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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS  MAŽEIKIŲ  PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2013 

METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS 

 

1. FINANSINIS ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAS 

 

Įstaiga savo ūkinę veiklą organizuos taip, kad metinis finansinis rezultatas  būtų 

teigiamas. 

 

2. ĮSTAIGOS SĄNAUDŲ DARBO UŽMOKESČIUI DALIS 

 

Siekti, kad įstaigos sąnaudos darbo užmokesčiui nuo pajamų iš Privalomojo sveikatos 

draudimo fondo sudarytų ne daugiau 65 . 

 

3. ĮSTAIGOS SĄNAUDŲ VALDYMO IŠLAIDOMS DALIS 

 

Siekti, kad įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms (direktoriaus, vyr. finansininko, 

ekonomisto ir vyr.  slaugytojo darbo užmokestis)  sudarytų ne daugiau 5,4 % pajamų iš PSDF 

biudžeto.  

 

4. PAPILDOMŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ PRITRAUKIMAS 

4.1. Užtikrinti sklandų iš ES struktūrinės paramos iš finansuojamo projekto „Elektroninių     

sveikatos paslaugų plėtra Telšių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ įgyvendinimą. 

4.2. Dalyvauti programose, finansuojamose iš savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 

specialiosios programos lėšų. 

4.3. Pritraukti lėšų, gaunamų iš asmenų 2 %  paramos. 

 

5. PACIENTŲ PASITENKINIMO ĮSTAIGOS TEIKIAMOMIS 

PASLAUGOMIS LYGIS BEI PACIENTŲ SKUNDŲ TENDENCIJOS 

 

           5.1. Gerinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir paslaugų prieinamumą: 

- kartą per 3 - 6 mėnesius kviesti šalies klinikinių ligoninių specialistus – konsultantus 

(kardiologas, endokrinologas, ortopedas – traumatologas ir kt.) konsultuoti įstaigoje 

prisirašiusius pacientus;   

- kartą per mėnesį kartu su veiklos partneriais bus organizuojamos prevencinės 

laboratorinės diagnostikos akcijos, mokamiems laboratoriniams tyrimams, 

nenumatytiems šeimos gydytojo normoje, taikant ženklias nuolaidas; 

-  įdiegti elektroninę  pacientų išankstinės registracijos pas gydytoją sistemą. 

            5.2. Vertinant pacientų nuomonę apie gaunamas paslaugas bei darbo organizavimą 2013 m. 

numatoma: 

- atlikti pacientų apklausą – anketavimą (vieną ar dvi per metus, planuojant apklausti 

apie 10 % prisirašiusių pacientų vienu metu); 
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- atlikti  apklausą internetinėje svetainėje, pastoviai analizuoti gaunamą informaciją e-

paštu ir operatyviai į ją reaguoti, atsižvelgiant į objektyvius pacientų poreikius ir 

gerinant paslaugų teikimą pacientams; 

- siekti patenkinti pacientų lūkesčius, kad nebūtų skundų.  

 

6. KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS DIEGIMO IR VYSTYMO LYGIS 

Kokybės sistemos dokumentų reglamentuoti procesai Įstaigoje ir toliau bus nuolat 

monitoruojami, registruojamos neatitiktys, vykdomi korekciniai veiksmai, kokybės vadybos sistema 

bus tobulinama pagal kasmet tvirtinamą vidaus medicininio audito darbo planą. 

 

7. PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SKATINAMŲJŲ  

PASLAUGŲ SUTARTINĖS SUMOS SU TERITORINE LIGONIŲ KASA 

ĮSISAVINIMO PROCENTAS 

Siekiamas rezultatas - 100 % sutartyje su teritorine Šiaulių ligonių kasa numatytos lėšų 

sumos už skatinamųjų paslaugų vykdymą  įsisavinimas.  

 

8. SUTARTYJE SU TERITORINE LIGONIŲ KASA NUMATYTO 

PREVENCINIŲ PROGRAMŲ ĮVYKDYMO PROCENTAS 

8.1. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, finansavimo programa. Sieksime, kad ši 

paslauga einamaisiais metais būtų suteikta ne mažiau kaip 34 % tiriamojo amžiaus moterų. 

8.2. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa. 

Sieksime, kad į dalyvavimą programoje einamaisiais metais būtų įtraukta ne mažiau kaip 25 % 

numatyto tiriamojo kontingento moterų. 

8.3. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa. 

Sieksime, kad ši paslauga einamaisiais metais būtų suteikta ne mažiau kaip 25 % programoje 

numatyto tiriamojo kontingento vyrų.  

8.4. Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, 

atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programa. Sieksime per einamuosius metus 

patikrinti 32 % tiriamojo kontingento asmenų.  

 

9. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMO IR VYSTYMO LYGIS 

Įstaiga dalyvauja Telšių regiono sveikatos priežiūros įstaigų projekte „Elektroninių 

sveikatos paslaugų plėtra Telšių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“. 

Igyvendinant projektą planuojama: 

- plėsti e-paslaugų kiekį pacientams, keisti tinklapio struktūrą ir valdymą; 

- informaciją apie įstaigą skelbti sukurtoje internetinėje svetainėje, atnaujinant ne 

rečiau kaip kartą per einamųjų metų ketvirtį. 

- papildomai kompiuterizuoti 15 darbo vietų. 

 

___________________ 


