PATVIRTINTA
Ukmergės PSPC vyriausiojo gydytojo
2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V-34
VšĮ UKMERGĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2020-2021 METŲ VEIKLOS PLANAS
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

Proceso/rodiklio
vertinimo
kriterijai,
reikšmės, matavimo vnt,
siektinos reikšmės
2020 m.

Atsakingi vykdytojai

Atsakingi asmenys
už rodiklio kontrolę

Įvykdymo
terminas

2021 m.

Tikslas – Organizuoti ir teikti kokybišką, saugią ir prieinamą asmens sveikatos priežiūrą
Uždavinys – siekti, kad 2020-2021 metais įstaiga asmens sveikatos priežiūros įstaigų reitingo sąraše patektų tarp gerai vykdančių
GDR1
1.

Vaikų
profilaktinių
intensyvumas

tikrinimų Proc. visų prie įstaigos Vaikų
ligų,
šeimos Poliklinikos vedėjas, 2021-12-31
prisirašiusių vaikų
gydytojai, bendruomenės Slaugos
kontrolė kas
ir bendrosios praktikos administratorius
ketvirtį
80 proc.
90 proc. slaugytojos

Uždavinys - užtikrinti PAASP paslaugų vaikams, už kurias mokamas skatinamasis priedas vykdymą
2.

Užtikrinti vaikų iki 1 metų sveikatos
priežiūrą

3.

Pagerinti vaikų, dažnai sergančių ŪVRI ir
lėtinėmis ligomis, gyvenančių socialinės
rizikos ųeimose ar globos namuose,
tuberkulino mėginių atlikimą.

85 proc.

95 proc.

Vaikų
ligų,
šeimos Poliklinikos vedėjas, 2021-12-31
gydytojai, bendruomenės
slaugos
kontrolė kas
ir bendrosios praktikos administratorius ketvirtį
slaugytojos

4.

Užtikrinti, kad antimikrobiniai vaistai 27 metų vaikams, sergantiems viršutinių
kvėpavimo takų ligomis būtų skiriami tik
atlikus A grupės beta–hemolizinio
streptokoko antigeno greitojo testo
nustatymą.

70 proc.

80 proc.

vaikų ligų, šeimos
Poliklinikos vedėjas, 2021-12-31
gydytojai, bendruomenės
slaugos
kontrolė kas
ir bendrosios praktikos
administratorius ketvirtį
slaugytojos

1

GDR – geri darbo reultatai

proc. visų prie įstaigos vaikų
ligų,
šeimos Poliklinikos vedėjas, 2021-12-31
prisirašiusių vaikų
gydytojai, bendruomenės
slaugos
kontrolė kas
ir bendrosios praktikos administratorius ketvirtį
70 proc.
80 proc. slaugytojos

5.

Užtikrinti, kad 2-7 metų vaikams,
sergantiems viršutinių kvėpavimo takų
ligomis būtų skiriami.tik siauro spektro
antibiotikai

70 proc.

80 proc.

vaikų ligų, šeimos
Poliklinikos vedėjas, 2021-12-31
gydytojai, bendruomenės
slaugos
kontrolė kas
ir bendrosios praktikos
administratorius ketvirtį
slaugytojos

6.

Didinti vaikų odontologinių profilaktinių
tikrinimų intensyvumą

80 proc.

90 proc.

gydytojai odontologai,
burnos higienistas

Odontologinio
skyriaus vedėjas

2021-12-31
kontrolė kas
ketvirtį

Uždavinys - gerinti prevencinių programų vykdymą
7.

Pagerinti
moterų, kurioms priklauso
gimdos kaklelio piktybinių navikų
prevencinių
priemonių
programa,
informavimą ir tepinėlių paėmimą:
1.informuotumas
moterų,
kurioms
priklauso programa;
2. informuotų moterų tepinėlio paėmimas

40 proc.

50 proc.

60 proc.

70 proc.

gydytojai
ginekologai, Poliklinikos vedėjas, 2021-12-31
šeimos
gydytojai,
slaugos
kontrolė kas
akušeriai,
prevencinių administratorius ketvirtį
programų koordinatoriai

8.

Pagerinti
moterų, kurioms priklauso
atrankinės mamografinės patikros dėl
krūties vėžio programa, informavimą

50 proc.

70 proc.

šeimos
gydytojai, Poliklinikos vedėjas, 2021-12-31
bendruomenės
ir
slaugos
kontrolė kas
bendrosios
praktikos administratorius ketvirtį
slaugytojos,
gydytojai
ginekologai, prevencinių
programų koordinatoriai

9.

Pagerinti
storosios žarnos vėžio
ankstyvosios diagnostikos programos
atlikimą

45 proc.

55 proc.

šeimos
gydytojai, Poliklinikos vedėjas, 2021-12-31
bendruomenės
ir
slaugos
kontrolė kas
bendrosios
praktikos administratorius ketvirtį
slaugytojos, prevencinių
programų koordinatoriai

10.

Pagerinti pacientų, kuriems priklauso
širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė
programa, informavimą

40 proc.

