VSI PASVALI0 LIGONINES
2019 METU VEIKLOS ATASKAITA
2020 - 03 -16

VADOVO ZODIS
2019 metais V5| Pasvalio ligonine dirbo kryptingai pasieke uzsibreztus tikslus ir
sekmingai baige kalendorinius metus. Efektyviai naudojo biudzeto le§as, stengesi nepabloginti
paslaugu prieinamumo ir kokybe. 2019 metais, virsytos sutartyje su Panevezio TLK paslaugu
apimtys kad,uztikrinti medicininiu paslaugu poreiki gyventojams. Panevezio ir kitoms TLK
papildomai apmokej us vir§sutartines paslaugas, istaiga metus baige teigiamu finansiniu rezultatu.

V§| Pasvalio ligonines veikla
V§| Pasvalio

ligonines tikslas - uztikrinti asmens sveikatos priezitros paslaugu

prieinamuma gyventojams, teikti saugias, kokybi§kas, pagristas mokslu ir pazangiausiomis
technologijomis, atitinkan6ias pacientu poreikius, interesus bei ltikes6ius sveikatos priezitiros
paslaugas gyventojams. Pagrindiniai istaigos veiklos uzdaviniai - teikti antrines asmens sveikatos
priezitros ambulatorines bei stacionarines, palaikomojo gydymo ir slaugos, ambulatorines
reabilitacij os paslaugas.

Nauja darbo apmokejimo tvarka ligonines darbuotojams patvirtinta 2019 in.
gruodzio 31 d. 2019 in.taikyta 2015m. gruodzio 31d. patvirtinta ir su stebetoju taryba suderinta
tvarka. Kad
darbo apmokejimas atitiktu Lietuvos nacionalines sveikatos sistemos §akos
kolektyvines sutarties reikalavimus darbo apmokejimas buvo buvo vykdomas pagal vyr. gydytojo
isakymus.

Pasvalio ]igonines Zmogi§kieji i§tekliai
2019 metais idarbinti 28 darbuotojai, i§ ju: 3 gydytojai, 5 bendrosios praktikos
slaugytojai, 6 slaugytoju padejejai, 4 kito personalo darbuotojai teikiantys asmens sveikakatos
priezifuos paslaugas ir 10 kitt} darbuotoju. Atleisti 34 darbuotojai.
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2019 metais ligonineje vidutini§kai dirbo 314 darbuotoju.1§ ju: 66 gydytojai, 109

bendrosios praktikos slaugytoju, 34 darbuotojai priklause kitam personalui, teikian6iam asmens
sveikatos priezitros paslaugas, administracijoje dirbo 17 darbuotoju,

88 yra kitas personalas.

Vidutinis gydytoju amzius 58 metai, slaugos specialistu - 50 metu. Per" metus dirbti pilnu krfuviu

neatvyko ne vienas gydytojas. Tre5ius metus Pasvalio rajono savivaldybe finansuoja Lietuvos
sveikatos mokslu universiteto rezidentes dermatovenerologij os rezidenthros studijas. Savivaldybe

2019 metais, taikant skatinimo priemones, pradejo teikti finansavima gydytojos radiologes
rezidenttros studijoms. Studiju trukme 4 metai. Pagal sutarti rezidente isipareigojo baigusi
studijas dirbti ligonineje ne maziau 1 etato krdviu 6 metus. Ligonine dalyvauja SAM projekte
„Specialistu pritraukimas sveikatos netolygumams mazinti". Pagal §i projekta baigiamas ruo§ti
Vilniaus Universiteto kardiologijos specialybes rezidentas.

I ligonin? atvyksta atlikti praktika rezidenffiros ir intemathros studentai. 2019 in.

praktika atliko 1 rezidentas ir 6 medicinos intemai. I budejimus atvyksta 3 rezidentai, turintys
medicinos gydytojo licencijas. Gydytoju trfukumas jau5ianas pastoviai. Ligonine visais galimais

bndais ie§ko gydytoju: vidaus ligu, neurologo, radiologo, kardiologo, geriatro, neonatologo,

oftalmologo. Ligonines darbuotojai savo profesin? kvalifikacija kele kvalifikacijos kelimo

kursuose, dalykinese konferencijose, stazuotese.

