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VŠĮ „VILNIAUS GIMDYMO NAMAI“ KOKYBĖS 

POLITIKA (1)

• VšĮ Vilniaus gimdymo namai (toliau – VGN) – specializuotas ir kvalifikuotas
sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga, siekianti užtikrinti pažangiausiomis
technologijomis bei šiuolaikiniu mokslu ir praktika pagrįstomis aukščiausios kokybės
saugiomis sveikatos priežiūros paslaugomis.

• VšĮ VGN tikslas – teikti ginekologijos ir akušerijos profilių kokybiškas ir
saugias specializuotas antrinio lygio ambulatorines ir stacionarines sveikatos
priežiūros paslaugas. Pagal 2013 m. rugsėjo 23 d. ministro įsakymą Nr. 900,
teikiama antrinio B lygio akušerijos ir neonatologijos paslauga. VšĮ VGN yra
rezidentūros, internatūros bazė.

• VšĮ VGN prioritetas: teikti aukštos kokybės, tinkamas sveikatos priežiūros paslaugas
pacientams; nuolat saugoti ir gerinti motinų ir vaikų sveikatą; siekti saugoti kūdikių
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 KOLEGIALŪS ORGANAI

Stebėtojų taryba Gydymo taryba Slaugos taryba

Vidaus

medicininio

audito komisija

Medicinos etikos

komisija

A. Armonavičienė

D. Kazlauskas

L. Širšinaitienė

A. Radzevičienė

P. Kuzmickienė

E. Tvaronavičienė

B. Žaliūnas

K. Chochrenkova

S. Narbutienė

D. Variakojienė

A. Dainauskaitė 

R. Janušonienė

K. Kalinauskis

E. Garšvienė

M. Razumas

M. Vasiliauskis

T. Petronis

L. Širšinaitienė

K. Chochrenkova

M. Levčik

B. Stamkauskaitė

V. Valatkaitė

I. Chatkevičienė

D. Andrutytė

J. Masevič

B. Kačanovska

V. Badokienė

R. Pauraitė

J. Kulešienė

B. Žaliūnas

L. Saltanavičienė

K. Chochrenkova

A. Dainauskaitė

D. Biekša

D. Brogienė

M. Vasiliauskis

A. Dičiūnienė

A. Dainauskaitė 

D. Dragelienė

M. Levčik

I. Chatkevičienė



PERSONALO STRUKTŪROS POKYČIAI

Pareigybės, sk.

2016 m. 2017 m.
Darbuotojų pokytis 

2017 m. 

Darbuotojų 

sk.

Amžiaus 

vidurkis, 

m.

Darbuotojų 

sk.

Amžiaus 

vidurkis, 

m.

Vnt. Proc.

Gydytojai 

(iš jų rezidentai)

61

7
47

62

8
44 +1 +1,6

Slaugytojai 63 47 58 48 -5 -7,9

Akušeriai 36 45 37 46 +1 +2,8

Pagalbinis 

personalas
45 49 47 51 +2 +4,4

Administravimo

darbuotojai
16 50 15 51 -1 -6,2

Ūkio darbuotojai 16 58 16 56 - -

Viso 237 48 235 48 -2 -0,8

Vertinant pokyčius, įvykusius per 2017 m., palyginti su 2016 m. darbuotojų kaita 7,45 proc. 

2016 m. darbuotojų kaita 9.07 proc.



DARBUOTOJŲ MOTYVACIJOS PRIEMONĖS  

ATLYGINIMAI

Etatų sektorius

2016 m. 2017 m.
Pokytis

Eur. Proc.Vidutinis darbo 

užmokestis Eur.

Vidutinis darbo 

užmokestis Eur.

Administravimo 

darbuotojai
1302 1380 78 6 %

Gydytojai 1288 1384 96 7,4 %

Slaugos personalas 780 862 82 10,5 %

Akušeriai 866 904 38 4,4 %

Pagalbinis personalas 481 498 17 3,5 %

Ūkio darbuotojai 573 582 9 1,6 %

Darbuotojų pasiūlymų darbo gerinimui negauta.



