PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2019 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-122
KELMĖS RAJONO PSICHIKOS CENTRO 2019 M. SIEKTINŲ UŽDUOČIŲ PILDYMO
FORMA
VšĮ Kelmės rajono Psichikos sveikatos centras 2019-04-06 2020-04-06metams numatytos užduotys
Siektina
Rodiklio įvykdymas pagal
Eil. Nr.
Rodiklio pavadinimas
reikšmė
siektinas reikšmes
teigiamas
1.
Finansinis įstaigos veiklos rezultatas
95%
2.
Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis
20,%
3.
Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis
1%
4.
Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas
Kokybiniai rodikliai:
Pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis
5.
paslaugomis
lygis
ir
pacientų skundų
tendencijos*
5.1.
Pacientų pasitenkinimo lygis
5.2.
Gauti pacientų skundai
1 Skundas
Kokybės vadybos sistemos diegimo ir vystymo
6.
laipsnis
Vidaus medicininio audito metu nustatytas
6.1.
1 neatitiktis
neatitikčių kiekis
6.2.
7.
8.
9.

10.

Parengtų naujų diagnostikos, procedūrų standartų
kiekis
Darbuotojų kaitos tendencijos
Prioritetinių paslaugų teikimo dinamika
Informacinių technologijų diegimo ir plėtros
lygis
Kovos su korupcija priemonių vykdymas

2 procedūrų
standartai
70%
12%
3 PRIEDAS
Siekti Skaidrios
asmens
sveikatos
priežiūros
įstaigos vardo
-

Prevencinių programų mastas**
Vidutinis laikas nuo paciento kreipimosi į
0-14 dienų
12.
sveikatos priežiūras paslaugas teikiančią įstaigą
iki paslaugos gavimo
Įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros
3750/15000
13.
paslaugų skaičius per ketvirtį ir per metus
Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo
14.
metinio įstaigos biudžeto(Absoliutaus likvidumo Daugiau nei 0,5
rodiklis)
1
15.
Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius
Viešųjų pirkimų vykdomų per VšĮ CPO,
1
16.
skaičius
Pastaba - * - taikoma tik VšĮ Kelmės ligoninei; ** - taikoma tik pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros
paslaugas teikiančioms įstaigoms (netaikoma Kelmės rajono psichikos sveikatos centrui)
11.

Vida

3 Priedas
INFORMACIJOS APIE INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMO IR PLĖTIMO LYGĮ
PILDYMO FORMA
VšĮ Kelmės rajono Psichikos sveikatos centras 2019-04-06, 2020-04-06metams numatytos užduotys
Rodiklis

Rodiklio vykdymas
Rodiklio vykdymas 2019m.
1. Pacientų duomenų teikimo į ESPBI IS lygis pagal Programą
1.1. duomenų teikimas į ESPBI IS
Teikiama
1.2. pacientų atvykimo (Encounter)
į įstaigą registracijos duomenų
Teikiama
teikimas į ESPBI IS
1.3. Kompensuojamųjų vaistų,
naudojant e. recepto paslaugą,
95%
išrašymas
(nurodyti
absoliutų
skaičių ir procentinę dalį)
1.4. per ESPBI IS keitimasis
duomenimis statistinių ir klinikinių
nesikeičia
duomenų rinkinių apraše nustatyta
apimtimi
1.5. yra galimybė paslaugoms gauti
įtaigoje registruotis per Išankstinės
pacientų registracijos sistemą arba
nevykdoma
naudojamasi
telemedicinos
(telekardiologijos
ar
teleradiologijos) sprendimais
2. IT panaudojimas valdant įstaigą
2.1. įdiegta vaistų ir kitų medicinos
priemonių panaudojimo apskaitos
sistema susieta su pacientu
2.2. įdiegta el. dokumentų valdymo
sistema
2.3. reguliariai atnaujinama įstaigos
interneto svetainė
2.4. per praėjusius metus įdiegta
suplanuota nauja ar modernizuota
esama sistema

neįdiegta ,įstaigai neaktualu
Įdiegta
Atnaujinti kas ketvirtį
e.sąskaita,
DVS kontora,
3 – 4. Papildomi rodikliai

3. Įstaigoje kompiuterizuotos visos
darbo vietos
4. Įstaigoje nereglamentuotas IS
naudojimas, duomenų sauga ar
neatliekami kiti privalomi IS
valdymo ir tvarkytojo veiksmai

Taip

Reglamentuota

Vida

