 proc. nuo visų gautų pajamų

71 proc.
1,4 proc.
5,35 proc.

10
10
10

Ne mažiau kaip 18 balų pagal Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d.
įsakymą Nr. V-1073

18,9 proc.

10

4

Eil.
Nr.

Eil.
Nr.

Vertinimo rodiklis

6.

Kokybės sistemos diegimo ir
vystymo laipsnis

7.
8.

Darbuotojų kaitos rodiklis
Prioritetinių paslaugų teikimo
dinamika
Informacinių technologijų diegimo ir
vystymo lygis
Įstaigoje taikomų kovos su korupcija
priemonių vykdymas

9.
10.

5.

1.

VšĮ Respublikinė Klaipėdos
ligoninė
Kiekybiniai rodikliai
Finansinis įstaigos veiklos rezultatas

Rodiklio vertinimo kriterijus

2016 m. rodiklių įvykdymas

Pagristų skundų mažiau kaip 0,04 proc. nuo metinių
ambulatorinių konsultacijų ir gydytų pacientų
stacionare
Kokybės vadybos sistemos priežiūros audito metu
nustatytos ne daugiau 3
neatitiktys
Ne daugiau kaip 12 proc.
Paslaugų augimas 1 proc.

0,001 proc.

Metinių planuotų užduočių įvykdymas – 100 proc.

Įvykdymo
įvertinimas
balais

Neatitikčių nenustatyta

10

11,16 proc.
4,35 proc.

10
10

100 proc.

10

Suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros Taip
įstaigos vardas
Surinkta balų suma

10
100

Finansinis veiklos rezultatas teigiamas – 10
1.919.419,92 Eur.

Teigiamas

5

Eil.
Nr.

Eil.
Nr.

Vertinimo rodiklis

Rodiklio vertinimo kriterijus

2.

Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis

Neviršyti 70 proc.

3.

Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis

Neviršyti 5,0 proc.

4.

Papildomų finansavimo šaltinių
pritraukimas

Ne mažiau kaip 4,0 proc. nuo visų gautų pajamų

5.

6.
7.
8.
9.

Kokybiniai rodikliai
Pacientų pasitenkinimo teikiamomis
paslaugomis lygis bei skundų
tendencijos

Kokybės vadybos sistemos diegimo ir
vystymo laipsnis
Darbuotojų kaitos rodiklis
Prioritetinių paslaugų teikimas
Informacinių technologijų diegimas ir
vystymo lygis

2016 m. rodiklių įvykdymas

Įvykdymo
įvertinimas
balais
2016 metų veiklos sąnaudos 22.832.514 EUR, 10
sąnaudos darbo užmokesčiui su darbdavio
mokesčiais (Valstybinio socialinio draudimo
įmokos 30,98 proc, garantinio fondo įmokos
0,2 proc.) – 16.062.671 EUR arba 70%
sąnaudų lyginamajame svoryje. Stebimas
padidėjimas lyginant su ankstesniu periodu,
nes nuo 2017-07-01 skirtos papildomos lėšos
iš PSDF biudžeto medicinos tik personalo
algų kėlimui (581.591 Eur).
Sąnaudos darbo užmokesčiui pajamų
lyginamajame svoryje – 65%.
Valdymo sąnaudų dalis visų sąnaudų 10
lyginamajame svoryje: 2016 metų –
547.345,08 Eur, arba 2,39 proc..
Iš viso
pajamos 24.594.417 Eur – , 10
finansavimo sumų pajamos – 1.563.9559 Eur
arba 6,36 %.
2016 m. gautos sumos (pinigų srautai): VB 102.725,19 Eur, ES - 337.206,93 Eur, SB 56.749,13 Eur, kiti šaltiniai - 1.067.277,91
Eur.

Ne mažiau kaip 18 balų pagal Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d.
įsakymą Nr. V-1073
Mažiau kaip 0,5 proc. visų per metus
ambulatoriškai konsultuotų ir gydytų stacionare
pacientų pagrįstų skundų
Metinių planuotų užduočių įvykdymas – 100 proc.

19,68 balo.

Ne daugiau kaip 10 proc.
Paslaugų augimas iki 3 proc.

9,43 proc.
10
Bendras prioritetinių paslaugų augimas – 2,2 10
%
Įvykdymas 100%
10

Metinių planuotų užduočių įvykdymas – 100 proc.
6

10

0,00076 %
Įvykdymas 100%

10

Eil.
Nr.

Eil.
Nr.
10.

6.

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

7.
1.
2.
3.

Vertinimo rodiklis
Įstaigoje taikomų kovos su korupcija
priemonių vykdymas
VšĮ Respublikinė Panevėžio
ligoninė
Kiekybiniai rodikliai
Finansinės veikos rezultatas
Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis
Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis
Papildomų finansavimo šaltinių
pritraukimas
Kokybiniai rodikliai
Pacientų pasitenkinimo teikiamomis
paslaugomis lygis bei pacientų
skundų tendencijos

Kokybės valdymo sistemos diegimo
ir vystymo laipsnis
Darbuotojų kaitos rodiklis
Prioritetinių
paslaugų
teikimo
dinamika
Informacinių technologijų diegimas ir
vystymo lygis
Įstaigoje taikomų kovos su korupcija
priemonių vykdymas
VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė
Kiekybiniai rodikliai
Finansinis įstaigos veiklos rezultatas
Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis
Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis

Rodiklio vertinimo kriterijus

2016 m. rodiklių įvykdymas

Suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros Suteiktas Skaidrios asmens
įstaigos vardas
priežiūros įstaigos vardas
Surinkta balų suma

Teigiamas
Neviršyti 70 proc.
Neviršyti 0,95 proc.
Ne mažiau kaip 5 proc. nuo visų gautų pajamų

Teigiamas
67,41 proc.
0,29
7,70

Įvykdymo
įvertinimas
balais
sveikatos 10
100

10
10
10
10

Ne mažiau 19 balų pagal Lietuvos Respublikos 19 proc.
sveikatos apsaugos ministro 2012-11-29 įsakymą
Nr. V-1073
Pagrįstų skundų mažiau kaip 0,003 proc. nuo metinių 0,0028
ambulatorinių konsultacijų ir gydytų pacientų
stacionare
Metinių planuotų užduočių įvykdymas – 100 proc.
100 proc.

10

Ne daugiau kaip 10 proc.
Paslaugų augimas ne mažiau kaip 1,5 proc.

10
10

7,74 proc.
3,79 proc.

10

Metinių planuotų užduočių įvykdymas – ne mažiau 90 proc.
10
kaip 90 proc.
Suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros Priskirta prie įstaigų turinčių korupcinio 0
įstaigos vardas
pobūdžio veikų pasireiškimo tikimybę, tačiau
trūkumai pašalinti
Surinkta balų suma
90

Teigiamas
Neviršyti 65 proc.
Neviršyti 1,1 proc.

Teigiamas (1 226 718 Eur)
61,0 proc.
0,7 proc.
7

10
10
10

Eil.
Nr.

Eil.
Nr.
4.

5.

Vertinimo rodiklis
Papildomų finansavimo šaltinių
pritraukimas
Kokybiniai rodikliai
Pacientų pasitenkinimo teikiamomis
paslaugomis lygis ir pacientų skundų
tendencijos

6.

Kokybės sistemos diegimo ir
vystymo laipsnis

7.
8.
9.

Darbuotojų kaitos rodiklis
Prioritetinių paslaugų teikimas
Informacinių technologijų diegimas ir
vystymo lygis
Įstaigoje teikiamų kovos su korupcija
priemonių vykdymas

10.

8.

1.
2.
3.
4.

5.

VšĮ Respublikinė Vilniaus
universitetinė ligoninė
Kiekybiniai rodikliai
Finansinis įstaigos veiklos rezultatas
Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis
Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis
Papildomų finansavimo šaltinių
pritraukimas
Kokybiniai rodikliai
Pacientų pasitenkinimo teikiamomis
paslaugomis lygis

2016 m. rodiklių įvykdymas

Ne mažiau kaip 1,5 proc. nuo visų gautų pajamų

5,6 proc.

Įvykdymo
įvertinimas
balais
10

Ne mažiau kaip 18,8 balų

19,69

10

Mažiau kaip 0,004 proc. visų per metus
ambulatoriškai konsultuotų ir gydytų stacionare
pacientų pagrįstų skundų
Kokybės
vadybos
sistemos
pakartotinio
sertifikavimo atlikimas ir pasirengimas pirmajam
priežiūros auditui – 100 proc.
Ne daugiau kaip 9,0 proc.
Paslaugų augimas 4 proc.
Metinių planuotų užduočių įvykdymas – 100 proc.

0,003 proc.

Rodiklio vertinimo kriterijus

100 proc.

10

8,93 proc.
8,4 proc.
100 proc.

10
10
10

Suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas
(kandidatai, skaidrios asmens
priežiūros įstaigos vardui gauti)
Surinkta balų suma

5
sveikatos
95

Teigiamas
Neviršyti 68 procentų
Neviršyti 1,5 procentų
Ne mažiau kaip 10 proc. nuo pagrindinės veiklos
pajamų

Teigiamas
60,93 proc.
0,55 proc.
10,24 proc.

Ne mažiau kaip 18 balų pagal Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2012-11-29 įsakymą
Nr. V-1073
Pagrįstų skundų mažiau kaip 0,05 proc. nuo bendro
konsultuotų ir gydytų pacientų skaičiaus

Pasiektas pacientų pasitenkinimo paslaugomis 10
lygis yra 18,6 balo.

8

0,0007 procentų pagrįstų skundų nuo
konsultuotų ir gydytų pacientų skaičiaus.

10
10
10
10

Eil.
Nr.

Eil.
Nr.

Vertinimo rodiklis

6.

Kokybės vadybos sistemos diegimo ir
vystymo laipsnis

7.
8.

Darbuotojų kaitos rodiklis
Prioritetinių paslaugų teikimo
dinamika
Informacinių technologijų diegimo ir
vystymo lygis
Įstaigoje taikomų kovos su korupcija
priemonių vykdymas

9.
10.

9.
1.
2.
3.
4.

