ASPĮ 2015 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ ĮVERTINIMAS
Pastaba. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-1019 „Dėl Lietuvos nacionalinės
sveikatos sistemos viešųjų įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos
kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 19 punktą „viešųjų įstaigų steigėjai (dalininkai) ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 1 dienos
įvertina vadovų veiklos ataskaitą ir priima sprendimą dėl vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio“ darbo grupė, sudaryta Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-468 „Dėl darbo grupės asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų veiklos rezultatams
įvertinti ir įstaigos vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžiui nustatyti sudarymo“, įvertino 2015 m. vadovų veiklos ataskaitas.
Eil.
Nr.
1.

Įvykdymo
įvertinimas
balais*
VšĮ VUL Santariškių klinikos (SAM 2015-05-29 įsakymas Nr. V-60 „Dėl viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės (VUL)
Santariškių klinikų 2015 m. siektinų veiklos užduočių patvirtinimo“)
Kiekybiniai rodikliai
Finansinis įstaigos veiklos rezultatas Teigiamas
Teigiamas
10
Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis
Neviršyti 60 proc.
Neviršyta 60 proc. (52 proc.)
10
Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis
Neviršyti 2 proc. nuo darbo užmokesčio Neviršyta 2 proc. (0,5 proc.)
10
fondo
ES struktūrinių fondų projektų Įgyvendinamų SAM projektų skaičius – 7
2015 m. buvo įgyvendinami 4 ES / LR įgyvendinimo užtikrinimas
Parengtų investicinių projektų skaičius – 2 valstybės biudžeto lėšomis finansuojami
projektai (jie 2015 m. buvo baigti) bei 4 LR
Valstybės investicijų programos lėšomis
finansuojami projektai (2015 m. baigti 2
projektai), iš viso – 8 projektai.
2015
m.
prasidėjo
2
Šveicarijos
konfederacijos bendradarbiavimo programos
lėšomis finansuojamų energetikos projektų
įgyvendinimas.
2015 m. buvo parengtas „Infekcinių ligų ir
tuberkuliozės ligoninės, VšĮ Vilniaus
universiteto ligoninės Santariškių klinikų
filialo padalinių perkėlimas į Santariškių g.
14, Vilniuje“ investicijų projektas bei
atnaujintas „Vaikų ligoninės, Viešosios
Vertinimo rodiklis

Rodiklio vertinimo kriterijus

1

2015 m. rodiklių įvykdymas

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

Ne mažiau kaip 3 proc. nuo gautų pajamų

Ne mažiau kaip 90 proc. apklaustų pacientų
vertinimas teigiamas;
Ne daugiau kaip 0,02 proc. skundų nuo
gydytų pacientų
Kokybės vadybos sistemos diegimo Parengta ne mažiau kaip 50 naujų /
ir vystymo laipsnis
atnaujintų kokybės vadybos sistemos
dokumentų
Prioritetinių
paslaugų
teikimo Dienos stacionaro ir ambulatorinių
dinamika
paslaugų augimas – 1 proc.

2.

įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės
Santariškių klinikų filialo Pediatrijos
korpuso
statyba
modernizuojant
ir
optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos
infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas
(Santariškių g. 7, Vilnius)“ investicijų
projektas.
Investicijų projektas dėl Vaiko raidos centro
bus rengiamas tik gavus LR SAM kvietimą
(šiuo metu jis nėra gautas, nepatvirtintas ir
priemonės finansavimo sąlygų aprašas).
4,3 proc.
10
94 proc. pacientų
teikimu.
0.001 proc.

patenkinti

paslaugų 10

Parengta / atnaujinta 158 kokybės vadybos 10
dokumentai

Dienos stacionaro paslaugų augimas 6,21 10
proc.
Ambulatorinių paslaugų augimas 5,75 proc.
Darbuotojų kaitos rodiklis
Ne daugiau kaip 10 proc. (neįskaitant VUL 8,55 proc.
10
Santariškių klinikų filialų bendrųjų tarnybų
reorganizavimo ir rezidentų)
Informacinių technologijų diegimas Metinių planuotų užduočių įvykdymas – Įvykdyta
10
ir vystymo lygis
100 proc.
Surinkta balų suma
90
LSMU ligoninė Kauno klinikos (SAM 2015-05-14 įsakymas Nr. V-606 „Dėl viešosios įstaigos Lietuvos sveikatos mokslų universiteto
ligoninės Kauno klinikų 2015 m. siektinų veiklos užduočių patvirtinimo“)
Kiekybiniai rodikliai
1. Įstaigos veiklos efektyvumas
1.1. Finansinis įstaigos veiklos
Teigiamas
Teigiamas
10
2

rezultatas
1.2. Sąnaudų darbo užmokesčiui
dalis
1.3. Sąnaudų valdymo išlaidoms
dalis
2. Papildomų finansavimo šaltinių
pritraukimas
Kokybiniai rodikliai
3. ES ir kitomis lėšoms
finansuojamų projektų įgyvendinimo
užtikrinimas
4. Asmens sveikatos priežiūros
paslaugų teikimas
4.1. Pacientų pasitenkinimo
teikiamomis paslaugomis lygis ir
pacientų skundų tendencijos
4.2. Pacientų skundų skaičius

Neviršyti 70 proc.

65 proc.

10

Neviršyti 5 proc.

2,18 proc.

10

Ne mažiau kaip 3 proc. nuo gautų pajamų

21 proc.

10

Metinių planuotų užduočių įvykdymas – 90 99 proc.
proc.

