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2014-2016 metų VERTINIMO KRITERIJAUS TECHNINIS PRIEDAS 
 

_____________2018 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 

piktybiniais navikais ir mirtingumui nuo jų mažinti bei pagerinti sergančiųjų 

piktybiniais navikais gyvenimo kokybę. 

01 

(Programa (nurodoma, kai pildomas rezultato ir produkto vertinimo kriterijų 

techninis priedas) Onkologijos mokslinių tyrimų plėtojimas 
01.10 

(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai pildomas rezultato ir 

produkto vertinimo kriterijų techninis priedas) Išplėsti pajamas duodančią 

mokslinę, klinikinę ir ūkinę veiklą, siekiant efektyviau panaudoti Instituto 

intelektualinį potencialą, infrastruktūrą ir turtą nuosavoms lėšoms gauti 

01.10.02.01 

(Vyriausybės veiklos prioritetas (nurodoma, kai pildomas Vyriausybės 

veiklos prioriteto vertinimo kriterijaus techninis priedas) 
− 

(Vertinimo kriterijus) Medicininių mokamų paslaugų grupių skaičius P-01-10-02-01-02 

 

1. Apibrėžimas       Lėšų į Nacionalinio vėžio instituto biudžetą 

uždirbama, teikiant medicinines mokamas paslaugas: 

atliekant imunofermentinius tyrimus, laboratorinius 

tyrimus, teikiant gydytojų specialistų konsultacijas, 

teikiant ambulatorines ir stacionarines paslaugas 

(nedraustiems pacientams teikiant diagnostines, 

chirurgines ir spindulinės bei medikamentinės terapijos 

paslaugas) bei teikiant kitas mokamas medicinines 

paslaugas (injekcijų ir infuzijų paslaugas, patologinės 

anatomijos tyrimų paslaugas). 

2. Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne 

3. Pasirinkimo pagrindimas      Kriterijus leidžia įvertinti lėšas, uždirbtas iš klinikinės 

veiklos, siekiant efektyviau įgyvendinti Nacionalinio 

vėžio  instituto programos uždavinį. Siūlomos mokamos 

medicininės paslaugos suteikia pacientams didesnes 

pasirinkimo galimybes ir gerina onkologinių pacientų 

gyvenimo kokybę. Uždirbtos lėšos padeda atnaujinti 

mokslinių tyrimų materialinę-techninę bazę. 

4. Skaičiavimo metodas      Suskaičiuojamas Nacionalinio vėžio instituto teikiamų 

medicininių mokamų paslaugų grupių skaičius.                             

    Nacionalinio vėžio instituto teikiamos medicininės 

mokamos paslaugos suskirstytos į tokias grupes: 

I. Laboratorinių tyrimų paslaugos; 

II. Gydytojų specialistų konsultacijų paslaugos; 

III. Stacionarinės paslaugos (nedraustiems ligoniams); 



2 

 

IV. Ambulatorinės paslaugos (nedraustiems ligoniams); 

V. Kitos mokamos medicininės paslaugos (injekcijų ir 

infuzijų paslaugos, patologinės anatomijos tyrimų 

paslaugos, stacionarinės chirurginės paslaugos, 

kompiuterinės tomografijos tyrimo paslaugos). 

5. Duomenų šaltinis Nacionalinio vėžio  instituto duomenys 

6. Duomenų auditas Neatliktas 

7. Skaičiavimo reguliarumas Kas ketvirtį 

8. Už vertinimo kriterijų atsakingas 

kontaktinis asmuo 

Dr. Ernestas Janulionis, mokslinis sekretorius, 

priemonės „Plėtoti mokamų paslaugų bazę ankstyvosios 

diagnostikos ir terapijos metodų kūrimo srityje“ 

koordinatorius,  

el. p. ernestas.janulionis@nvi.lt, tel.  (8 5) 278 6781 

9. Kita informacija apie vertinimo 

kriterijaus patikimumą 

− 

 

                                      ______________________________________ 
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