50 proc.

šeimos gydytojai,
bendruomenės ir
bendrosios praktikos
slaugytojos, prevencinių
programų koordinatoriai

Poliklinikos vedėjas, 2021-12-31
slaugos
kontrolė kas
administratorius ketvirtį

11.

Pagerinti prostatos
vykdymą

50 proc.

60 proc.

šeimos gydytojai,
bendruomenės ir
bendrosios praktikos
slaugytojos, prevencinių
programų koordinatoriai

Poliklinikos vedėjas, 2021-12-31
slaugos
kontrolė kas
administratorius ketvirtį

vėžio

programos

Uždavinys - užtikrinti PAASP paslaugų suaugusiems, už kurias mokamas skatinamasis priedas vykdymą
12.

Mažinti prisirašiusių prie įstaigos pacientų ne daugiau ne daugiau 20 gydytojai-psichiatrai
sergančiųjų šizofrenija hospitalizacijos 20 proc.
proc.
dažnį

Psichikos sveikatos 2021-12-31
centro vedėjas
kontrolė kas
ketvirtį

13.

Užtikrinti, efektyvią sergančiųjų 2 tipo vykdoma vykdoma kas šeimos gydytojai,
cukriniu diabetu glikolizinto hemoglobino kas 3 mėn. 3 mėn.
bendruomenės ir
kontrolę
bendrosios praktikos
slaugytojos

Poliklinikos vedėjas, 2021-12-31
slaugos
kontrolė
administratorius pusmetį

kas

Uždavinys - vykdyti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir pacientų saugos atitikties nustatytiems reikalavimams stebėseną
14.

Vykdyti įstaigos slaugos protokolų ir 100 proc.
medicininių procedūrų atitikimo sveikatos
priežiūrą ir apsaugą reglamentuojantiems
teisės aktams

15.

Vykdyti
planinius
medicininius auditus

16.

Analizuoti gautus pacientų skundus ir parengta pažyma apie kokybės
informaciją iš kitų institucijų dėl paslaugų skundus ir jų nagrinėjimo specialistas
kokybės
rezultatus

17.

Vykdyti pacientų pasitenkinimo teikiamų apibendrinti
apklausų slaugos administratorius Vidaus medicininio kiekvienų metų
paslaugų kokybe apklausas
duomenys,
parengta
audito
grupės sausio 15 d.
ataskaitą SAM
vadovas

ir

100 proc.

pavaduotojas medicinai, Vidaus medicininio 2021-12-31
slaugos administratorius, audito
grupės parengtos
2
Klinikinės diagnostikos vadovas
pažymos, kokios
laboratorijos vedėjas,
procedūros per
Odontologijos skyriaus
einamuosius
vedėjas, Psichikos
metus
buvo
sveikatos centro vedėjas
peržiūrėtos ir ar
buvo vykdomi
pakeitimai

neplaninius pagal
patvirtintą Vidaus medicininio audio
medicininio audito planą grupės vadovas
vadybos

vyriausiasis
gydytojas
vyriausiasis
gydytojas

2020-01-01 –
2021-12-31
kiekvienų metų
sausio 15 d.

1.6.Uždavinys - Gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir savalaikiškumą
18.

Įdiegti pacientų eilių valdymo sistemą

įdiegta sistema

D. Aleksandravičienė

19.

Įdiegti atskirą registratūrą Odontologijos sukurta registracijos pas Odontologijos
skyriuje ir pacientų registracija vykdyti odontologus
atskira vedėjas
per ,,Sergu.lt”
sistema

skyriaus

vyriausiasis
gydytojas

2020 m. I -II
ketv.

vyriausiasis
gydytojas

2020 m. I ketv.

20.

Skatinti pacientus vykdyti išankstinę patalpinti informaciniai slaugos administratorius
registraciją pas gydytojus
pranešimai
įstaigos
skelbimų
lentose,
internetiniame puslapyje
apie
išankstinės
registracijos privalumus

kokybės vadybos
specialistas

2020 m. I ketv.

21.

Skatinti nuotolinį sveikatos priežiūros didėjantis nuotoliniu būdu šeimos, vidaus ligų, vaikų
paslaugų teikimą
suteiktų paslaugų skaičius ligų,
gydytojai,
ginekologai,
bendruomenės
ir
bendrosios
praktikos
slaugytojos, akušerės

Poliklinikos
vedėjas,
slaugos
administratorius

2020-01-012020-12-31

22.

Plėsti slaugos paslaugų namuose teikimą, papildomai įkurta mobilių slaugos administratorius
ypač kaimiškose vietovėse
paslaugų grupė

vyriausiasis
gydytojas

2020–12-31

23.

Įsigyti GMP automobiliams defibliatorius įsigyti defibliatorius
3 vnt.

vyresnysis
skubiosios
pagalbos
Viešųjų
specialistas

vyriausiasis
gydytojas

2020 m. II ketv.

24.

