LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS
JSAKYMAS
d£l vieSosios jstaigos palangos vaikij reabilitacijos sanatorijos
„PALANGOS GINTARAS 2017 M. SIEKTINI/ VEIKLOS UZDUOCIV PATVIRTINIMO

20]7m/ < d ?r.VVilnius
Vykdydamas Lietuvos nacionalines sveikatos sistemos vies jq jslaigi veiklos finansiniij
rezultatij vertinimo kiekybinii} ir kokybinii} rodikliij ir vadovaujanciq darbuotoji} menesines algos
kintamosios dalies nustatymo tvarkos apraso, patvirtinto Lietuvos Respubli os sveikatos apsaugos
ministro 2011 m. gruodfto 1 d. jsakymu Nr. V-1019 „Del Liet vos nacionalines sveikatos sistemos

viesiy } }staigi vei los fmansini rezulta j vertinimo kiekybinii} ir okybiniij rodikliq ir
vadovaujanShj darbuotoji menesines algos kintamosios dalies .nustatymo tvarkos apra§o
patvirtinimo , 7 ir 9 pun tus:
1. T v i r t i n u VieSosios jstaigos Palangos vaikif reabilitacijos sanatorijos „Palangos

gintaras 2017 m. siektinas veiklos uzduotis (pridedama).
2. P a v e d u jsakymo vy dymo kontrol viceministrui pagal veiklos sritj.

Aurelijus Veryga

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
mimstro2017m./J0 d.
jsakyxnuNr. V- g

VIESOSIOS JSTAIGOS PALANGOS VAIKy REABILITACIJOS SANATORIJOS
„PALANGOS GINTARAS 2017 M. SIEKTINOS VEIKLOS U DUOTYS
1. Tobulinti ir pletoti re bilitacijos proces didina t reabilitacijos efektyvum , racionaliai
naudoti materialinius ir zmogis uosius isteklius (vertinimo kriterijai Nr. 1,2, 3,7).

2. Pritraukti p pildomij fm nsavimo S ltiniq (vertinimo kriterijus Nr. 4).
3. V kdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkricio 29 d.
jsakymq Nr. V-1073 „Del Asmens svei atos prieziQros jstaigit, teikianciq stacionarines sveikatos
prieziuros paslaugas, rodikliij s raSo patvirtinimo , iekvien menesj apibendrinti ligoni ap lausos
rezultatus. Esant racionalip pasiulynuj, pritaikyti juos savo veikloje (vertinimo kriterijus Nr. 5).

4. Atlikti Kokybes vadybos sistemos prie iuros audit p gal ISO 9001:2008 standar
(vertinimo kriterijus Nr. 6).
5. Padidinti prioritetiniij paslaugp, ambulatoriniij antrinio lygio fizines medicines ir
reabilitacijos gy ytoji| suteiktij konsultacijij skaidiij (vertinimo kriterijus Nr. 8).
6. Vykdant informacinii| technologiji( pletrq sujungti j bendr sanatorijos informacin?
sistemq (toliau - IS) maisto sandeiio, virtuves ir valgyklos apskaitg, tobulinti sanatorijos IS
procedQni registravimo posistem? (vertinimo kriterijus Nr. 9).
7. Vykdyti kovos su korupeija priemones (vertinimo kriterijus Nr. 10):.
Eil.Nr.
1.
2.

Veiklos uzduo£iu vertinimo rodikliai
Kiekybiniai ro ildiai

Rodikliy vertinimo kriterijus

Jstaigos finansinis rezultatas
Teigiamas
Jstaigos s naudij darbo uzmokes&ui Ne daugiau kaip 75 proc.

dalis
3.
4.

jst igos s naudq valdymo i§laidoms Ne daugiau kaip 5 proc.
dalis
Papildomij finans vimo Saltinhj Ne maziau kaip 10 proc. nuo visy gautij
pritraukimas

p jamy

Kokybiniai rodikliai
5.

Pacientij pasitenkini o jstaigos Ne maziau kaip 19 baly pagal Lietuvos
teikiamo is paslaugomis lygis ir Respublikos sveikatos apsaugos ministro
acientq skundp tendeneijos
2012 m. lapkri&o 29 d. jsakymyNr. V-1073
Ne daugiau kaip 0,5 proc. skundy nuo

6.

Kokybes vadybos sistem ISO
9001:2008 sertifikuoti be neatiti fiiij

ydyty pacienty
Kokybes vadybos sistemos ISO 9001:2008
prieziuros audito metu nenustatyta

neatitikeiy
7.
8.

Darbuotojn kaitos rodiklis
Ne dau iau kaip 7 proc.
Prioritetiniij paslaugi{ teikimo dina ika Ambulatoriniy antrinio lygio fizines
medicinos ir reabilitacijos gydytojy sutei ty
iSplestiniy konsultacij padidejimas ne
maziau kaip 15 proc.

9.

10.

Informaciniij technology diegimo ir
vystymo lygis
Jstaigoje taikomy kovos su korupeija
priemoniy vykdymas

Metini plany jvykdymas 100 proc.
Suteiktas Skaidrios asmens sveikatos
prieZiuros jstai os vardas.

2
Uztikrinti, kad sanatorijoje nebutij
korupci io pobudzio vei ip
Ne maziau kaip 70 proc. darbuotojq,
d lyvavusiq korupcijos prevencijos
mokymuose.

