
ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS

ĮSTAIGŲ 2017 METŲ SIEKTINŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ PATVIRTINIMO 

2017 m. balandžio 27 d. Nr. A-562 
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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu,  Lietuvos  nacionalinės  sveikatos  sistemos  viešųjų  įstaigų  veiklos  finansinių  rezultatų
vertinimo  kiekybinių  ir  kokybinių  rodiklių  ir  vadovaujančių  darbuotojų  mėnesinės  algos
kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. V-1019 ,,Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos
viešųjų  įstaigų  veiklos  finansinių  rezultatų  vertinimo  kiekybinių  ir  kokybinių  rodiklių  ir
vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašo“, 9, 13 ir
14 punktais, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 16 d. sprendimo Nr. T-119 ,,Dėl
pavedimo Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui“ 1 punktu bei atsižvelgdamas į
Šiaulių rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų pateiktus 2017 m. veiklos užduočių
projektus, 

t v i r t i n u  pridedamas Šiaulių rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų
2017 metų siektinas veiklos užduotis:
                  1 . viešosios įstaigos Kuršėnų ligoninės;

2. viešosios įstaigos Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro;
               3. viešosios įstaigos Šiaulių rajono Gruzdžių ambulatorijos.
              Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos admininistracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorius                      Gipoldas Karklelis
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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KURŠĖNŲ LIGONINĖS 2017 METŲ SIEKTINOS VEIKLOS
UŽDUOTYS

                                                
I SKYRIUS

KIEKYBINIAI VEIKLOS VERTINIMO RODIKLIAI

1. Ligoninė 2017 m. sieks teigiamo finansinio rezultato.  Griežtas taupymo režimas bus
vykdomas ir einamaisiais metais.

2. Užtikrinti racionalią valdymo išlaidų ir darbo užmokesčio dalį sąnaudų struktūroje:
2.1. siekti, kad valdymo išlaidos neviršytų 10 procentų nuo visų išlaidų;
2.2.  siekti,  kad  darbo  užmokesčio  sąnaudos  neviršytų  60  procentų,  su  priskaitymais

draudimui 80 proc.
3. Ligoninė 2017 m. sieks pritraukti papildomų finansavimo lėšų vykdydama ES projektus,

prevencines programas, teikdama trumpalaikes ir ilgalaikes globos paslaugas, apmokamas fizinių ir
juridinių asmenų lėšomis, vadovaujantis  teisės aktų nustatyta tvarka.

II SKYRIUS
KOKYBINIAI VEIKLOS VERTINIMO RODIKLIAI

4.  2017 metais  bus  tęsiama anoniminė anketinė  pacientų  apklausa,  siekiant  išsiaiškinti
pacientų  pasitenkinimą  teikiamomis  sveikatos  priežiūros  paslaugomis,  medicinos  personalu  ir
darbo kokybe.

5. Kelti medicinos darbuotojų kvalifikaciją seminaruose ir konferencijose.
6.  Siekti  žodinių  ir  rašytinių  skundų,  susijusių  su  ligoninėje  teikiamomis  sveikatos

priežiūros paslaugomis, mažinimo.
7. Užtikrinti hospitalinės infekcijos prevenciją.

  8. Aktyvinti lokalaus medicininio audito veiklą, atliekant planinius ir neplaninius auditus,
personalo  veiklos   ir  sveikatos  priežiūros  organizavimo srityse,  registruoti  neatitiktis,  šalinti  jų
priežastis. 

  9. Tobulinti, kurti naujas ligoninės darbo procesus reglamentuojančias tvarkas, sveikatos
priežiūros paslaugų teikimo metodikas. Siekti jų atitikimo teisės aktams.

10. 2017 m. bus siekiama plėtoti prioritetines ambulatorines paslaugas: dienos stacionaro,
stebėsenos.

11.  2017  m.  numatoma  vykdyti  nuolatinę  ambulatorinių  paslaugų  priežiūrą:  užtikrinti
specializuotų  ambulatorinių  paslaugų  planavimą,  analizuoti  rezultatus.  Siekti  išplėstinių
konsultacijų augimo.

12. Vykdyti aktyvaus gydymo stacionarinių paslaugų stebėseną: siekiant hospitalizacijos
rodiklio  didinimo,  mažinant  vidutinę  gulėjimo  trukmę   iki  7,0  d.,  siekiant  vidutinio  lovos
funkcionalumo rodiklio didinimo iki 300.

13. 2016 m. įkūrus trūkstamas kompiuterines darbo vietas, bus siekiama per 2017 metus
apmokyti įstaigos specialistus dirbti su ŠRASPĮ IS ir e. sveikata IS.

14. Tinkamai pasirengti ir užtikrinti dalyvavimą ES finansuojamajame projekte „Viešosios
įstaigos Kuršėnų ligoninės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“.
Gautos  lėšos  leis  atnaujinti  ligoninės  liftą  ir  pritaikyti  pagrindinio  ligoninės  korpuso  įėjimą
neįgaliesiems iš J. Basanavičiaus gatvės pusės.