-

Ne mažiau kaip 85 proc. apklaustų pacientų 95 proc.
vertinimas teigiamas

10

Registruotų skundų dažnis per metus 0,027 1000-čiui ambulatorinių apsilankymų
1000-čiui ambulatorinių apsilankymų ir 0,292 1000-čiui stacionare gydytų ligonių
stacionare gydytų ligonių – ne daugiau 3
skundai
4.3. Brangiųjų radiologinių tyrimų Didėjimas daugiau kaip 5 proc.
6,5 proc.
(branduolinis magnetinis rezonansas,
kompiuterinė
tomografija,
pozitroninės emisijos tomografija)
skaičius
4.4. Pasirašytos sutartys su asmens Ne mažiau kaip su 20 ASPĮ
2015 m. galiojo 48 integruotos sveikatos
sveikatos priežiūros įstaigomis (
priežiūros paslaugų teikimo sutartys:
toliau – ASPĮ) dėl integruotos
Su 11 ASPĮ dėl onkologinės pagalbos
sveikatos
priežiūros
paslaugų
konsultacinių asmens sveikatos priežiūros
teikimo
paslaugų;
Su 16 ASPĮ dėl ūminio galvos smegenų
išeminio insulto gydymo;
Su 21 ASPĮ dėl miokardo infarkto su ST
pakilimu gydymo;
Aukščiausio
lygio
specialistų Konsultacijos ne mažiau kaip 10 Konsultacijos vyko 11 – oje savivaldybių.
3

konsultacijos regioninėse ASPĮ,
įgyvendinant
onkologijos
integruotos sveikatos priežiūros
paslaugų teikimą
Ūminio išeminio insulto gydymo,
atliekant intraveninę trombolizę,
atvejų skaičius
Ūminio miokardo infarkto su ST
segmento pakilimu gydymo, taikant
perkutaninę koronarinę intervenciją,
atvejų skaičius
4.5. Parengtų diagnostikos ir
gydymo
metodikų,
protokolų,
slaugos procedūrų instrukcijų ir/ar
formų skaičius
5. Prioritetinių paslaugų teikimas

savivaldybių

6. Darbuotojų kaitos rodiklis
6.1. Darbo užmokesčio dydis
6.2. Atnaujinta darbo užmokesčio
nustatymo tvarka

Ne daugiau kaip 10 proc.
Padidintas ne mažiau kaip 3 proc.
Išleistas generalinio direktoriaus įsakymas

6.3. Specialių pertraukų
reglamentavimas
6.4. Kvalifikaciją kėlusių darbuotojų
skaičius

Išleistas generalinio direktoriaus įsakymas

Ne mažiau kaip 5 proc. didesnis atvejų 23 proc. daugiau.
skaičius
Ne mažiau kaip 5 proc. didesnis atvejų 1,6 proc. daugiau.
skaičius
Parengti ne mažiau 10 metodikų, protokolų Parengta 16 metodikų, protokolų ar slaugos
ar slaugos procedūrų instrukcijų ir/ar formų procedūrų instrukcijų ir/ar formų
Paslaugų augimas vidutiniškai 2 proc.

Ne mažiau 20 proc.

Augimas vidutiniškai – 4,56 proc. (Dienos
stacionaro
paslaugos,
ambulatoriniai
apsilankymai, stebėjimo paslaugos, dienos
chirurgijos paslaugos)
9,92 proc.
5,75 proc.
Generalinio direktoriaus įsakymu sudaryta
darbo grupė, parengti siūlymai ir tvarkos
projektas, kuris bus pateiktas derinimui
Stebėtojų tarybai ir profesinėms sąjungoms.
Išleistas generalinio direktoriaus įsakymas
Nr. V-108
42 proc. (vertinti gydytojai, gydytojai
rezidentai ir slaugos personalas. Kito
personalo tikslių duomenų nėra galimybės
surinkti)
15 kartų per savaitę.
93 proc.

6.5. Organizuotų užsiėmimų skaičius Ne mažiau kaip 4 kartus per savaitę
6.6. Atnaujintų darbo drabužių
Ne mažiau 90 proc.
skaičius
7. Informacinių technologijų
Metinių planuotų užduočių įvykdymas – ne 99 proc.
4

10

10
-

-

10

diegimas ir vystymo lygis
3.

4.

mažiau kaip 90 proc.