Bendrieji Pasvalio ligonines veiklos rodikliai
Ligonineje

teikiamos

aktyvaus

gydymo,

palaikomojo

gydymo

ir

slaugos,

ambulatorines asmens sveikatos priezitros paslaugos: isplestines ir paprastos gydytoju specialistu
konsultacijos; pastoviai didinanos prioritetiniu paslaugu apimtys: dienos chirurgijos, dienos

stacionaro, priemimo-skubios pagalbos konsultaciju, stebejimo paslaugu.
Per 2019 metus i§ viso atlikta kompiuterines tomografijos 1924 tyrimai i§ ju:

ambulatorinemis salygomis 969 ir stacionaro pacientans 955 tyrimai. Per 1 darbo diena
vidutini§kai buvo atlikti 8. Padidejo dienos chirurgijos paslaugu skai6ius iki 453. (2018m. suteikta

411) Priemimo skubios pagalbos paslaugu skai6ius padidejo iki 3194 atveju (2018m. ju buvo

2514). Augo dienos stacionaro paslaugu skai6ius, profilaktiniu programu apimtys.
Gime 153 (2018 in. -170) naujagimiai, tame skai6iuje 77 i§ Pasvalio rajono (50,3 proc.).

Sergantiems cukriniu diabetu ir toliau sekmingai paslaugas teike diabetines pedos kabinetas.
Atlikta 863 chirurgines operacijos.
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sveikatos priezitros paslaufos i§ ju:
Gydytoju specialistu konsultacijos
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Dienos chirurgijos paslaugos
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Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugu
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2019 metais suteikta 2548,7 Eur aktyvaus gydymo paslaugu.. Didzioji ju dalis -terapijos
profilio -1522,1 Eur, chirurgijos profilio 1026,6 Eur. Vidutine aktyvaus gydymo gulejimo trukme

- 8,2 dienos,

aktyvaus gydymo lovos funkcionavimas per metus - 288 dienos. Padidejo

palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugu atveju skai6ius -51 atveju (Zenkliai virgytos sutartyje su

Panevezio TLK paslaugu apimtys)
3 lentele. Lovu strukmra ir ju panaudojimas
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Istaigos pajamos
Per 2019 metus istaiga uzdirbo 5004,5 thkst. Eur pajamu i§ ju:
1.1§ PSDF biudzeto 4534,5 tckst.Eur . Tai sudaro 90,6 °/o.

2.Pajamos uZ suteiktas mokamas paslaugas -303,7 tckst. Eur,
2.1.1.gyventojams - 147,6 (socialine globa).

2.1.2.Medicinines mokanos paslaugos -142,5 ttikst. Eur i§ ju:

-laboratoriniai tyrimai-6,4 ffikst. Eur
-rentgeno paslaugos-3 ,5 tdkst.Eur

-vairuotoju sveikatos patikrinimas-6,1 ttikst. Eur
-slaugos paslaugos -28,6 thkst.Eur.

-kraujo tyrimai 2,4ttikst. Eur
-fizioterapijos kabineto paslaugos 67,2 fekst.Eur.(fizioterapija gydomoji mank§ta, masazas,

vandens procedtros)
-stacionarinis gydymas -8,0 mkst.Eur
-kraujo tyrimai- 2,5 thkst. Eur
-gydytoju konsultacijos-6,2 tdkst.Eur

-kompiuterime tomografija~3,1 tnkst. Eur
-tyrimai -3,5 (endemik.) fukst.EUR.

-sterelizacines-2,3 tnkst. Eur

-diabetines pedos kabineto paslaugos -2,7 ttikst. Eur

2.1.3. kitiems juridiniams asmenims -13,6 tdkst. Eur (kompiuterines tomografijos tyrimai
(kitos ligonines).

3. finansavimo pajamos -136,1 tdkst. Eur.

4. Kitos pajamos -30,2 ttikst. Eur
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Pajamu i§ PSDF augima didzieda dalimi nuleme ne ju apim5iu padidejimas, o paslaugu
ikainiu padidinimas nuo 2019-09-01.

lstaigos gautos le§os, ju §altiniai
Per 2019 metus pinigines iplaukos sudare 4151,0 tnkst. Eur, i§ ju:

-

I§ PSDF biudzeto uz suteiktas paslaugas 3672,3 ttikst. Eur;

-

Uz paslaugas juridiniams ir fiziniams asmenims 333,9 tckst. Eur;

-

Gautas finansavimas 144,9 ttikst. Eur;

-

Savivaldybes le§os dalininko kapitalui nedidejo.

|plaukos i§ kitu §altiniu, i§skyrus PSDF biudzeto le§as, per 2019 metus sudare 478,8 thkst. Eur. 13 % nuo iplauku i§ PSDF biudzeto.

Per 2019 metus istaiga turejo nepiniginiu operaciju, kuriu sumos yra reik§mingos ir sudaro 858,9
ttikst. Eur. Tai yra socialinio draudimo imoku uzskaitos taxp VSDFV, Panevezio TLK ir istaigos.

