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VŠĮ „VILNIAUS GIMDYMO NAMAI“ KOKYBĖS
POLITIKA (1)
•

•

•

VšĮ Vilniaus gimdymo namai (toliau – VGN) vizija – pažangi, specializuotas ir
kvalifikuotas sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga, pirmaujanti akušerijos ir
ginekologijos srityse, savo pranašumą ir išskirtinumą siekianti užtikrinti
pažangiausiomis technologijomis bei šiuolaikiniu mokslu ir praktika pagrįstomis
aukščiausios kokybės saugiomis sveikatos priežiūros paslaugomis.
VšĮ VGN misija – teikti ginekologijos ir akušerijos profilių kokybiškas ir saugias
specializuotas antrinio lygio ambulatorines ir stacionarines sveikatos priežiūros
paslaugas Lietuvos ir užsienio šalių gyventojams, nuolat gerinti teikiamų paslaugų
prieinamumą ir kokybę, būti įstaiga, kuria pasitiki pacientai ir čia dirbantys
darbuotojai.
VšĮ VGN prioritetas: teikti aukštos kokybės, tinkamas sveikatos priežiūros
paslaugas pacientams; nuolat saugoti ir gerinti motinų ir vaikų sveikatą; siekti saugoti
kūdikių ir mažų vaikų sveikatą, įgyvendinant kūdikių žindymo skatinimo iniciatyvas;
rūpintis aplinkos švara ir higiena; atlikti nuolatinę hospitalinių infekcijų kontrolę;
šviesti visuomenę akušerijos ir ginekologijos bei kitais sveikatos priežiūros
klausimais; kurti jaukią aplinką ir periodiškai atnaujinti infrastruktūrą; nuolat kelti
darbuotojų kvalifikaciją ir įsisavinti medicinos naujoves; didinti diagnostikos ir
gydymo efektyvumą bei komunikaciją su pacientais; žvelgti į žmogų plačiau, t.y.
šeimos, buities ir socialiniame kontekste, siekiame, kad šie mūsų prioritetai būtų
įstaigos kasdienis darbas.

VŠĮ „VILNIAUS GIMDYMO NAMAI“ KOKYBĖS
POLITIKA (2)
• Vadovų atsakomybė už vadovaujamų sričių darbo rezultatus, nuolat
skatinama ir didinama, siekiant užtikrinti veiksmingą administravimo
sistemą ir savalaikį informacijos perdavimą ir valdymą. Stebime, kad
būtų užtikrintas sveikatos priežiūros specialistų poreikis ir paslaugos
būtų teikiamos laiku ir kokybiškai.
• Medicinos deontologija, etika ir moralė – tai vertybės, kurios labai
svarbios visuomenei, todėl stengiamės būti nepakantūs tiems, kurie
nesilaiko etikos normų; gerbiame žmogiškąsias teises ir vadovaujamės
dorovės principais, esame nepakantūs kyšininkavimui ir bet kokiai
korupcijai.
• Pacientų lūkesčių patenkinimas ir viršijimas, dėmesys jo nuomonei bei
išsamios informacijos suteikimas, pasirenkant paslaugas ir jomis
naudojantis, pagarba, išskirtinis personalo dėmesys ir nuoširdus
rūpinimasis nepriklausomai nuo rasės, lyties, amžiaus, negalios,
religinių ir politinių įsitikinimų, tai kasdieninis įsipareigojimas mūsų
pacientams.

PATARIAMIEJI VALDYMO IR KOLEGIALŪS
ORGANAI
PATARIAMIEJI VALDYMO ORGANAI
Stebėtojų taryba
R. Baranauskienė
J. Kumpienė
L. Širšinaitienė
A. Radzevičienė
P. Kuzmickienė

Gydymo taryba

Slaugos taryba

E.Tvaronavičienė
B. Žaliūnas
K. Chochrenkova
S. Narbutienė
D.Variakojienė
A. Dainauskaitė
R. Janušonienė
K. Kalinauskis
E. Garšvienė
M. Razumas
H.M.Markevičienė
T. Petronis
L. Širšinaitienė

K. Chochrenkova
M. Levčik
B. Stamkauskaitė
V. Valatkaitė
I. Chatkevičienė
D. Andrutytė
V. Gruodienė
B. Kačanovska
J. Liukovič
R Pauraitė
J.Kulešienė

KOLEGIALŪS ORGANAI
Vidaus
medicininio
audito komisija
B. Žaliūnas
L. Saltanavičienė
K. Chochrenkova
A. Dainauskaitė
D. Biekša

Medicines etikos
komisija
D. Brogienė
H.Markevičienė
I. Kareckienė
A. Dainauskaitė
D. Dragelienė
M. Levčik
I. Chatkevičienė

PERSONALO STRUKTŪROS POKYČIAI
2015 m.
Pareigybės, sk.