VŠĮ VILNIAUS GIMDYMO NAMŲ

VADOVO ATLYGINIMAS

Pagrindinis pareiginis – 2034 Eur;

Priedas prie pareiginio atlyginimo (40 proc.)  – 813 Eur;

Viso: 2847 Eur

Metinis atlyginimas – 31311,27 Eur



DARBUOTOJŲ MOTYVACIJOS PRIEMONĖS.

GALIMYBĖS TOBULINTI KVALIFIKACIJĄ

Specialistai,

tobulinę kvalifikaciją

2016 m. 2017 m.

Asmenų

sk.

Darbo 

dienų sk., 

iš viso

Asmenų

sk.

Darbo 

dienų sk., 

iš viso

Administravimo 

darbuotojai
19 50 12 48

Gydytojai 63 166 42 124

Slaugytojai 29 70 26 65

Akušeriai 36 88 24 81



2017 M. STRATEGINIŲ UŽDAVINIŲ ĮVYKDYMAS

1. Kėlėme gydytojų ir slaugytojų kvalifikaciją įstaigos viduje,
įrengėme mokymo klasę ir paskyrėme atsakingą asmenį;

2. Įkūrėme laktacijos kabinetą, paskyrėme atsakingą šiam darbui
specialistą.

3. Tęsėme sveikatinimo darbą būsimiems tėveliams ir jaunimui.

4. Užtikrinome informacijos pasiekiamumą visiems pacientams ir
personalui apie įstaigos vertybes ir tikslus.

5. Įvykdėme kokybinius ir kiekybinius veiklos efektyvumo vertinimo
rodiklius 90 proc.;

6. Atlikome korupcijos apraiškų kontrolę ir registraciją.

7. Atlikome informacinių technologijų sistemų tobulinimą (įdiegta
rentgeno vaizdų skaitmenizavimo sistema, kuria galima siųsti ir
gauti medicininius vaizdus į Elektroninės sveikatos paslaugų ir
bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (toliau –
ESPBI IS).



INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMO IR 

VYSTYMO LYGIS

➢ Vilniaus gimdymo namuose įrengta 5 naujos

kompiuterizuotos darbo vietos:

- 2 vietos Akušerijos skyriuje;

- 2 vietos Ginekologijos skyriuje;

- 1 vieta Nėštumo patologijos skyriuje.

➢ Klinikinės diagnostikos laboratorijoje įdiegta

rentgeno vaizdų skaitmenizavimo įranga

(skaitytuvas, serveris, kompiuterizuota darbo vieta)



IŠRAŠYTŲ PACIENTŲ SKAIČIUS IR STRUKTŪRA
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SUTEIKTŲ PASLAUGŲ STRUKTŪRA IR DINAMIKA
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VšĮ ,,Vilniaus gimdymo namai” 

LOVOS FUNKCIONAVIMAS, LOVOS APYVARTA, 

VIDUTINĖ GULĖJIMO TRUKMĖ
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VIDUTINĖS GULĖJIMO TRUKMĖS DINAMIKA
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GIMDYMŲ SKAIČIUS

2007 m. 2008 m. 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m.

2893
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CEZARIO PJŪVIO OPERACIJŲ DAŽNIS (%)
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PERINATALINIS MIRTINGUMAS (‰)
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Lietuvos Respublika VšĮ „Vilniaus gimdymo namai"

Metai Atvejų sk. Priežastys

2015 6 Visi vaisiai žuvę ne ligoninėje, iki gimdymo

2016 8

6 vaisiai žuvo ne ligoninėje iki gimdymo; 1 – žuvo klinikoje dėl virkštelės

patologijos; 1 – mirė dėl daugybinių apsigimimų po 6 val.

2017 5

4 vaisių intrauterinė asfiksija ne ligoninėje iki gimdymo;

1 vaisiaus intrauterinė žūtis stacionare. Nutekėjus vaisiaus vandenims, prasidėjo

vaisiaus hipoksija. Atliktas skubus Cezario pjūvis.

Atgaivinti nepavyko. Nėštumas III-III- 34 sav.+4 d.