Surinkta balų suma
80
VšĮ VUL Žalgirio klinika (SAM 2015-05-06 įsakymas Nr. V-585 „Dėl viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikos
2015 m. siektinų veiklos užduočių patvirtinimo“)
Kiekybiniai rodikliai
Finansinis įstaigos veiklos rezultatas. Teigiamas.
Įstaigos finansinis rezultatas teigiamas
10
Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis.
Neviršyti 70 proc.
Sąnaudos darbo užmokesčiui su Sodra – 10
59,6 proc.
Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis.
Neviršyti 6 proc.
Sąnaudos valdymo išlaidoms – 3,1 proc.
10
Papildomų finansavimo šaltinių Ne mažiau 1 finansavimo šaltinio.
Per 2015 metus:
10
pritraukimas.
 papildomai parengti ir įgyvendinti 3
investicijų projektai,
 vykdomas 1 tęstinis investicijų projektas.
Kokybiniai rodikliai
Pacientų pasitenkinimo įstaigos Ne mažiau 75 proc. apklaustų pacientų 95 proc. apklaustų pacientų gautas paslaugas 10
teikiamomis paslaugomis lygis.
vertinimas teigiamas.
įvertino teigiamai.
Pagrįstų skundų skaičių dėl paslaugų Per 2015 metus pagrįstų skundų nebuvo
kokybės sumažinti 1 proc.
gauta.
Kokybės vadybos sistemos diegimo Kokybės vadybos sistemos diegimo Užduočių planas įvykdytas 100 proc.
10
ir vystymo laipsnis.
laipsnis pagal LST EN ISO 9001:2008
standartą – 100 proc.
Darbuotojų kaitos įstaigoje rodiklis. Ne daugiau 14 proc.
Darbuotojų kaitos rodiklis 12,6 proc.
10
Prioritetinių
paslaugų
teikimo Atsižvelgiant į finansavimą, teikti daugiau Suteikta 131 proc. stebėjimo paslaugų.
10
dinamika.
prioritetinių paslaugų.
Informacinių technologijų diegimo ir Metinių planuotų užduočių įvykdymas – Metinių užduočių planas įvykdytas 100 10
vystymo lygis.
100 proc.
proc.
Surinkta balų suma
90
VšĮ Respublikinė Kauno ligoninė (SAM 2015-05-08 įsakymas Nr. V-596 „Dėl viešosios įstaigos Respublikinės Kauno ligoninės 2015 m.
siektinų veiklos užduočių patvirtinimo“)
Kiekybiniai rodikliai
Finansinis įstaigos veiklos rezultatas Teigiamas
Teigiamas
10
Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis
Neviršyti 72 proc.
61,34 proc.
10
Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis
Neviršyti 2,5 proc.
1,11 proc.
10
Papildomų finansavimo šaltinių Ne mažiau 4 proc. nuo visų gautų pajamų
10,85 proc.
10
pritraukimas
5

Kokybiniai rodikliai
Pacientų pasitenkinimo teikiamomis Ne mažiau kaip 75 proc. apklaustų pacientų
paslaugomis lygis ir pacientų skundų vertinimas teigiamas
tendencijos
Pagristų skundų mažiau 0,05 proc. nuo
metinių ambulatorinių konsultacijų ir
gydytų pacientų stacionare
Kokybės sistemos diegimo ir Kokybės vadybos sistemos priežiūros
vystymo laipsnis
audito metu nustatytos ne daugiau 3
neatitiktys
Darbuotojų kaitos rodiklis
Ne daugiau kaip 10 proc.
Vykdyti sutartinius įsipareigojimus Metinių sutarčių įvykdymas 95 proc.
su teritorinėmis ligonių kasomis
Prioritetinių paslaugų teikimas
Paslaugų augimas 2 proc.
Informacinių technologijų diegimas Metinių planuotų užduočių įvykdymas 100
ir vystymo lygis
proc.
5.

92,4 proc.

10

0,003 proc.
Neatitikčių nenustatyta

10

11,14 proc.
100 proc.

0
-

6,6 proc.
100 proc.

10
10

Surinkta balų suma
80
VšĮ Respublikinė Klaipėdos ligoninė (SAM 2015-04-22 įsakymas Nr. V-524 „Dėl viešosios įstaigos Respublikinės Klaipėdos ligoninės
2015 m. siektinų veiklos užduočių patvirtinimo“)
Kiekybiniai rodikliai
Finansinis įstaigos veiklos rezultatas Teigiamas
Finansinis veiklos rezultatas teigiamas.
10
Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis
Neviršyti 70 proc.
67,01 proc. sąnaudų lyginamajame svoryje.
10
Sąnaudų medikamentams dalis
Neviršyti 13,0 proc.
10,31 proc.
Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis
Neviršyti 5,0 proc.
Valdymo sąnaudų dalis visų sąnaudų 10
lyginamajame svoryje 2,62 proc.
Papildomų finansavimo šaltinių Ne mažiau kaip 4,0 proc. nuo visų gautų 7,43 proc.
10
pritraukimas
pajamų
Kokybiniai rodikliai
Darbuotojų kaitos rodiklis
Ne daugiau kaip 10 proc.
9,88 proc.
10
Prioritetinių paslaugų teikimas
Paslaugų augimas iki 3 proc.
Ambulatorinių paslaugų augimas – 5,67 10
proc.
Dienos stacionaro paslaugų augimas – 10,20
proc.
Dienos chirurgijos paslaugų augimas –
16,87 proc.;
6

Viduriniojo medicinos
algų didinimas

personalo Pagal galimybes papildomai skirti iki
300.000 Eur slaugytojų darbo užmokesčio
didinimui

Pacientų pasitenkinimo teikiamomis Apklausų
duomenimis,
teigiamas
paslaugomis lygis
vertinimas – ne mažiau kaip 90 proc.
Pagrįstų skundų – mažiau kaip 0,5 proc.
nuo metinių ambulatorinių konsultacijų ir
gydytų pacientų stacionare
Informacinių technologijų diegimas Metinių planuotų užduočių įvykdymas – ne
ir vystymo lygis
mažiau kaip 100 proc.
6.

Stebėjimo paslaugų didėjimas – 5,37 proc.
Priėmimo skubios pagalbos paslaugų
didėjimas – 32,27 proc.
Ambulatorinės
chirurgijos
paslaugų
didėjimas – 80,10 proc.
Slaugytojų darbo užmokesčio didinimui 2015 metais skirta 216.203 Eur.
Dar papildomai skirta 207.720 Eur dėl
MMA didėjimo.
Informacija pagal įstaigoje atliktą pacientų 10
pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis
apklausą
pacientų
pasitenkinimas
paslaugomis 2015 metais 99,62 proc.
2015 metais skundų gauta 14, pagrįsti 5
skundai, arba 0,0019 proc., nuo metinių
ambulatorinių konsultacijų ir gydytų
pacientų stacionare.
Planuotų užduočių vykdymas – 100 proc.
10

