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Vizija –  lanksti, skaidri, efektyvi, saugi, patikima, šiuolaikiška, moderni ambulatorines paslaugas teikianti sveikatos priežiūros įstaiga, 
taikanti moderniausius darbo metodus, nuolat gerinanti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę (tinkamumą) ir prieinamumą, diegianti naujas 
efektyvias medicinines technologijas, užtikrinanti paslaugų atitiktį ES sveikatos standartams, glaudžiai bendradarbiaujanti įstaiga su kitomis sveiktos 
priežiūros įstaigomis.

Misija –  teikti  visuomenei prieinamas,  saugias ir kokybiškas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tenkinti  pacientų 
sveikatos diagnostikos, gydymo, slaugos, reabilitacijos reikmes, vykdyti ligų prevencijos priemones, propaguoti sveiką gyvenseną, sveikatos ugdymo 
ir ligų profilaktikos priemones.

Eil. 
Nr.

Siektinos veiklos užduotys Veiklos vertinimo rodikliai Planuoja
ma

Įvykdyta Įvertinimas 
balais

1. Teikti kvalifikuotas asmens sveikatos priežiūros 
paslaugas, racionaliai panaudojant pacientų 
sveikatos priežiūrai skirtus išteklius.

Finansinis įstaigos veiklos rezultatas Teigiamas
Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis (proc.) be 
socialinio draudimo

60

Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis (proc.) 14
Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas nuo 
bendrųjų įstaigos pajamų (proc.)

3

2. Teikti kvalifikuotas asmens sveikatos priežiūros 
paslaugas, užtikrinant jų prieinamumą, 
tinkamumą ir kokybę:

• užtikrinti savalaikį pacientų patekimą 
pas gydytoją;

• atlikti vaikų profilaktinius patikrinimus 
pagal sveikatos apsaugos ministro 2000 
m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. V-301 
„Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų 
sveikatos priežiūros įstaigose“ (Žin., 
2000, Nr. 47-1365);

Pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis 
paslaugomis lygis bei pacientų skundų tendencijos:

• pagrįstų skundų skaičius;
• pacientų pasitenkinimas teikiamomis 

paslaugomis (proc.).
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• užtikrinti reikiamas pacientų aprėptis 
vykdant prevencines programas;

• tinkamai įgyvendinti Pacientų siuntimo į 
atitinkamo lygmens asmens sveikatos 
priežiūros įstaigas dėl stacionarinių 
skubių ir planinių asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų tvarkos aprašo, 
patvirtinto  sveikatos apsaugos ministro 
2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. V-
110 (Žin., 2010, Nr. 21-1010), 
nuostatas;

• siekti, kad teikiant sveikatos priežiūros 
paslaugas nebūtų padaryta žala 
Privalomojo sveikatos draudimo fondo 
(toliau PSDF) biudžetui;

• vystyti ir tobulinti kokybės vadybos 
sistemą;

• sudaryti sąlygas personalo kvalifikacijai 
kelti;

• gerinti pacientų gydymo ir personalo 
darbo sąlygas;

• diegti ir atnaujinti pažangias 
informacines technologijas. Nuolat teikti 
ir atnaujinti  informaciją interneto 
svetainėje.

Kokybės vadybos sistemos diegimo ir vystymo 
laipsnis:

• patikrintų ir atnaujintų  ar parengtų naujų 
kokybės vadybos sistemos procedūrų, darbo 
instrukcijų, metodikų, reglamentų skaičius;

• teritorinės ligonių kasos nustatytų žalos PSDF biudžetui atvejų skaičius / žala 
įvertinta biudžetui įvertinta Lt.

_

_

Sveikatos priežiūros darbuotojų kaitos įstaigoje 
rodiklis (proc.) per metus

_

Informacinių technologijų diegimo ir vystymo lygis: 
• kompiuterizuoti vieną darbo vietą

• įstaigos interneto svetainės periodinis 
atnaujinimas; 

_

Nuolat

Prioritetinių paslaugų teikimas:
• gydytojų pediatrų ar bendrosios praktikos 

gydytojų profilaktinių  paslaugų vaikams 
skaičius;

• slaugos personalo profilaktinių paslaugų 
vaikams ir suaugusiems skaičius;

• prevencinėse programose dalyvausiančių 
asmenų skaičius;

• slaugos namuose teikiamų  paslaugų skaičius.
• med. personalo aplankymas pacientų ir 

ligonių namuose
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