Priežastis - virkštelės apsisukimas apie kaklą su suspaudimu.



NAUJAGIMIŲ PATIKRA

2015 m. 2016 m. 2017 m.

Atlikta Neatlikta Nusiųsta 

konsultacijai

Atlikta Neatlikta Nusiųsta 

konsultacijai

Atlikta Neatlikta Nusiųsta 

konsultacijai

Naujagimių

klausos patikra 

OAE metodu

3012 

(99%)

18

(0,6%)

110

(3,6%)

3142

(99%)

30

(1%)

156

(5%)

3125

(99%)

36

(1%)

174

(5,5%)

Naujagimių akių 

dugno raudonojo 

reflekso patikra

3011 

(99%)

18

(0,6%)

9

(0,3%)

3142

(99%)

30

(1%)

44

(1,4%)

3125

(99%)

36

(1%)

35

(1%)

Išnešiotų 

naujagimių 

kritinių įgimtų 

širdies ydų 

tikrinimas

pulsoksimetrijos

(SpO2) metodu

- - - 3060

(99%)

28

(1%)

- 3037

(95,5%)

34

(1%)

-

Genetiniai tyrimai
3028 3167 3158

Kraujas genetiniam tyrimui paimtas: 2015 m. – 3028 naujagimiams;

2016 m. – 3167 naujagimiams. 

2017 m. – 3158 naujagimiams



NAUJAGIMIŲ SKIEPAI

2015 m. 2016 m. 2017 m.

Atlikta Neatlikta Atlikta Neatlikta Atlikta Neatlikta

BCG

2941 

(97%)

94 

(3%)

3063 

(97%)

109

(3%)

3017

(95,5%)

144

(4,5%)

HB 2879 

(95%)

156

(5%)

3013

(95%)

159

(5%)

2945

(93%)

216

(7%)



PACIENČIŲ LŪKESČIŲ TENKINIMO

2017 METAIS VERTINIMO REZULTATAI

2015 m. 2016 m. 2017 m.

Išdalintos

anketos (sk.) 4691 5058 4941

Gautos anketos 2464 (52%) 2447 (48%) 2598 (53%)

Vertintos anketos 2401 (51%) 2417 (47,7%) 2569 (52%)

Bendras balas 19,4 19,4 19,35

Bendras balas iš maksimalių 20 balų.

2017 metais skundų negauta.



KORUPCIJOS PREVENCIJOS PRIEMONĖS, ĮGYVENDINTOS 

VŠĮ „VILNIAUS GIMDYMO NAMAI“ 2017 METAIS

Vykdoma 2015-2019 m. Korupcijos prevencijos programa.

1. VšĮ „ Vilniaus Gimdymo namai“ internetinėje svetainėje skelbiama įstaigos Korupcijos

prevencijos programa ir jos priemonių planas.

2. VšĮ „ Vilniaus Gimdymo namai“ internetinėje svetainėje skelbiamos Valstybinės ir

teritorinių ligonių kasų apmokamų paslaugų kainos.

3. Stacionarizuojant pacientus, priėmimo kambaryje tikrinamas jų socialinis draustumas.

4. 2017m. vasario mėn. VšĮ „ Vilniaus Gimdymo namai“ darbuotojams pravesti mokymai

tema „Kas naujo korupcijos prevencijoje?“.

5. Įstaigos skelbimų lentose ir internetinėje svetainėje skelbiama atnaujinta informacija

apie priemones, kurių reikia imtis, susidūrus su korupcine veika, SAM pasitikėjimo

telefonai.

6. Perskaitytos numatytos paskaitos darbuotojams ir pacientams korupcijos prevencijos

tema.

7. Vykdoma numatyta pacientų apklausa kiekvieną ketvirtį korupcijos prevencijos

klausimais. Korupcijos apraiškų 2017 m. įstaigoje nenustatyta.



ANONIMINIŲ ANKETŲ APKLAUSOS ANALIZĖ 2017 METAIS

Pacientų apklausos vykdytos  keturis kartus per metus . 