Surinkta balų suma
80
VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė (SAM 2015-05-04 įsakymas Nr. V-576 „Dėl viešosios įstaigos Respublikinės Panevėžio ligoninės
2015 m. siektinų veiklos užduočių patvirtinimo“)
Kiekybiniai rodikliai
10
Finansinės veikos rezultatas
Teigiamas
Teigiamas
10
Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis
Neviršyti 70 proc.
64,81
10
Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis
Neviršyti 0,95 proc.
0,2 proc.
10
Papildomas finansavimas
Ne mažiau kaip 5 proc. nuo visų gautų 9,48 proc.
pajamų
Kokybiniai rodikliai
10
Pacientų pasitenkinimo lygis
90 proc.
94,8 proc.
Pacientų skundai (pagrįstų skundų Mažiau kaip 0,003 proc.
0,003 proc.
nuo
metinių
ambulatorinių
konsultacijų ir gydytų pacientų
stacionare)
7

Kokybės valdymo sistemos (KVS)
diegimo ir vystymo lygis
Darbuotojų kaitos rodiklis
Prioritetinių paslaugų teikimas
IT diegimas ir vystymo lygis
7.

8.

Ne mažiau 4 balų

4 balai

10

0
9,25 proc.
10
3,3 proc.
0
58 proc.
Surinkta balų suma
70
VšĮ Respublikinė Šiaulių ligoninė (SAM 2015-04-24 įsakymas Nr. V-551 „Dėl viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės 2015 m.
siektinų veiklos užduočių patvirtinimo“)
Kiekybiniai rodikliai
Finansinis įstaigos veiklos rezultatas Teigiamas
Teigiamas
10
Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis
Neviršyti 65 proc.
59,2 proc.
10
Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis
Neviršyti 1,1 proc.
0,9 proc.
10
Papildomų finansavimo šaltinių Ne mažiau 8 proc. nuo visų gautų pajamų
8,4 proc.
10
pritraukimas
Kokybiniai rodikliai
Pacientų pasitenkinimo teikiamomis Ne mažiau kaip 18,8 balų
19,79 balai
10
paslaugomis lygis ir pacientų skundų
tendencijos
Mažiau kaip 0,004 proc. visų per metus 0,004 proc.
ambulatoriškai konsultuotų ir gydytų
stacionare pacientų pagrįstų skundų
Kokybės sistemos diegimo ir Kokybės vadybos sistemos antrojo 100 proc.
10
vystymo laipsnis
priežiūros audito atlikimas ir pasirengimas
trečiajam priežiūros auditui – 100 proc.
Darbuotojų kaitos rodiklis
Ne daugiau kaip 9,0 proc.
8,92 proc.
10
Prioritetinių paslaugų teikimas
Paslaugų augimas 0,4 proc.
-2,3 proc.
0
Informacinių technologijų diegimas Metinių planuotų užduočių įvykdymas 100 100 proc.
10
ir vystymo lygis
proc.
Surinkta balų suma
80
VšĮ Respublikinė Vilniaus universitetinė ligoninė (SAM 2015-05-05 įsakymas Nr. V-583 „Dėl VšĮ Respublikinės Vilniaus universitetinės
ligoninės 2015 m. siektinų veiklos užduočių patvirtinimo“)
Kiekybiniai rodikliai
Finansinis įstaigos veiklos rezultatas Teigiamas
Teigiamas
10
Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis
Neviršyti 65 proc.
60,80 proc.
10
Ne daugiau kaip 9 proc.
Paslaugų augimas ne mažiau kaip 2 proc.
100 proc.

8

Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis
Neviršyti 1,5 proc.
0,57 proc.
Papildomų finansavimo šaltinių Ne mažiau kaip 10 proc. nuo visų gautų 14,92 proc.
pritraukimas
pajamų
Kokybiniai rodikliai
Pacientų pasitenkinimo teikiamomis Ne mažiau kaip 85 proc. apklaustų pacientų
paslaugomis lygis
vertinimas teigiamas
Pagrįstų skundų mažiau kaip 0,05 proc.
nuo konsultuotų ir gydytų pacientų skundų
Kokybės vadybos sistemos diegimo Priežiūros audito metu patvirtinta atitikties
ir vystymo laipsnis
kokybės vadybos sistemos brandos lygmuo
ne mažiau 4 iš 5 balų
Darbuotojų kaitos rodiklis
Ne daugiau kaip 10 proc.
Prioritetinių
paslaugų
teikimo Ambulatorinės
chirurgijos
paslaugų
dinamika
augimas 1 proc.

9.

93 proc.

10
10

10

0,004 proc.
4,5 balų

10

11,68 proc.
0
Konsultacijų procentinis augimas yra 19 10
proc., lyginant 2014 (788) ir 2015 (938)
metus.
Ambulatorinių konsultacijų augimas 1 Konsultacijų procentinis augimas yra 3,09
proc.
proc., lyginant 2014 (38000) ir 2015 (39174)
metus.
Stebėjimo paslaugų augimas 1 proc.
Stebėjimo paslaugų procentinis pokytis per
2014 (6815) ir 2015 (6931) metus yra – 1,70
proc.
Informacinių technologijų diegimo ir Įvykdyti metams numatytas užduotis 90 Planuotos užduotys 2015 m. įvykdytos 90 10
vystymo lygis
proc.
proc.
Surinkta balų suma
80
VšĮ Kauno klinikinė ligoninė (SAM 2015-04-23 įsakymas Nr. V-529 „Dėl Viešosios įstaigos Kauno klinikinės ligoninės 2015 m. siektinų
veiklos užduočių patvirtinimo“)
Kiekybiniai rodikliai
Finansinis įstaigos veiklos rezultatas Teigiamas
Teigiamas.
10
Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis
Neviršyti 70 proc.
67,1 proc.
10
Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis
Neviršyti 1,5 proc.
1,12 proc.
10
Papildomų finansavimo šaltinių Ne mažiau kaip 2 finansavimo šaltiniai
Pritraukti daugiau kaip 2 finansavimo 10
pritraukimas
šaltiniai
Kokybiniai rodikliai
9

