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PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS VERTINIMO PAGAL GERŲ DARBO REZULTATŲ RODIKLIUS ATASKAITA
____________________________________________________________________
(Teritorinės ligonių kasos pavadinimas)

____________________________________________________________________
(Asmens sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas)

________________________________________________________________
(Juridinio asmens kodas ir adresas)

_______________________________Nr. ____________
(Data)

Ataskaitinis laikotarpis, pagal kurio duomenis vertinami asmens sveikatos
prežiūros įstaigos (ASPĮ) gerų darbo rezultatų rodikliai:

1 metai nuo _______ iki_______;
(data)

2 metai nuo________

(data)

iki_________;

(data)

Sąlyginio vieneto vertė:
Eil. Nr.
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(data)

0.00

(data)

Eur

Duomenys rodiklio reikšmei apskaičiuoti

Rodiklio pavadinimas

Vnt. / suma

Prirašytų prie ASPĮ vaikų (iki 18 m.) skaičius praėjusiais metais
Praėjusiais metais bent vieną kartą apsilankusių ASPĮ vaikų (iki 18 m.) skaičius

1
2
3

3 metai nuo _______ iki________

(data)

Vaikų (iki 18 m.) sveikatos priežiūros intensyvumas

Praėjusiais metais apsilankiusių ASPĮ vaikų dalis (proc.), palyginti su bendru prirašytų prie šios ASPĮ vaikų skaičiumi

Reikšmė sąlyginiais vienetais
Praėjusiais metais prirašytų prie ASPĮ suaugusiųjų skaičius
Praėjusiais metais bent vieną kartą apsilankusių ASPĮ suaugusiųjų skaičius
Suaugusiųjų sveikatos priežiūros intensyvumas
Praėjusiais metais apsilankiusių ASPĮ suaugusiųjų dalis (proc.), palyginti su bendru prirašytų prie šios ASPĮ suaugusiųjų
skaičiumi
Reikšmė sąlyginiais vienetais
Prirašytų prie ASPĮ vaikų (iki 18 m.) skaičius praėjusiais metais
Vaikų (iki 18 m.) profilaktinio tikrinimo intensyvumas.
Vaikų (iki 18 m.), kuriems buvo suteikta paslauga, skaičius praėjusiais metais
Profilaktinio vaikų (iki 18 m.) sveikatos tikrinimo paslaugos
Vaikų (iki 18 m.), kuriems praėjusiais metais buvo suteikta paslauga, dalis (proc.), palyginti su bendru prirašytų prie
(kodai 2272, 2274)*
ASPĮ vaikų skaičiumi
Reikšmė sąlyginiais vienetais
Prirašytų prie ASPĮ pacientų, kurių ligos kodas I10–I15, skaičius praėjusiais metais
Hospitalizacijos dėl arterinės hipertenzijos (ligos kodas I10–I15) atvejų skaičius praėjusiais metais
Sergančiųjų arterine hipertenzija hospitalizacijos
Hospitalizacijos dėl arterinės hipertenzijos (ligos kodas I10–I15) atvejų ir bendro prirašytų prie ASPĮ pacientų, sergančių
intensyvumas
šia liga, skaičiaus santykis praėjusiais metais (proc.)
Reikšmė sąlyginiais vienetais
Prirašytų prie ASPĮ pacientų, kurių ligos kodas E10–E14, skaičius praėjusiais metais
Hospitalizacijos dėl cukrinio diabeto (ligos kodas E10–E14) atvejų skaičius praėjusiais metais
Sergančiųjų cukriniu diabetu hospitalizacijos intensyvumas
Hospitalizacijos dėl cukrinio diabeto (ligos kodas E10–E14) atvejų ir bendro prirašytų prie ASPĮ pacientų, sergančių šia
liga, skaičiaus santykis praėjusiais metais (proc.)
Reikšmė sąlyginiais vienetais
Prirašytų prie ASPĮ pacientų, kurių ligos kodas J45–J46, skaičius praėjusiais metais
Hospitalizacijos dėl bronchinės astmos (ligos kodas J45–J46) atvejų skaičius praėjusiais metais
Sergančiųjų bronchine astma hospitalizacijos intensyvumas
Hospitalizacijos dėl bronchinės astmos (ligos kodas J45–J46) atvejų ir bendro prirašytų prie ASPĮ pacientų, sergančių
šia liga, skaičiaus santykis praėjusiais metais (proc.)
Reikšmė sąlyginiais vienetais
Prirašytų prie ASPĮ 25–60 m. moterų skaičius per praėjusius 3 metus
Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių
25–60 m. moterų, kurioms per praėjusius 3 metus buvo suteikta paslauga, skaičius
finansavimo programos vykdymas. Gimdos kaklelio citologinio
25–60 m. moterų, kurioms per praėjusius 3 metus buvo suteikta paslauga, dalis (proc.), palyginti su bendru prirašytų
tepinėlio paėmimo ir rezultatų įvertinimo paslaugos (kodas
prie ASPĮ šio amžiaus moterų skaičiumi
1844)**
Reikšmė sąlyginiais vienetais
Prirašytų prie ASPĮ 50–69 m. vyrų skaičius per praėjusius 2 metus
Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo
50–69 m. vyrų, kuriems per praėjusius 2 metus buvo suteikta paslauga, skaičius
programos vykdymas. Informavimo apie ankstyvąją priešinės
50–69 m. vyrų, kuriems per praėjusius 2 metus buvo suteikta paslauga, dalis (proc.), palyginti su bendru prirašytų prie
liaukos vėžio diagnostiką ir prostatos specifinio antigeno (PSA)
ASPĮ šio amžiaus vyrų skaičiumi
nustatymo paslaugos (kodai 2035, 3496, 3497, 3498, 3499)***
Reikšmė sąlyginiais vienetais
Prirašytų prie ASPĮ 50–69 m. moterų skaičius per praėjusius 2 metus
Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio
50–69 m. moterų, kurioms buvo suteikta paslauga, skaičius per 2 metus
programos vykdymo intensyvumas. Informavimo dėl krūties
50–69 m. moterų, kurioms per praėjusius 2 metus buvo suteikta paslauga, dalis (proc.), palyginti su bendru prisirašiusių
piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti mamografiją
prie ASPĮ šio amžiaus moterų skaičiumi
paslauga (kodas 1959)****
Reikšmė sąlyginiais vienetais
Storosios žarnos vėžio ankstyviosios diagnostikos finansavimo
programos vykdymo intensyvumas. Informavimo apie storosios
žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir imunocheminio slapto
kraujavimo testo išmatose (iFOBT) rezultatų įvertinimo paslauga
(kodas 3023, 3024)*****

