JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VIEŠVILĖS AMBULATORIJOS 2021 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ
ĮVYKDYMAS

Eil.
Nr.

Veiklos užduočių
vertinimo rodikliai

Veiklos
užduotys

Užduočių įvykdymo vertinimo kriterijai

I. Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai
1.

2.

Įstaigos praėjusių metų
veiklos rezultatų
ataskaitoje nurodytas
pajamų ir sąnaudų
skirtumas (grynasis
perviršis ir deficitas)

Būti
nenuostolingai

Įstaigos sąnaudų darbo
užmokesčiui dalis

Valstybės
institucijoms
skyrus papildomų
PSDF biudžeto
lėšų asmens
sveikatos
priežiūros
paslaugoms
apmokėti ir
rekomendavus jas
nukreipti
sveikatos
priežiūros
specialistų darbo
užmokesčiui
didinti, ne mažiau
kaip 80 proc.
nurodytų lėšų
panaudojamos

Rodiklis apskaičiuojamas pagal formulę : Pajamos – sąnaudos (119017 Eur – 118225 Eur)

2021 m. finansinis rezultatas teigiamas, perviršis 792 Eur

Rodiklis parodo, kokią dalį procentais 2021 m. vidutinio vieno mėnesio darbo užmokesčio
fondo augimas (palyginus laikotarpį iki darbo užmokesčio didinimo ir laikotarpį po jo,
neįskaitant duomenų apie darbo užmokestį Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto
karantino laikotarpiu, t. y. nuo mėnesio, kurį buvo paskelbtas karantinas, pirmosios dienos iki
mėnesio, kurį buvo atšauktas karantinas, paskutinės dienos) sudarė nuo papildomai skirtų
PSDF lėšų, kurias buvo rekomenduojama skirti darbuotojų darbo užmokesčiui didinti.
Pastaba: Šis rodiklis neskaičiuojamas, nes 2021 m. nebuvo skirta papildomų PSDF lėšų,
kurias rekomenduota nukreipti darbuotojų darbo užmokesčiui didinti.

Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis 81 proc. nuo visų įstaigos sąnaudų.
Vidutinis darbo užmokestis 2021 m.
- sveikatos priežiūros specialistų - 1473 Eur
- gydytojų (etatui) 2675 Eur

darbo
užmokesčiui
didinti.
3.

Įstaigos sąnaudų valdymo
išlaidoms dalis

VšĮ
Viešvilės Rodiklis apskaičiuojamas pagal formulę:
ambulatorija – ne
daugiau kaip 7,0
proc.

Prie valdymo darbuotojų priskiriami: įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai, patarėjai,
vyriausieji finansininkai (buhalteriai).
1

Valdymo darbuotojų išlaidoms priskiriama: darbo užmokestis, prekių ir paslaugų naudojimo
išlaidos, darbo vietų įkūrimo, administracinių pastatų išlaikymo (įskaitant ir remontą)
sąnaudos, darbdavių socialinės pašalpos, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo
išlaidos.
2

14036 Eur :x 100%= 12,0 proc.
118225 Eur
2021 m. įstaigos valdymo išlaidos sudaro 12 proc. visų įstaigos išlaidų.
4.

5.

Įstaigos finansinių
įsipareigojimų dalis nuo
metinio įstaigos biudžeto

Rodiklis apskaičiuojamas pagal formulę:
Įsipareigojimų
koeficientas ne
Įsipareigojimai
didesnis kaip 0,10
Sąnaudos
Įsipareigojimų rodiklis 2021 m. – 0,01

Papildomų finansavimo
šaltinių pritraukimas

ASPĮ
per
pastaruosius 3 m.
Finansavimo šaltiniai : Projektas „Jurbarko rajono viešųjų pirminės asmens sveikatos
yra
pasirašiusi
priežiūros įstaigų veiklos efektyvumo didinimas“ pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos
bent vieną sutartį
fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto :Socialinės įtraukties didinimas ir kova su

643
118225

dėl dalyvavimo skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609“Pirminės asmens sveikatos
projekte, iš kurio priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.
gauna papildomą
Europos Sąjungos fondų lėšos, Lietuvos Respublikos Valstybės biudžeto lėšos, Jurbarko
finansavimą
rajono savivaldybės biudžeto lėšos.
II. Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai:
1.

2.

3.

2021 metais : I ketvirtį 15 apklausų;

Pacientų pasitenkinimo
įstaigos teikiamomis
asmens sveikatos
priežiūros paslaugomis
lygis, tai yra pacientų
teigiamai įvertintų
įstaigoje suteiktų paslaugų
skaičiaus dalis nuo visų
per metus įstaigoje
suteiktų asmens sveikatos
priežiūros paslaugų
skaičiaus pagal sveikatos
apsaugos ministro
nustatytas paslaugų grupes
Įstaigoje gautų pacientų
skundų dėl įstaigoje
suteiktų ASPP skaičius per
metus ir pagrįstų skundų
dalis

Pacientų
pasitenkinimo
ASPĮ
teikiamomis
asmens sveikatos
priežiūros
paslaugomis lygis
ne mažiau kaip
0,8 balo

Nenustatoma, tik
stebima

Įstaigoje nebuvo gautų pacientų skundų dėl įstaigoje suteiktų ASPP skaičiaus per
metus ,bei pagrįstų skundų.

Įstaigoje gautų pagrįstų
skundų dalis nuo visų
įstaigoje suteiktų ASPP
skaičiaus per metus pagal
sveikatos apsaugos

Nenustatoma, tik
stebima

Įstaigoje nebuvo gautų skundų dėl įstaigoje suteiktų ASPP skaičius per metus.

