Nacionalinio vėžio instituto (90.900.2407)
2017-2019 m. strateginio veiklos plano
23 priedas2
VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS
_____________2017 metai_________________
(ataskaitinis laikotarpis)

Pavadinimas
Kodas
(Asignavimų valdytojas) Nacionalinis vėžio institutas
90 900 2407
(Strateginis tikslas) Vykdyti tarptautinio lygio onkologijos mokslinių tyrimų ir
eksperimentinės plėtros darbus, siekiant sudaryti prielaidas sergamumui
01
piktybiniais navikais ir mirtingumui nuo jų mažinti bei pagerinti sergančiųjų
piktybiniais navikais gyvenimo kokybę.
(Programa (nurodoma, kai pildomas rezultato ir produkto vertinimo kriterijų
01.10
techninis priedas) Onkologijos mokslinių tyrimų plėtojimas
(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai pildomas rezultato ir
produkto vertinimo kriterijų techninis priedas) Išplėsti pajamas duodančią
01.10.02.01
mokslinę, klinikinę ir ūkinę veiklą, siekiant efektyviau panaudoti Instituto
intelektualinį potencialą, infrastruktūrą ir turtą nuosavoms lėšoms gauti.
(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai pildomas Vyriausybės
−
veiklos prioriteto vertinimo kriterijaus techninis priedas)
(Vertinimo kriterijus) Kitų mokamų paslaugų grupių skaičius
P-01-10-02-01-03
1.

Apibrėžimas

2.
3.

Ar tai naujas vertinimo kriterijus
Pasirinkimo pagrindimas

4.

Skaičiavimo metodas

Lėšų į Nacionalinio vėžio instituto biudžetą
uždirbama, gaunant pajamų iš kitų mokamų
paslaugų – sudarant pagerintas slaugos sąlygas
(VIP palatos), nuomojant nenaudojamas patalpas
(negyvenamąsias ir gyvenamąsias) ir teikiant
papildomas technines paslaugas (rentgeno
nuotraukų spausdinimo paslaugą, duomenų
įrašymo į CD paslaugą, kopijavimo paslaugą,
elektroninių pažymų ir pranešimų spausdinimo
paslaugą).
Taip
Kriterijus leidžia įvertinti lėšas, uždirbtas iš
ūkinės veiklos, siekiant efektyviau įgyvendinti
Nacionalinio vėžio instituto programos uždavinį.
Mokamos paslaugos leidžia pagerinti pacientų
aptarnavimo kokybę, suteikia jiems didesnes
pasirinkimo galimybes ir gerina onkologinių
pacientų gyvenimo kokybę. Uždirbtos lėšos
padeda atnaujinti mokslinių tyrimų materialinętechninę bazę.
Pagerintų slaugos sąlygų (VIP palatų)
paslaugų skaičius + nenaudojamų patalpų
nuomos (negyvenamųjų ir gyvenamųjų) paslaugų
skaičius + papildomų techninių paslaugų
(rentgeno nuotraukų spausdinimo, duomenų
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5.
6.
7.
8.

Duomenų šaltinis
Duomenų auditas
Skaičiavimo reguliarumas
Už vertinimo kriterijų
kontaktinis asmuo

9.

Kita
informacija
apie
kriterijaus patikimumą

įrašymo į CD, kopijavimo, elektroninių pažymų ir
pranešimų spausdinimo) skaičius = kitų mokamų
paslaugų grupių skaičius
Nacionalinio vėžio instituto duomenys
Neatliktas
Kas ketvirtį
atsakingas Aurelija Juškevičienė, direktoriaus pavaduotoja
klinikai, priemonės „Plėtoti mokamų paslaugų
bazę ankstyvosios diagnostikos ir terapijos
metodų kūrimo srityje“ koordinatorė, el. p.
aurelija.juskeviciene@nvi.lt, tel. (8 5) 278 6702
vertinimo −
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