Jos vykdytos Akušerijos, Nėštumo patologijos ir Ginekologijos skyriuose

Gautos 652 anketos. Sugadintos 6 anketos. Vertintos 646 anketos.

Rezultatai ir išvados:

1. 33%  apklaustųjų naudojosi mokamomis paslaugomis  kitose gydymo įstaigose.

2. 30%  apklaustųjų naudojosi mūsų stacionaro mokamomis paslaugomis.

3. Nereglamentuotų mokėjimų personalui pacientai neatžymėjo ir papildomai vaistų nepirko.

2017m.

Atsakymai

Klausimai

Vasario mėn.

(146 anketos)

Birželio mėn.

(131 anketa)

Rugpjūčio mėn.

(180 anketų)

Lapkričio mėn.

(189 anketos)

TAIP NE TAIP NE TAIP NE TAIP NE

1.Ar teko kada nors naudotis

mokamomis paslaugomis kitose

gydymo įstaigose?

48 98 42 89 58 122 69 120

2.Ar teko naudotis mokamomis

paslaugomis VšĮ „Vilniaus

Gimdymo namai“?

42 104 36 95 56 124 61 128

3.Ar mokėjote personalui už

suteiktas medicinines paslaugas VšĮ

„Vilniaus Gimdymo namai“?

- 146 - 131 - 180 - 189

4.Ar pirkote papildomai vaistų pagal

išrašytus receptus VšĮ „Vilniaus

Gimdymo namai“?

- 146 - 131 - 180 - 189



PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

Eil. 

Nr.
Pajamos

2017 m. gruodžio 31 d. 

(Eur)

2016 m. gruodžio 31 d. 

(Eur)

Pajamų 

padidėjimas (+); 

pajamų 

sumažėjimas (-)

1.

Finansavimo pajamos iš 

valstybės biudžeto ir 

užsienio valstybių

40308,98 39489,94 +819,04

2.
Finansavimo pajamos iš kitų 

šaltinių
59809,81 74721,87 -14912,06

3. Pajamos apmokamos TLK 3919782,60 3503899,78 +415882,82

4. Pajamos mokamų paslaugų 383830,31 370524,64 +13305,67

Iš viso: 4403731,70 3988636,23 +415095,47



SĄNAUDOS 2017 M.

Darbo užmokesčio ir
socialinio draudimo

78,32%

Nusidėvėjimo ir 
amortizacijos

0,94%

Komunalinių 
paslaugų ir ryšių

3,62%

Transporto
0,09%

Kvalifikacijos kėlimo
0,24%

Paprastojo remonto ir 
eksplotavimo

1,44%

Nuvertėjimo ir nurašytų 
sumų
0,01%

Sunaudotų atsargų 
savikaina

9,10%

Socialinių išmokų
0,02%

Nuomos
0,02%

Kitos
6,22%

Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 
sudaro 0,82 proc. įstaigos darbo 

užmokesčio fondo.



PAGRINDINIŲ SĄNAUDŲ RŪŠIŲ 

PALYGINIMAS 2016 M. SU 2017 M.

344552

153269

63494

3320403

342916

180355

60205

2888661

0,5%

-15,0%

5,5%

15,0%

Išlaidos vaistams, medpriemonėms ir reagentams

Patalpų išlaikymo ir komunalinės sąnaudos

Maitinimo sąnaudos

Darbo užmokestis

2016m. 2017m.



KITOS SĄNAUDOS

Skalbimo 
1,27%

Įrengimų ir aparatūros 
remonto bei 

eksploatacijos
0,81%

Palūkanų
0,07%

Draudimo
0,51%

Apsaugos sąnaudos
0,48%

Atliekų tvarkymo 
sąnaudos

0,48%

Programų ir tinklo 
tvarkymo sąnaudos

0,43%

Laboratorinių tyrimų 
sąnaudos

0,57%



2017 METŲ INVESTICIJOS

Eil. 

Nr.
Investicijų lėšos

Atlikus 

viešuosius 

pirkimus 

išleista eurais

Įsigytas ilgalaikis turtas Pastabos

1.