Pacientų pasitenkinimo teikiamomis Ne mažiau kaip 18,7 balų
paslaugomis lygis ir pacientų skundų Mažiau kaip 0,005 proc. visų per metus
tendencijos
ambulatoriškai konsultuotų ir gydytų
stacionare pacientų pagrįstų skundų
Kokybės vadybos sistemos diegimo Pasirengimas kokybės vadybos sistemos
ir vystymo laipsnis
antrajam priežiūros auditui – 100 proc.
Darbuotojų kaitos rodiklis
Ne daugiau kaip 8 proc.
Prioritetinių paslaugų teikimas
Paslaugų augimas ne mažiau kaip 1 proc.
Informacinių technologijų diegimas Metinių planuotų užduočių įvykdymas –
ir vystymo lygis
100 proc.
10.

18,6 balų
0,002 proc.

0
-

-

0

10,19 proc.
Padidėjo 6,2 proc.
100 proc.

0
10
10

Surinkta balų suma
60
VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė (SAM 2015-04-23 įsakymas Nr. V-537 „Dėl viešosios įstaigos Klaipėdos jūrininkų ligoninės 2015 m.
siektinų veiklos užduočių patvirtinimo“)
Kiekybiniai rodikliai
Finansinis įstaigos veiklos rezultatas Teigiamas
Teigiamas
10
Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis
Neviršyti 65 proc.
59,11 proc.
10
Sąnaudų valdymo išlaidos dalis
Neviršyti 2,5 proc.
1,7 proc.
10
Papildomų finansavimo šaltinių Ne mažiau kaip 2,5 proc. nuo visų gautų 4,00 proc.
10
pritraukimas (papildomai pritrauktų pajamų
finansavimo šaltinių santykis su
pagrindinės veiklos pajamomis,
išreikštas procentais)
Kokybiniai rodikliai
Pacientų pasitenkinimo teikiamomis
10
paslaugomis lygis ir pacientų skundų
tendencija:
1. Apklausų duomenimis, teigiamai 1. Ne mažiau kaip 95 proc. apklaustų 98,00 proc.
įvertintų anketų ir apklausų skaičiaus pacientų vertinimas teigiamas
santykis, išreikštas procentais.
2. Pagrįstų skundų ir gautų skundų 2. Mažiau kaip 0,05 proc. visų per metus (0/9)
skaičiaus
santykis,
išreikštas ambulatoriškai konsultuotų ir gydytų 0,00 proc.
procentais.
stacionare pacientų pagrįstų skundų
Kokybės vadybos sistemos diegimo Kokybės vadybos sistemos brandumo 4 balai
10
ir vystymo laipsnis
lygmuo ne mažiau kaip 4 balai
(penkiabalėje sistemoje)
10

11.

Darbuotojų kaitos rodiklis
Prioritetinių
paslaugų
teikimo
dinamika
Informacinių technologijų diegimo ir
vystymo lygis

Ne daugiau kaip 9 proc.
Paslaugų augimas 1 proc.

Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis
Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis
Papildomų finansavimo šaltinių
pritraukimas
Kokybiniai rodikliai
Pacientų pasitenkinimo teikiamomis
paslaugomis lygis ir pacientų skundų
tendencijos

Neviršyti 74 proc.
55,6 proc.
Neviršyti 9,5 proc.
8,56 proc.
Ne mažiau kaip 5 proc. nuo visų gautų 8,7
pajamų

10
10
10

Ne mažiau kaip 95 proc. apklausų pacientų 96,8 proc.
vertinimas teigiamas

10

10
10

Metinių planuotų užduočių įvykdymas – 98 proc.
0
100 proc.
Surinkta balų suma
80
VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė (SAM 2015-04-23 įsakymas Nr. V-546 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus apskrities
tuberkuliozės ligoninės 2015 m. siektinų veiklos užduočių patvirtinimo“)
Kiekybiniai rodikliai
Finansinis įstaigos veiklos rezultatas Teigiamas
Teigiamas
10

Kokybės sistemos
vystymo laipsnis

diegimo

Darbuotojų kaitos rodiklis
Prioritetinių paslaugų teikimas

12.

8.06 proc.
6.50 proc.

Pagrįstų skundų – mažiau kaip 1,5 proc.
nuo metinių ambulatorinių konsultacijų ir
stacionare gydytų pacientų skaičiaus.
ir Kokybės vadybos sistemos brandumo
lygmuo – ne mažiau kaip 3 balai
(penkiabalėje sistemoje)
Ne daugiau kaip 14 proc.
Paslaugų augimas – 1 proc.

Skundų nebuvo gauta

3

10

5,5 proc.
10
Prioritetinių
paslaugų
ataskaitiniu 10
laikotarpiu suteikta 4,5 proc. daugiau.
Informacinių technologijų diegimas Metinių planuotų užduočių įvykdymas – 100 proc.
10
ir vystymo lygis
100 proc.
Surinkta balų suma
90
VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninė (SAM 2015-05-04 įsakymas Nr. V-574 „Dėl viešosios įstaigos Rokiškio psichiatrijos ligoninės 2015 m.
siektinų veiklos užduočių patvirtinimo“)
Kiekybiniai rodikliai
Finansinis įstaigos veiklos rezultatas Teigiamas
Teigiamas
10
11

Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis
Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis
Papildomų finansavimo šaltinių
pritraukimas
Kokybiniai rodikliai
Pacientų pasitenkinimo teikiamomis
paslaugomis lygis
Pacientų
gydymo
efektyvumo
vertinimas ir išvadų pateikimas
teismui nustatytu laiku
Darbuotojų kaitos rodiklis
Specialiosios psichiatrijos paslaugų
teikimas

13.

