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do zarządzenia nr 16/2013

Plan działalności SP ZOZ im. dr Kazimierza Hołogi na 2017 r.
Mierniki określające
stopień realizacji celu
Lp.
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1.

Cel

2

Realizacja kontraktu z
Narodowym
Funduszem Zdrowia z
uwzględnieniem
zracjonalizowania
wydatków i dążenia do
zbilansowania
działalności w relacji
koszty - przychody

Najważniejsze zadania służące realizacji celu

Nazwa

Planowana wartość do
osiągnięcia na koniec
roku, którego dotyczy
program

3

4

5

Wysokość
wykonania
kontraktu

104% z
pominięciem
porodów

1. Bieżące monitorowanie

Odniesienie do dokumentu o charakterze strategicznym

6

Umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia

udzielanych świadczeń,
stanu rozliczeń i raportów
zwrotnych z NFZ

2. Nadzór nad dokumentacją
medyczną pod kątem
prawidłowości jej
prowadzenia

3. Racjonalne
gospodarowanie
przyznanymi limitami
2.

Dostosowanie do
przepisów w sprawie
elektronicznej
dokumentacji, zgodnie z
wymogami
rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia
21.12.2010r. w sprawie
rodzajów i zakresu
dokumentacji

Dokumentacja w
wersji
elektronicznej

100%, pod
warunkiem
otrzymania
środków
finansowych na
realizację zadania z
Urzędu
Marszałkowskiego

1. Zakup niezbędnego
sprzętu: terminale, serwer,
infrastruktura sieciowa
2. Zakup brakującej licencji
3. Wdrożenie i szkolenia
personelu

1. Ustawa z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2004r. nr 210, poz. 2135 ze
zm.)
2. Ustawa z dnia 28.04.2011 r. o systemie
informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2011r. nr
113, poz. 657 ze zm.)

medycznej oraz
sposobu jej
przetwarzania
(Dz. U. z 2010r. nr 252,
poz. 1697 ze zm.)

3.

4.

Podniesienie jakości
świadczonych usług

Modernizacja dróg
wewnętrznych i
chodników przy
najstarszych obiektach
szpitalnych

1. Kwota
przewidziana w
Planie finansowym
na szkolenia
pracowników

30.000 zł

1. Sporządzenie Planu szkoleń

Plan strategiczny

2. Ilość punktów
dostępowych do
Internetu dla
pacjentów oraz
oraz punktów
dostępowych WI-FI

1 punkt dostępowy
do Internetu oraz
9 punktów
dostępowych WI-FI

2.

Wymogi akredytacyjne

3. Pozytywna ocena
zespołu
audytującego
Polskiego Centrum
Badań i Certyfikacji

100%

3.Utrzymanie certyfikatu PN
– EN ISO 9001:2009

Wymiana i budowa
nawierzchni na
powierzchni około
2.000 m 2

100%

Utworzenie
punktów dostępowych do
Internetu dla pacjentów
oraz punktów
dostępowych WI-FI

1. Pozyskanie środków i realizacja
zadania

System Zarządzania Jakością - norma PN – EN
ISO 9001:2009

1.Protokoły przeglądu stanu obiektów
budowlanych
2. Wystąpienie pokontrolne NIK

5.

6.

Spełnienie wymogów
wynikających z
przepisów
rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia
26.06.2012 r. w
sprawie szczegółowych
wymagań, jakim
powinny odpowiadać
pomieszczenia i
urządzenia podmiotu
wykonującego
działalność leczniczą
(Dzu. U. 2012.739)

Zrealizowanie
inwestycji do
30.11.2017r.

Wymiana taboru

Ilość sztuk

100%

1.Przebudowa II piętra budynku E:
Sala Operacyjna oraz Oddział
Ortopedii i Traumatologii Narządu
Ruchu
2.Modernizacja Centralnej
Sterylizatorni szpitala

2

1. Zakup ambulansu
transportowego

1.Ustawa z dnia 08.09.2006r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym (Dz.U.2016.1868)

2.Zakup ambulansu typu
Medycznego

2.Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia
22.11.2013r. w sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakresu leczenia
szpitalnego (Dz. U. 2013.1520 ze zm.)
3.Wojewódzki Plan Działania Systemu
Państwowego Ratownictwa Medycznego
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