Viešosios įstaigos 

„VILNIAUS 

GIMDYMO  

NAMAI“ 

lėšos

Išleista suma –

159349,19

➢ Medicinos įranga (151360,89 eurų): 

1. Mobili ultragarsinė diagnostinė įranga – 1 vnt.,

2. Transkutaninis bilirubinometras – 1 vnt.,

3. Rentgeno vaizdų skaitmenizavimo sistema – 1 vnt.,

4. Basonų plovimo – dezinfekavimo mašina – 1 vnt.,

5. Frakcionuoto vakuumo garo sterilizatorius – 1 vnt.

➢ Medicininiai baldai (2043,00 eurai);

➢ Kompiuteriai ir kopijavimo įranga 

(5945,30 eurai):

1. Įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos – 5 vnt.

2. Įsigytas multifunkcinis kopijavimo aparatas – 1 vnt.

Įstaiga 2017 m. 

neįgyvendino nei 

valstybės 

investicijų, nei 

tarptautinių 

projektų, todėl 

investicijoms 

naudotos įstaigos 

lėšos. 



GAUTA PARAMA – PINIGINĖS LĖŠOS

Eil. Nr. Paramos teikėjas
2017 m. gruodžio 31 d. 

(Eur)

1. UAB „Evomeda“ 200,00

2. UAB „Salmeda“ 100,00

3. L.R. Tamulio firma „Meditalika“ 300,00

4. A.Zapalskio IĮ „Azas“ 200,00

5. UAB „Diagnostinės sistemos“ 400,00

6. UAB „Litfarma“ 200,00

Iš viso: 1400,00



GAUTA PARAMA – MEDPRIEMONĖS, REAGENTAI, 

KITOS MATERIALINĖS VERTYBĖS 

2017 M. GRUODŽIO 31 D.

Eil. 

Nr.
Paramos teikėjas

Paramos 

dalykas

Vertė 

(Eur)

1. UAB „Diagnostinės sistemos“ Reagentai 2494,05

2. UAB „Limeta“ Reagentai 818,72

3. UAB „LabMed“ Reagentai 482,00

4. UAB „Medfarmos laboratorijos“ Reagentai 16,00

5. UAB „Vilandra“ Medpriemonės 450,82

6. UAB „German Products Lithuania“ Medpriemonės 28,00

7. UAB „Laboratoire Bioderma Baltic“ Medpriemonės 608,16

8. UAB „Apiterapija“ Medpriemonės 68,58

9.
UAB „Fleur Alpine“ Kitos materialinės 

vertybės

1325,95

Iš viso: 6292,28



VŠĮ ,,VILNIAUS GIMDYMO NAMUOSE” 

VYKSTANČIŲ PROCESŲ VALDYMAS IR JŲ KOKYBĖS KONTROLĖ

1. Nuolat veikia vidaus medicininis auditas (atlikti 2 auditai – pogimdyvinės

infekcijos procedūros auditas ir biocheminių tyrimų procedūrų auditas)

2. Kontroliuojančių institucijų patikrinimai per 2017 m.: 18.

• Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir

darbo ministerijos Vilniaus skyrius (14 planinių patikrinimų) – pažeidimų

nerasta;

• Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM Vilniaus departamento

(1 periodinė visuomenės sveikatos apsaugos kontrolė) – pažeidimų

nenustatyta;

• Vilniaus APGv VPPS (1 planinis priešgaisrinis patikrinimas) – pažeidimų

nerasta;

• Vilniaus teritorinė ligonių kasa (2 planiniai patikrinimai) – rasti nežymūs

pažeidimai ( pažeidimai ištaisyti).



VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS GIMDYMO NAMŲ 2017 METŲ SIEKTINŲ UŽDUOČIŲ 

ĮVYKDYMAS (1)

Eil. 

Nr.
Veiklos užduočių vertinimo rodikliai

Rodiklių vertinimo kriterijus,

pagal LR Sveikatos apsaugos 

ministro 2017-05-15 įsakymą Nr. V-

545

Įvykdytų rodiklių vertinimo kriterijus

Kiekybiniai rodikliai

1. Finansinis įstaigos veiklos rezultatas Teigiamas

164098,14

Pridedama 2018-03-02 veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. gruodžio 31 d. 

duomenis Nr. 4

2. Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis Neviršyti 76,8 proc.