Darbuotojų pokytis
2016 m.

2016 m.

Darbuotojų
sk.

Amžiaus
vidurkis,
m.

Darbuotojų
sk.

Amžiaus
vidurkis,
m.

Vnt.

Proc.

Gydytojai
(iš jų rezidentai)

57
8

48

61
7

47

+4

+7,0

Slaugytojai

57

48

63

47

+6

+10,5

Akušeriai

34

46

36

45

+2

+5,9

Pagalbinis
personalas

50

48

45

49

-5

-10,0

Administravimo
darbuotojai

14

50

16

50

+2

+14,3

Ūkio darbuotojai

16

58

16

58

-

-

Viso

228

49

237

48

+9

+3,9

Vertinant pokyčius, įvykusius per 2016 m., palyginti su 2015 m. darbuotojų kaita 9.07 proc.
2015 m. darbuotojų kaita 9.65 proc.

DARBUOTOJŲ MOTYVACIJOS PRIEMONĖS
ATLYGINIMAI
Pokytis
2015 m.

2016 m.

Vidutinis darbo
užmokestis Eur.

Vidutinis darbo
užmokestis Eur.

Eur.

Proc.

Administravimo
darbuotojai

1141

1302

161

14%

Gydytojai

944

1288

344

36%

Slaugos personalas

667

780

113

17%

Akušeriai

688

866

178

26%

Pagalbinis personalas

411

481

70

17%

Ūkio darbuotojai

480

573

93

19%

Etatų sektorius

DARBUOTOJŲ MOTYVACIJOS PRIEMONĖS.
GALIMYBĖS TOBULINTI KVALIFIKACIJĄ
2015 m.

2016 m.

Specialistai,
tobulinę kvalifikaciją
Asmenų sk.

Darbo
dienų sk.,
iš viso

Asmenų sk.

Darbo
dienų sk.,
iš viso

Administravimo
darbuotojai

19

48

19

50

Gydytojai

45

89

63

166

Slaugytojai

20

54

29

70

Akušeriai

27

74

36

88

VILNIAUS GIMDYMO NAMŲ 2016 METŲ VADYBOS
PAGRINDINIAI SIEKINIAI (1)
1. Pagrindiniai įstaigos veiklos tikslai yra tenkinti viešuosius interesus, vykdant
sveikatos priežiūros veiklą, gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų
sergamumą ir mirtingumą, stiprinti motinos ir vaiko sveikatą, teikti kokybiškas
antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Pagrindiniai įstaigos veiklos
uždaviniai yra organizuoti ir teikti specializuotas, kvalifikuotas antrines
ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
2. Vykdyti sutartinius įsipareigojimus su teritorinėmis ligonių kasomis, pagal
galimybes didinant prioritetinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.
3. Aktyviai ieškoti ir pritraukti rėmėjų lėšas sveikatos priežiūros paslaugų
kokybės gerinimo programoms.
4. Užtikrinti pacientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis.
5. Vystyti kokybės vadybos sistemą: atlikti ne mažiau kaip 3 medicininius auditus
ir įdiegti 4 naujus gydymo protokolus.
6. Užtikrinti, kad darbuotojų kaita nepablogintų įstaigos veiklos ir darbo
organizavimo rezultatų.

VILNIAUS GIMDYMO NAMŲ 2016 METŲ VADYBOS
PAGRINDINIAI SIEKINIAI (2)
7. Įstaigos prioritetinės paslaugos yra gimdymai. Atitikti naujagimiams
palankios ligoninės kriterijus
(Atitikome 2017 m. sausio 4d.)
8. Įvykdyti numatytą informacinių technologijų įdiegimą ir tobulinimą, t. y.
įkurti naujas arba atnaujinti esamas 7 kompiuterizuotas darbo vietas,
medicininių dokumentų elektroninio pildymo sistemos plėtra .
9. Vykdyti korupcijos prevencijos priemones.
10. Užtikrinti numatytų veiklos kiekybinių ir kokybinių rodiklių įvykdymą.
11. Užtikrinti, kad įstaigos tinklalapis būtų draugiškas pacientams ir jų
šeimoms bei atitinkantis LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d.
nutarimo Nr. 480 “Dėl bendrųjų reikalų valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo”.
12. Didinti lovos funkcionavimo rodiklį.