VšĮ Kauno klinikinė ligoninė
Kiekybiniai rodikliai
Finansinis įstaigos veiklos rezultatas
Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis
Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis
Papildomų finansavimo šaltinių
pritraukimas
Kokybiniai rodikliai

Įvykdymo
įvertinimas
balais
Patvirtinta atitikties kokybės vadybos sistemos Kokybės vadybos sistemos brandos lygmens 10
brandos lygmuo ne mažiau kaip 4 iš 5 balų
vertinimas atliekamas kartą metuose,
pasibaigus ataskaitiniams metams. 2016 m. –
kokybės vadybos sistemos gebos brandos
lygis apibrėžiamas kaip lengvai valdomas ir
vertinamas procesas (4,5 balo).
Ne daugiau kaip 10,8 proc.
9,82 proc.
10
Paslaugų augimas 1 proc.
8,45 proc.
10
Rodiklio vertinimo kriterijus

2016 m. rodiklių įvykdymas

Metinių planuotų užduočių įvykdymas – ne mažiau Įvykdytos užduotys 90 proc.
10
kaip 90 proc.
Suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros RVUL korupcijos prevencijos programos 5
įstaigos vardas
priemonių planas 2016 m. įvykdytas.
Ataskaita skelbiama ligoninės svetainėje.
Surinkta balų suma
95

Teigiamas
Neviršyti 70 proc.
Neviršyti 1,4 proc.
Ne mažiau kaip 3 proc. nuo visų gautų pajamų

9

Neigiamas. Einamųjų metų deficitas yra 0
305257,59 Eur
70,1 proc.
1,15 proc.
5,4 proc. nuo visų gautų pajamų
-

Eil.
Nr.

Eil.
Nr.
5.

6.
7.
8.
9.

Vertinimo rodiklis
Pacientų pasitenkinimo teikiamomis
paslaugomis lygis ir pacientų skundų
tendencijos

Kokybės vadybos sistemos diegimo ir
vystymo laipsnis
Darbuotojų kaitos rodiklis
Prioritetinių paslaugų teikimas
Informacinių technologijų diegimas ir
vystymo lygis

2016 m. rodiklių įvykdymas

Rodiklio vertinimo kriterijus

Ne mažiau kaip 18,7 balų pagal Lietuvos 18,2 balai
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m.
lapkričio 29 d. įsakymą Nr. V-1073

Mažiau kaip 0,004 proc. visų per metus
ambulatoriškai konsultuotų ir gydytų stacionare
pacientų pagrįstų skundų
Pasirengimas kokybės vadybos sistemos antrajam
priežiūros auditui – 100 proc.
Ne daugiau kaip 10 proc.
Paslaugų augimas ne mažiau kaip 1 proc.
Metinių planuotų užduočių įvykdymas – 100 proc.

10

Įvykdymo
įvertinimas
balais
-

0 proc.

-

-

10,32 proc.
Padidėjo 4,1 proc.
Įvykdymas – 100 proc.:
 2016 m. buvo diegiama ligoninės
informacinė sistema: įdiegta sistema,
apmokytas personalas, parengti sistemos
naudojimo
dokumentai;
atnaujinta
serverių programinė įranga; įdiegta
viešųjų pirkimų planavimo ir valdymo
programinė įranga

Eil.
Nr.

Eil.
Nr.

10.

Vertinimo rodiklis

Įstaigoje taikomų kovos su korupcija
priemonių vykdymas

Rodiklio vertinimo kriterijus

Įvykdymo
įvertinimas
balais

 darbuotojai aprūpinti kompiuterine
įranga;
 pakeista ligoninės internetinė svetainė,
atnaujintas svetainės dizainas ir
informacija.
Suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros Ligoninei suteiktas Skaidrios asmens įstaigos vardas
sveikatos priežiūros įstaigos vardas
Surinkta balų suma
nevertinama

1.

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė
Kiekybiniai rodikliai
Finansinis įstaigos veiklos rezultatas

Teigiamas

2.

Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis

Neviršyti 65 proc.

3.

Sąnaudų valdymo išlaidos dalis

Neviršyti 2,5 proc.

4.

Papildomų finansavimo šaltinių
pritraukimas

Ne mažiau kaip 2,5 proc. nuo visų gautų pajamų

10.

2016 m. rodiklių įvykdymas

Kokybiniai rodikliai

11

(29.022.347,12 Eur. – 26.795.018,65 Eur.)
2.227.328,47 Eur.
(15.943.188,37 Eur. / 26.682.090,57 Eur.)
59,8 proc.

10

(429.104,31 Eur. / 26.795.018,65 Eur.)
1,6 proc.
(808.506,21 Eur. / 28.910.360,76 Eur.)
2,8 proc.

10

10

10

Eil.
Nr.

Eil.
Nr.
5.

Vertinimo rodiklis
Pacientų pasitenkinimo teikiamomis
paslaugomis lygis ir pacientų skundų
tendencijos

6.

Kokybės vadybos sistemos diegimo ir
vystymo laipsnis

7.

Darbuotojų kaitos rodiklis

2016 m. rodiklių įvykdymas

Rodiklio vertinimo kriterijus

Ne mažiau kaip 19 balų pagal Lietuvos Respublikos (87457) / 4460)
sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. 19,6
įsakymą Nr. V-1073

Mažiau kaip 0,05 proc. visų per metus (0 /12)
ambulatoriškai konsultuotų ir gydytų stacionare 0,00 proc.
pacientų pagrįstų skundų
Kokybės vadybos sistemos brandumo lygmuo ne 4 balai
mažiau kaip 4 balai
(penkiabalėje sistemoje)
Ne daugiau kaip 9 proc.
(99+95)/2=97
97∗100
=
1225

8.
9.
10.

11.

Prioritetinių paslaugų teikimo
dinamika
Informacinių technologijų diegimo ir
vystymo lygis
Įstaigoje taikomų kovos su korupcija
priemonių vykdymas

Įvykdymo
įvertinimas
balais
10

10

10

7,92 proc.

Paslaugų augimas – 1 proc.

141,14 proc.