II ketvirtį 15 apklausų
III ketvirtį 15 apklausų;
IV ketvirtį 15 apklausų;
Pacientų pasitenkinimo ASPĮ

Pacientų, kurie teigiamai įvertinoASPĮ
Suteiktas paslaugas, skaičius - 60
Teikiamomis asmens sveikatos = Visų apklausų pacientų skaičius - 60
Priežiūros paslaugomis lygis M
Pacientų pasitenkinimo ASPĮ teikiamomis ASPP lygis balais - 1,0.

ministro nustatytas
paslaugų grupes
4.

5.

Įstaigoje taikomų kovos su
korupcija priemonės,
numatytos sveikatos
apsaugos ministro
tvirtinamoje Sveikatos
priežiūros srities
korupcijos prevencijos
programoje

Asmens sveikatos
priežiūros įstaigai
suteiktas
Skaidrios asmens
sveikatos
priežiūros
įstaigos vardas

Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas įstaigoms suteikiamas vadovaujantis
Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarko 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“.

Informacinių technologijų
diegimo ir plėtros lygis
(pacientų
elektroninės
registracijos
sistema,
įstaigos interneto svetainės
išsamumas,
darbuotojų
darbo krūvio apskaita,
įstaigos
dalyvavimo
elektroninėje
sveikatos
sistemoje mastas)

Rodiklio reikšmė apskaičiuojama:
1.ASPĮ,išrašant
e.receptus, vaistų
1. ASPĮ,išrašant e.receptus, vaistų sąveikų tikrinimo funkcionalumas naudojamas visa
sąveikų tikrinimo
apimtimi – TAIP.
funkcionalumas
naudojamas visa 2. ASPĮ yra IPR IS dalyvis – TAIP.
apimtimi.

Suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas.

2. ASPĮ yra IPR
IS dalyvis.

3. Ne mažiau kaip 98 proc. visų E063išrašoma el.būdu – TAIP.

3. Ne mažiau kaip 4. Patvirtinta ASPĮ naudojamos informacinės sistemos infrastruktūros saugumo
98 proc. visų dokumentacija – TAIP.
E063išrašoma
el.būdu.
4.
Patvirtinta
ASPĮ naudojamos
informacinės
sistemos
infrastruktūros

saugumo
dokumentacija.
6.

7.

8.

Įstaigoje suteiktų asmens
sveikatos priežiūros
paslaugų skaičius per
ketvirtį ir per metus pagal
sveikatos apsaugos
ministro nustatytas
paslaugų grupes

Nenustatoma, tik
stebima

Įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius per 2021 metų
ketvirčius:
Pirmas ketvirtis(skatinamosios paslaugos ir programos) – 307.
Antras ketvirtis(skatinamosios paslaugos ir programos) – 380.
Trečias ketvirtis(skatinamosios paslaugos ir programos) – 709.
Ketvirtas ketvirtis(skatinamosios paslaugos ir programos) – 496.

Vidutinis laikas nuo
paciento kreipimosi į
įstaigą dėl asmens
sveikatos priežiūros
paslaugos suteikimo
momento iki paskirto
paslaugos gavimo laiko
pagal sveikatos apsaugos
ministro nustatytas
paslaugų grupes

Nenustatoma, tik Pacientų eilės :
stebima
Paslaugos pavadinimas 1

Viso už 2021 m. (skatinamosios paslaugos ir programos) – 1892.

Įstaigoje dirbančių
Nenustatoma, tik
darbuotojų ir etatų skaičius stebima
ir įstaigoje suteiktų asmens
sveikatos priežiūros
paslaugų skaičius per
metus

Paslaugos pavadinimas 6
etato krūviu.

laukimo eilė kalendorinėmis dienomis 0-7.
laukimo eilė kalendorinėmis dienomis 0-7, gydytoja dirba 0,3

Įstaigoje dirbančių 7 darbuotojai, kurie užima – 3,85 etato.
Įstaigoje 2021 m. suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų 2021 m. – 824.
1. Gimdos kaklelio piktybinių navikų programa – 144 asmenys.
2. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa – 123 asmenys.
3. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio prevencijos programa – 124
asmenys.
4. Asmens priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei,atrankos ir
prevencijos priemonių programa – 162 asmenys.
5. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa – 271 asmenys.

6. Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa – 0 vaikų.
III

Papildomi veiklos
rezultatų vertinimo
rodikliai:

1.

Kritinis likvidumo rodiklis

Nemažiau kaip
0,8

Ne mažiau kaip 1

2.

Konsoliduotų viešųjų
pirkimų skaičius

Rodiklis apskaičiuojamas pagal formulę:
LTT
7981+26883 Eur
TĮ
7337
Kritinis likvidumo rodiklis 2021 m. – 4,75.
Konsoliduotas viešasis pirkimas – jungtinis dviejų ar daugiau perkančiųjų organizacijų
atliekamas prekių, paslaugų ar darbų įsigijimas su pasirinktu (pasirinktais) tiekėju (tiekėjais)
sudarant viešojo pirkimo–pardavimo sutartį (sutartis), neatsižvelgiant į tai, ar prekės,
paslaugos ar darbai yra skirti viešajam tikslui.
1. Įvykdytas projektas: „Priemonių, gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims Jurbarko rajone,
įgyvendinimas“.
2. Įvykdytas projektas: „Jurbarko rajono viešųjų pirminės sveikatos priežiūros įstaigų
veiklos efektyvumo didinimas“.
2021 m. 0 konsoliduotų pirkimų.

____________________________________________________