IŠRAŠYTŲ PACIENTŲ SKAIČIUS IR STRUKTŪRA
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VšĮ ,,Vilniaus gimdymo namai” lovos funkcionavimas, lovos apyvarta,
vidutinė gulėjimo trukmė
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48,66
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Lovos
funkcionavimas

Lovos apyvarta

Vidutinė gulėjimo
trukmė

Siekiant optimizuoti veiklos rodiklius, kasmet peržiūrimas lovų skaičius.
2016 metų pradžioje ligoninėje bendras lovų skaičius buvo 152,
metų pabaigoje lovų skaičius sumažintas iki 108.
Siekiant sumažinti nėščiųjų hospitalizaciją ir didinant dienos stacionaro paslaugų skaičių,
2016 m. įsteigtos Konsultaciniame centre dienos stacionaro 3 lovos.

VIDUTINĖS GULĖJIMO TRUKMĖS DINAMIKA
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Lietuvos Respublika

1,5

2011 m.

0,58
2012 m.

5,7

1,6

1,9

5,63

2,5

0,63
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2014 m.

2015 m.
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VšĮ „Vilniaus gimdymo namai"

Atvejų sk.

Priežastys

2014

5

4 vaisiai žuvę ne ligoninėje iki gimdymo, 1 – dėl daugybinių
apsigimimų

2015

6

Visi vaisiai žuvę ne ligoninėje, iki gimdymo

8

6 vaisiai žuvo ne ligoninėje iki gimdymo, 1 – žuvo klinikoje dėl
virkštelės patologijos, 1 – mirė dėl daugybinių apsigimimų po 6 val.

2016

Kas dešimtas LR naujagimis gimsta VšĮ „Vilniaus gimdymo namuose“

NAUJAGIMIŲ PATIKRA

2014 m.

2015 m.

2016 m.

Atlikta

Neatlikta

Nusiųsta
konsultacijai

Atlikta

Neatlikta

Nusiųsta
konsultacijai

Atlikta

Neatlikta

Nusiųsta
konsultacijai

Naujagimių
klausos tyrimas
OAE metodu

2987
(99,9%)

5
(0,1%)

81
(3%)

3012
(99%)

18
(0,6%)

110
(3,6%)

3142
(99%)

30
(1%)

156
(5%)

Naujagimių akių
dugno raudonojo
reflekso tyrimas

2987
(99,9%)

5
(0,1%)

13
(0,4%)

3011
(99%)

18
(0,6%)

9
(0,3%)

3142
(99%)

30
(1%)

44
(1,4%)

Įgimtų kritinių
širdies ydų
patikra

-

-

-

-

-

-

3060
(99%)

28
(1%)

-

Genetiniai
tyrimai

2989

3028

Kraujas genetiniam tyrimui paimtas: 2014 m. –2989 naujagimiams;
2015 m. – 3028 naujagimiams;
2016 m. – 3167 naujagimiams.

3167

NAUJAGIMIŲ SKIEPAI

2014 m.

BCG
HB

2015 m.

2016 m.

Atlikta

Neatlikta

Atlikta

Neatlikta

Atlikta

Neatlikta

2888
(97%)

104
(3%)

2941
(97%)

94
(3%)

3063
(97%)

109
(3%)

2808
(94%)

2809
(6%)

2879
(95%)

156
(5%)

3013
(95%)

159
(5%)

2016 METAIS GAUTI SKUNDAI IR JŲ EIGA

2016 metais buvo gauti du skundai:
1. 2016-03-24 įvykis. Skundas dėl netinkamai teiktų
akušerijos paslaugų. Administracija parašė atsiliepimą į
skundą ir pareiškėja daugiau nesikreipė.
2. 2016-07-05 įvykis. Skundas dėl akušerės neetiško
elgesio. Atvejis išnagrinėtas VšĮ „Vilniaus gimdymo
namai“ etikos komisijoje ir pateiktas pacientei
atsakymas. Pacientė daugiau nesikreipė.

