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Vilnius /
Vykdydarai Lietuvos nacionalines sveikatos sistemos vieSqji} staigi} veiklos fmansiniij
rezultat vertinimo kiekybinii} ir kokybiniii rcdikliq ir vadovaujanch} darbuotoj menesines algos
kintamosios dalles nustatymo tvarkos apraso, patvirtinto Lietuvos Res ublikos sveikatos apsaugos

ministro 2011 m. gruodlio 1 d. jsakymu Nr. V-1019 „Del Lietuvos nacionalines sveikatos
sistemos vieSigij jstaigij veiklos fmansmiij rezultatij vertinimo kiekybinii} ir kokybinii} rcdiklii; ir
vadovaujanCii} darbuotoji} menesines algos kintamosios alles nustatymo tvarkos apraso
atvirtinimo , 7 ir 9 pun tus:
tvirtiname Vie osios staigos Kauno klinikines ligonines 2017 m. siektinas veiklos

uzduotis (pridedama).

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro ir Lietuvos sveikatos moksl
umversitetorektoriaus2017m.

jsakymu Nr.

VIE§OSIOS ISTAIGOS KAUNO KLINIKINES LIGONINES 2017 M. SIEKTINOS
VEIKLOS UZDUOTYS
1. Organizuoti ir teikti valifikuotas ambulatormes ir stacionarines smens sveikatos
prieziuros paslaug s Lietuvos Respubli os gyventojams ir u siemeciams, uztikrinant nuolatinj

paslaugij ko ybes gerinim pagal paslaugq gavejp ir uzsakovq numa omus lukesfiius ir oreikius
(vertinimo kriterijai Nr. 1, 2, 3, 5,7).

2. gyvendinti Europos S jungos ir kitomis lesoms fiiiansuoj ni s projektus (vertinimo
kriterijus Nr. 4):
2.1. b igti vy yti Lietuvos Respublikos ir Sveicarijos Konfederacijos bendrad r i imo
programos projektus „Energij tausojanck} technologijii jdiegimas VsJ Kauno klinikineje
ligonineje, teikianCioje sveikatos prieziuros paslaugas nesciosioms, gimdyvems ir naujagimiams

ir „Nes£iiyp, gimdyvip ir naujagimip sveikatos prieziuros gerinimas Lietuvoje , fmansuoj mus
Lietuvos Respu likos ir Sveicarijos Konfederacijos endradarbiavimo programos lesomis; .

2.2. baigti vykdyti Lietuvos Res ublikos ir Sveicarijos Konfe eracijos bendr darbiavimo
programos roje tus „Energij tausojanfihj technologijij jdiegimas P. Mazylio gimdymo n muose
(V§{ Kauno klini ines ligonines filialas), teikianiiuose sveik tos prieziuros paslaugas
neSciosioms, gimdyvems ir naujagimiams ir Ne cipji}, gimdyviq. ir naujagimi sveikatos
rieziuros gerini as Lietuvoje , finansuoj us Lietuvos Respublikos ir Sveicarijos
Konfederacijos bendr darbiavi o programos lesomis;
2.3. b igti vykdyti projekkj ,>V§| Kauno klinikines ligonines infekcinio orpuso
modemizavimas , finansuoja Kli ato kaitos specialiosios programos leSo is;

2.4. jvykdyti proje t „Vie§osios jstaigos Kauno klinikines ligonines filialo P. Mazylio
gimdymo nami} Kaune, V. Putvinskio g. 3, lifto pakeitimas nauju finansuojamq Valst bes
investicijp programos leSomis, rojekto verte 52 tukst. Eur;

2.5. pradeti vykdyti proje t „Atsinaujinanciii energijos altinixi jdiegimas VSj Kauno
klinikineje ligonineje , projekto verte 1,3 min. Eur.
3. Pritraukti p pildo us finans vimo Saltinius, siekiant uztikrinti Siuolai int Europos
S jungos standartus atitinkanciq medicinos pagal (vertinimo kriterijus Nr. 4).
4. Pasirengti kokybes vadybos sistemos antr jam prieziuros auditui pag l LST EN ISO
9001:2008 standar (vertinimo kriterijus Nr. 6).
5. Didinti prioritetiniii asmens sveikatos prieziuros paslaugij (ambulatormes
specializuotos paslaugos, dienos stacionaro aslaugos, priemimo-skubiosios pagalbos pasiaugos ir

stebejimo slaugos) apimtis (vertinimo kriterijus Nr. 8).
6. jdiegti ir to ulinti numatytas informacines technologijas (vertinimo kriterijus r. 9):
6.1. modernizuoti informacin$ sistem ;
6.2. gerinti dar uotojij kompiuterinio ra§tingumo jgud ius;
6.3. tobulinti intemeto svetai .

7. Vykdyti korupcijosprevencijospriemones (vertinimo riterijus Nr. 10).
8. Uztikrinti numatytij veiklos kie ybiniij ir kokybiniq rodiklkj jv kdymij (vertinimo
kriterijai b r. 1-10):
Rodikliu vertinimo kriterijus
Veiklos uzduo£iu vertinimo rodikliai
EH. Nr.
Kielrv iniai rodildiai
1.

Finansinis ist igos veiklos rezultatas

Teigiamas

2
Eil. Nr.
2.
3.
4.

Veiklos uzduociu vertinimo rodikliai
S naudu darbo uzmokes&ui dalis
S naudij valdymo islaidoms dalis
Papiidonuj finansavimo Saltinii pritraukimas

Rodi liij vertinimo kriterijus
NevirSyti 70,5 proc.
NevirSyti 1,3 proc.
Ne maziau k ip 3 proc. nuo vis j

gautij pajamt)
5.

6.

7.
8.

Kokybiniai rodikliai
Pacientij pasiten inimo teikiamomis Ne ma2iau kaip 18,2 bal\j pagal
paslaugomis lygis ir pacient skund Lietuvos Respublikos sveikatos
tendencijos
apsaugos mi istro 2012 m. lapkri5io
29 d. jsaky aNr. V-1073
Maziau kaip 0,004 proc. visij per
metus ambulatorigkai konsultuotij ir
gydytij stacionare pacientq pagrjsti
skundij
Kokybes vadybos sistemos diegimo ir Pasirengimas kokybes vadybos
vystymo laipsnis
sistemos antrajam prieziuros auditui Darbuotojij kaitos rodiklis
Prioritetiniij aslaug teikimo dinamika

100 proc.
Ne daugiau kaip 11 proc.

Paslaugi} augimas ne maziau kaip 2
proc.

9.

Informacinii} technologijij diegimas ir Sukurtij elektroniniij paslaugq
vystymo lygis
vartotojij dalis (i§ visq atitinkamij
paslaugi vartotoj ) - ne maziau kaip

30 proc. Sukurtij elektro inii}
paslaugij vartotojii, teigiamai
vertinanCiij §ias elektronines
paslaugas, dalis - ne ma iau kaip 70
proc.

etiniii planuotij uzduo5ii}
jvykdymas ~ 100 proc.
10.

{staigoje taikomij kovos su korupcija
Suteiktas Skaidrios asmens sveikatos
priemoniij vykdymas | prieziuros jstai os vardas