10

Metinių planuotų užduočių įvykdymas – 90 proc.

92,00 proc.

10

Suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros Suteiktas Skaidrios asmens
įstaigos vardo
priežiūros įstaigos vardas
Surinkta balų suma

VšĮ Alytaus apskrities
tuberkuliozės ligoninė
12

sveikatos 10
100

Eil.
Nr.

Eil.
Nr.

Vertinimo rodiklis

Rodiklio vertinimo kriterijus

1.

Kiekybiniai rodikliai
Finansinis įstaigos veiklos rezultatas

Teigiamas

2.

Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis

Neviršyti 74 proc.

3.

Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis

Neviršyti 9,3 proc.

4.

Papildomų finansavimo šaltinių
pritraukimas

Ne mažiau kaip 3 proc. nuo visų gautų pajamų

13

2016 m. rodiklių įvykdymas

Teigiamas (+ 12 568 Eur)
Įstaigos pajamos iš visų finansavimo šaltinių
(PSDF, juridinių ir fizinių asmenų bei kitų
šaltinių) 1407843 Eur
Sąnaudos
šioms
pajamoms
uždirbti
1395276 Eur sudarė 99,1 % pajamų.
Grynasis pelnas sudaro 0,9 % visų pajamų.
Sąnaudos darbo užmokesčiui 849511 Eur. Tai
sudaro 60,9 % visų sąnaudų, - 1 395 276 eurų.
Sąnaudos valdymo išlaidoms 120369 Eur
sudarė 8,7 % visų įstaigos metinių sąnaudų.
Didžiąją dalį išlaidų sudarė administracijos
darbo užmokestis 84449 Eur – 6,1 %;
socialinio draudimo įmokos 26162 Eur - 1,9
%; amortizacinės ilgalaikio turto sąnaudos
777 Eur – 0,06 %; komunalinių paslaugų
(šildymo, el. energijos, ryšių, šalto vandens)
sąnaudos 1830 Eur – 0,1 %; transporto
išlaikymo sąnaudos 419 Eur – 0,03 %; patalpų
eksploatacinės išlaidos 396 Eur– 0,03 %;
medžiagos eksploatacijai 975 Eur – 0,07 %;
kitų paslaugų sąnaudos (kompiuterinės
įrangos palaikymo ir remonto, darbų saugos)
3579 Eur – 0,3 %; pagrindinės veiklos kitos
(įmokos į garantinį fondą, spaudiniai, blankai,
kanceliarinės prekės) sąnaudos 170 Eur –
0,01 %;
Nuomos sąnaudos, darbuotojų
kvalifikacijos kėlimas 1612 – 0,1 %.
Gautas papildomas finansavimas iš kitų
šaltinių 19,5 %:
- medikamentai ligonių gydymui, apmokami
iš Valstybinės ligonių kasos 264971 Eur;
- piniginės lėšos 2 % GPM 299 Eur;
- lėšos teikiant mokamas medicinines
paslaugas 9837 Eur.

Įvykdymo
įvertinimas
balais
10

10
10

10

Eil.
Nr.

Eil.
Nr.

5.

Vertinimo rodiklis

Kokybiniai rodikliai
Pacientų pasitenkinimo teikiamomis
paslaugomis lygis ir pacientų skundų
tendencijos

6.

Kokybės sistemos diegimo ir
vystymo laipsnis

7.

Darbuotojų kaitos rodiklis

8.

Prioritetinių paslaugų teikimas

Rodiklio vertinimo kriterijus

2016 m. rodiklių įvykdymas

Įvykdymo
įvertinimas
balais

Ne mažiau kaip 18 balų pagal Lietuvos Respublikos Vidaus medicinos audito atliktos anoniminės 10
sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. anketinės pacientų apklausos.
Anketose
įsakymą Nr. V-1073
teigiamai 18,3 balo vertintas pasitenkinimas
gydytojų ir slaugytojų darbu, įstaigos
socialinės darbuotojos paslaugos, maitinimas
ir kitos buities sąlygos.
Pagrįstų skundų – mažiau kaip 1,5 proc. nuo metinių Pagrįstų
skundų
nebuvo
gauta.
ambulatorinių konsultacijų ir stacionare gydytų Nepasitenkinimas daugumoje reikštas dėl
pacientų skaičiaus
apribojimo išeiti už ligoninės teritorijos ribų ir
dėl griežto reikalavimo laikytis vidaus tvarkos
taisyklių.
Metinių planuotų užduočių įvykdymas – 100 proc.
Planuotos užduotys įvykdytos 100 proc.
10
Įstaigos vidaus kokybės vadybos sistemoje
atnaujintos sveikatos priežiūros paslaugų
teikimo procedūros ir standartai: reanimacijos
taktika staigių mirčių atvejais; vaistams
atspari tuberkuliozė ir jos gydymo principai;
skubios pagalbos teikimas reanimacine
tvarka; neatitikčių vadybos korekciniai ir
prevenciniai veiksniai; elektroninio mirties
liudijimo išdavimo tvarka;
ligonių
hospitalizavimas.
Ne daugiau kaip 10 proc.
9,1 %
10
2016 metų pradžioje įstaigoje dirbo 53, o
pabaigoje 55 darbuotojai. Ataskaitiniu
laikotarpiu atleisti 3 darbininkai ir 1 buhalterė;
priimti 1 gydytojas pulmonologas, 1
gydytojas radiologas 0,5 etato darbo krūviu
laikinai kito radiologo vaiko auginimo ir
priežiūros atostogų laikotarpiui, 1 slaugytoja,
1 sekretorė ir 2 pagalbiniai darbininkai.
(4+6=10:2=5:55=9,1)
Paslaugų augimas – 1 proc.
Prioritetinių paslaugų ataskaitiniu laikotarpiu 10
suteikta 18,5 % daugiau. 2015 m. teismo
14

Eil.
Nr.