15. Siekti efektyvaus finansų valdymo, mažinant kreditorinį įsiskolinimą, užtikrinant plėtrą



paslaugų,  įgalinančių  papildyti  ligoninės  biudžetą,  stabdant  ekonomiškai  nenaudingų  paslaugų
veiklą.

16. Didinti pastatų funkcionalumą, mažinant sąnaudas, susijusias su nefunkcionalių patalpų
išlaikymu (konsultacinės poliklinikos, administracijos perkėlimas į pagrindines ligoninės patalpas).

17.  Mažinti  gydomojo  personalo  trūkumą:  aktyviai  ieškant  naujų  ir  kvalifikuotų
specialistų, kurie užtikrintų kokybiškų ir savalaikių sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

18.  Šalinti  ligoninės  higieninius-sanitarinius  trūkumus,  gerinti  komforto  sąlygas
pacientams.

19.  Atnaujinti  įstaigos  interneto  puslapį,  laiku  pateikti  visuomenei  informaciją  apie
ligoninę ir joje vykstančius pokyčius.

20.  Ligoninėje  patvirtintas  2017  m.  korupcijos  prevencijos  planas,  bus  siekiama
įgyvendinti  suplanuotas  priemones. Kartą  per  pusmetį  organizuoti  susitikimą  su  įstaigos
darbuotojais  korupcijos  prevencijos  klausimais.  Nuolat  informuoti  pacientus  dėl  korupcijos
prevencijos.

_________________________________
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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
CENTRO  2017 METŲ SIEKTINOS VEIKLOS UŽDUOTYS

I SKYRIUS
KIEKYBINIAI VEIKLOS VERTINIMO RODIKLIAI

1. Finansinis įstaigos veikos rezultatas: 2016 metais įstaigos pajamos 2380126 Eur,
išlaidos 2756287 Eur., finansinis rezultatas -376161 Eur.

2. Užtikrinti racionalią valdymo išlaidų ir darbo užmokesčio dalį sąnaudų struktūroje.
2.1. Siekti, kad valdymo išlaidos neviršytų 12 procentų nuo visų išlaidų.
2.2.  Siekti,  kad  darbo  užmokesčio  ir  mokesčio  socialiniam  draudimui  sąnaudos

neviršytų 80 procentų nuo visų gaunamų pajamų.

II SKYRIUS
KOKYBINIAI VEIKLOS VERTINIMO RODIKLIAI

3. Siekti, kad būtų pritraukiama kuo daugiau papildomų finansavimo šaltinių.
4.  Siekti,  kad  pacientų  pasitenkinimas  įstaigos  teikiamomis  paslaugomis  didėtų,  o

skundų skaičius mažėtų:
4.1.  Gerinti  informacijos  pateikimą  visuomenei  sveikatos  išsaugojimo  ir  ligų

profilaktikos klausimais.
4.2. Kelti medicinos darbuotojų kvalifikaciją seminaruose ir konferencijose.
4.3. Skatinti motyvaciją teikti kokybiškas medicinos paslaugas.
4.4. Gerinti pacientų prieinamumą pas gydytojus.
4.5. Laiku reaguoti į gyventojų skundus.
5. Nuolat tobulinti įstaigos kokybės vadybos sistemą ir šalinti jos trūkumus:
5.1. Aktyvinti vidaus audito darbą.
5.2. Nuolat atnaujinti procedūrų, tvarkų aprašymus.
5.3. Analizuoti įstaigos patikrinimo aktus.
6. Siekti, kad įstaigos darbuotojų kaita per metus nesudarytų daugiau nei 19 procentų

nuo visų įstaigoje dirbančių darbuotojų.
7. Gerinti darbuotojų darbo sąlygas.
8. Nustatyti prioritetinių paslaugų dalį teikiamų paslaugų struktūroje:
8.1. Plėsti šeimos gydytojo paslaugas, vadovaujantis MN 14:2005 „Šeimos gydytojas.

Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ .
8.2. Užtikrinti infekcinių ir neinfekcinių ligų profilaktiką.
8.3. Teikti ambulatorinės slaugos paslaugas namuose.
8.4. Racionaliai planuoti gydytojų išvykas į medicinos punktus.
9. Diegti ir atnaujinti pažangias informacines technologijas:
9.1. Tęsti gydytojų darbo vietų kompiuterizavimą.
9.2. Atnaujinti įstaigos interneto svetainę, tobulinti ir papildyti naujais duomenimis.
9.3. Teikti informaciją pacientams, siekiant, kad didžioji pacientų registracijos dalis

vyktų per išankstinę pacientų registracijos sistemą  „Sergu.lt“.
10.  Kartą  per  pusmetį  organizuoti  susitikimą  su  įstaigos  darbuotojais  korupcijos

prevencijos klausimais. Nuolat informuoti pacientus dėl korupcijos prevencijos.
_____________________


