VŠĮ MAŽEIKIŲ PSPC
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGAI 2019 METAMS STEIGĖJO NUSTATYTŲ VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIŲ VYKDYMĄ
Eil. Siektinų veiklos užduočių rodikliai
Siektina reikšmė
Nr.
I. Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai :
1.
Veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas Būti nenuostolingai
pajamų ir sąnaudų skirtumas

2.

Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui Valstybės institucijoms skyrus papildomų
dalis
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

Įvykdymas

Perviršis (pelnas) 25 144 Eur;

93 367 Eur – 83 574 Eur = 9 793 Eur
skirta didinti 11 520 Eur
( 9 793Eur : 11 520Eur) x 100%= 85%
Panaudota 85 proc. medicinos darbuotojų
darbo užmokesčiui didinti,

3.

Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis ne
dalis
daugiau kaip 7,2 proc.
(80 135 Eur :1 585 689Eur) x100%= 5,1 %

4.

155 751Eur : 1 585 689 Eur = 0.098
Įstaigos
finansinius
įsipareigojimus
sumažinome suma 85 565 Eur, kurią
Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis Įsipareigojimų koeficientas ne didesnis kaip
sudaro, sąskaitos gautos 12mėn.iš ES
nuo metinio įstaigos biudžeto
0,10
projekto ( finansavimas už jas 2019m.
negautas)

5.

Papildomų
pritraukimas

finansavimo

šaltinių Nenustatoma

Dalyvavimas iš Europos Sąjungos
struktūrinių fondų lėšų finansuojamame
projekte „Sveikatos priežiūros veiklos
efektyvumo didinimas VšĮ Mažeikių
PSPC,VšĮ Sedos PSPC ir UAB “MediCa
klinika” 08.1.3-CPVA-R-609-81-0007

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 Nenustatoma
metus įstaigoje suteiktų asmens sveikatos
priežiūros paslaugų skaičiaus pagal
sveikatos apsaugos ministro nustatytas
paslaugų grupes
2.
Įstaigoje gautų pacientų skundų dėl
įstaigoje suteiktų asmens sveikatos
Nenustatoma
priežiūros paslaugų skaičius per metus ir
pagrįstų skundų dalis
3.
Įstaigoje gautų pagrįstų skundų dalis nuo
visų įstaigoje suteiktų asmens sveikatos
priežiūros paslaugų skaičiaus per metus Nenustatoma
pagal sveikatos apsaugos ministro
nustatytas paslaugų grupes
4.

88,9 procentai

Negauta

Negauta

Įstaigoje taikomos kovos su korupcija
priemonės, numatytos sveikatos apsaugos Suteiktas
skaidrios
asmens
ministro tvirtinamoje Sveikatos priežiūros priežiūros įstaigos vardas
srities korupcijos prevencijos programoje

5.

Informacinių technologijų diegimo

ir ASPĮ

IS

įdiegtas

vaistų

Vadovaujantis
Lietuvos
Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio
26 d. įsakymu Nr. V-65 patvirtintu
Skaidrios asmens sveikatos priežiūros
įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašu,
Mažeikių rajono savivaldybės mero 2019
m. vasario 25 d. potvarkiu Nr. M1-8 „Dėl
Mažeikių rajono savivaldybės viešųjų
sveikatos
asmens sveikatos priežiūros įstaigų
atitikties Skaidrios asmens sveikatos
priežiūros įstaigos vardo suteikimo
kriterijams vertinimo komisijos sudarymo“
buvo sudaryta komisija, kuri 2019 m. kovo
12 d. Įstaigoje atliko vertinimą ir išvadas
pateikė Mažeikių rajono savivaldybės
merui.

suderinamumo

plėtros lygis (pacientų elektroninės tikrinimo funkcionalumas.
registracijos sistema, įstaigos interneto
svetainės išsamumas, darbuotojų darbo
krūvio apskaita, įstaigos dalyvavimo
elektroninėje sveikatos sistemoje mastas)
6.

7.

8.

III.
1.
2.
3.

Įstaigoje suteiktų asmens sveikatos
priežiūros paslaugų skaičius per ketvirtį ir Nenustatoma
per metus pagal sveikatos apsaugos
ministro nustatytas paslaugų grupes
Vidutinis laikas nuo paciento kreipimosi į
įstaigą dėl asmens sveikatos priežiūros
paslaugos suteikimo momento iki paskirto Nenustatoma
paslaugos gavimo laiko pagal sveikatos
apsaugos ministro nustatytas paslaugų
grupes
Įstaigoje dirbančių darbuotojų ir etatų
skaičius ir įstaigoje suteiktų asmens Nenustatoma
sveikatos priežiūros paslaugų skaičius per
metus
Papildomi veiklos rezultatų vertinimo
rodikliai:
Absoliutaus likvidumo rodiklis
Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius
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

Nuo 1 iki 7 parų

Darbuotojų skaičius 75 asmenys
Etatų skaičius 66,33 etatų

Nuo 0,5 iki 1
Ne mažiau kaip 1

258 837 Eur : 241 352 Eur = 1,0
Nevykdyta, nes nebuvo tokio tipo pirkimo
poreikio;

Ne mažiau kaip 80 proc.

2019 metais dar galiojo sudarytos sutartys
(2 metams) su tiekėjais.Kitais metais
planuojame vaistus įsigyti per VšĮ CPO LT
elektronį katalogą 100 procentų.

