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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KURŠĖNŲ LIGONINĖ
METINIS VEIKLOS PLANAS 2017 METAMS

BENDROJI INFORMACIJA
Įstaigos veiklos tikslas - Šiaulių rajono gyventojų sveikatos stiprinimas, teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas, siekiant
sumažinti sergamumą ir mirtingumą, prieinamų ir kokybiškų įstaigos licencijoje nurodytų sveikatos priežiūros paslaugų suteikimas.
Įstaiga funkcijos: teikti antrinio lygio stacionarines ir ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas Šiaulių rajono gyventojams įstaigos
licencija apibrėžtose srityse:
vidaus ligų stacionaro paslaugos;
slaugos ir palaikomojo gydymo;
globos paslaugos;
antrinio lygio ambulatorinės ir specializuotos ambulatorinės paslaugos;
VEIKLOS PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI
Šiaulių rajono savivaldybės taryba 2017 m. vasario 2r d. priėmė sprendimą Nr. T-30 "Dėl Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos
plano 2017-2019 metams patvirtinimo" kuriuo patvirtinta Šiaulių rajono savivaldybės veiklos programa 2017-2019 metams Socialinės paramos,
socialinių paslaugų ir sveikatos priežiūros veiklos programa (kodas 16).
Vienas iš Šiaulių rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 2017- 2019 metams strateginių tikslų yra sumani, pilietiška, kūrybinga,
socialiai saugi ir sveika visuomenė. Šio strateginio tikslo įgyvendinimui siekiant socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimo yra numatyti
uždaviniai: didinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą. Įgyvendinant šiuos uždavinius numatoma didinti sveikatos priežiūros
paslaugų kokybę ir prieinamumą. Planui įgyvendinti bus vykdomos veiklos priemonės:
1. VšĮ Kuršėnų ligoninė ir toliau orientuosis į prioritetinių paslaugų plėtojimą, siekdama gerinti ambulatorinių paslaugų rodiklius:

)

)