78,32 proc. 

Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis t.y. darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo sąnaudų santykis su pagrindinės veiklos sąnaudomis padauginta iš 100

3320402,61/4239633,56x100

Paaiškinimas dėl rodiklio:

1. Minimalaus atlyginimo didinimas nuo 2017 -07-01; 

2. Medicinos darbuotojų atlyginimo didinimas 8 proc. nuo 2017-07-01.

3. Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis Neviršyti 3,2 proc.

2,03 proc.

Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis t.y. valdymo išlaidų (įtrauktas 

vadovaujančių darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios socialinio 

draudimo sąnaudos) santykis su pagrindinės veiklos sąnaudomis padauginta iš 

100

86272,16/4239633,56x100

4. Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas
Ne mažiau kaip 6,5 proc. nuo visų 

pajamų

10,08 proc.

Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas t. y. pajamų už suteiktas medicinos 

paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys, ir gautos paramos 

santykis su pagrindinės veiklos pajamomis padauginta iš 100

443938/4403731,70x100



VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILNIAUS GIMDYMO NAMŲ 2017 METŲ SIEKTINŲ UŽDUOČIŲ 

ĮVYKDYMAS (2)

Eil. 

Nr.
Veiklos užduočių vertinimo rodikliai

Rodiklių vertinimo kriterijus,

pagal LR Sveikatos apsaugos ministro 

2017-05-15 įsakymą Nr. V-545

Įvykdytų rodiklių vertinimo kriterijus.

Kokybiniai rodikliai

5.

Pacientų pasitenkinimo įstaigos 

teikiamomis paslaugomis lygis bei pacientų 

skundų tendencijos

Ne mažiau kaip 18,6 balų pagal Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2012 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-1073.

Pacientų pasitenkinimo suteiktomis paslaugomis lygio vertinimas – 19,35 balo 

(vertinama pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2012 m. lapkričio 29 d. 

įsakymu Nr. V-1073 patvirtintą anketą).

Skundų nebuvoNe daugiau kaip 3 pacientų skundai

6.
Kokybės vadybos sistemos diegimo ir  

vystymo laipsnis

Metinių planuotų užduočių įvykdymas – 100 

proc.

Planuotos metinės užduotys įvykdytos – 100 proc. (Atlikti 2 medicininiai 

auditai; Patvirtintos 10 kokybės sistemos gydymo procedūros)

7. Darbuotojų kaitos įstaigoje rodiklis Ne daugiau kaip 11 proc.

7,45 proc.

(prie atleistų darbuotojų 18 pridedame priimtus 17, daliname iš dviejų ir 

daliname iš dirbančiųjų skaičiaus paskutinę metų dieną 235) dauginame iš 100

(18+17)/2/235x100

8. Prioritetinių paslaugų teikimo dinamika
Ne mažiau kaip 2 600 gimdymų 

per metus
Gimdymų skaičius – 3147

9.
Informacinių technologijų 

diegimo ir vystymo lygis 

Metinių planuotų užduočių įvykdymas – 100 

proc.

Planuotos metinės užduotys įvykdytos – 100 proc.

2017 m. Vilniaus gimdymo namuose įrengtos naujos arba atnaujintos esamos 5 

kompiuterizuotos darbo vietos (Ginekologijos skyriuje - 2 vnt., Akušerijos 

skyriuje – 2 vnt. ir Nėštumo patologijos skyriuje – 1 vnt.

10.
Įstaigoje taikomų kovos su korupcija 

priemonių vykdymas

Suteiktas Skaidrios asmens sveikatos 

priežiūros įstaigos vardas

Suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas. 

Įvykdytos užduotys, pagal 2015-2019 metų korupcijos prevencijos priemonių 

planą.



DARBO UŽMOKESČIO RODIKLIO VYKDYMAS 2017 M.

Eil. 

Nr.

