Nr. p.k.

Uzdevums

Veicamie pasākumi

Sasniedzamie rādītāji

Izpildes termiņš

Atbildīgais (amats)

Uzlabot Latgales reģiona iedzīvotāju veselības stāvokli, nodrošinot kvalitatīvu ārstniecības un sabiedrības veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību;

1.

1.1.

1.2.

1.5.

Uzlabot veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību

Nodrošin t kvalitatīvu
veselības aprūpes
pakalpojumu sniegšanu

Uzlabot veselības aprūpes
iest des infrastruktūru

Kopējais stacion ra rstēto pacientu
- Veikt slimnīc sniegto veselības aprūpes skaits = 24 900
pakalpojumu informatīvo kampaņu;
- Regul ras tikšan s ar NVO p rst vjiem; Ambulatoro apmeklējumu skaits uz 1
iedzīvot ju = 2,63
- Noslēgt sadarbības līgumus ar ģimenes
rstiem par veselības aprūpes pakalpojumu Gultasdienu skaits dienas stacion r = 4
pieejamību iedzīvot jiem;
800
- Noslēgt sadarbības līgumus ar Daugavpils
novada un Ilūkstes novada pašvaldību
Veikto oper ciju skaits = 4 600
īpašum esoš m rstniecības iest dēm;
- Uzlabot vides pieejamību;
- Pagarin t ambulatoro speci listu
Kopējais veikto izmeklējumu skaits =
iedzīvot ju pieņemšanas laikus.
75 000

31.12.2017.

31.12.2017.

31.12.2017.

Direktors (ārstniecības
jautajumos)

31.12.2017.

31.12.2017.

- Ieviest pacientu identifik ciju vis
rstniecības procesa laik ;
- Izstr d t struktūrvienību pacientu
drošības un kvalit tes pl nus;
- Organizēt person l apm cības par
pacientu aprūpes kvalit ti un pacientu
drošību;
- Veikt regul ru pacientu aptauju par
sniedzamas veselības aprūpes kvalit ti;
- Apstiprin t struktūrvienību augsta riska
pacientu un manipul ciju rstniecības
procesu aprakstus.

Vidējais rstēšan s ilgums stacion r
(dienas) = 6,08

31.12.2017.

Gultas noslodze = 72%

31.12.2017.

Taj paš vai n kamaj dien
hospitalizēto pacientu īpatsvars no
vis m hospitaliz cij m = 2,4%

31.12.2017.

Veselības inspekcij saņemto pamatoto
sūdzību skaits par slimnīcas sniegtajiem
veselības aprūpes pakalpojumiem = 5

31.12.2017.

- Iesniegt projektus Eiropas Savienības
struktūrfondu pirm s kartas un citu
līdzfinansējuma avotu atbasta
piesaistīšanai un uzs kt atbilstoš s
iepirkumu procedūras.
- Sekot pacientu rstēšanas procesam
izmantojamo telpu st voklim un slimnīcas
person la darba videi, nepieciešamības

Veikta telpu renov cija
Bakterioloģisk s laboratorijas
izvietošanai, ieg d tas dažas iek rtas
Plaušu slimības un tuberkulozes
centram

30.06.2017.

Direktors (ārstniecības
jautajumos)

Direktors (attīstības
jautajumos)

1.5.

Uzlabot veselības aprūpes
iest des infrastruktūru

iepirkumu procedūras.
- Sekot pacientu rstēšanas procesam
izmantojamo telpu st voklim un slimnīcas
person la darba videi, nepieciešamības
gadījum veicot k rtējus remontdarbus to
uzlabošanai.

3.

Ieviest Kvalit tes vadības
Slimnīcas sniegto pakalpojumu kvalit ti
sistēmu, kas ir piemērota
- Nodrošin t slimnīcas Rīcības pl na
apmierin to pacientu skaits = 70%
rstniecības iest dēm.
kvalit tes vadības sistēmas attīstībai izpildi
Uzlabot situāciju ar ārstniecības personāla nodrošinājumu

6.