teikdama stebėsenos ir dienos stacionaro paslaugas. Vykdydama numatytą specializuotų ambulatorinių paslaugų planą, didindama išplėstinių
konsultacijų skaičių. Finansavimo šaltiniai: TLK 2017 m. sutartis, antrinės ambulatorinės paslaugos apmokamos iš PSDF biudžeto.
2. Toliau bus vykdoma aktyvaus gydymo stacionarinių paslaugų stebėsena: siekiant hospitalizacijos rodiklio mažinimo, vidutinės gulėjimo
trukmės optimizavimo iki 7,0 d., vidutinio lovos funkcionalumo rodiklio didinimo < 300 atvejų. Viešosios įstaigos Kuršėnų ligoninės TLK sutarties
teisingas administravimas, darbo organizavimas.
3. Įkūrus trūkstamas kompiuterines darbo vietas ir bus siekiama per 2017 metus apmokyti įstaigos specialistus darbui su ŠRASPĮ IS ir e.
sveikata IS. 2016 m. gruodžio mėn. iš Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto skirtos lėšos (15000 Eur.) 15 kompiuterinių darbo vietų įrengimui,
4. Dalyvaujant ES finansuojamajame projekte "Viešosios įstaigos Kuršėnų ligoninės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas
neįgaliesiems" planuojama atsinaujinti ligoninės liftą ir pritaikyti pagrindinio ligoninės korpuso įėjimą neįgaliesiems iš Basanavičiaus gatvės pusės.
2017 m. Fondų investicijų veiksmų programos priemonė Nr.08.1.3-CPVA-V-607 "Viešosios įstaigos Kuršėnų ligoninės sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumo gerinimas neįgaliesiems".
5. Bus siekiama efektyvaus finansų valdymo, mažinant kreditorinį įsiskolinimą, užtikrinant plėtrą paslaugų įgalinančių papildyti ligoninės
biudžetą, stabdant ekonomiškai nenaudingų paslaugų veiklą (protezavimo kabinetas). Lėšų administravimas, sveikatos priežiūros paslaugų ekonominė
stebėsena.
6. Didinti pastatų funkcionalumą: mažinant sąnaudas susijusias su nefunkcionalių patalpų išlaikymu (konsultacinės poliklinikos,
administracijos perkėlimas į pagrindines ligoninės patalpas). Reikalingos Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšos remonto darbų išlaidoms padengti.
7. Šalinti gydomojo personalo trūkumą: aktyviai ieškant naujų ir kvalifikuotų specialistų, kurie užtikrintų kokybiškų ir savalaikių sveikatos
priežiūros paslaugų teikimą. Šiaulių rajono savivaldybės parama gydytojų specialistų pritraukimui.
8. Šalinti ligoninės higieninius-sanitarinius trūkumus ir gerinti komforto sąlygas stacionaro ir socialinės globos skyriuose. Reikalingos
Šiaulių rajono savivaldybės lėšos socialinės globos skyriaus pacientų sąlygų gerinimui ir veiklos užtikrinimui.
LĖŠOS PLANO VYKDYMUI
1. Pirmojo uždavinio įgyvendinimas vykdomas gaunant TLK apmokėjimą už suteiktas paslaugas pagal sutartį. Kad ligoninė galėtų
pasididinti išplėstinių specializuotų konsultacijų skaičių, ji turi įsigyti specialią įrangą. Šių konsultacijų atliekant daugiau nei numatyta TLK sutartimi,
apmokama 70 proc. viršytos sumos. Bet tam reikalinga įsigyti specialią įrangą, realizuoti strateginio plano 3 priemonę.
2. Antrojo uždavinio įgyvendinimas susijęs su vadovavimo funkcijų stiprinimu organizacijoje. Lokalaus vidinio audito kryptingas veiklos
planavimas stacionarinių paslaugų stebėsenoje, neatitikčių šalinimas.
3. Trečiojo uždavinio realizavimui 2016 m. gruodžio mėn. gauta 15000 Eur. parama kompiuterinių darbo vietų sukūrimui. Ji pilnai
realizuota, beliko tik išmokti dirbti su ŠRAPS IS ir e. sveikata IS. Personalo apmokymas, viena iš sąlygų greičiau įvaldyti, gebėti dirbti su naujoms
elektroninėmis paslaugomis, tam reikalinga realizuoti 5 priemonę strateginiame plane.
4. Ketvirtojo uždavinio įgyvendinimas numatoma pateikti paraišką ES finansuojamai priemonei, parengto projekto "Viešosios įstaigos
Kuršėnų ligoninės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems "realizavimui.
5. Penktasis uždaviniui pasiekti reikalinga racionaliai valdyti finansus, planuoti išlaidas. Aktyviai stebėti TLK plano įvykdymą.

)

)

6. Šeštojo uždavinio įgyvendinimui reikalingos papildomos investicijos, kadangi patalpas reikalinga įrengti laikantis higienos reikalavimų
pagal numatomą vystyti veiklą. Administracijos ir poliklinikos perkėlimą būtų galima suskirstyti į penkis etapus. Šis detalizavimas etapais įgalins
atlikti remonto darbus nesutrikdant įprastinės stacionaro ir specializuotos gydomosios veiklos sąlygų.
I etapas: Buvusio pediatrijos stacionaro skyriaus remontas. Ten planuojama perkelti socialinės globos skyrių ir realizuoti 5 priemonę iš
strateginio plano. Reikalinga suma remonto darbams atlikti 57263.67 Eur. (Objektinė sąmata sudaryta pagal 2016 .10 kainas).
II etapas: II vidaus skyriaus remontas (buvusios socialinės globos skyriaus patalpos) numatyta suma 16501.80 Eur. (Objektinė sąmata
sudaryta pagal 2016 .10 kainas).
III etapas: Laboratorijos patalpų įrengimas rūsio patalpose. Objektinėje sąmatoje numatyta lėšų suma 1650l.80 Eur.
IV etapas: Konsultacinės poliklinikos patalpų įrengimas. Specialistų konsultantų kabinetų įrengimas, registratūros ir rūbinės patalpos.
Reikalinga suma 50237.81 Eur.(Objektinė sąmata sudaryta pagal 2016 .10 kainas).
V etapas: Administracijos patalpų ir laiptinės remontas. Objektinėje sąmatoje numatyta 17552.09 Eur. suma.
7. Kvalifikuotas personalas yra didžiausia ir pati svarbiausia investicija. Ligoninėje labai trūksta specialistų: vidaus ligų ir kitų gydytojų
specialistų. Numatant lėšas gydytojų kvalifikacijai, rėmimui ir galimų kandidatų pritraukimui neabejotinai gautume geriausią gražą profesionaliai ir
kokybiškai sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią komandą, 6 priemonės realizavimas.
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(KODAS 16)