Neviršyti 75 proc.
74,64 proc.
Neviršyti 6 proc.
1,4 proc.
Ne mažiau kaip 1 proc. nuo visų gautų 11,1 proc.
pajamų

10
10
10

Ne mažiau kaip 50 proc. apklaustų pacientų 74 proc.
vertinimas teigiamas
100 proc.
100 proc.

10
-

Ne daugiau kaip 10 proc.
7,2 proc.
10
Specialiosios psichiatrijos paslaugų dalis 82 proc.
10
ne mažiau kaip 75 proc. nuo visų
psichiatrijos paslaugų
Informacinių technologijų diegimas 100 kompiuterizuotų darbo vietų
100 darbo vietų
10
ir vystymo lygis
Iš ligoninės išrašomų pacientų 100 proc.
100 proc.
sunkios
nusikalstamos
veikos
padarymo rizikos vertinimas
Surinkta balų suma
80
VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė (SAM 2015-05-04 įsakymas Nr. V-572 „Dėl viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus
psichiatrijos ligoninės 2015 m. siektinų veiklos užduočių patvirtinimo“)
Kiekybiniai rodikliai
Finansinis įstaigos veiklos rezultatas Teigiamas
Teigiamas
10
Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis
Neviršyti 78 procentų
77 proc.
10
Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis
Neviršyti 3 procentų
3 proc.
10
Papildomų finansavimo šaltinių Ne mažiau 1 procentų nuo visų gautų 1 proc.
10
pritraukimas
pajamų
Kokybiniai rodikliai
Pacientų pasitenkinimo įstaigos Ne mažiau kaip 76 proc. apklaustų pacientų 88 proc.
10
teikiamomis paslaugos lygis bei vertinimas teigiamas.
pacientų skundų tendencijos
Nei vieno pagrįsto pacientų skundo dėl Nebuvo nei vieno pagrįsto pacientų skundo
asmens teisių pažeidimo ir neetiško dėl asmens teisių pažeidimo ir neetiško
personalo elgesio.
personalo elgesio.
Kokybės vadybos sistemos diegimo Kokybės vadybos sistemos priežiūros KVS sistemos priežiūros audito vertinimas 10
12

ir vystymo lygis
Darbuotojų kaitos rodiklis
Prioritetinių
paslaugų
dinamika

14.

audito teigiamas įstaigos vertinimas.
Ne daugiau 9 procentų
teikimo Būtinosios medicinos pagalbos teikimas,
vadovaujantis
Lietuvos
Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2004 m.
balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl
būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios
medicinos pagalbos paslaugų teikimo
tvarkos
bei
masto
patvirtinimo“
patvirtintais terminais, per kuriuos turi būti
pradėta teikti būtinoji pagalba – 100 proc.
Planinių vidaus medicininių auditų skaičius
– 12 vnt.

teigiamas.
7,9 proc.
Atlikta

10
10

Atlikta 12 planinių medicininių auditų ir 5
neplaniniai auditai. Atlikus neplaninius
vidaus medicininius auditus neatitikčių
nenustatyta.
Informacinių technologijų diegimas Metinių planuotų užduočių įvykdymas – 100 proc.
10
ir vystymo lygis
100 proc.
Surinkta balų suma
90
VšĮ Vilniaus gimdymo namai (SAM 2015-05-04 įsakymas Nr. V-575 „Dėl viešosios įstaigos Vilniaus gimdymo namų 2015 m. siektinų
veiklos užduočių patvirtinimo“)
Kiekybiniai rodikliai
Finansinis įstaigos veiklos rezultatas Teigiamas
Teigiamas
10
Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis
Neviršyti 75 proc.
71,51 proc.
10
Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis
Neviršyti 3,5 proc.
2,35 proc.
10
Papildomų finansavimo šaltinių Ne mažiau kaip 5 proc. nuo visų pajamų
9,41 proc.
10
pritraukimas
Vidutinė gydymo trukmė
Neviršyti 4 dienų
Vidutinė gydymo trukmė 3,28 dienos
Dienos chirurgijos paslaugos apimtis Ne mažiau kaip 30 proc. visų chirurginių Dienos chirurgijos paslaugų suteikta 34,5 10
paslaugų Ginekologijos skyriuje
proc.
Kokybiniai rodikliai
Pacientų pasitenkinimo lygis
Ne mažiau kaip 18 balų (vertinama pagal Pacientų
pasitenkinimo
suteiktomis 10
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos paslaugomis lygio vertinimas – 19,4 balo.
ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymu
Nr. V-1073 patvirtintą anketą)
Per kalendorinius metus atlikta Tyrimų skaičius – 1
Atlikta 1.
13

infekcijų ir jos rizikos veiksnių
paplitimo tyrimas ir jo duomenys
pateikti Higienos institutui
Papildomai registruoti ir analizuoti Įvykdymas – 100 proc.
nepageidaujamus įvykius susijusius
su naujagimių hipoksija
Atlikti profesinės rizikos vertinimą
Ne mažiau kaip vieną kartą per metus
Atlikti vidaus auditą dėl personalo Ne mažiau kaip vieną kartą per metus
rankų higienos atitikties nustatytai
procedūrai
Darbuotojų kaitos rodiklis
Ne daugiau kaip 13 proc.
Informacinių technologijų diegimas Metinių planuotų užduočių įvykdymas –
100 proc.
Ne mažiau kaip 2000 gimdymų per Įvykdymas – 100 proc.
metus
Naujagimiams palanki ligoninė arba Įvykdymas – 100 proc.
įsipareigojusi ja tapti
Gimdymų natūraliais takais po Ne mažiau kaip 1 proc. (palyginti su 2014
buvusios cezario pjūvio operacijos metais)
dalies didėjimas
Išimtinai
natūraliai
maitinamų Ne mažiau kaip 0,1 proc.
naujagimių dalies palaikymas
15.

