Nacionalinio vėžio instituto (90.900.2407)
2018-2020 m. strateginio veiklos plano
21 priedas2
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
01
piktybiniais navikais ir mirtingumui nuo jų mažinti bei pagerinti sergančiųjų
piktybiniais navikais gyvenimo kokybę.
(Programa (nurodoma, kai techninis priedas pildomas rezultato ir produkto
01.10
vertinimo kriterijams) Onkologijos mokslinių tyrimų plėtojimas.
(Programos tikslas ar uždavinys (nurodoma, kai techninis priedas pildomas
rezultato ir produkto vertinimo kriterijams) 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 techninis priedas pildomas
−
Vyriausybės veiklos prioriteto vertinimo kriterijui)
(Vertinimo kriterijus) Vaistinių preparatų klinikinių tyrimų bei kitų mokslinių
P-01-10-02-01-01
tyrimų, užsakomų iš Lietuvos ir užsienio ūkio subjektų, skaičius
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Apibrėžimas

Lėšos į Instituto biudžetą uždirbamos atliekant vaistinių
preparatų klinikinius tyrimus ir gaunant pajamas iš kitų
mokamų paslaugų.
Vaistinių preparatų klinikiniai tyrimai – užsakomieji,
finansuojami Lietuvos ir užsienio užsakovų tyrimai
(užsakovai – farmacinės kompanijos), atliekami įvertinti
naujų vaistinių preparatų veiksmingumą ir saugumą.
Ar tai naujas vertinimo kriterijus Ne
Pasirinkimo pagrindimas
Kriterijus atspindi Instituto verslumą,
leidžia
efektyviau įgyvendinti Nacionalinio vėžio instituto
strateginį tikslą, plėtoti ryšius su verslo ir ūkio subjektais.
Skaičiavimo metodas
Vertinimo kriterijaus matavimo vienetas – vykdomų
vaistinių preparatų klinikinių tyrimų bei kitų mokslinių
tyrimų, užsakomųjų iš Lietuvos ir užsienio ūkio subjektų,
skaičius per ataskaitinį laikotarpį, t.y. per metus.
Duomenų šaltinis
Pirminis duomenų šaltinis: Instituto finansiniai duomenys.
Duomenų auditas
Neatliktas
Skaičiavimo reguliarumas
Kas ketvirtį
Už vertinimo kriterijų atsakingas Dr. Edita Baltruškevičienė, Klinikinių tyrimų registravimo
kontaktinis asmuo
grupės vedėja, priemonės „Vykdyti vaistinių preparatų
klinikinius tyrimus bei kitus mokslinius tyrimus,
finansuojamus ūkio subjektų“ koordinatorė,
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Kita informacija apie vertinimo
kriterijaus patikimumą

el. p. edita.baltruskeviciene@nvi.lt, tel. (8 5) 278 6784
−
________________