Gauta parama
Per 2019 metus gauta panama panaudota darbuotoju kvalifikacijos kelimui ir asmens
sveikatos priezitros paslaugu teikimui. Sia panama sudare 1,8 fikst. Eur i§ ju: pinigines le§os 1,4

ttikst. Eur. 2 °/o parama buvo panaudota medicininio inventoriaus
isigyti.
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ir menkaver6iui inventoriui

Istaigos sanaudos
Pajamu uzdirbimui 2019 metais istaiga patyre 4999,8 tnkst. Eur sapaudy.1§ ju:

-

77,3 % sudaro darbo uzmokes6io ir socialinio draudimo;

-

10,5 % sunaudotu atsargu (vaistai, kraujas ir jo pakaitalai,

med. priemones,

laboratoriniai reagentai, dez. medziagos, vienkartines med. priemones, maitinimas) ;

-

5,7 °/o kitu paslaugu (med. irangos priezitra ir aptamavimas, skalbimas, tyrimai uZ
istaigos ribu,patalpu einamajam remontui, nkio dalies, spec transporto, bendqu patalpu
i§laikymui, liftu priezitirai ir remontui, gydytoju civilines atsakomybes draudimui.

-

2,7 °/o ilgalaikio turto nusidevejimo;

-

3,8 °/o komunaliniu paslaugu ir ry§iu (§ildymas, elektra, vanduo) ir kita.

|staigos isigytas ilgalaikis turtas
2019 metais ligonine savo le§omis isigijo ilgalaikio turto uZ 81,2 tnkst. Eur.

Ataskaitiniu laikotarpiu isigijome:

- detale kompiuteriniam tomografui -39,2 Eur;
- LCD Monitoriu su end. kamera -32,9 mkst.Eur;
- atliko stogo esmini pagerinima -9,1 ttikst. Eur.

Le§u panaudojimas per 2019 metus
Per 2019 metus istaiga i§leido 4110,8 tnkst. Eur,

- darbo uzmokes6iui su socialiniu draudimu -2993,8 tckst. Eur 72,8 %
- tiekejams uZ suteiktas paslaugas ir isigytas prekes 931,5 mkst. Eur -22,7%,
- uZ ilgalaiki turta 119,3 ttikst. Eur 2,9 0/o

- kitos i§mokos sudare 20,3 ttikst. Eur 0,5 °/o

- sumoketos paltikanos 2,6 ttikst. Eur 0,06 0/o
- gautu paskolu grazinimas 43,3 ffikst. Eur 1,04 °/o
Pajamos 2019 metais 40,2 fukst. Eur vir§ijo i§1aidas.

Vidutinis darbo uzmokestis pagal darbuotoju kategorijas
Nuo 2019 in. rugsejo 1 d. buvo padidintos medicininiu paslaugu kainos, ko pasekoje visas

gautas papildomas finansavimas i§ PSDF biudzeto buvo nukreiptas darbuotoju atlyginimu
didinimui. Gydytojams 1

etatui atlyginimai vidutini§kai padidejo 210 Eur arba 10,5 °/o,
6

slaugytojoms 110 Eur arba 12,1 0/o, kitiems darbuotojams 55 Eur arba 6,7 °/o. Visiems

darbuotojams didejo pagrindinio atlyginimo kintamoji dalis. Maziausia nustatyta 1 etatui gydytoju
pastovi dalis 1290 Eur, slaugytoju 775 Eur. Vidutinis atlyginimas visu darbuotoju uZ 2019m.

sudare 1104 Eur, i§ ju gydytoju 2088 Eur, slaugytoju 1020 Eur., kito personalo teikian6io asmens
sveikatos priezidros paslaugas 948 Eur, administracijos darbuotoju 1155 Eur, kito personalo 718
Eur.

Darbo uzmokestis pagrindines veiklos sapaudose sudare 76,3 °/o, su sodra 77,8%. Lyginant
su 2018 in., darbo uzmokeseio sapaudos padidejo 304,1 thkst. Eur. Tai itakojo darbo uzmokes6io

perindeksavimas, t.y. nuo rugsejo ld. padidintas darbuotoju darbo uzmokestis, padidintas MMA
dydis.

Valdymo sapaudos sudare 1,8 proc. nuo bendru sapaudu. Tai administracijos darbuotoju
darbo uzmokestis, atskaitymai soc. draudimui ir kt. i§laidos.

|staigos dalininkai
|staigos dalininkas -Pasvalio

savivaldybes taryba. Dalininko kapitalas liko nepakites

(2018-12-31 buvo 5213,16 Eur, 2019-12-31 -5213,16 Eur. )

Istaiga ko[egia]iu organu nariams i§moku per 2019 metus nemokejo.
I§moku su vie§osios istaigos da]ininkais susijusiems asmenims per 2019 metus nebuvo

moketa,
Vie§ieji pirkimai
Per 2019 metus laiku ivykdyti supaprastinti vie§ieji konkursai:

1. 2019-2020 in. metiniu finansiniu ataskaitu audito paslaugu pirkimas.

