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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 teikimas.

Įstaiga funkcijos: teikti antrinio lygio ambulatorines ir stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas Šiaulių rajono gyventojams įstaigos
licencija apibrėžtose srityse:

• vidaus ligų stacionaro paslaugos (iki 2018 m. liepos 1 d.)
• slaugos ir palaikomojo gydymo;
• antrinio lygio ambulatorinės ir specializuotos ambulatorinės paslaugos;
• globos paslaugos;

VEIKLOS PLANO TIKSLAI, UŽDAVINIAI

1. VšĮ Kuršėnų ligoninė susitelks į slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų plėtrą bei veiklai vystyti reikalingų sąlygų sukūrimą. Nuo 2018
m. liepos 1 d. įstaigoje finansuojamų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lovų skaičius padidės iki 71 (pagal 2018 m. sutartį su Šiaulių
teritorine ligonių kasa). Siekiant optimizuoti slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų teikimą, būtina pritaikyti patalpas įstaigos pagrindiniame korpuse
adresu J. Basanavičiaus g. 10, atliekant II a. remontą. Įgyvendinus šį etapą paslaugos bus vykdomos pritaikytose patalpose. Lėšų slaugos ir palaikomojo
gydymo paslaugų plėtrai prašoma skirti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos. Reikalinga suma 303 004,92 Eur.

2. 2018 m. tikslu išlieka racionaliai valdyti finansus, optimizuoti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. Būtina atnaujinti medicininę įrangą,
kuri įgalintų užtikrintų medicinos paslaugų kokybę, padidintų ištyrimo galimybes ir sumažintų materialines sąnaudas. Įstaigai būtina naujinti gydytojų



specialistų komandą, investuoti į naujas teclmologijas bei medicininę įrangą. I metų ketvirtyje planuojama įsigyti kardiologinį daviklį, kuris pagerins
kardiologinių pacientų diagnostines galimybes, sumažės siunčiamųjų į kitas gydymo įstaigas diagnozės patikslinimui skaičius. II metų pusmetyje
numatoma investuoti į teleradiologiją, kuri leistų įstaigai pagerinti rentgenologinio vaizdo kokybę, sumažintų kaštus, kurie stipriai išaugo dėl gydytojų
radiologų trūkumo, pagerėtų radiologijos teclmologų darbo sąlygos, nebereikėtų naudoti agresyvių ir toksiškų medžiagų nuotraukų ryškinimui,
atsilaisvintų dalis patalpų, kurios būtų panaudotos įstaigos reikmėms.

3. Antrinio lygio aktyvaus gydymo stacionaro paslaugos bus teikiamos ligoninėje iki 2018 m. liepos 1 d.
4. 2018 m. papildomai bus investuojama į ŠRAPS IS galimybių ir pajėgumų stiprinimą. Per ateinančius metus numatoma padidinti

elektroninių dokumentų išrašymą iki 70 proc. Įdiegti programas ir teclmologijas leidžiančias perduoti laboratorinių tyrimų ir rentgeno vaizdo duomenis.
5. 2018 m. numatoma pilnai įgyvendinti ES finansuojamą projektą "Viešosios įstaigos Kuršėnų ligoninės sveikatos priežiūros paslaugų

prieinamumo gerinimas neįgaliesiems". Per 12 mėn. ligoninė atsinaujins liftą, pritaikys pagrindinio ligoninės korpuso įėjimą neįgaliesiems iš J.
Basanavičiaus gatvės pusės, įrengs dvi vietas pritaikytas neįgaliųjų transportui.

6. 2018 m. planuojama realizuoti konsultacijų poliklinikos ir laboratorijos perkėlimo etapus, bet pirmiausia patalpos turi būti įrengtos ir
atitikti teisės aktų keliamus reikalavimus. Įgyvendinimas numatytas iš Šiaulių rajono savivaldybės skirtų lėšų.

7. Šalinti gydomojo personalo trūkumą, aktyviai ieškant naujų ir kvalifikuotų specialistų, "kurie užtikrintu kokybiškų ir savalaikių sveikatos
priežiūros paslaugų teikimą įstaigoje. Įgyvendinama skiriant Šiaulių rajono savivaldybės paramą gydytojų specialistų pritraukimui.