100 proc.

-

Atliktas psichosocialinių rizikos veiksnių vertinimas Akušerijos skyriaus ir Klinikinės
diagnostikos laboratorijos.
Vidaus auditas dėl medicinos personalo rankų higienos atitikties atliktas.
9,65 proc.
10
Planuotos metinės užduotys įvykdytos – 100 10
proc.
100 proc.
Įstaiga yra 100 proc. įsipareigojusi tapti naujagimiams palankia ligonine
5,8 proc.

-

0,19 proc.

-

Surinkta balų suma
80
VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninė (SAM 2015-04-23 įsakymas Nr. V-530 „Dėl VšĮ Palangos reabilitacijos ligoninės 2015 m. siektinų
veiklos užduočių patvirtinimo“)
Kiekybiniai rodikliai
Finansinis įstaigos veiklos rezultatas Teigiamas
Neigiamas
0
Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis
Neviršyti 70 proc.
67,6 proc.
Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis
Neviršyti 4,8 proc.
3,7 proc.
Papildomų finansavimo šaltinių 4.1. ne mažiau kaip 4 proc. nuo visų gautų 4.1. 4,5 proc.
pritraukimas
pajamų;
1.
4.2. ne mažiau kaip 9 proc. nuo visų gautų 4.2. 12,7 proc.
14

pajamų;
4.3 parduoti 100 proc. perteklinės
energijos;
4.4. parduoti 100 proc. atsinaujinančių
šaltinių pagaminamos elektros energijos;
4.5. aplinkos tvarkymo darbai: stovėjimo
aikštelės
įrengimas
35
vietos
automobiliams ir teritorijos, kelio dangų ir
šaligatvių remontas. Tvarkymo teritorijos
plotas 9 900 kv. m.
Kokybiniai rodikliai
Pacientų pasitenkinimo įstaigos Ne mažiau kaip 90 proc. apklaustų
teikiamomis paslaugomis lygis bei pacientų vertinimas teigiamas
pacientų skundų tendencijos
Teikti daugiau prioritetinių paslaugų TLK pajamų struktūroje ambulatorinės
reabilitacijos paslaugų dalis iki 5 proc.
Kokybės valdymo sistemos diegimo Ne mažiau kaip 3 balai (penkiabalėje
ir vystymo laipsnis
sistemoje)
Darbuotojų kaitos įstaigoje rodiklis
Iki 10 proc.
Informacinių technologijų diegimas Metinių planuotų užduočių įvykdymas –
ir vystymo lygis
100 proc.
Ryšių užmezgimas su užsienio Metinių planuotų užduočių įvykdymas –
partneriais ir plėtojimas
100 proc.
16.

4.3. 100 proc.
4.4 100 proc.
4.5. 100 proc.

93,7

3,2 proc.
4 balai
8,6 proc.
Įvykdyta
Bendradarbiavimas su užsienio partneriais

Surinkta balų suma
0
VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija „Palangos gintaras“ (SAM 2015-04-24 įsakymas Nr. V-552 „Dėl viešosios įstaigos Palangos
vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ 2015 m. siektinų veiklos užduočių patvirtinimo“)
Kiekybiniai rodikliai
Įstaigos finansinės veiklos rezultatas Teigiamas
Teigiamas
10
Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui Ne daugiau kaip 75 proc.
69,7 proc.
10
dalis
Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms Ne daugiau kaip 6 proc.
4,6 proc.
10
dalis
Kokybiniai rodikliai
Pacientų pasitenkinimo įstaigos Ne mažiau kaip 90 proc. apklaustų pacientų Apklausos rezultatai už 2015 metus 10
teikiamomis paslaugomis lygis
vertinimas teigiamas
teigiamų atsakymų 90 proc.
15

Kokybės vadybos sistemos diegimo Kokybės vadybos sistemos priežiūros Kokybės vadybos sistema ISO 9001:2008
ir vystymo laipsnis
audito metu nenustatyta neatitikčių
priežiūros auditas 2015-03-23 – be
neatitikčių
Specialistų
kvalifikacijos Kvalifikaciją patobulinusių
Kvalifikaciją tobulino:
tobulinimas
gydytojų ne mažiau kaip 21 proc.; Gydytojai 55,6 proc.
slaugytojų – 18 proc.;
Slaugytojos 87,8 proc.
kitų specialistų – 6 proc.
Kiti specialistai 76,2 proc.
Darbuotojų kaitos rodiklis
Ne daugiau kaip 7 proc.
6,5 proc.
Informacinių technologijų diegimo ir Pradėtas taikyti telefoninių skambučių Atnaujinta
buhalterijos
darbo
vietų
vystymo lygis
interaktyvus valdymas
kompiuterinė ir programinė įranga dėl Euro
įvedimo Lietuvoje ir dėl Lietuvos bankų
prisijungimo prie ES vieningos pinigų
mokėjimų sistemos SEPA;
IS programinė įranga papildyta naujomis
darbo vietomis medicinos specialistams:
psichologai, logopedai ir socialiniai
darbuotojai pradėjo pildyti elektroninę ligos
istoriją kompiuteriu;
Patobulinta
IS
programinė
įranga
medicininių
procedūrų
planavimui:
kompiuteriniu būdu formuojami pacientų
procedūrų grafikai ir planai
Atnaujinta
gydytojų
darbo
vietų
kompiuterinė įranga: gydytojų darbo vietose
instaliuoti našesni kompiuteriai su dvipusio
spausdinimo spausdintuvais;
Visi 2015 metais birželio – rugpjūčio
mėnesiais besigydę sanatorijoje pacientai
priimti naudojant išankstinės rezervacijos
sistemą.
Naujų gydymo metodikų diegimas
1 metodika
1. Įsigyta ir įdiegta virtualios kineziterapijos
procedūra,
naudojant
kompiuterinę
programą Kinetic
2. Pradėta taikyti plaučių ligomis
sergančiųjų
kineziterapija
naudojant
16