12.

Eil.
Nr.

Vertinimo rodiklis

9.

Informacinių technologijų diegimas ir
vystymo lygis

10.

Įstaigoje taikomų kovos su korupcija
priemonių vykdymas

Rodiklio vertinimo kriterijus

2016 m. rodiklių įvykdymas

Įvykdymo
įvertinimas
balais

nutartimi gydyti 44 pacientai, o 2016 m.
gydyti 54 pacientai. Prioritetinės paslaugos
kriterijumi įstaigoje sąlyginai prisiimtas
teismo nutartimi priverstinai gydomų pacientų
skaičius, nors nuo pačios įstaigos funkcinės
veiklos tai mažai priklauso, nes negalima
prognozuoti kiek ir iš kurios šalies apskrities
bus pristatyta tokių pacientų. Įstaiga iškėlusi
tikslus, esant būtinumui, panaudoti visą
turimą lovų fondą gydyti teismo nutartimi
pristatytus pacientus.
Metinių planuotų užduočių įvykdymas – 100 proc. 100 % įvykdytos metinės planinės užduotys: 10
nacionalinėje elektroninių siuntų pristatymo
sistemoje sukurta įstaigos pašto dėžutė,
įgalinanti apsikeitimą el. parašu patvirtintais
dokumentais; supaprastinta prieiga prie
informacijos apie viešuosius pirkimus ir
vykdomą korupcijos prevenciją, savalaikiai
atnaujinama informacija apie įstaigos veiklos
rodiklius, viešuosius pirkimus, darbo
užmokestį, viešinamos tarpinės ir metinės
veiklos ataskaitos, korupcijos prevencijos
programos ataskaitos.
Suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos 10
įstaigos vardas
vardas suteiktas sveikatos apsaugos ministro
2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-758
„Dėl
sveikatos
apsaugos
ministerijai
pavaldžių
skaidrių
asmens
sveikatos
priežiūros įstaigų, kandidatų skaidrios asmens
sveikatos priežiūros įstaigos vardui gauti ir
asmens sveikatos priežiūros įstaigų, turinčių
korupcinio pobūdžio veikų pasireiškimo
tikimybę, sąrašų patvirtinimo.“
Surinkta balų suma
100

VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė
Kiekybiniai rodikliai
15

Eil.
Nr.

Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

13.

1.
2.
3.
4.

5.

Vertinimo rodiklis
Finansinis įstaigos veiklos rezultatas
Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis
Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis
Papildomų finansavimo šaltinių
pritraukimas
Kokybiniai rodikliai
Pacientų pasitenkinimo teikiamomis
paslaugomis lygis
Kokybės vadybos sistemos diegimo ir
vystymo laipsnis
Darbuotojų kaitos rodiklis
Prioritetinių paslaugų teikimo
dinamika
Informacinių technologijų diegimas ir
vystymo lygis
Įstaigoje taikomų kovos su korupcija
priemonių vykdymas
VšĮ Respublikinė Vilniaus
psichiatrijos ligoninė
Kiekybiniai rodikliai
Finansinis įstaigos veiklos rezultatas
Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis
Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis
Papildomų finansavimo šaltinių
pritraukimas
Kokybiniai rodikliai
Pacientų pasitenkinimo įstaigos
teikiamomis paslaugomis lygis bei
pacientų skundų tendencijos

2016 m. rodiklių įvykdymas

Rodiklio vertinimo kriterijus

Teigiamas
Neviršyti 80 proc.
Neviršyti 6 proc.
Ne mažiau kaip 1 proc. nuo visų gautų pajamų

+2 978
75,93 %
1,17 %
2,03 %

Įvykdymo
įvertinimas
balais
10
10
10
10

Ne mažiau kaip 17 balų pagal Lietuvos Respublikos 17,3
sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d.
įsakymą Nr. V-1073
Metinių planuotų užduočių įvykdymas – 100 proc. 100 %

10

Ne daugiau kaip 7 proc.
3,36 %
Specialiosios psichiatrijos paslaugų dalis ne mažiau 87,36 %
kaip 80 proc. nuo visų psichiatrijos paslaugų
105 kompiuterizuotos darbo vietos
105 d. v.

10
10

Suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros Suteiktas Skaidrios asmens
įstaigos vardas
priežiūros įstaigos vardas
Surinkta balų suma

Teigiamas
Neviršyti 82 proc.
Neviršyti 3 proc.
Ne mažiau kaip 0,5 proc. nuo visų gautų pajamų

22,2 tūkst. Eur
77,1 proc.
2,6 proc.
1,4 proc.

10

10
sveikatos 10
100

10
10
10
10

Ne mažiau kaip 18,6 balų pagal Lietuvos Pacientų teigiamas vertinimas 89,22 proc., 10
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vidurkis 18,6 balo.
lapkričio 29 d. įsakymą Nr. V-1073

16

Eil.
Nr.

Eil.
Nr.

6.
7.
8.

Vertinimo rodiklis

Kokybės vadybos sistemos diegimo ir
vystymo lygis
Darbuotojų kaitos rodiklis
Prioritetinių paslaugų teikimo
dinamika

9.

