Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 16/2013
Sprawozdanie z wykonania planu działalności SP ZOZ im. dr Kazimierza Hołogi na 2016 rok
Mierniki określające
stopień realizacji celu)
Lp.

1
1.

Cel

2

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

Nazwa

Planowana wartość do
osiągnięcia na koniec
roku, którego dotyczy
program

3

4

Wysokość
wykonania
kontraktu

105% z
pominięciem
procedur
ratujących życie,
porodów i
onkologii

Osiągnięta wartość na koniec
okresu, którego dotyczy
sprawozdanie

103%

Najważniejsze planowane zadania
służące realizacji celu

Najważniejsze podjęte działania służące
realizacji celu

5

6

1. Bieżące monitorowanie
udzielanych świadczeń, stanu
rozliczeń i raportów zwrotnych z
NFZ

1. Bieżące monitorowanie
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. Nadzór nad dokumentacją
medyczną pod kątem prawidłowości
jej prowadzenia
3. Racjonalne gospodarowanie
przyznanymi limitami

2.

3.

Dostosowanie do
przepisów w
sprawie
elektronicznej
dokumentacji,
zgodnie z
wymogami
rozporządzenie
Ministra Zdrowia z
dnia 21.12.2010r.
w sprawie
rodzajów i zakresu
dokumentacji
medycznej oraz
sposobu jej
przetwarzania
(Dz. U. z 2010r. nr
252, poz. 1697 ze
zm.)

Dokumentacja
w wersji
elektronicznej

75%

Podniesienie
jakości
świadczonych
usług

1.Kwota
przewidziana w
Planie
finansowym na
szkolenia
pracowników

30.000 zł

2. Ilość punktów
dostępowych
do Internetu dla
pacjentów

3 szt.

50%

1. Zakup niezbędnego sprzętu:
terminale, serwer, infrastruktura
sieciowa

1. Zakup niezbędnego sprzętu:
terminale, serwer, infrastruktura
sieciowa

2. Zakup brakującej licencji

2. Zakup brakującej licencji

3. Wdrożenie i szkolenia
personelu

3. Wdrożenie i szkolenia personelu

30.000 zł

1.Sporządzenie Planu szkoleń

1.Sporządzenie Planu szkoleń

0 szt.

Utworzenie punktów
dostępowych do Internetu dla
pacjentów

Nie utworzono punktów
dostępowych do Internetu z uwagi
na brak środków finansowych

3. Pozytywna
ocena zespołu
audytującego
Polskiego
Centrum Badań
i Certyfikacji
4.

Wprowadzenie
pełnej
funkcjonalności
portalu
wewnętrznego Intranetu

Liczba osób
informowanych
za
pośrednictwem
portalu
wewnętrznego

100%

100%

1. Aktualizowanie
oprogramowania portalu
2.Comiesięczne sporządzanie
kopii bezpieczeństwa
3.Konserwacja serwera, na
którym znajduje się portal
wewnętrzny

Zatwierdzam:

Dnia: …………………

1. Aktualizowanie oprogramowania
portalu
2.Comiesięczne sporządzanie kopii
bezpieczeństwa
3.Konserwacja serwera, na którym
znajduje się portal wewnętrzny

dnia: 28.01.2015r.

4.

5.

3. Pozytywna
ocena zespołu
audytującego
Polskiego Centrum
Badań i Certyfikacji

100%

100%

3.Utrzymanie certyfikatu PN – EN
ISO 9001:2009

Modernizacja
dróg
wewnętrznych i
chodników przy
najstarszych
obiektach
szpitalnych

Wymiana i budowa
nawierzchni na
powierzchni około
2.000 m 2

100%

0%

1. Opracowanie dokumentacji
projektowej

Zakup
sterylizatora do
Centralnej
Steylizatorni

Wymiana
niesprawnego
sprzętu

1 szt.

2. Pozyskanie środków i realizacja
zadania

1 szt.

3.Utrzymanie certyfikatu PN – EN ISO
9001:2009

1. Opracowanie dokumentacji projektowej
2. Brak środków finansowych na realizację
zadania

1. Ogłoszenie przetargu

1. Ogłoszenie przetargu

2. Wybór dostawcy i montaż urządzenia

2. Wybór dostawcy i montaż urządzenia

Zatwierdzam:

Dnia: …………………

