PRELIMINARUS VYR. GYDYTOJOS ILONOS VOLSKIENĖS DARBŲ PLANAS
1. Interesantų priėmimas

I - II - III - IV - V 15.00 - 16.00 val.

2. Administracijos susirinkimai

I - III - V

3. Susirinkimai su skyrių ir padalinių
vedėjais
4. Dalyvavimas susirinkimuose
su skyrių/padalinių vyr. slaugytojomis
(pagal iškilusias problemas ir planą)
5. Dalyvavimas skyrių/padalinių
gamybiniuose susirinkimuose
6. Visuotinis darbuotojų susirinkimas

II

8.15 - 9.00 val.

11.00 - 12.00 val.

III

11.00 - 12.00 val.

du kartus metuose, o iškilus skubioms
problemoms – nedelsiant.
kasmet pirmą ketvirtį

7. Gydymo tarybos posėdžiai

kartą ketvirtyje

8. Slaugos tarybos posėdžiai

kartą ketvirtyje

9. Etikos komisijos posėdžiai

du kartus metuose

10. Atsiskaitymai Kretingos rajono
Savivaldybės stebėtojų tarybai

du kartus metuose

11. Metinė įstaigos veiklos ataskaita
Kretingos rajono savivaldybės tarybai

kasmet balandžio mėnesį

12. Vadovybinė analizė:
- medicinos paslaugų;
- audito;
- finansinės-ekonominės situacijos;
- viešųjų pirkimų;
- išorinių kontrolių aptarimas

kartą ketvirtyje (pasibaigus kiekvienam
ketvirčiui per 2 sav.)

13. Mirčių atvejų ir perinatalinių mirčių
nagrinėjimo komisijų ataskaitos, išvadų
ir pasiūlymų aptarnavimas

du kartus metuose (esant skubioms
problemoms – nedelsiant)

14. Hospitalinių infekcijų epidemiologinės
kasmet birželio mėnesį (esant skubioms
priežiūros komisijos informacija apie
problemoms – nedelsiant)
hospitalines infekcijas ir jų rizikos veiksnių
paplitimo galimybes bei priešepideminio
režimo pažeidimus, pasiūlymų trūkumams
šalinti aptarimas
15. Dokumentų ekspertų komisijos ataskaita,

paskutinį metų ketvirtį

iškilusių problemų aptarimas ir numatomų
prevencinių priemonių priėmimas
16. Susirinkimas civilinės saugos bei darbuotojų
saugos ir sveikatos klausimams, problemoms
aptarti bei korekcinių prevencinių
priemonių trūkumams šalinti nustatymas

trečią metų ketvirtį

17. Metinis inventorizacijos išvadų ir pasiūlymų
aptarimas

paskutinį metų ketvirtį

18. Ūkio problemų aptarimas ir numatomų
priemonių, darbų nustatymas

du kartus metuose

19. Korupcijos programos ir priemonių
plano vykdymo aptarimas, korekcinių
bei prevencinių priemonių priėmimas.
Korupcijos prevencijos komisijos ataskaita

kiekvieną ketvirtį

20. Įstaigos internetinės svetainės komisijos
ataskaita, problemų aptarimas, tobulinimas

du kartus metuose

21. ESSF ir kt. fondų lėšomis vykdomų projektų
darbų aptarimas

kiekvieną ketvirtį

22. Dalyvavimas Lietuvos gydytojų vadovų
sąjungos ir Ligonių asociacijos darbe,
konferencijose

pagal planą

23. Kvalifikacijos kėlimas seminaruose,
konferencijose, kursuose, mokymuose
vadybos ir kt. klausimais

nuolat

24. Įstaigos teikiamų sveikatos priežiūros
paslaugų reklama

nuolat

25. Naujų specialistų paieška

nuolat

26. Dalyvavimas Kretingos rajono savivaldybės
gydytojos organizuojamuose susirinkimuose

pagal kvietimą

27. Dalyvavimas SAM, TLK organizuojamose
konferencijose, seminaruose

pagal kvietimą

28. Dalyvavimas Savivaldybės Tarybos posėdžiuose,
komisijų darbe

pagal kvietimą