Informacinių technologijų diegimas ir
vystymo lygis

10.

Įstaigoje taikomų kovos su
korupcija priemonių vykdymas

Rodiklio vertinimo kriterijus

2016 m. rodiklių įvykdymas

Įvykdymo
įvertinimas
balais

Nei vieno pagrįsto pacientų skundo dėl asmens teisių 2016 m. nebuvo nei vieno pagrįsto pacientų
pažeidimo ir neetiško personalo elgesio
skundo dėl asmens teisių pažeidimo ir
neetiško personalo elgesio.
Metinių planuotų užduočių įvykdymas – 100 proc.
100 proc.
10
Ne daugiau kaip 10 proc.
Siekti teigiamų gydymo rezultatų per 20 dienų,
taikant intensyvaus gydymo metodus, inovacijas ir
pažangiausias technologijas
Metinių planuotų užduočių įvykdymas – 100 proc.

7,8 proc.
10
Vidutinė gydymo trukmė 17,5, su ilgai 10
sergančiais pacientais 18,7.
Visos planuotos užduotys pasiektos.

10

Suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros Suteiktas skaidrios asmens sveikatos 10
įstaigos vardas
priežiūros
įstaigos
vardas
(Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-758)
Surinkta balų suma
100

VšĮ Vilniaus gimdymo namai

14.

1.
2.
3.
4.

5.

6.

Kiekybiniai rodikliai
Finansinis įstaigos veiklos rezultatas
Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui
dalis
Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms
dalis
Papildomų finansavimo šaltinių
pritraukimas
Kokybiniai rodikliai
Pacientų pasitenkinimo įstaigos
teikiamomis paslaugomis lygis bei
pacientų skundų tendencijos
Kokybės vadybos sistemos diegimo ir
vystymo laipsnis

Teigiamas

163585,10

10

Neviršyti 77 proc.

75,52 proc.

10

Neviršyti 3,3 proc.

2,04 proc.

10

Ne mažiau kaip 6 proc. nuo visų pajamų

11,16 proc.

10

Ne mažiau kaip 18,4 balų (vertinama pagal Lietuvos Pacientų
pasitenkinimo
suteiktomis 10
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. paslaugomis lygio vertinimas – 19,4 balo
lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-1073 patvirtintą
anketą).
Metinių planuotų užduočių įvykdymas – 100 proc.
Planuotos metinės užduotys įvykdytos – 100 10
proc.

17

Eil.
Nr.

7.

Darbuotojų kaitos įstaigoje rodiklis

Ne daugiau kaip 12 proc.

9,07 proc.

Įvykdymo
įvertinimas
balais
10

8.

Prioritetinių paslaugų teikimo
dinamika
Informacinių technologijų diegimo ir
vystymo lygis

Ne mažiau kaip 2 500 gimdymų per metus

Gimdymų skaičius – 3162

10

Metinių planuotų užduočių įvykdymas – 100 proc.

Planuotos metinės užduotys įvykdytos – 100 10
proc.

Įstaigoje taikomų kovos su korupcija
priemonių vykdymas

Suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros Įstaigai suteiktas Skaidrios asmens sveikatos 10
įstaigos vardas
priežiūros įstaigos vardas
Surinkta balų suma
100

Eil.
Nr.

9.

10.

Vertinimo rodiklis

Rodiklio vertinimo kriterijus

2016 m. rodiklių įvykdymas

VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninė

15.

1.
2.
3
4.

Kiekybiniai rodikliai
Finansinis įstaigos veiklos rezultatas
Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis
Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis
Papildomų finansavimo šaltinių
pritraukimas
1.
2.

Teigiamas
Neviršyti 70 proc.
Neviršyti 5 proc.
4.1. ne mažiau kaip 4 proc. nuo visų gautų pajamų;

Teigiamas
72,2 proc.
1,2 proc.
4.1. 5,7 proc.

4.2. ne mažiau kaip 10 proc. nuo visų gautų pajamų
;

4.2. 11,0 proc.

4.3 parduoti 100 proc. perteklinės energijos;
4.3. 100 proc.
4.4. parduoti 100 proc. atsinaujinančių šaltinių
pagaminamos elektros energijos;
4.4 100 proc.
4.5. laiku atlikti spinalinių ligonių padalinio 2 aukšto
patalpų remonto darbus (1 068 m2) bei
kineziterapijos salės remonto darbus (112 m2)
4.5. 100 proc.
Kokybiniai rodikliai
18

10
0
10
10

Eil.
Nr.

Eil.
Nr.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

16.

1.
2.
3.
4.

5.

Vertinimo rodiklis
Pacientų pasitenkinimo įstaigos
teikiamomis paslaugomis lygis bei
pacientų skundų tendencijos
Prioritetinių paslaugų teikimo
dinamika
Kokybės vadybos sistemos diegimo ir
vystymo laipsnis
Darbuotojų kaitos įstaigoje rodiklis
Informacinių technologijų diegimas ir
vystymo lygis
Įstaigoje taikomų kovos su korupcija
priemonių vykdymas
VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos
sanatorija „Palangos gintaras“
Kiekybiniai rodikliai
Įstaigos finansinės veiklos rezultatas
Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui
dalis
Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms
dalis
Papildomų finansavimo šaltinių
pritraukimas
Kokybiniai rodikliai
Pacientų pasitenkinimo įstaigos
teikiamomis paslaugomis lygis

6.