Konsekventi palielin t
Slimnīc str d jošo
kvalificēto rstniecības
person la skaitu

- Iest des pozitīva tēla izveide, sabiedrisko rstu skaits = 225
attiecību speci lista pieņemšana darb ;
Rezidentu skaits, kam ir vienošanas ar
- Izstr d t speci listu piesaistes
slimnīcu par 5 gadu atstr di = 25
programmu.
M su skaits = 527

3.2.

Nodrošin t sertificēta
rstniecības person la
piesaisti priorit raj s
veselības aprūpes jom s

-Noteikt rezidentu piesaistes progammu
(prioritar s specialitates) 2017.gadam

3.3.

Pastavīgi rstniecības
person la profesion l s
kompetences un prasmju
paaugstin šanu

Sertifik tus ieguvušo rstniecības
speci listu skaita īpatsvars nav maz ks
par 99% no kopēja rstniecības
speci listu skaita, kuriem nepieciešams
-Izstr d t arstniecības person la apm cības resertificēties. Ieviesti jauni
pakalpojuma veidi.
programmu

Palielināt Slimnīcas kopējo apgrozījumu

31.12.2017.

Direktors (ārstniecības
jautajumos)

Remontdarbu veikšana Centra
poliklīnik .

Paaugstināt pacientu apmierinātību ar sniegtajiem pakalpojumiem

3.1.

Direktors (attīstības
jautajumos)

Telpu renov cija person la apm cības
procesu nodrošin šanai

2.
2.1.

30.06.2017.

31.12.2017.
31.12.2017.
31.12.2017.

31.12.2017.

31.12.2017.

Direktors (izglītības un
zinātnes jautājumos)

6.1.

6.2.

6.3.
7.
7.1.
8.
8.1.

8.2.

Paplašin t valsts apmaks to
pakalpojumu kl stu (skaitu)

- Palielin t par 3 % DRG apmaks jamo
grupu skaitu.

Kopējais valsts apmaks to DRG grupu
skaits = 375

Palielin t valsts apmaks to
pakalpojumu apjomu

- Attīstīt hemodialīzes pakalpojumus;
- Palielinat endoprotezēšnas oper ciju
skaitu;
- Attīstot dzemdības pakalpojumus
palielin t to sniegšanas apjomu;
- Attīstīt onkoloģisko pacientu
izmeklēšanas programmu.

Kopēj valsts apmaks ta pakalpojumu
summa gad = 19,9 milj. EUR

Palielin t ieņēmumus no
- Uzs kt vismaz 3 jaunu maksas
maksas veselības aprūpes
pakalpojumu sniegšnau iedzīvot jiem.
pakalpojumiem
Nodrošināt pozitīvu komerciālo rentabilitāti
Veikt izmaksu optimiz ciju

- Samazin t slimnīcas saimnieciskus
izdevumus.

Nodrošināt stabilu finansiālo stāvokli
P rskatīt medikamentu ieg di
- Veikt pielitoj mo z ļu un medikamentu
un kr jumu veidošanas
rējo auditu.
principus
Rūpīgi pl not investīcijas
pamatlīdzekļu atjaunošan

- Analīzet tehnoloģiju atjaunošanas un
pamatlīdzekļu ieg des nepieciešamību;
- P rskatīt pamatlīdzekļu norakstīšanas
nosacījumus.

Kopējie ieņēmumi no maksas
pakalpojumiem gad = 1,4 milj.EUR

31.12.2017.

31.12.2017.

Direktors (ārstniecības
jautajumos)

Direktors (ārstniecības
jautajumos)

31.12.2017.

Galvenais ekonomists

Komerci las rentabilit tes r dīt js =
- 1,3 %

31.12.2017.

Direktors (attīstības
jautajumos), galvenais
ekonomists

Bruto peļņas robeža = 17%

31.12.2017.

Kopēj s likvidit tes r dīt js = 0,41

31.12.2017.

Kopēj s maks tspējas r dīt js = 82%

31.12.2017.

Direktors (ārstniecības
jautajumos)
Direktors (attīstības
jautajumos),
galvenais ekonomists