PACIENČIŲ LŪKESČIŲ TENKINIMO
2016 METAIS VERTINIMO REZULTATAI

2014 m.

2015 m.

2016 m.

Išdalintos
anketos (sk.)

4428

4691

5058

Gautos anketos

2781 (63%)

2464 (52%)

2447 (48%)

Vertintos anketos

2592 (59%)

2401 (51%)

2417 (47,7%)

Bendras balas

19,2

19,4

19,4

Bendras balas iš maksimalių 20 balų.

2016 METŲ INVESTICIJOS
Skirta Eur

Panaudota Eur
atlikus viešuosius
pirkimus

Eil.
Nr.

Investicijų
programa

Investicijų projektas

Pastabos

1.

Valstybės
investicijų
programa
(VIP)

Viešosios įstaigos „Vilniaus
gimdymo namai“ 1D2p
korpuso, esančio
Tyzenhauzų g. 18A,
Vilniuje, rekonstravimas,
medicinos įrangos ir
medicininių baldų
įsigijimas

286000,00

Panaudota suma –
285906,22
Tame skaičiuje:
Medicinos įranga –
129697,35;
Medicininiai baldai
(16 komplektų) –
45800,00;
Liftų pakeitimas
(du liftai ir vienas
keltuvas) – 110408,87.

2016 metais įsigyta medicinos
įranga, medicininiai baldai,
sumontuoti nauji liftai.
Projektas pradėtas įgyvendinti 2015
metais, baigtas 2016 metais.

2.

Lietuvos
Respublikos ir
Šveicarijos
Konfederacijos
programa

Energija tausojančių
technologijų įdiegimas VšĮ
„Vilniaus gimdymo namai“,
teikiančioje sveikatos
priežiūros paslaugas
nėščiosioms, gimdyvėms ir
naujagimiams

283705,72

283705,72
Tame skaičiuje:
Deguonies, suspausto
oro ir vakuumo tiekimo
sistemų įrengimas –
222130,00;
Elektros tiekimo
sistemos remontas –
61575,72.

2016 metais atliktas elektros tiekimo
sistemos remontas ir deguonies,
suspausto oro ir vakuumo tiekimo
sistemų įrengimas.

2016 METŲ INVESTICIJŲ EFEKTYVUMAS
1. Įgyvendinant valstybės investicijų programos projektą „Viešosios įstaigos „Vilniaus
gimdymo namai“ 1D2p korpuso, esančio Tyzenhauzų g.18A, Vilniuje, rekonstravimas,
medicinos įrangos ir medicininių baldų įsigijimas“ 2016 m. buvo įsigyti kokybiški
medicininiai baldai ir įranga bei sumontuoti nauji liftai ir keltuvas. Seną medicinos įrangą
ir senus medicininius baldus pakeitus naujais, VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“ teikiamos
dar kokybiškesnės paslaugos. Pagerėjo paslaugų prieinamumas pacientams. Pakeitus senus
liftus ir keltuvą naujais, padidėjo įstaigos potencialiai pavojingų įrenginių saugumas,
sumažėjo įstaigos išlaidos už elektros energiją, atsisakėme dviejų liftininkų etatų.
2. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos programos projektą
„Energija tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“, teikiančioje
sveikatos priežiūros paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams“ 2016 m. įstaigos
2D4/p (Akušerijos ir naujagimių) korpuse įrengtos centralizuotos suspausto oro ir vakuumo
tiekimo sistemos bei renovuotos deguonies ir elektros energijos tiekimo sistemos. Atlikus
minėtus darbus padidėjo įstaigos inžinerinių sistemų saugumas. Vietoj lokalių suspausto
oro ir vakuumo tiekimo sistemų pradėjus naudoti centralizuotas sistemas pagerėjo darbo
sąlygos VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“ personalui, atsirado galimybė naudotis visomis
turimos medicinos įrangos funkcijomis.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS GIMDYMO NAMŲ 2016 METŲ SIEKTINŲ UŽDUOČIŲ
ĮVYKDYMAS
Eil.
Nr.

Veiklos užduočių vertinimo rodikliai

Rodiklių vertinimo kriterijus

Įvykdytų rodiklių vertinimo kriterijus

Teigiamas

163585,10
Pridedama 2017-02-28 veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016m. gruodžio
31 d. duomenis Nr.4

Kiekybiniai rodikliai

1.