10

-

10
10

-

17.

kompiuterizuotą kvėpavimo treniruoklį.
3. Pradėta teikti nauja asmens sveikatos
priežiūros paslauga – II-nio lygio
ambulatorinės
fizinės
medicinos
ir
reabilitacijos
gydytojo
konsultacijos,
sudaryta sutartis su Klaipėdos teritorine
ligonių kasa.
Įrenginių atnaujinimas
Įsigyta 6 nauji kineziterapijos įrenginiai;
Įsigytas:
įrengtas lauko treniruoklių parkas
3 stalai kineziterapijai,
3 daugiafunkciniai treniruokliai
kineziterapijai,
1 virtualus judesio treniruoklis Kinetic,
1 kompiuterizuotas kvėpavimo treniruoklis.
Surinkta balų suma
70
VšĮ Nacionalinis kraujo centras (SAM 2015-04-24 įsakymas Nr. V-558 „Dėl viešosios įstaigos Nacionalinio kraujo centro 2015 m.
siektinų veiklos užduočių patvirtinimo“)
Kiekybiniai rodikliai
Finansinis įstaigos veiklos rezultatas Teigiamas
Teigiamas
10
Pajamos ne iš valstybės biudžeto ir Ne mažiau kaip 4 600 tūkst. eurų 6 396,76 tūkst. eurų
10
(ar) valstybės fondų
pagrindinės veiklos pajamų
Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis
Neviršyti 35 proc. nuo visų sąnaudų
27,84 proc.
10
Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis
Neviršyti 5 proc. nuo visų sąnaudų
2,4 proc.
10
Kokybiniai rodikliai
Pasitenkinimo įstaigos teikiamomis Ne mažiau kaip 90 proc. apklaustų asmens Įvykdyta
10
paslaugomis lygis
sveikatos priežiūros įstaigų vertinimas
teigiamas
Ne mažiau kaip 90 proc. apklaustų donorų Įvykdyta
vertinimas teigiamas
Donorų skundų tendencijos
Mažiau kaip 1 dėl tos pačios priežasties Įvykdyta
gautas pagrįstas rašytinis donoro skundas
Neatlygintinų donacijų lyginamoji Ne mažiau kaip 8 proc. neatlygintinų Padidėjo 27,32 procentiniais punktais
dalis
donacijų dalies augimas per metus
Kokybės vadybos sistemos diegimo Išoriniam auditui vertinant vadybos Neatitikčių nenustatyta
10
ir vystymo laipsnis
sistemos priežiūrą nenustatyta neatitikčių
pagal ISO 9001:2008/LST EN ISO
17

9001:2008 standartą
Darbuotojų kaitos rodiklis

10,7 proc.

Ne daugiau kaip 18 proc.

10
10

Prioritetinių paslaugų teikimas

Nuo 2015 m. gegužės 1 d. ruošiamų
eritrocitų komponentų filtracija – 100 proc.
Teikta kraujo produktų ne mažiau kaip 65
asmens sveikatos priežiūros įstaigoms
Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms
išduota ne mažiau kaip 62 000 vienetų
eritrocitų komponentų
Informacinių technologijų diegimas „Kraujo donorystės įstaigos informacinės
ir jų galimybių pritaikymas
sistemos eProgesa“ papildomo modulio,
skirto centralizuotai pateikti kraujo donorų
donacijų duomenis Kraujo donorų registrui,
įdiegimas
Mobilios
aplikacijos,
skirtos
neatlygintiniems donorams, sukūrimas
Galimybės kraujo ir kraujo sudėtinių dalių
donorų
apklausos
anketą
pildyti
internetinėje
svetainėje
www.kraujodonoryste.lt sudarymas
18.

VšĮ Pušyno kelias
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
18

Įvykdyta
Teikta 69 asmens sveikatos priežiūros
įstaigoms
NKC 2015 metais į ASPĮ išdavė 68 913
vienetų eritrocitų komponentų
Dalinai įvykdyta

0

Įvykdyta
Įvykdyta

Surinkta balų suma

80

Teigiamas
74,4 proc.
5,58 proc.
19 proc.

10
10
10
10

17 balų

10

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

Paruoštos 2 naujos procedūros ir 1 darbo
instrukcija.
2 tvarkos.
26,6 proc.
5,6 proc.

10

Surinkta balų suma

70

0
10
0

* - vertinti 4 (keturi) Kiekybiniai viešųjų įstaigų veiklos vertinimo rodikliai ir 5 (penki) Kokybiniai veiklos vertinimo rodikliai, patvirtinti Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1019 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų veiklos finansinių
rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
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