socialiai saugi ir sveika visuomenė (02)

Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimas
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02

03

02

01

03

02

01

Didinti sveikatos priežiūros

paslaugų kokybę ir prieinamumą

Kurti, plėtoti ir atnaujinti Šiaulių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą
01

ES finansuojamajame
projekte "Viešosios
įstaigos Kuršėnu

2017 m.

Direktorė R.
Noreikaitė

ES parama
120000 Eur

Atnaujinamas
įstaigos liftas,
pagrindiniame

Neplanuotos
sąnaudos
finansuojamos

)

)

korpuse atidaromas
įėjimas iš
Basanavičiaus
gatvės, pritaikomas
neįgaliesiems
suformuojant
pandusą, aikštelė
neįgaliųjų transportui

ligoninės sveikatos
priežiūros paslaugų
prieinamumo gerinimas
neįgaliesiems"

Didinti pastatų
funkcionalumą:
administracijos ir
konsultacinės
poliklinikos perkėlimas į
pagrindinį ligonines
korpusą.

Socialinės globos
skyriaus patalpų
pritaikymas globotinių
poreikiams ir socialinės
globos veiklos vystymui

03

02

03

03

02

03

2017 m.

2017 m.

Direktorė R.
Noreikaitė

Direktorė R.
Noreikaitė

-

Patalpų įrengimas
laikantis higienos
normų reikalavimų

-

Patalpų įrengimas
laikantis higienos
reikalavimų ir
socialinės globos
veiklai būtinųjų
sąlygų įvykdymas
įkuriant poilsio
kambarį, virtuvėlę ir
gyvenamąsias erdves
pritaikant globotinių
poreikiams.

15 proc.
Šiaulių rajono
savivaldybės
biudžeto
lėšomis

Priemonė bus
įgyvendinta
skyrus
finansavimą

Priemonė bus
įgyvendinta
skyrus
finansavimą

Atnaujinti ir plėsti Šiaulių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų įrangą ir materialinę bazę
01

Įsigyti ir atnaujinti
medicininę įrangą
.

2017 m. II
ketvirtis

R. N oreikaitė

-

Įsigyti
otolaringologinį
endoskopą
veloergometrą
kardiologinių ligonių
pilnaverčiam
ištyrimui

Priemonė bus
įgyvendinta
skyrus
finansavimą

)

)
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03

02
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03
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02
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Kurti, diegti, plėtoti elektronines sveikatos priežiūros paslaugas Šiaulių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose

01

Plėsti E- sveikatos
paslaugas
(ŠRAPS informacinės
sistemos paslaugų
plėtra)

R. N oreikaitė

-

Priemonė bus
įgyvendinta
skyrus
finansavimą

Pritraukti jaunų specialistų į Šiaulių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigas

01

Teikti paramą
atvykstantiems dirbti į
Šiaulių rajono PSPC
gydytojams,
specialistams
(Vidaus ligų gydytojų
ir kitų trūkstamų
specialistų
pritraukimas į
ligoninę)

Direktorė
Parengimo data 2017-03-31
-SUDERINTA
Savivaldybės administracijos
atsakingas darbuotojas (pareigos, vardas ir pavardė)
(parašas, data)

2017 m.

Personalo mokymai.
Darbas su IS
medicinos
dokumentais, jų
formavimas ir
pildymas

"

2017 m.

R. Noreikaitė

-

Rengti savivaldybės
merui sveikatos
priežiūros paslaugų ir
jas teikiančių
specialistų poreikio
prognozę

2017- 2018 m.

Renata Noreikaitė