2.

3.

4.

Finansinis įstaigos veiklos rezultatas

Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis

Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis

Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas

Neviršyti 77 proc.

75,52 proc.
Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčio dalis t.y. darbo užmokestis ir
socialinio draudimo sąnaudos santykis su pagrindinės veiklos sąnaudos
2888660,73/3825051,99

Neviršyti 3,5 proc.

2,04 proc.
Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis t.y. valdymo išlaidos(įtrauktas
vadovaujančių darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios socialinio
draudimo sąnaudos santykis su pagrindinės veiklos sąnaudos
77953,01/3825051,99

Ne mažiau kaip 6 proc. nuo visų pajamų

Veiklos užduočių vertinimo rodikliai

11,16 proc.
Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas t.y. pajamos už suteiktas
medicinos paslaugas kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys
ir gauta parama santykis su pagrindinės veiklos pajamos
445247,37/3988637,09

Rodiklių vertinimo kriterijus

Kokybiniai rodikliai

5.

Pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis
paslaugomis lygis bei pacientų skundų
tendencijos

19.4 balai (vertinama pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-1073
patvirtintą anketą)

6.

Kokybės vadybos sistemos diegimo ir
vystymosi laipsnis

Metinių planuotų užduočių įvykdymas – 100 proc.

7.

Darbuotojų kaitos įstaigoje rodiklis

9.07 proc.

8.

Prioritetinių paslaugų teikimo dinamika

2016 m. 3162 gimdymai, o 2015 m. 3028 gimdymai, 2014 m. 2980 gimdymai

9.

Informacinių technologijų diegimo ir vystymo
lygis

Metinių planuotų užduočių įvykdymas – 100 proc.

Įstaigoje taikomų kovos su korupcija
priemonių vykdymas

Suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas.

10.

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMO IR
VYSTYMO LYGIS
Metinės planuotos užduotys įvykdytos – 100 proc.
Patobulinta eVGN sistema:
1. patobulintas gimdymų duomenų ataskaitų formavimas;
2. patobulintas Cezario pjūvio operacijų protokolo įvedimas į eVGN sistemą;
3. patobulinta duomenų filtravimo sistema;
4. įdiegta įspėjimo, esant duomenų įvedimo klaidų, sistema.
Įsigyta naujų kompiuterių – 11 vnt. 2016 m.
Vilniaus gimdymo namuose įrengta 13 naujų kompiuterizuotų darbo vietų
(Konsultacijų centre – 11 vnt., Anesteziologijos – reanimacijos skyriuje – 2
vnt.) bei pakeisti 5 pasenę kompiuteriai naujais (Nėščiųjų priėmimo ir
gimdymo skyriuje – 2 vnt. ir Administravimo ir ūkio skyriuje – 3 vnt.).
2016 m. Vilniaus gimdymo namai pasirengė e-recepto išrašymo galimybei
per Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros
informacinės sistemos (ESPBI IS) portalą.

VŠĮ ,,VILNIAUS GIMDYMO NAMUOSE”
VYKSTANČIŲ PROCESŲ VALDYMAS IR JŲ KOKYBĖS KONTROLĖ
1. Nuolat veikia vidaus medicininis auditas (atlikti 3 auditai – dienos chirurgijos paslaugų,
cezario pjūvių indikacijų auditas ir priešlaikinio gimdymo metodikos reikalavimų laikymasis)
2. Kontroliuojančių institucijų patikrinimai per 2016 m.: 20
• Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė ir Centrinė projektų valdymo agentūra
Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos projektų įgyvendinimo patikra (1
planinis investicinių projektų patikrinimas) – pažeidimų nerasta;
• Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Vilniaus skyrius (13 planinių patikrinimų) - pažeidimų nerasta;
• Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Antikorupcinės komisijos patikrinimas
(1 planinis patikrinimas) – pažeidimų nerasta;
• Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras
(1 planinis patikrinimas) – plano atitikimas rekomendacijoms 88,6 proc. Tai vertinama kaip
geras rodiklis (Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras).
• Vilniaus apskrities archyvas (1 planinis patikrinimas) – pažeidimų nerasta;
• Radiacinės saugos centras (1 planinis patikrinimas) – nurodyta atnaujinti esamus procedūrų
aprašus (atnaujinta 2016 m. rugpjūčio mėn.);
• Licencijos sąlygų laikymosi priežiūros patikrinimas (1 neplaninis patikrinimas) – įstaigos
licencija patikslinta;
• Žindymo skatinimo komiteto vertinimas dėl Naujagimiams palankios ligoninės vardo
suteikimo – vardas suteiktas.

