PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-122
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS LIGONINĖS 2018 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ
PROJEKTAS

1 priedas
ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ SIEKTINŲ IR PASIEKTŲ UŽDUOČIŲ
PILDYMO FORMA
VšĮ Kelmės ligoninė / 2018-03-30/ 2018 metams
Eil. Nr.
1.

Rodiklio pavadinimas
Finansinis įstaigos veiklos rezultatas

Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui
dalis
Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms
3.
dalis
Papildomų
finansavimo
šaltinių
4.
pritraukimas
Kokybiniai rodikliai:
Pacientų
pasitenkinimo
įstaigos
5.
teikiamomis paslaugomis lygis ir
pacientų skundų tendencijos*
5.1.
Pacientų pasitenkinimo lygis
2.

5.2.
6.
6.1.
6.2.
7.

Gauti pacientų skundai
Kokybės vadybos sistemos diegimo ir
vystymo laipsnis
Vidaus
medicininio
audito
metu
nustatytas neatitikčių kiekis
Parengtų naujų diagnostikos, procedūrų
standartų kiekis
Darbuotojų kaitos tendencijos

Siektina reikšmė

Rodiklio įvykdymas pagal
siektinas reikšmes

Planuojamas
teigiamas finansinis
rezultatas
79,9%
2,39%
3%

19,4

Nustatomas vadovaujantis
LR SAM 2012-11-29
įsakymo Nr. V-1073 „Dėl
asmens sveikatos priežiūros
įstaigų, teikiančių
stacionarines asmens
sveikatos priežiūros
paslaugas, veiklos kokybės
ir efektyvumo vertinimo
rodiklių sąrašų
patvirtinimo“ 2.1.1
papunkčiu

1%

2
1
10%

Į naujai priimtų darbuotojų
skaičių įtraukiami ir
darbuotojai dirbantys ne
pagrindinėje darbovietėje. Į

naujai priimtų darbuotojų
skaičių neįtraukiami rezidentai
ir pagal terminuotą darbo
sutartį dirbantys darbuotojai,
priimti sezoniniam darbui ir
tikslinių atostogų laikotarpiui.

8.
9.
10.

11.
12.

13.

14.

Prioritetinių
paslaugų
teikimo
dinamika
Informacinių technologijų diegimo ir
plėtros lygis
Kovos su korupcija priemonių
vykdymas

6,3%

Didėjantis IT diegimo
ir plėtros lygis
Kandidato skaidrios
ASP įstaigos vardui
gauti, nes pagal atliktą
anketavimą atitinkame
visus kriterijus.
Prevencinių programų mastas**
Konsultacijų
Vidutinis laikas nuo paciento
poliklinikoje iki 30 d.,
kreipimosi į sveikatos priežiūras
skubi pagalba: I
paslaugas teikiančią įstaigą iki
kategorija nedelsiant,
paslaugos gavimo
II kategorija per 10
min., III kategorija per
30 min., IV kategorija
per 60 min., dienos
stacionaro paslaugos,
dienos chirurgija ir
ambulatorinė
chirurgija iki 7 d.,
planinė hospitalizacija
iki 30 d.
per ketvirtį 35 400
Įstaigoje suteiktų asmens sveikatos
per metus 141 800
priežiūros paslaugų skaičius per
ketvirtį ir per metus
Visų hospitalizuotų
Vidutinė hospitalizuotų pacientų
pacientų 10,6 d.,
gydymo trukmė*
aktyviam gydyme 6,7
d..

15.

Lovos užimtumo rodiklis*

16.

Brangiųjų tyrimų ir procedūrų
skaičius bei šiems tyrimams atlikti
naudojamų
medicinos
priemonių
panaudojimo efektyvumas*

301 dienų

235 vnt.

LR SAM 2015-01-26
įsakymas Nr. V-65.

VLK prie SAM direktoriaus
įsakynas 2014-10-28 Nr
1K-287, LR SAM 2004-0408 įsakymas Nr. V-208, LR
SAM 2004-08-26 įsakymas
Nr. V-608, LR SAM 200708-01 įsakymas Nr. V-637,
LR SAM 2014-04-14
įsakymas Nr. V-471.

Pagal pateiktus duomenis
TLK.
Paslaugos planuojamos
vadovaujantis LR SAM 201604-24 įsakymu Nr. V-532 „Dėl
Šiaulių apskrities asmens
sveikatos priežiūros paslaugų
restruktūrizavimo plano
patvirtinimo“.
Paslaugos planuojamos
vadovaujantis LR SAM 201604-24 įsakymu Nr. V-532 „Dėl
Šiaulių apskrities asmens
sveikatos priežiūros paslaugų
restruktūrizavimo plano
patvirtinimo“.

Pagal 2017 m. faktą.

Pastaba - * - taikoma tik VšĮ Kelmės ligoninei; ** - taikoma tik pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros
paslaugas teikiančioms įstaigoms (netaikoma Kelmės rajono psichikos sveikatos centrui)

3 priedas
INFORMACIJOS APIE INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMO IR PLĖTIMO LYGĮ
PILDYMO FORMA
VšĮ Kelmės ligoninė / 2018-03-30/ 2018 metams
Rodiklis
Rodiklio vykdymas
Pastabos
1. Pacientų duomenų teikimo į ESPBI IS lygis pagal Programą
1.1. duomenų teikimas į
Teikiama
ESPBI IS
1.2. pacientų atvykimo
(Encounter) į įstaigą
Teikiama
registracijos duomenų
teikimas į ESPBI IS
1.3. Kompensuojamųjų vaistų,
naudojant e. recepto paslaugą,
60 proc.
išrašymas (procentinę dalį)
1.4. per ESPBI IS keitimasis
duomenimis statistinių ir
Keičiasi
klinikinių duomenų rinkinių
apraše nustatyta apimtimi
1.5. yra galimybė paslaugoms
Yra galimybė išanksto registruotis per
gauti įtaigoje registruotis per
sergu.lt trisdešimčiai dienų į priekį.
Išankstinės pacientų
registracijos sistemą arba
Vykdoma
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

Įdiegta

Diegiama
Atnaujinama
Įdiegta
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

Ne visos
Nereglamentuota

Planuojama įsigyti 5 kompiuterius.
ŠRASPĮ IS ruošiama, VšĮ Radviliškio
ligoninėje.

______________________

