
1 Priedas 

VšĮ KELMĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2019 METŲ 
VEIKLOS SIEKTINŲ UŽDUOČIŲ PROJEKTAS 

VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras / 2019 03 25/ 2019 m. 

Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas 
Siektina 
reikšmė 

Rodiklio įvykdymas pagal 
siektinas reikšmes 

1.  Finansinis įstaigos veiklos rezultatas +1000 Eur  
2.  Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis 85 %  
3.  Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis 10,33 %  
4. Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas 1,60 %  

Kokybiniai rodikliai:  

5. 
Pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis 
paslaugomis lygis ir pacientų skundų 
tendencijos*  

-  

5.1. Pacientų pasitenkinimo lygis -  
5.2.  Gauti pacientų skundai -  

6.  
Kokybės vadybos sistemos diegimo ir vystymo 
laipsnis 

  

6.1. 
Vidaus medicininio audito metu nustatytas 
neatitikčių kiekis 

4  

6.2. 
Parengtų naujų diagnostikos, procedūrų standartų 
kiekis 

1  

7. Darbuotojų kaitos tendencijos 10 %  

8. 
Prioritetinių / skatinamųjų paslaugų teikimo 
dinamika 

115000 Eur  

9.  Informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis 3 priedas  

10. Kovos su korupcija priemonių vykdymas 

Pagal sudarytą 
korupcijos 
priemonių 

planą. 

 

11.  Prevencinių programų mastas**  2 priedas  

12. 
Vidutinis laikas nuo paciento kreipimosi į 
sveikatos priežiūras paslaugas teikiančią įstaigą 
iki paslaugos gavimo 

0-7 (dienos)  

13.  
Įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų skaičius per ketvirtį ir per metus 

12500/50000 
(paslaugų 

skaičius per 
ketv./metus)- 

 

14. 
Vidutinė hospitalizuotų pacientų gydymo 
trukmė* 

-  

15. Lovos užimtumo rodiklis* - 
 
 

16. 
Brangiųjų tyrimų ir procedūrų skaičius bei šiems 
tyrimams atlikti naudojamų medicinos 
priemonių panaudojimo efektyvumas* 

-  

17. 
Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo 
metinio įstaigos biudžeto 

0,5-1 
(likvidumo 

rodiklis) 
 

Pastaba - * - taikoma tik VšĮ Kelmės ligoninei; ** - taikoma tik pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros 
paslaugas teikiančioms įstaigoms (netaikoma Kelmės rajono psichikos sveikatos centrui) 
 

Direktorė      Vaiva Krasauskaitė 

 



2 Priedas 

VšĮ KELMĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2019 METŲ 
PREVENCINIŲ PROGRAMŲ VYKDYMO PROJEKTAS 

VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras /2019 03 25/ 2019 m.  

Prevencinių programų vykdymo suvestinė 

Eil. 
nr.  

Prevencinė 
programa 

Programos įvykdymo 
planuotas rodiklis 

 

Programos įvykdytas 
rodiklis 

 

Prevencinėje programoje 
dalyvavusių tos 
prevencinės programos 
tikslinei populiacijai 
priklausančių asmenų 
dalis (proc.) (lyginant su 
šalies vidurkiu) 

1. Gimdos kaklelio vėžio 52 %   

2. Krūties vėžio 41 %   

3. Storosios žarnos vėžio 61 %   

4. 
Priešinės liaukos 
vėžio 

62 %  
 

5. 
Širdies ir kraujagyslių 
ligų 

55 %  
 

6. 
Vaikų krūminių dantų 
ėduonies 

-  

Prevencinė programa nuo 
2017 02 22 nebevykdoma, 

nes priskirta prie 
skatinamųjų paslaugų. 

  

 

 

Direktorė     Vaiva Krasauskaitė 

 

 

 

 

 

 



3 Priedas 

VšĮ KELMĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2019 METŲ 
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMO IR PLĖTIMO LYGIO PROJEKTAS 

 

Direktorė    Vaiva Krasauskaitė 

 

 

VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras / 2019 03 25/ 2019 m. 

Rodiklis Rodiklio vykdymas Pastabos 
1. Pacientų duomenų teikimo į ESPBI IS lygis pagal Programą 

1.1. duomenų teikimas į ESPBI IS Teikiama   
1.2. pacientų atvykimo (Encounter) 
į įstaigą registracijos duomenų 
teikimas į ESPBI IS 

Teikiama  
 

1.3. Kompensuojamųjų vaistų, 
naudojant e. recepto paslaugą, 
išrašymas (nurodyti absoliutų 
skaičių ir procentinę dalį) 

92 proc. 

 

1.4. per ESPBI IS keitimasis 
duomenimis statistinių ir klinikinių 
duomenų rinkinių apraše nustatyta 
apimtimi 

Keičiamasi 

Duomenys teikiami aprašo nustatyta apimtimi. 

1.5. yra galimybė paslaugoms gauti 
įtaigoje registruotis per Išankstinės 
pacientų registracijos sistemą arba 
naudojamasi telemedicinos 
(telekardiologijos ar 
teleradiologijos) sprendimais 

Vykdoma 

Yra galimybė registruotis tinklalapyje www. 
sergu. lt (mėnesiui į priekį). 

2. IT panaudojimas valdant įstaigą 

2.1. įdiegta vaistų ir kitų medicinos 
priemonių panaudojimo apskaitos 
sistema susieta su pacientu 

Įdiegta  
Pagal pacientą apskaitomos vakcinos, vaistai 
tuberkuliozei gydyti, GMP sunaudoti vaistai. 

2.2. įdiegta el. dokumentų valdymo 
sistema 

Įdiegta 
 

2.3. reguliariai atnaujinama įstaigos 
interneto svetainė 

Atnaujinama 
Atnaujinama pagal poreikį, pasikeitus teisės 
aktų reikalavimams. 

2.4. per praėjusius metus įdiegta 
suplanuota nauja ar modernizuota 
esama sistema 

Įdiegta  ŠRASPĮ IS 
Esama sistema modernizuojama pareiškėjo 
pagal ŠRASPĮ IS sutartį. 

3 – 4. Papildomi rodikliai 

3. Įstaigoje kompiuterizuotos visos 
darbo vietos 

Taip 
 

4. Įstaigoje nereglamentuotas IS 
naudojimas, duomenų sauga ar 
neatliekami kiti privalomi IS 
valdymo ir tvarkytojo veiksmai 

Reglamentuota 

 