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS, ĮGYVENDINTOS
VŠĮ „VILNIAUS GIMDYMO NAMAI“ 2016 METAIS
Įvykdyta 2014-2016 m. Korupcijos prevencijos programa:
1. VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“ internetinėje svetainėje skelbiama įstaigos Korupcijos
prevencijos programa, jos priemonių planas, atsakingas asmuo;
2. Stacionarizuojant pacientus, priėmimo kambaryje tikrinamas jų socialinis draustumas;
3. VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“ dalyvavo studentų medikų inicijuotoje akcijoje „Geriausia
padėka gydytojui – ačiū!“ ;
4. VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“ internetinėje svetainėje skelbiamos Valstybinės ir teritorinių
ligonių kasų apmokamų paslaugų kainos;
5. Įstaigos skelbimų lentose ir VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“ internetinėje svetainėje skelbiama
atnaujinta informacija apie priemones, kurių reikia imtis, susidūrus su korupcine veika,
skelbiamas SAM pasitikėjimo telefonas;
6. Perskaitytos numatytos keturios paskaitos pacientams ir keturios paskaitos darbuotojams
korupcijos prevencijos klausimais;
7. Atsakingas už korupcijos prevenciją asmuo dalyvavo 6 val. mokymuose „Korupcijos
prevencija ir valstybės tarnautojų etika viešajame sektoriuje“;
8. Vykdoma numatyta pacientų apklausa kiekvieną ketvirtį korupcijos prevencijos klausimais,
korupcijos apraiškų įstaigoje nenustatyta.

ANONIMINIŲ ANKETŲ APKLAUSOS ANALIZĖ 2016 METAIS
Pacientų apklausos pravestos 4 kartus per metus (kiekvieną ketvirtį).
Jos vykdytos kovo, birželio, rugpjūčio ir lapkričio mėnesiais:
akušerijos, nėštumo patologijos ir ginekologijos skyriuose.
Viso gauta 702 anketos. Sugadintos 8 anketos. Vertintos 694 anketos.

2016 m.
kovo mėn.
(151 anketa)
Atsakymai

birželio mėn.
(129 anketos)

rugpjūčio mėn.
(184 anketos)

lapkričio mėn.
(230 anketų)

TAIP

NE

TAIP

NE

TAIP

NE

TAIP

NE

1. Ar teko kada nors naudotis mokamomis
paslaugomis gydymo įstaigose?

52

99

51

78

58

126

61

169

2. Ar teko naudotis mokamomis paslaugomis VšĮ
„Vilniaus gimdymo namai“

46

105

39

90

49

135

55

175

-

151

-

129

-

184

-

230

-

151

129

184

-

Klausimai

3. Ar mokėjote personalui už suteiktas medicinines
paslaugas stacionare?
4. Ar pirkote papildomai vaistų pagal išrašytus
receptus stacionare

-

230

Bendri rezultatai ir išvados:
1 klausimas – 222 teigiami atsakymai (32 proc. apklaustųjų naudojosi mokamomis paslaugomis);
2 klausimas – 189 teigiami atsakymai (27 proc. apklaustųjų naudojosi mūsų stacionaro mokamomis paslaugomis)
Į 3 ir 4 klausimus pacientai atsakė neigiamai – apklaustieji nereglamentuotų mokėjimui personalui neatžymi ir vaistų
nepirko