2. Elektra per CPO.
3. Konsoliduotas pirkimas per CPO (Vaistai).

3. Kompiuterinio tomografo (KT) Somatom Go Now, rentgeno vamzdzio pirkimas.
5. Diagnostikos reagentu ir eksploataciniu medziagu bei analizatorius panaudai pirkimas.

6. Medicininiu laboratoriniu tyrimu paslaugu pirkimas.
7. Kameros kartu su kameros galvute ir HD monitoriaus laparoskopinei sistemai pirkimas.

8. Laboratorines informacines sistemos (LIS) progranines irangos ir duomenu bazes aplinkos
administravimo paslaugos pirkimas.
9. Ivairiu maisto produktu pirkimas.
10. Mesos ir mesos gaminiu, pauk§tienos pirkimas.

11. Pieno ir pieno produktu pirkimas.

12. Kanceliariniu prekiu pirkimas.
13. Teleradiologijos paslaugu pirkimas.
7

14. Asmens higienos priemoniu pirkimas.
15. Medicinines priemones reanimacijai ir anestezijai pirkimas.
16. Medicininiu prekiu pirkimas.

17. Sauskelniu suaugusiems, paklotu pirkimas.

18. Traumatologiniu implantu ir instrumenqu pirkimas.
19. Vaistu ir jL! preparatu pirkimas (vardiniai).

20. Vaistai per CPO.
21. Kuro automobiliams pirkimas.

22. Stogo remonto darbu pirkimas.

Kitos prekes, paslaugos ir darbai perkami vadovaujantis Vie§uju Pirkimu |statymu.

VS| PASVALIO LIGONINES 2019 METU
VIESOSI0S ISTAIGOS PASVALIO LIGONINES 2019 METU VEIKLOS REZULTATAI

*Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 in. birzelio 20 d. isakymas Nr. V-731

eel Lietuvos nacionalines sveikatos sistemos vie§Ltiu ir biudzetiniu istaigu, teikian6iu asmens
sveikatos priezidros paslaugas, veiklos rezultatu vertinimo rodikliu 2019 metu siektinu reik§miu
patvirtinimo" (su visais pakeitimais).

LIETUVOS NACIONALINES SVEIKATOS SISTEMOS VIESUJU IR BIUDZETINIU

|sTAIGu, TEIKIAN€Iu ASMENs svEIKATOs pRIEzmROs pASLAUGAs, vEIKLOs
REZULTATU VERTINIMO RODIKLIU 2019 METU SIEKTINOS REIKSMES

Eil.

Nr.

Veiklos rezultatu vertinimo
rodikliai (toliau - rodiklis)

Rajonv ir regionv lygmeus Lietuvos
nacionalines sveikatos sistemos (toliau
- LNSS) viesosios istaigos

(siektina reiksme) *
Veiklos finansiniu rezulta tu vertinimo rodikliai:

I

1.

2.

[staigos
praejusiv
metv
veiklos rezultatu ataskaitoje
nurodytas paj amp irsanaudt!skirtumas(grynasispervir§isardeficitas)

Istaigos
sanaudv
uzmokes5iui dalis

darbo

Pasiekti rezultatai
2019 in.
4'7 ttikt.

Buti nenuostolingai

Eur.teigianas
rezultatas

Valstybes institucij oms skyrus

100

papildomu Privalomoj o sveikatos
draudimo fondo (toliau - PSDF)
biudzeto le§u asmens sveikatos

priezitros paslaugoms apmoketi ir
rekomendavus jas nukreipti sveikatos
priezitros specialistu darbo uzmokes6iui
didinti, ne maziau kaip 85 proc.
nurodytu le§u panaudojamos darbo
uzmokes6iui didinti

3.

Istaigos

sanaudu

i§laidoms dalis

valdymo

|staigos sanaudu valdymo islaidoms
dalis ne daugiau kaip 2,0 proc.
8
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finansini u!sipareigojimudalisnuometinioistaigosbiudzeto

4.

4.

|sipareigoj imu koeficientas ne didesnis
kaip0,10
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Veiklos rezultatu vertinimo rodikliai:
Istaigoje taikomos kovos su
korupcija
priemones,
numatytos svei katosapsaugosministrotvirtinamojeSveikatosprieziGrossritieskorupcijosprevenciiosprogramoje
Suteiktas Skaidrios asmens sveikatos

0,1

Suteiktas skaidrios
asmens sveikatos

priezitros vardas

priezitros istaigos vardas

1.

Ne maziau kaip 90 proc. visu

95

epikriziu i§ra§oma el. btidu (e.

