LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS A SAUGOS MINISTRAS

JSAKYMAS
BEL VIESOSIOS JSTAIGOS ROKISKIO PSICfflATRIJOS LIGONINES 2017 M.
SI KTINV VEIKLOS UZDUOCiy ATVIRTINIMO
2017 d. Nr. V-

Vilnius
Vykdydamas Lietuvos nacionalines sveikatos sistemos vieSi jstaigij veiklos finansiniij
rezultatij vertinimo kiekybiniij ir kokybiniij rodiklh} ir vadovaujanci darbuotoji} menesines algos
kintamosios alies nustatymo rvarkos apraso, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2011 m. gruodzio 1 d. jsakymu Nr. V-1019 „Del Lietuvos nacionalines sveikatos

sistemos vie iyij jstaig veiklos finansinii} rezultatij vertinimo kieky inhj ir kokybinii rodi lii} ii
vadovaujanCip dar uotoji menesines algos kintamosios dalies nustatymo tvarkos apraso
patvirtinimo , 7 ir 9 pun tus:

1. T v i r t i n u Viegosios jstaigos Rokiskio psichiatrijos ligonines 2017 m. si kti as
vei los u2duotis (pridedaina).
2. P a v e d u jsa ymo vykdymo kontrol? viceministrui pagal veiklos sritj.

Aurelijus Veryga

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos syeiicatos apsaugos
ministro 2017 d.
jsakymu Nr. V-

VIE§OSIOS {STAIGOS rokiSkio psichiatrijos ligonines
2017 M. SIEKTINOS VEIKLOS UZDUOTYS
1. Organizuoti ir teikti kvalifikuotas antrinio lygio specialiosios psichiatrijos ir
psichiatrijos asmens sveikatos prieziuros paslaugas Lietuvos Respublikos gyventojams ir

u sienieciams, uztikrinant nuolatinj paslaug kokybes gerinim pag l paslaugi} gavejii ir
uzsakov j numanomus lukesCius ir poreikius (vertinimo riterijai Nr. 1,2, 3, 7).

2. Uftikrinti ligonineje gydomi} specialiosios psichiatrijos acientit apsaugq ir prie2iur
sie iant, kad ligoniai savavaliskai nepasisalintii i§ ligonines.
3. Aktyviai ieS oti ir pritraukti pa ildomas leSas sveikatos prie iuros paslaug kokybes
gerinimo programoms finansuoti (vertinimo kriterijus Nr. 4).

4. Teikti investicini s projektus valstybes kapitalo investicijoms gauti.
5. Pletoti psic ologines tamybos reabilitacijos, diagnosti os ir gydymo priemones

(vertinimo kriterijus Nr. 5).
6. Tobulinti ir plesti ligonines kok bes vadybos sistema, atlikti ne maziau aip 8 laninius
vidaus medicininius uditus, jvertinti okybes vadybos sistemos diegima sk nuose (vertinimo

kriterijus Nr. 6).
7. Vyk yti sutartinius jsi areigojimus su teritorinemis ligonii} kasomis, prioriteta teikiant
s ecialiosios psichi trijos asmens sveikatos prieziuros paslaugoms, t. y. paslaugoms, kurios yra

vieninteles Lietuvoje (vertinimo kriterijus Nr. 8).
8. Palaipsniui diegti ligonines infor acin sistem ir kurti vidaus tin l s tobulinti esamas
technologijas (vertinimo kriterijus Nr. 9):
8.1. svarbiausi informacijq pateikti istaigos intemeto svetaineje;

8.2. uztikrinti rysj tar ats irp kompiuterinirt darbo vietq per (prastinj intemeto ry§j;
8.3. tobulinti jstaigos intemeto svetain$.

9. Vykd ti jstaigoje taikomas kovos su korupcija riemones (vertinimo kriterijus Nr. 10).
10. Uztikrinti numatytp veiklos kiekybinip ir kokybiniii ro ikliij ivykdym (vertinimo
criterijaiNr. 1-10 :
odikliq vertinimo kriterijus
Veiklos uZduocip vertinimo rodikliai
Eil.
Nr.

Kiekvbimai rodikliai
1.
2.
3.
4.

Finansinis istaigos veiklos rezult tas
Sanaudu darbo uimokesdiui dalis

Sanaudu valdymo islaidoms dalis
Papildomp fi ansavimo saltinhj pritraukimas

Teigiamas
Nevirsyti 80 proc.
NevirSyti 4 proc.
Ne maziau kaip 1 proc. nuo visij gauti}

pajamp, jeigu bus patvirtintas bent
vienas is 4 parengtij investicini

projektq
5.

6.
7.
8.

Kokvbiniai odikliai
Pacientq pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis
lygis ir pacientp skundij tendencijos
Kokybes vadybos siste os diegimo ir vystymo
laipsnis
Darbuotoju kaitos rodiklis
Prioritetinip paslaugp teikimo dinamika

Ne daugiau aip 2 pagrjsti skundai
Metinii} pl nuoti} uzduoCi jvykdymas
-100 proc.

Ne daugiau kaip 5 proc.

Specialiosios psichiatrijos paslaugi}
dalis ne maziau k ip 80 proc. nuo visi}

psichiatrijos paslaugi}

\

2
Eil,

Veiklos u2duo5ii} vertinimo rodikliai

Rodikliy vertinimo kriterijus

Nr.
9.

Informacinii} technology diegimas ir vystymo 105 kompiuterizuotos darbo vietos

10.

Jstaigoje taikomy kovos su korupcija priemoniy Suteiktas Skaidrios asmens sveikatos
priefturos jstaigos vardas
vykdymas

lygis