Parengti mokamų odontologinių paslaugų parengtas Tvarkos
teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašą ir aprašas
kainoraštį

kokybės
specialistas,
Odontologijos
vedėjas

vyriausiasis
gydytojas

2020 m. I ketv.

slaugytojas,
medicinos
specialistas.
pirkimų
vadybos
skyriaus

TIKSLAS – TAPTI MODERNIA, ŠIUOLAIKIŠKA, KVALIFIKUOTA GYDYMO ĮSTAIGA
Uždavinys - kelti asmens sveikatos priežiūros paslaugų specialistų ir darbuotojų kvalifikaciją
25.

Apmokyti
darbuotojus
dirbti
su
dokumentų valdymo sistema ,,Kontora”

26.

Gerinti pacientų aptarnavimo kultūrą

80 proc. darbuotojų

dokumentų
specialistas

valdymo

vyriausiasis
gydytojas

2020-12-31

organizuoti
mokymųs kokybės
konfliktų valdymo tema specialistas
100 proc. registratūros
darbuotojams

vadybos

vyriausiasis
gydytojas

2020 m. I–IV
ketv.

Uždavinys – vykdyti technologijų plėtrą, įsisavinti naujas ištyrimo ir gydymo metodikas.
27.

Įdiegti personalo valdymo sistemą

įdiegta sistema

personalo specialistas

vyriausiasis
gydytojas

2020 m. I ketv.

28.

Įgyvendinti
Laboratorinių
tyrimų
informacinės sistemos integraciją
į
Elektroninę sveikatos informacinę sistemą

įdiegta sistema

Klinikinės diagnostikos
vedėjas, viešųjų pirkimų
specialistas

29.

Siekti, kad pacientams būtų išrašomi tik
elektroniniai
kompensuojamųjų
ir
nekompensuojamųjų vaistų receptai

80 proc.

90 proc.

gydytojai

Poliklinikos vedėjas,
Psichikos sveikatos
centro vedėjas

2020-12-31
kontrolė kas
ketvirtį

30.

Išduoti ir pildyti tik elektronines E025, 100 proc.
E027, E049, E094/a, E083/a , 106/a

100 proc.

gydytojai

Poliklinikos vedėjas,
Psichikos sveikatos
centro vedėjas

2020-12-31
kontrolė kas
ketvirtį

vyriausiasis
gydytojas

2020 m. I – IV
ketv.

Uždavinys – gerinti įstaigos infrastruktūrą ir įvaizdį
31.

Įsigyti
vieningą
registratūros, įsigyta vieningo stiliaus slaugos administratorius
Odontologijos ir aptarnaujančio personalo
apranga
viešųjų
pirkimų
aprangą
specialistas, ūkio reikalų
tvarkytojas

vyriausiasis
gydytojas

2020 m. II ketv.

32.

Užtikrinti nuolatinį internetinio puslapio
turinio atnaujinimą aktualia informacija

paskirtas asmuo už
internetinės svetainės
turinio atnaujinimą

kokybės
vadybos
specialistas,
slaugos
administratorius,
Poliklinikos
vedėjas,
Psichikos
sveikatos
centro
vedėjas,
Odontologijos skyriaus
vedėjas,
Klinikinės
diagnostikos laboratorijos
vedėjas

vyriausiasis
gydytojas

2020-01-012020-12-31

33.

Pasiekti
kad
įstaigai
būtų
suteiktas ,,skaidrios įstaigos” vardas

suteiktas ,,skaidrios
įstaigos” vardas

Vidaus medicininio
audito grupės vadovas,
kokybės vadybos
specialistas

vyriausiasis
gydytojas

2020 m. IV ketv.

34.

Atnaujinti PSPC elektros skydinę

atnaujinta skydinė

ūkio administratorius

vyriausiasis
gydytojas

2020 m. IV ketv.

35.

Įsigyti GMP skyriaus iškabą

įsigyta iškaba

vyresnysis slaugytojas,
skubiosios medicinos
pagalbos specialistas.
viešųjų pirkimų
specialistas

vyriausiasis
gydytojas

2020 m. IV ketv.

36.

Įsigyti Odontologijos skyriaus iškabą

įsigyta iškaba

Odontologijos skyriaus
vedėjas, viešųjų pirkimų
specialistas

vyriausiasis
gydytojas

2020 m. IV ketv.

Uždavinys - racionaliai organizuoti įstaigos administravimą ir ūkinį aptarnavimą.
37.

Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms parengta metinė ataskaita vyriausiasis finansininkas
neviršyti Sveikatos apsaugos ministerijos
nustatyto normatyvo

vyriausiasis
gydytojas

2021-02-15

38.

Peržiūrėti ir, esant poreikiui, atnaujinti
Ukmergės PSPC apskaitos politiką

patvirtinta apskaitos
politika

vyriausiasis finansininkas

vyriausiasis
gydytojas

2020 m. II ketv.

39.

Peržiūrėti ir atnaujinti įstaigos Finansų
kontrolės taisykles

parengtos taisyklės

vyriausiasis finansininkas

vyriausiasis
gydytojas

2020 m. IV ketv.