Informaciniv

5.

technologijv

diegimo ir pletros ]ygis
(pacientu
el ektronines
registracijos sistema, istaigos
interneto
svetaines

i§samumas,
d arb u otoj v
darbo
krnvio
apskaita,
istai gos
d a] yvavi moelektroninejesveikatossistemojemastas):

dokumentas Nr. E003 „Stacionaro
epikrize", kurio duomenu sara§as
nustatytas Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2010 in.
gruodzio 17 d. isakyme Nr. V-1079
„Del Sveikatos priezitros istaigu
informaciniu sistemu susiejimo su e.

sveikatos paslaugu ir
bendradarbiav imo in frastruktdra
reikalavimu ir techniniu Salygu

patvirtinimo" (toliau isakymas Nr.
V-1079), (toliau -E003));
2. ASPI informacineje sistemoje

(toliau -ASP| IS) idiegtas vaistu
s uderinamumo tikrinimo
funkcionalumas.

Vi d uti ne

hospitali zuotupacientugydymotrukme
Vidutine chirurgijos paslaugu grupes

istaigoje
pagal
sveikatos
apsaugos ministro nustatytaspaslaugugrupes(taikomatikantrinioirtretiniolygio

gydymo trukme -ne ilgiau kaip 6,8
dienos
Vidutine terapijos paslaugu grup6s

9.

asmens sveikatos priezitiros
pas] augas
tei kian€iomsistai8oms)

8,7

10,4

gydymo trukme - ne ilgiau kaip 6,4
dienos
Vidutine psichiatrijos paslaugu grupes

23,8

gydymo trukme -ne ilgiau kaip 18,6
dienos

Lovos uzimtumo rodiklisistaigojepagalsveikatosapsaugosministronustatytas

10.

paslaugv grupes (taikoma tik
antrinio ir tretinio lygioasmenssveikatosprieziGrospaslaugasteikian6iomsistaigoms)

|staigoje i§ Privalomojosveikatosdraudimorondobiudzetole§L!apmoketubrangiutvtyrimuirprocednru,kuriustebesena
11.

ASP| aktyvaus gydymo love
uzimtumas -ne maziau kaip 300 d. /
82'20/o

Ne maziau kaip 30 kompiuterines
tomografijos tyrimu per viena darbo
diena vienu kompiuterines tomografijos
aparatu

304 d./83,2 proc.

atliekama, sk ai5ius ,medicinospriemoniv,kuriomi§atliktibrangiejityrimai rprocednros,panaudojimoefektyvumas(taikomatikantrinioirt etiniolygioasmens veikatospriezinrospas]augasteikian6iomsistai8Oms)

Ill

8 tyr. per ldarbo d.

Papildomi veiklos rezultat u vertinimo rodikliai:
Absoliutaus

likvidumorodiklis
Nuo 0,5 iki 1

0,75

Ne maziau kaip 2

2

Ne maziau kaip 80 proc.

82 proc.

1.

2.

Konsoliduotu

Vies uj upirkimuskai6ius

Vaistu, kurie isigyti per VslCentrinesperkan5iosiosorganizacijos(toliau-V§|CPOLT)elektronin!kataloga,vertesdalisnuobendrosvaistu,kuriuosgalimaisigytiperV§ICPOLTelektroninikataloga,vertes

3.

Korupcijos prevencija
Korupcijos prevencija V§| Pasvalio
prevencijos V§| Pasvalio

ligonineje vykdoma pagal patvirtinta Korupcijos

ligonine programos igyvendinimo 2017-2019 metu priemoniu plana,

kuris paskelbtas istaigos intemeto svetaineje. Svetaineje pateikta visa informacija apie komisijos

sudeti, atsakinga uZ korupcijos prevencija ir kontrole, SAM, STT kontaktai, kuriais reiketu
kreiptis pastebejus korupcijos aprai§kas. Duomenu apie asmenis, dirban6ius istaigoje ir

pripazintus

padarius

korupcinio

pobtidzio

nusikalstamas

veikas,

taip

pat

patrauktus

administracinen ar drausminen atsakomyben uZ sunkius tamybinius nusizengimus, susijusius su
Vie§Lriu ir priva5iu interesu derinimo valstybineje tamyboje istatymo reikalavimu pazeidimu,

padarytus siekiant gauti neteisetu pajamu ar privilegiju sau ar kitiems asmenims, istaigoje
negauta. 2019 metais istaigoje taip pat organizuoti vidiniai darbuotojLi mokymai korupcijos

prevencijos tema, kuriuos vede Lietuvos Respublikos specialiuju tyrimu tamybos atstove, taip pat
komisijos, atsakingos uZ korupcijos prevencija ir kontrol? istaigoje, pirmininke. Komisijos nariai
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vyko i mokymus korupcijos prevencijos tema ir uZ istaigos ribt!.1§ viso 2019 metais mokymuose

dalyvavo 87 istaigos darbuotojai.

