VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės veiklos ataskaita už 2013 metus
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VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninės vyr.gydytoja
Klaudija Bobianskienė
vaiku.ligonine@takas.lt
846 484 100
869883159
846 310 950

1.1 Juridinio asmens pavadinimas
Registracijos adresas
Pašto kodas
Miestas
Šalis:
1.2. Įstaigos vadovas
El.pašto adresas:
Telefonas:
Mobilusis telefonas:
Faksas:
1.3. Darbuotojų skaičius - 502
Administracijos
Specialistai
darbuotojai

5

Ūkinis
techninis
personalas

333

Pastatai
Ligoninė, K.Donelaičio g. 5, Klaipėda
Ligoninė, K.Donelaičio g. 7, Klaipėda
Ligoninė, K.Donelaičio g. 9, Klaipėda
Sandėlys, K.Donelaičio g. 5, Klaipėda
Aktų salė, K.Donelaičio g. 5, Klaipėda
Buhalterija, J.Karoso g. 12 / K.Donelaičio
g. 9, Klaipėda
Konsultacinė poliklinika J.Karoso g. 13,
Klaipėda
Ankstyvosios korekcijos centras, Taikos
pr. 76, Klaipėda
1.5. Biudžetas
Skirtos lėšos
PSDF
Valstybės
Savivaldybės
Gautos už mokamas
paslaugas
Patalpų nuoma
Kitos lėšos (labdara,
parama, fondai)

Pastabos: nurodykite ar atitinka
esamas darbuotojų skaičius miesto
tarybos ar vyriausybės patvirtintiems
normatyvų reikalavimams.

164
Plotas kv.m.
1416,41
2685,41
3083,29
185,91
164,66
93,39
848,5
144,00

2012 m.
20 332 968 Lt

2013 m.
20 009 370 Lt

647 763 Lt

741 700 Lt

170 093 Lt

394 892 Lt

Viešosios įstaigos Klaipėdos vaikų ligoninės dalininkas – Klaipėdos miesto
savivaldybė. Dalininkų kapitalas per metus nekito ir sudarė 419 545 Lt.

2. Įstaigos veiklos rezultatai
Įstaigos misija, tikslai, uždaviniai.
MISIJA
- naudojantis turimais ištekliais teikti Vakarų Lietuvos vaikams mokslu ir
pažangiausiomis technologijomis pagrįstas, aukštos kokybės, kvalifikuotas,
specializuotas ir saugias, atitinkančias pacientų poreikius ir interesus
sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinant pacientų informacijos privatumą,
žmogiškąją pagarbą ir orumą.
TIKSLAI:
1. Nuolat tobulinti ir atnaujinti sveikatos priežiūros technologijas, gydymo ir tyrimo
metodikas kiek leidžia įstaigos galimybės ir ištekliai.
2. Teikti efektyvias, saugias ir veiksmingas sveikatos priežiūros paslaugas.
3. Nuolat kelti personalo – administratorių, gydytojų ir slaugytojų kvalifikaciją ir
profesionalumą.
UŽDAVINIAI:
- įdiegti naujas sveikatos priežiūros technologijas, siekiant pagerinti specializuotų paslaugų
prieinamumą Klaipėdos krašto vaikams;
- suteikti galimybę pasirinkti gydantį gydytoją ar gydytoją konsultantą;
- informuoti pacientą apie visus personalo veiksmus, susijusius su jo sveikata, ligos
diagnoze, gydymo
galimybėmis bei rizika;
- saugoti paciento medicinos paslaptį, privatumą;
- užtikrinti saugias sveikatos priežiūros paslaugas, sistemingai tikrinant medicinos įrangą,
laikantis
saugos reikalavimų;
- registruoti ir analizuoti medicinos personalo klaidas (neatitiktis) ir nesėkmes, daryti
išvadas ir atlikti
korekcinius ir prevencinius veiksmus.
2013 m. vykdyti projektai:
Pavadinimas
Įgyvendintas investicinis projektas „ Dienos
chirurgijos operacinių modernizavimas ir
paliatyvios pagalbos paslaugų kokybės
gerinimas VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje“.