VISUOMENĖS SVEIKATINIMO VEIKLA
2016 M.
Trijų paskaitų ciklas būsimiems tėveliams „GIMTIES STEBUKLAS“
susideda iš trijų paskaitų. Pirmoje paskaitoje kalbama apie šeimos žalingų
įpročių (alkoholio, rūkymo ir narkotikų naudojimo) įtaką nėščiosios savijautai
ir vaisiaus vystymuisi.
Antra paskaita „Gimdymas“
Trečia paskaita „Pirmosios savaitės po gimdymo“ (kalbama apie žindymą,
natūralų naujagimio maitinimą ir elgesį su naujagimiu ir kūdikiu).
Vienos paskaitos metu dalyvauja apie 70 žmonių, 30 proc. iš jų vyrai. Per
metus paskaitas išklauso apie 3500 tūkst. tėvelių.
Jaunimo sveikatinimo veikla pradėta 2016 m. rugsėjo mėn. Per mėnesį
vidutiniškai apsilanko apie 80 mokinių(3-4 klasės kartu su mokytojais).
Pagrindinės temos yra asmens higiena, rūkymo, alkoholio ir narkotinių
medžiagų žala jaunam organizmui. Daug kalbama apie sveiką mitybą, taip pat
apie mergaitės fiziologiją, lytiniu keliu plintančias ligas, kaip apsisaugoti nuo
neplanuoto nėštumo.
Paskaitas skaito akušere-ginekologė, psichologė, dietologė, teisininkas.

VISUOMENĖS SVEIKATOS UGDYMAS IR MOKYMAS
RESPUBLIKOS SPAUDOJE
Sveikatos ugdymo ir mokymo renginiai
 Televizijoje – 8 pasisakymai apie ligų profilaktiką, moterų
sveiką gyvenseną;
 Naujienų portaluose – 10 straipsnių apie smurtą prieš
moteris, moterų apipjaustymus ir jų žalą, natūralaus
maitinimo naudą naujagimiui ir motinai.
 Žinių radijuje – 2 interviu apie planuotą nėštumą,
gimdymus namuose.
 Žurnaluose – 6 interviu apie naujagimių geltą, nėščiosios
rūkymo, narkotinių medžiagų, alkoholio vartojimo žalą
moteriai ir naujagimiui.
 Dienraščiuose – 4 straipsniai apie moterų ligų profilaktiką,
menopauzę.

2017 M. STRATEGINIAI UŽDAVINIAI
1. Kelti gydytojų ir slaugytojų kvalifikaciją įstaigos viduje, įrengiant mokymo
klasę ir paskiriant atsakingą asmenį;
2. Įkurti laktacijos kabinetą, skiriant atsakingą šiam darbui mediką.
3. Tęsti sveikatinimo darbą būsimiems tėveliams ir jaunimui.
4. Užtikrinti informacijos pasiekiamumą visiems pacientams ir personalui apie
įstaigos vertybes ir tikslus.
5. Užtikrinti, kad penkių metų laikotarpyje kasmet darbuotojų atlyginimas kiltų
10 proc..
6. Užtikrinti pagrindinių kokybinių ir kiekybinių rodiklių gerinimą;
7. Užtikrinti korupcijos apraiškų kontrolę ir registraciją.
8. VšĮ “Vilniaus gimdymo namai” 2017 m. planuoja šiuos informacinių
technologijų sistemų tobulinimo darbus:
• rentgeno vaizdų skaitmenizavimo sistema siųsti ir gauti medicininius vaizdus
į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros
informacinę sistemą (toliau – ESPBI IS);
• prisijungti (įsidiegti) prie Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių informacinės
sistemos (toliau - NGNIS), parengtos pagal Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos
Konfederacijos bandradarbiavimo programą ir pradėti ja naudotis.

IŠVADOS
1. Įvykdyti kiekybiniai ir kokybiniai 2016 m. įstaigos rodikliai;
2. Ligoninė neturi kreditorinių įsiskolinimų, finansinis rezultatas yra
teigiamas;
3. Pacienčių apklausos būdu (5058 anketos) gautas patvirtinimas, kad
ligoninė teikia kokybiškas, prieinamas ir saugias antrinio lygio
stacionarines ir ambulatorines paslaugas, koeficientas – 19,4;
4. Investicinių projektų eigos 2016 m. vertinimas parodė, kad lėšos,
panaudojamos įstaigos plėtrai, įsisavinamos efektyviai;
5. Gimdymų skaičius per 2016 m. išliko stabiliai didelis –3162,
daugiau gimdymų,
naujagimių skaičius – 3172;
6. Pasiteisino VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“ vykdoma visuomenės
sveikatinimo veikla. Paskaitose dalyvavo 3 700 dalyvių. Apklausose
dalyvavusių 2 590 (70 proc.) respondentų teigė, kad paskaitos labai
naudingos ir informatyvios ir rekomenduotų savo draugams bei
pažįstamiems.