Vidaus medicininio audito veikla
Vadovaujantis 2018 rugpjti6io 1 d. vyr. gydytojo isakymu Nr. V- 233a, ligonin6s vidaus

medicininio audito grup? sudaro 3 1igonines darbuotojai. Grupes darbui vadovauja tuo pa6iu

vyriausiojo gydytojo isakymu paskirta HIK skyriaus gydytojo padejeja R.Cizithaite.
2019 in. vidaus medicininio audito grupe dirbo vadovaujantis Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2008 in. balandzio 29 d. isakymu Nr. V-338 „D6l minimaliu asmens

sveikatos priezitros paslaugu kokybes reikalavimu apra§o tvirtinimo" (nauja redakcija nuo 201511-01), LST EN ISO 9001:2015 „Kokybes vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2015)",

LST EN ISO 19011:2012 „Vadybos sistemu audito gaires" standarty reikalavimais, Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017m. gruodzio 20d. isakymu Nr.V-1474 „Del asmens

sveikatos priezitiros istaigu, teikian6iu stacionarines asmens sveikatos priezitiros paslaugas,

veiklos kokybes ir veiklos efektyvumo vertinimo rodikliu sapa§u ir §iu rodikliu duomenu

suvestiniu formu patvirtinimo patvirtinimo``, vidaus medicininio audito grupes vadovo sudarytu
2018 in. gruodzio 17 d. vyr. gydytojo isakymu Nr. V-395, patvirtintu vidaus audito metiniu planu

ir metiniu darbo planu grafiku.
Pagrindinis Vidaus medicininio audito grupes tikslas yra vertinti ligonineje teikiamu asmens

sveikatos prieziuros paslaugu kokyb?, paslaugu atitikima teises aktu bei vidaus dokumentu
reikalavimams, uztikrinti ligonines kokybes vadybos efektyvumQ, nuolatini j os tobulinima.

2019 metu darbo planas buvo vykdomas nuosekliai, ivykdyti visi uzplanuoti darbai.
Ligoni'neje atlikta 12 planiniu vidaus audito patikrinimu. Buvo tikrinama ir vertinama skubiosios

medicinos pagalbos teikimo vykdymas, stebejimo paslaugos teikimo atitikimas nustatytiems
reikalavimams, medicinos dokumentu pildymo kokybe; Miokardo infarkto diagnostikos ir
gydymo atitiktis teises aktu reikalavimams; Personalo ranku higienos atitiktis nustatytiems

reikalavimams; Periodines infekciju ir ju rizikos veiksniu epidemiologines priezinros vykdymas

skyriuose; Antibiotikams atspariu mikroorganizmu paplitimo stebesenos uztikrinimo lygio

auditas;

Vaistiniu

preparatu

nuo

infekciju

skyrimo

pagristumo

uztikrinimo

lygio

auditas,Naujagimiams palankiu salygu uztikrinimo lygio auditas; Medikamentu apskaitos
skyriuose dokumentacijos auditas, tikslas i§siai§kinti, kaip vykdomas medikamentu uzsakymas,

priemimas, paskirstymas i skyrius, apskaita skyriuose. Pirmos pagalbos vaistineles sudeties
patikrinimas vadovaujantis SAM isakymu. 15siai§kinti, ar visada tikslingai skiriami sudetingi

instrumentiniai

tyrimai

stacionare

gydomiems

pacientams.

Tyrimo

skyrimo pagristumas

(indikaciju atzymejimas ligos istorijose). Buvo vertinamas ligonines ir konsultacines poliklinikos
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darbo organizavimas, remiantis anoniminiu anketu atsakymu duomenimis. Atlikus vidaus

medicininius patikrinimus, buvo parengtos patikrinimu ataskaitos, kuriose pateikti patikrining
rezultatai, i§vados.

I§tisus metus buvo vykdoma pacientu stacionariu asmens sveikatos priezitros paslaugu

vertinimo

anketa.

Analizuojami

anketos

duomenys,

pasitilymai,

nusiskundimai.

Anketu

uzpildyme dalyvavo 528 pacientai, is ju 328 moterys (62,1 °/o) ir 200 vyru (37,8 0/o). 216 pacientu
(40,9 0/o) nurode esntys dirbantys;

148 pacientai (28 0/o) -bedarbiai; 164 pacientai (31 °/o) -

pensininkai.

89,3 % pacientu vertinant istaigos ir specialistu darba buvo labai geri -vertinimas 9 arba 10 ball.

9,6 % pacientu paslaugu kokyb? ivertino gerai - vertinimas 7 arba 8 balai.

0,9 °/o

pacientu

paslaugu kokybe ivertino vidutini5kai - vertinimas 5 arba 6 balai.

Geriausiai vertinamas slaugytoju ir (ar) aku§eriu darbas. Ne maziau palankiai vertinamas ir
gydytoju darbas. Gerai vertinama personalo pagarba pacientui gydymo ligonineje metu.
503 pacientai nurode, kad rinktusi §ia ligonine dar karta ir 501 rekomenduotu gydytis §ioje

ligonineje savo artimam Zmogui.
37 pacientai ligonines maisto kokybe ivertino vidutini§kai.

