
VšĮ ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRAS  
(įstaigos pavadinimas) 

 

LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS VIEŠŲJŲ IR BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ, TEIKIANČIŲ ASMENS 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS, VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIŲ 2019 METŲ SIEKTINOS 

REIKŠMĖS 

 

 

  Siektina reikšmė Pasiekta reikšmė 

1 2 3 4 

I Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai: 

1. 
Įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų 

ataskaitoje nurodytas pajamų ir sąnaudų 

skirtumas (grynasis perviršis ar deficitas) 

Būti nenuostolingai 

 

Deficitas – (-) 158 555 Eur. 

 

Pastabos: Deficitas susidarė dėl patirtų 

228 705,17 Eur finansavimo sąnaudų, dėl 

panaudos būdu naudojamo pastato esminio 

pagerinimo darbų vertės, finansuotos įstaigos 

lėšomis, perdavimo panaudos davėjui (turto 

savininkui).    

2. 
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 darbo užmokesčiui 

didinti 

 

 

 

 

 

Sveikatos priežiūros specialistų darbo 

užmokesčiui   didinti panaudota 90 proc. 

nurodytų lėšų. 

3. 
Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis

   

Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms 

dalis ne daugiau kaip 2,24 proc. 

Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis 3,3 %. 

 

4. 
Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo 

metinio įstaigos biudžeto 

Įsipareigojimų koeficientas ne 

didesnis kaip 0,10 

Įsipareigojimų koeficientas 0,07 

 

 



5. 
Papildomų finansavimo šaltinių 

pritraukimas 
Nenustatoma 

- 

II Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai: 

1. 

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 

Nenustatoma 

 

2019 m. internetu bei anketinės  apklausos 

būdu buvo apklausta 200 įstaigoje procedūras 

lankiusių pacientų. Visi apklaustieji (100 %) 

nurodė, kad yra visiškai patenkinti suteiktų 

paslaugų kokybe. 

2. 

Įstaigoje gautų pacientų skundų dėl įstaigoje 

suteiktų asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų skaičius per metus ir pagrįstų 

skundų dalis 

Nenustatoma 

 

2019 m. oficialių skundų negauta 

3. 

Įstaigoje gautų pagrįstų skundų dalis nuo 

visų įstaigoje suteiktų asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų skaičiaus per metus 

pagal sveikatos apsaugos ministro 

nustatytas paslaugų grupes 

Nenustatoma 

 

2019 m. oficialių skundų negauta 

4. 

Įstaigoje taikomos kovos su korupcija 

priemonės, numatytos sveikatos apsaugos 

ministro tvirtinamoje Sveikatos priežiūros 

srities korupcijos prevencijos programoje 

Suteiktas skaidrios asmens 

sveikatos priežiūros įstaigos vardas 

 

 

Suteiktas skaidrios asmens sveikatos 

priežiūros įstaigos vardas. 

 

5. 

Informacinių technologijų diegimo ir plėtros 

lygis (pacientų elektroninės registracijos 

sistema, įstaigos interneto svetainės 

išsamumas, darbuotojų darbo krūvio 

apskaita, įstaigos dalyvavimo elektroninėje 

sveikatos sistemoje mastas)  

1. ASPĮ IS įdiegtas vaistų 

suderinamumo tikrinimo 

funkcionalumas; 

2. ASPĮ yra IPR IS dalyvis. 

1. Įstaigos IS įdiegtas vaistų suderinamumo 

tikrinimo funkcionalumas. 

2. 2019-10-11 įstaiga pasirašė sutartį su 

ESPBI IS pagrindiniu tvarkytoju VĮ Registrų 

centru dėl IPR IS naudojimo (yra dalyvis). 

6. 

Įstaigoje suteiktų asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų skaičius per ketvirtį ir 

per metus pagal sveikatos apsaugos ministro 

nustatytas paslaugų grupes 

Nenustatoma 

Vidutiniškai per ketvirtį: 

- 01 04 ambulatorinės specializuotos 

ASPP- 10 468 vnt.; 

- 03 01 ambulatorinės reabilitacijos 



paslaugos – 5 654 vnt. 

Vidutiniškai per metus: 

-   01 04 ambulatorinės specializuotos 

ASPP- 41 873 vnt.; 

 03 01 ambulatorinės reabilitacijos paslaugos 

– 11 308 vnt. 

7. 

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 

 

 

Vidutinis laikas – 2-3 dienos 

8. 

Įstaigoje dirbančių darbuotojų ir etatų 

skaičius ir įstaigoje sutektų asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų skaičius per 

metus 

Nenustatoma 

Dirbančių darbuotojų skaičius per metus 

skaičius – 73, etatų skaičius per metus – 

68,364  

Suteiktų ASPP (01 04, 03 01) skaičius per 

metus – 53 181 vnt. 

9. 

Vidutinė hospitalizuotų pacientų gydymo 

trukmė įstaigoje pagal sveikatos apsaugos 

ministro nustatytas paslaugų grupes 

(taikoma tik antrinio ir tretinio lygio asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms 

įstaigoms)  

- 

 

 

- 

 

 

10. 

Lovos užimtumo rodiklis įstaigoje pagal 

sveikatos apsaugos ministro nustatytas 

paslaugų grupes (taikoma tik antrinio ir 

tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas teikiančioms įstaigoms) 

- 

 

 

 

- 

 

11. 

Įstaigoje iš Privalomojo sveikatos draudimo 

fondo biudžeto lėšų apmokėtų brangiųjų 

tyrimų ir procedūrų, kurių stebėsena 

atliekama, skaičius, medicinos priemonių, 

kuriomis atlikti brangieji tyrimai ir 

Kompiuterinės tomografijos aparatų 

apkrova – ne mažiau kaip 30 

kompiuterinės tomografijos tyrimų 

per vieną darbo dieną vienu 

kompiuterinės tomografijos aparatu 

 

 

 

 

 



procedūros, panaudojimo efektyvumas 

(taikoma tik antrinio ir tretinio lygio asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms 

įstaigoms) 

Magnetinio rezonanso tomografijos 

aparatų apkrova – ne mažiau kaip 

16 magnetinio rezonanso 

tomografijos tyrimų per vieną darbo 

dieną vienu magnetinio rezonanso 

tomografijos aparatu 

 

 

Neatliekamos procedūros. 

III 
Papildomi veiklos rezultatų vertinimo 

rodikliai: 
 

 

1. Absoliutaus likvidumo rodiklis Nuo 0,5 iki 1 0,98 

2. Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius Ne mažiau kaip 2 4 

3. 

Vaistų, kurie įsigyti per VšĮ Centrinės 

perkančiosios organizacijos (toliau – VšĮ 

CPO LT) elektroninį katalogą, vertės dalis 

nuo bendros vaistų, kuriuos galima įsigyti 

per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą, vertės 

Ne mažiau kaip 80 proc. 

 

 

100 proc. 

 

___________________ 

 