Kokybės vadybos sistemos diegimo ir
vystymo laipsnis

7.
8.

Darbuotojų kaitos rodiklis
Prioritetinių paslaugų teikimo
dinamika

Rodiklio vertinimo kriterijus

2016 m. rodiklių įvykdymas

Įvykdymo
įvertinimas
balais
10

Ne mažiau kaip 18 balų pagal Lietuvos Respublikos 19 balų
sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d.
įsakymą Nr. V-1073
Paslaugų augimas ne mažiau kaip 1 proc.
3,1 proc.

10

Metinių planuotų užduočių įvykdymas – 100 proc.

100 proc.

10

Ne daugiau kaip 10 proc.
Metinių planuotų užduočių įvykdymas – 100 proc.

8,4 proc.
100 proc.

10
10

Suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros Įvykdyta
įstaigos vardas
Surinkta balų suma

10
90

Teigiamas
Ne daugiau kaip 75 proc.

Neigiamas (-100,0 tūkst. Eur)
74,4 proc.

0
10

Ne daugiau kaip 6 proc.

4,7 proc.

10

Ne mažiau kaip 10 proc. nuo visų gautų pajamų

11,1 proc.

10

Ne mažiau kaip19 balų pagal Lietuvos Respublikos 19 balų
sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d.
įsakymą Nr. V-1073
Kokybės vadybos sistemos priežiūros audito metu Kokybės vadybos sistema ISO 9001:2008
nenustatyta neatitikčių
pakartotinai sertifikuota 2015-04-08 be
neatitikčių
Ne daugiau kaip 7 proc.
6,7 proc.
Ambulatorinių antrinio lygio fizinės medicinos ir Sumažėjo 2,8 proc.
reabilitacijos gydytojų suteiktų konsultacijų
padidėjimas 2 proc.
19

10

10

10
0

Eil.
Nr.

Eil.
Nr.
9.
10.

Vertinimo rodiklis
Informacinių technologijų diegimo ir
vystymo lygis
Įstaigoje taikomų kovos su korupcija
priemonių vykdymas

Rodiklio vertinimo kriterijus
Metinių planuotų užduočių įvykdymas – 100 proc.

2016 m. rodiklių įvykdymas

Įvykdymo
įvertinimas
balais
10

Metinių planų įvykdymas 100 proc.

Suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros Sanatorijai suteiktas Skaidrios
įstaigos vardas
sveikatos priežiūros įstaigos vardas.
Surinkta balų suma

asmens 10
80

VšĮ Nacionalinis kraujo centras

17.

1.

Kiekybiniai rodikliai
Finansinis įstaigos veiklos rezultatas

Teigiamas

2.

Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis

Neviršyti 35 proc. nuo visų sąnaudų

3.

Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis

Neviršyti 5 proc. nuo visų sąnaudų

4.

Papildomų finansavimo šaltinių
pritraukimas

Ne mažiau kaip 50 proc. nuo visų gautų pajamų

5.

Kokybiniai rodikliai
Pasitenkinimo įstaigos teikiamomis
paslaugomis lygis bei skundų
tendencijos

Įvykdyta:
VšĮ Nacionalinio kraujo centro
2016 metų apskaičiuotasis grynasis perviršis 602,153 tūkst. eurų
Įvykdyta:
Sąnaudos darbo užmokesčiui 2016 metais
sudarė 27,1 proc. nuo visų VšĮ Nacionalinio
kraujo centro sąnaudų
Įvykdyta:
Sąnaudos valdymui 2016 m. sudarė 2,5 proc.
nuo visų VšĮ Nacionalinio kraujo centro
sąnaudų
Įvykdyta:
Finansavimas ne iš PSDF sudarė 55,8 proc.
nuo visų VšĮ Nacionalinio kraujo centro
pajamų

10

10

10

10

Ne mažiau kaip 93 proc. apklaustų asmens sveikatos Įvykdyta:
10
priežiūros įstaigų vertinimas teigiamas
97 % visų į anketos klausimus atsakiusių
ASPĮ teigiamai vertina VšĮ Nacionalinio
kraujo centro veiklą
Ne mažiau kaip 93 proc. apklaustų donorų Įvykdyta:
vertinimas teigiamas
96 % apklaustų donorų patenkinti VšĮ
Nacionalinio kraujo centro teikiamomis
paslaugomis
Mažiau kaip 1 dėl tos pačios priežasties gautas Įvykdyta:
pagrįstas rašytinis donoro skundas
2016 metais negauta nei vieno donoro skundo
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Eil.
Nr.

Eil.
Nr.

Vertinimo rodiklis

6.

Kokybės vadybos sistemos diegimo ir
vystymo laipsnis

7.

Darbuotojų kaitos rodiklis

8.

Prioritetinių paslaugų teikimo
dinamika

9.

Informacinių technologijų diegimas ir
vystymo lygis

10.

18.
1.
2.