Pacientu pasitenkinimo istaigos

teikiamomis asmens sveikatos priezitros paslaugomis lygis -

98,9 %.

Buvo vertinamos tik tinkamai uzpildytos anketos. Teigiamos ivertinimo anketos - anketos,
kuriose pacientu bendras pasitenkinimas istaigoje

teikiamomis asmens sveikatos priezitiros

paslaugomis buvo vertiniamas nuo 7 iki 10 balu.

Suvedus rezultatus, galima teigti, kad ligoniu atsiliepimai ir vertinimai apie skyriu gydytoju ir
slaugyt6ju

darba geri ir labai geri. Gautose anketose labai daug nuo§irdzios padekos

ir

palinkejimu, kas dan syki irodo, kad darbuotoju darbas vertinamas gerai ir labai gerai.
2019 in. gautos 25 hospitalizuotu pacientu anonimines apklausos anketos, kurios duomenys

buvo naudojami vertinant istaigos teikianias paslaugas. Vertinimo metu vadovaujantis skaidrios
asmens sveikatos priezitiros istaigos vardo suteikimo tvarkos apra§u atliktos anonimines

hospitalizuotu pacientu apklausos metu gautu prane§imu apie galimq korupcinio pobtidzio veika

nenustatyta.

Ypa6 didelis demesys yra skiriamas maisto kokybei, kad jis btitu ne tik graziai patiekiamas,
bet ir skanus, sveikas. Vyr. gydytojo 2019 in. Iapkri6io 14 d.

isakymu Nr.V- 362, patvirtinta

anketine apklausa. Pagal pateiktas 135 anketas, buvo vertinama ar pacientus tenkina ligonines
maisto kokybe, ar pacientai so6iai pavalgo per pusryeius, ar so6iai pavalgo per pietus, ar maistas

pateikiamas esteti§kai ir kt. (2 priedas). Pacientu apklausu duomenys rodo, kad pacientai
patenkinti ligonineje tiekiamu maistu. Nesulaukeme i§ ju ir ne vieno skundo.
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Valstybinei akreditavimo sveikatos priezitros tanybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos
teik6me istaigos, teikian6ios stacionarines asmens sveikatos priezitros paslaugas, veiklos kokybes

vertinimo rodikliu duomenis ir veiklos efektyvumo vertinimo rodikliu duomenis.
|staigoje

registruojami

neatitik6iu/nepageidaujami

ivykiai.

-I§analizavus

neatitik6iu/

nepageidaujanu ivykiu pastabu priezastis, paskirti koregavimo veiksmai, numatytos prevencines
priemones darbo organizavimo tobulinimui.Iki kovo 1 dienos teikiame higienos institutui

nepageidaujanu ivykiu duomenu suvestines. Parengtas naujas nepageidaujamu ivykiu stebesenos
apra§as, kuris isigaliojo nuo 2020 in. sausio 1 d.

(Patvirtinta Vyr. gydytojo 2019 in.gruodzio

men.18 d.isakymu Nr. V -384).
Vykdant Sveikatos apsaugos ministro 2018 in. rugsejo 11 d. isakymo Nr. V-1001 „Del

nepageidaujamu ivykiu stebesenos apra§o patvirtinimo", ligonineje privaloma registruoti ir

kasmet analizuoti nepageidaujamus ivykius, susijusius su medicinos prietaisu naudojimu, kraujo ir

jo komponentu transfuzija, vaistiniu preparatu naudojimu, pacientu ir darbuotoju radiacine sauga
bei radiologinemis avarijomis, nustatyta hospitaline infekcija. 2019 in. nustatyti 2 hospitalines

infekcijos

atvejai

(infekcija

po

infuzijos).

Visi

atvejai

uzregistruoti

ligonineje.

Daryti

mikrobiologiniai paseliai, i§ai§kintas sukelejas, antibiotikograma. Buvo atliekamas hospitalines

infekcijos epidemiologinis tyrimas ir analize, pateikiamos i§vados. Hospitalines infekcijos atvejai

svarstomi skyriuje, dalyvaujant

medicinos personalui. Prane§imu i§ kitu gydymo istaigu apie

nustatytus hospitalines infekcijos atvejus negauta. Kasmet vykdoma hospitaliniu infekciju
stebesena: del hospitaliniu infekciju epidemiologines priezitiros reanimacijos ir intensyvios
terapijos skyriuje,

del operaciniu Zaizdu infekciju epidemiologines priezitiros chirurgijos ir

traumatologijos, aku§erij os skyriuje.

2019 in. neuzregistruota nei vieno nepageidaujano ivykio, susijusio su medicinos prietaisu

naudojimu, kraujo ir jo komponentu transfuzija, pacientu ir darbuotoju sauga bei radiologinemis
avarijomis, vaistiniu preparaqu naudojimu
Per 2019 metus skyriuose uzregistmota: neatitik6iu - 16; nepageidaujamu ivykiu - 17 (5
priedas,.