Prirašytų prie ASPĮ 50–74 m. asmenų skaičius per praėjusius 2 metus
50–74 m. asmenų, kuriems per praėjusius 2 metus buvo suteikta paslauga, skaičius
50–74 m. asmenų, kuriems per praėjusius 2 metus buvo suteikta paslauga, dalis (proc.), palyginti su bendru prirašytų
prie ASPĮ šio amžiaus asmenų skaičiumi
Reikšmė sąlyginiais vienetais

Bendra gerų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros rezultatų rodiklių reikšmė sąlyginiais vienetais
Vidutinis metinis prirašytų prie ASPĮ vaikų ir suaugusiųjų skaičius
ASPĮ sąlyginių vienetų suma
už 6 mėnesius
Suma, skiriama už gerus darbo rezultatus (Eur)
už vieną mėnesį
* Profilaktinio asmens sveikatos tikrinimo paslauga, teikiama vaikams iki 18 m. bent vieną kartą per metus
(sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“.
** Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų įvertinimo paslauga (kodas 1844), teikiama moterims nuo 25 iki 60 m. (iki 2008 m. vasario 24 d. ši paslauga buvo teikiama moterims nuo 30 iki 60 metų) ne dažniau kaip vieną kartą per trejus metus
(sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. V-482 „Dėl Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, finansavimo programos patvirtinimo“).
*** Informavimo apie priešinės liaukos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir PSA nustatymo paslauga, teikiama vyrams nuo 50 iki 69 metų ir vyrams nuo 45 metų, jei jų tėvai ar broliai sirgo priešinės liaukos vėžiu. Ši paslauga teikiama ne dažniau kaip vieną kartą per dvejus metus
(sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-973 „Dėl Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo“).

**** Informavimo dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti mamografiją paslauga (kodas 1959), teikiama moterims nuo 50 iki 69 metų (imtinai) ne dažniau kaip vieną kartą per dvejus metus
(sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. V-729 „Dėl Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos patvirtinimo“).
***** Informavimo apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir imunocheminio slapto kraujavimo testo išmatose (iFOBT) rezultatų įvertinimo paslauga (kodai 3023, 3024), teikiama asmenims nuo 50 iki 74 metų ne dažniau kaip vieną kartą per dvejus metus
(sveikatos apsaugos ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymas Nr. V-508 „Dėl Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo“).

Įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo
(Vardas, pavardė)