ES restruktūrizacijos
fondo lėšos (Lt)
964 304,24

Suteiktos paslaugos

TLK
Klaipėdos
Šiaulių
Vilniaus
Kauno
Panevėžio
Viso

Suteikta paslaugų (Lt)
2012 m.
18929206
1850024
177837
73160
16254
21 046 481

%
89,9
8,8
0,8
0,3
0,1
100,0

Suteikta
paslaugų (Lt)
2013 m.
17841000,82
1857448,91
176238,29
97947,53
36734,2
20009369,75

%
89,2
9,3
0,9
0,5
0,2
100,0
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Paslaugų struktūra

Paslaugos
rūšis
Ambulatorinės
Stacionarinės

2012 m.
4467805,26
13912885,7

%
21,97
68,43

2013 m.
4380647
13545194

%
21,89
67,69

Dienos chirurgijos
Stebėjimo
Kompiuterinė tomografija
Paliatyvios pagalbos
ES piliečiai
Multidonoras
Iš viso

1349905,9
289424,9
249894,68
43083,46
14374,98
5592,65
20332967,5

6,64
1,42
1,23
0,21
0,07
0,03
100,00

1293666
493928,6
212684,5
56104,27
27144,78

6,47
2,47
1,06
0,28
0,14

20009370

100,00

2013 m. ligoninėje veikė 200 lovų. Iš jų 6 reanimacijos intensyviosios terapijos sk., 9
dienos chirurgijos, 11 lovų pacientų iki 24 val. stebėjimo paslaugai, 1 paliatyvios pagalbos.
Veiklos rodiklis
Bendras ambulatorinių konsultacijų skaičius
Bendras apsilankymų skaičius ( ambulatoriniuosekonsultaciniuose skyriuose)
Gydytų pacientų stacionare skaičius
Vidutinė gulėjimo trukmė
Lovos funkcionavimo rodiklis
Lovadienių skaičius
Stacionaro bendras letališkumas

2012 m.
100000
142754

2013 m.
94175
137613

10892
4,2
239,6
45276
0,09 %

10686
4,3
239,8
45319
0,05 %

Bendras letališkumas sumažėjo 0,04 % dėl teikiamų paliatyvios pagalbos paslaugų.
Įstaiga 2013 metais įsigijo ilgalaikio turto už 1 727 576 Lt (didžiausią turto dalį sudarė
medicininė įranga – 1 403 674 Lt), iš jų:
Iš PSDF lėšų – 636 982 Lt (iš jų medicininė įranga – 563 836 Lt);
Iš mokamų paslaugų lėšų – 63717 (išjų, medicininė įranga – 56 476 Lt);
Gauta ar pirkta paramos būdu – 304 818 Lt ( iš jų medicininė įranga – 186 335 Lt);
Iš ES struktūrinių fondų lėšų – 722 059 Lt ( iš jų, medicininė įranga – 597 027 Lt).
Ligoninės sąnaudos iš pagrindinės veiklos (teikiamų medicininių paslaugų) sudarė - 22
104 993 Lt (iš jų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 16 336 843 Lt, kas
sudaro 78 %).
Ligoninės sąnaudos valdymui sudarė 460 784 Lt arba 2 % nuo sąnaudų.
3. Problemos.
- Stacionarinių paslaugų kvotos, finansavimas.





Atlikti 4 kontroliuojančių institucijų patikrinimai, iš jų:
2 - Klaipėdos visuomenės sveikatos centro,
2 - Klaipėdos teritorinės ligonių kasos,
1 - Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos inspektavimo skyrius,
1- Radiacinės saugos centro Klaipėdos radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyrius.
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Vidaus medicininio audito grupė 2013 metais atliko 22 vidaus auditų dėl medicininės
dokumentacijos pildymo, įstaigos higieninės būklės ir pacientų gydymo kokybės, ligonių maitinimo
organizavimo, maisto kokybės. Rastų trūkumų koregavimas ir numatyti prevenciniai veiksmai
turėjo teigiamą poveikį ligoninėje teikiamų paslaugų kokybei.
4. Vadovo indėlis tobulinant įstaigos administravimą.
4.1. Personalo valdymo, vidinių ir išorinių resursų paieškos rezultatai. Naujų specialistų
atvykimas leido sumažinti eiles pas gydytojus specialistus poliklinikoje.
- Profesinio tobulėjimo skatinimas, sudarant visiems darbuotojams vienodas sąlygas
tobulintis.
- Darbo sąlygų optimizavimas, patogių darbo vietų įrengimas, technologinių materialinių
išteklių užtikrinimas, diagnostikos ir gydymo procesui vykdyti.
4.2. Įstaigos įvaizdžio gerinimo priemonės.
- Investicinių programų, suderintų su ligoninės pagrindiniu tikslu-aukšta teikiamų
paslaugų kokybe, ruošimas.
- Labdaros ir paramos fondų pritraukimas į Vaikų ligoninę.
- Orientacija į pacientą; pacientų poreikių tenkinimo kokybės gerinimas vertinant
anketines apklausas, tiriant nusiskundimus.

Vyriausioji gydytoja

Klaudija Bobianskienė
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