Kai kuriuose skyriuose nenoriai registruojamos neatitiktys, nepageidaujami ivykiai.
Pacientu skundai V5I Pasvalio ligonineje nagrinejami vadovaujantis vyr. gydytojo 2008 in.
sausio 22 d. isakymu Nr. V-31 „Pacientu skundu ir parei§kimu nagrinejimo procedtira``. 2019 in.

Iigonineje gautas 1 skundas ra§tu, del teiktu asmens sveikatos priezitros paslaugu (slaugos ir

palaikomojo gydymo skyrius; del netinkamos pacientes priezitiros, med. darbuotoju etikos).
Skundas isnagrinetas ligonines vyr. gydytojo isakymu, sudaryta komisija. I§nagrinejus skunda
neatitik5iu nenustatyta. Pateiktos i§vados.
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2019 metais pradeta vykdyti ranku higienQs stebesena skyriuose. P&grindinis ranku higienos

vertinino tikslas - nustatyti, koks yra istaigos darbuotojq ranku higienos reikalavimu la`ikymo§i

lygis, taip pat ivertinti randy higienos techhika ir kokyb?. Talp pat siekiant nustatyti esama randy
higieno§ praktika> bet ir norint identifikuoti silpn¥sias bei stipriasias ranku higienos vietas ir

atitickamai planuoti darbuntoju moky\mus rariku\ hitgienos tema.

Informacinixp technologiju diegimas ir pl6tra
|gyvendinus „E sveikatos paslaugu pletra Panevezio regiono asmens sveikatos priezjtiros

istalgQse" projcktas, kur V§l PasvaliQ ligonine yra V§} Roki§kio ligonines ®rojckto vykdytojo)

projekto patneie. Ligonin6 2019 map pabaigoje jau 100% visas epikrizes i§ragomos elektronindu
btidu (Nr. E 003 „Stacionaro epikrize"), kurio duomenu sara5as nustatytas Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2010m. gruodzio 17 d. isakyme Nr.V-1079 „Del sveikatos

priezidros istaigu informaciniu sisteng susiejimo su e.sveikatos paslaugq ir bendradarbiavimo

infrostrukttra reikalavimq ir technologiju salygq patvirtinimo". ASP| informacin6je sistanoje
(ASP| IS) idiegtas vaisfty suderinamumo tikrinino funkcionalumas,

VSI Pasva[io ligonine veiklos perspektyvos
•

Pacierty ltikes5iu ir pasitenkinimo stebesenos ivertinimas, asmeus sveikatos priefitiros

paslangu ir prieinamumo gerinimas.
•

Atsizvelgiant i mokslo ir techaikos tendencijas, diagnostinio proceso tobulinimas,
muj os medicinines irangos isigijimas.

•

Salygu jaunu specialistu pritraukinui sudarymas.

•

Darbuotoju pqsitenkinimo ir darbo aplinkos salygu gerinimas.

•

Bendredarbiavimo ir bendmomeni5kumo skatinimas, vidides istaigos komunikacijQs
tQbulinimas,

•

Nuolatine sveikatos priezitros specialistu kvalifikacijos stebesena ir kelimas.

•

Vidaus medicininio audito pletra istaigoje.

•

Korupcijos prevencijos ir medicinihes etikos uztikrinimas.

•

Bendredarbiavimo su kitomis gydymo ir socialinemis istaigomis pletra.

Vyr. gydytojas

Rolandas Rastauskas
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Vie§ojo sektoriaus subjekto metines veiklos
ataskaitos ir vie§ojo sektoriaus subjektu grupes
metines veiklos ataskaitos rengimo tvarkos
apra§o
1 priedas

(Informacijos apie vadovaujamas pareigas einan5iu asmenL! atlyginimQ per ataskaitinius
metus forma)

EilNr.

VADOVAUJAMAS PAREIGAS EINANCIU ASMENU ATLYGINIMAS PER
ATASKAITINIUS METUS*
_--,Priemok
Bazinis
Prie Premijos
Kitos
15 viso
Pareigu(pareigybes)pavadinimas

atlyginimas

OS

dai

1

2

3

i§mokoS**

4

5

6=1+2+3+4+5

1.

Vyr. gydytojas,vyr.8ydytojopavaduotoja,vyr.slaugosadministratole(3darbuot.)

67874,16

67874,16

2.

10 skyriausvedeiu

151057,22

151057,22

3.
1§ viso:
218931,38
* Neatskai6ius mokes6iLt.

218931,38

** Jei buvo i§moketos kitos i§mokos, tuomet po lentele paai§kinama, kokio pobtidzio (uZ ka)

ismokos buvo i§moketos.
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