8. Šalinti ligoninės higieninius-sanitarinius trūkumus ir gerinti komforto sąlygas įstaigos padaliniuose. Reikalingos Šiaulių rajono
savivaldybės lėšos socialinės globos padalinio sąlygų pritaikymai laikantis socialinės ir darbo ministerijos reikalavimų. Įgyvendinimui reikalingos Šiaulių
rajono savivaldybės lėšos.

LĖŠOS PLANO VYKDYMUI

2018 m. metiniame veiklos plane numatytų veiklų įgyvendinimui reikalinga lėšų suma ir finansavimo šaltiniai:
Šiaulių rajono savivaldybė 50 000 Eur
ES finansavimo šaltinių lėšos 120 000 Eur.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija 303 004,92 Eur
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SOCIALINĖS PARAMOS, SOCIALINIŲ PASLAUGŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS PROGRAMA (KODAS 16)

Sumani, pilietiška, socialiai saugi ir sveika visuomenė (02)

03 Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimas

03 02 Didinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą

03 02 01 Kurti, plėsti ir atnaujinti Šiaulių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų infrastruktūrą
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2017 m. liftas,

03 02 01 01 Modernizuoti sveikatos spalio 9 d.- Direktorė 120000 pagrindiniarne
priežiūros įstaigas 2019 m. R. Noreikaitė korpuse atidaromas

sausio 30 d. įėjimas iš
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laiptus, įrengus 2
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Modernizuoti sveikatos 2018m. Direktorė R. 50.000 1. Konsultacinės 1. I metų pusmetis
03 02 01 01 priežiūros įstaigas

1. II-III ketv.
Noreikaitė poliklinikos

padalinių



perkėlimas, būtinų
sąlygų patalpų. . .įrengunur
užtikrinimas ir
remonto darbai

2. IV ketv. 2. Administracijos 2. II a. remontas
303 004,92· perkėlimas ir II LR sveikatos

aukšto skyriaus apsaugos
remontas ministerijos

lėšomis
Socialinės globos

paslaugų
perkėlimas iš J.

Remonto darbai. Basanavičiaus g.

Poilsio kambario, 10 į patalpas
esančias J.virtuvėlės valgio Basanavičiaus g.Modernizuoti sveikatos 2018 m. Direktorė R. garrurumui,03 02 01 01 priežiūros įstaigas IV ketv. Noreikaitė - 12 A. Patalpųgyvenamųjų
remontas irpatalpų įrengimą. pritaikymasBūtinų baldų ir. . .... globotiniamsĮrangos isigtjimas. Įgyvendinama bus
gavus lėšų iš
Šiaulių rajono
savivaldvbės

03 02 03 Atnaujinti ir plėsti Šiaulių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų įrangą ir materialinę bazę

1. Įsigyti
kardiologinį Įgyvendinama bus

1. 2018 m. I daviklį gavus lėšų iš

03 02 03 01 Įsigyti ir atnaujinti ketv. R. Noreikaitė Šiaulių rajono
medicininę įrangą 2.2018 m. -

savivaldybės
II-III ketv. 2. Teleradiologijos

paslaugos teikimui
reikalingos iranzos



· . ...įsigijnnas.

03 02 05 Kurti, diegti, plėtoti elektronines sveikatos priežiūros paslaugas Šiaulių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose
Sustiprinti ŠRAPS Realizuota bus

IS galimybes gavus lėšų iš
elektroniniu būdu Šiaulių rajono

perduoti savivaldybės

03 02 05 01 Plėsti E- sveikatos 2018 m.
R. Noreikaitė diagnostinius ir

paslaugas III- IV ketv. - laboratorinius
duomenis

(laboratoriniai
tyrimai ir rentgeno

vaizdai
03 02 06 Pritraukti jaunų specialistų į Šiaulių rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigas

Teikti paramą - Rengti Šiaulių

atvykstantiems dirbti į rajono

Šiaulių rajono savivaldybei

savivaldybės sveikatos 2018 m.- administracij ai
sveikatos03 02 06 01 priežiūros įstaigas 2019 m. R. Noreikaitė -

priežiūros paslaugųgydytojams,
rezidentams bei ir jas teikiančių

medicinos krypties specialistų poreikio

specialybių studentams prognozę 2018-
2019 m.

Darbuotojo, atsakingo už veiklos plano parengimą, pareigos (įrašyti) Parašas Vardas ir pavardė (įrašyti)

Įstaigos vadovo pareigos (įrašyti) Parašas Vardas ir pavardė (įrašyti)
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