Įstaigoje taikomų kovos su korupcija
priemonių vykdymas
VšĮ Pušyno kelias
Kiekybiniai rodikliai
Įstaigos finansinės veiklos rezultatas
Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui
dalis

Rodiklio vertinimo kriterijus

2016 m. rodiklių įvykdymas

Įvykdymo
įvertinimas
balais
10

Išoriniam auditui vertinant vadybos sistemos Įvykdyta:
priežiūrą nenustatyta neatitikčių pagal LST EN ISO Išoriniam auditui vertinant vadybos sistemos
9001:2008 standartą
priežiūrą pagal ISO 9001:2008/LST EN ISO
9001:2008 standartą neatitikčių nenustatyta
Ne daugiau kaip 12 proc.
Įvykdyta:
10
faktinis darbuotojų kaitos rodiklis 2016 metais
– 8,3 proc.
Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms išduota ne Įvykdyta:
10
mažiau kaip 68 000 vienetų eritrocitų komponentų 2016 metais į ASPĮ išduota 71 037 vienetai
eritrocitų komponentų, iš jų:
70 970 vienetų eritrocitų be leukocitų
pridėtiniame tirpale;
20 vienetų nuplautų eritrocitų;
47 vienetai švitintų eritrocitų komponentų
Metinių planuotų užduočių vykdymas – 100 proc.

Įvykdyta.

2016 metams planuotos
įvykdytos 100 proc.:

10

užduotys

1. Įdiegtas informacinių technologijų
programinės ir techninės įrangos valdymo
modulinis programinis paketas „nVision
Axence“.
2. Įdiegta ir veikia mobilioji programėlė
„Mano kraujas“*
Suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros 2016 metais netaikytina**
įstaigos vardas
Surinkta balų suma
90

Teigiamas
Ne daugiau kaip 75 proc.

Neigiamas
73 %
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Eil.
Nr.

Eil.
Nr.

Vertinimo rodiklis

2016 m. rodiklių įvykdymas

Rodiklio vertinimo kriterijus

Įvykdymo
įvertinimas
balais

3.

Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms
dalis

Ne daugiau kaip 6 proc.

6,20 %

-

4.

Papildomų finansavimo šaltinių
pritraukimas
Kokybiniai rodikliai
Pacientų pasitenkinimo įstaigos
teikiamomis paslaugomis lygis

Ne mažiau kaip 10 proc. nuo visų gautų pajamų

25,8 %

-

5.

6.

Kokybės vadybos sistemos diegimo ir
vystymo laipsnis

7.
8.

Darbuotojų kaitos rodiklis
Prioritetinių paslaugų teikimo
dinamika

9.

Informacinių technologijų diegimo ir
vystymo lygis
Įstaigoje taikomų kovos su korupcija
priemonių vykdymas

10.

Ne mažiau kaip 16 balų pagal Lietuvos Respublikos 18,8 balų
sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d.
įsakymą Nr. V-1073
Metinių planuotų užduočių įvykdymas – 100 proc.
Įvykdymas – 100 proc.
Paruoštos 2 naujos procedūros ir 1 darbo
instrukcija
Ne daugiau kaip 20 proc.
31,4%
Ambulatorinių antrinio lygio reabilitacinio gydymo 9,8%
paslaugų ir fizinės medicinos ir reabilitacijos
gydytojų suteiktų konsultacijų padidėjimas 2 proc.
Metinių planuotų užduočių įvykdymas – 100 proc.
Įvykdymas – 0 proc.
Suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros Nesuteiktas skaidrios asmens sveikatos įstaigos vardas
priežiūros įstaigos vardas. Vykdoma
antikorupcinė veikla šiam vardui gauti
Surinkta balų suma
nevertinama

Paaiškinimai:
* 2016 m. pradėjo veikti mobilioji programėlė „Mano kraujas“. 2016 m. gruodžio mėnesio duomenimis, programėlė turėjo ~ 7 000 vartotojų, prieinama ir internetinė
programėlės versija www.manokraujas.lt. Programėlėje aktyvintos ir veikia šios pagrindinės funkcijos:
donoro registracija: galima greitai ir patogiai užsiregistruoti donorystei pasirinktame kraujo centro padalinyje, užpildyti donoro apklausos anketą bei donoro
sutikimą;
asmeninės kraujo donorystės istorijos, bendros VšĮ Nacionalinio kraujo centro kraujo davimo statistikos ir kitos naudingos informacijos stebėsena;
donorų lojalumo sistema. Kiekvienas, davęs kraujo donoras, kaupia simbolinius kraujo lašelius, kuriuos gali išsikeisti į malonias dovanas. Šioje lojalumo
programoje gali dalyvauti ir tie, kurie negali būti donorais, bet jais tapti kviečia savo draugus ir artimuosius;
galimybė susieti programėlę su socialiniu tinklu „Facebook“ ir dalintis savo donorystės pasiekimais draugų tarpe bei stebėti savo donorystės statuso kitimą;
- galimybė stebėti dovanoto kraujo kelią, matyti miestą, kuriame kraujas buvo panaudotas, t.y. kur išgelbėjo gyvybę.
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** VšĮ Nacionalinis kraujo centras užtikrina skaidrią kraujo centro veiklą pagal numatytas ir taikomas kovos su korupcija priemonės ir siekia gauti Skaidrios asmens
sveikatos priežiūros įstaigos vardą.
VšĮ Nacionalinis kraujo centras, vadovaudamasis Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-65 „Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2016
metais inicijavo procedūras bei atliko veiksmus, reikalingus atlikti įstaigai, siekiančiai gauti Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą.
2016 metais VšĮ Nacionalinis kraujo centras nepateko į vertintinų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, siekiant nustatyti įstaigos korupcijos indeksą bei įstaigos atitiktį skaidrios
asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo kriterijams, sąrašą, todėl VšĮ Nacionalinis kraujo centras 2016 metais negalėjo siekti, kad įstaigai būtų suteiktas Skaidrios
asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas.
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