Veiklos užduočių 

vertinimo rodikliai

Rodiklių vertinimo kriterijus,

pagal LR Sveikatos apsaugos 

ministro 2017-05-15 įsakymą 

Nr. V-545

Įvykdytų rodiklių vertinimo kriterijus

1.

Įstaigos sąnaudų 

darbo užmokesčiui 

dalis

Neviršyti 76,8 proc.

78,32 proc. 

Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis 

t. y. darbo užmokesčio ir socialinio 

draudimo sąnaudų santykis su pagrindinės 

veiklos sąnaudomis padauginta iš 100

3320402,61/4239633,56x100

Viešoji įstaiga „Vilniaus gimdymo namai“ pavėluotai t. y. 2018 m. sausio 29 d. iš

Teritorinių ligonių kasų gavo pajamas 107411,36 Eur sumai. Šios pajamos už

viršsutartines paslaugas, kurios buvo mažinamos 2017 m. eigoje, mažinant 1 Eur balo

vertę, todėl įstaiga negalėjo jų panaudoti 2017 m. veikloje. Jeigu šios pajamos būtų

gautos 2017 m. eigoje ir panaudotos, tai įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudos sudarytų

ne 4239633,56 Eur, o 4347044,92, todėl skaičiuojant nuo šių sąnaudų darbo užmokesčio

dalis sudarytų 76,38 proc. ir neviršytų nustatyto 76,80 proc.



VISUOMENĖS SVEIKATINIMO VEIKLA

2017 M.
Trijų paskaitų ciklas “ GIMTIES STEBUKLAS” būsimiems tėveliams susideda iš trijų

paskaitų:

•Pirma paskaita “Devyni nėštumo mėnesiai” (kalbama apie nėščiosios organizmo pokyčius, mitybą, higieną,

gyvenseną, ambulatorinę priežiūrą nėštumo laikotarpiu, vaisiaus judesių sekimą/skaičiavimą,"aliarminius“

skundus, artėjančio gimdymo požymius, daiktus, reikalingus vykstant gimdyti).

•Antra paskaita “Gimdymas. Gimdymo skausmo malšinimas” (kalbama apie artėjančio gimdymo požymius,

gimdymo etapus, gimdymo ne/medikamentinius skausmo malšinimo būdus, taisyklingą stanginimąsi, „palaikymo

komandos“ pagalbą moteriai gimdykloje, cezario pjūvio operaciją, indikacijas cezario pjūvio operacijai).

•Trečia paskaita “Pirmosios savaitės po gimdymo” (kalbama apie naujagimio/gimdyvės būklės įvertinimą ir

stebėjimą po gimdymo, praeinančias naujagimio būkles, naujagimio odos ypatybes/priežiūrą/maudymą, natūralų

maitinimą (žindymą), naujagimio pilvo dieglius, kontracepciją po gimdymo).

Paskaitos vyksta kiekvieną savaitės ketvirtadienį. Trukmė 2,5val. Po paskaitų vyksta

ekskursija po gimdyklas ir pogimdymines palatas.

Vienos paskaitos metu dalyvauja vidutiniškai 80 asmenų, 35% iš jų yra vyrai. Per metus

paskaitas išklauso apie 3850 būsimų tėvelių.

Jaunimo sveikatinimo centro veikla pradėta 2016m. rugsėjo mėn. Per mėnesį apsilanko

vidutiniškai apie 80 mokinių ( 3-4 klasės su mokytojais). Pagrindinės temos yra: asmens

higiena, berniukų ir mergaičių skirtumai, žalingų faktorių įtaka jaunam organizmui, sveika

gyvensena, lytiniu keliu plintančios ligos, apsauga nuo neplanuoto nėštumo, mergaičių

fiziologija.

Paskaitas skaito gyd. akušerė-ginekologė, psichologė, dietologė, teisininkas.



VISUOMENĖS SVEIKATOS UGDYMAS IR MOKYMAS 

RESPUBLIKOS SPAUDOJE

Sveikatos ugdymo ir mokymo renginiai

➢ Televizijoje – 15 pasisakymai apie ginekologinių ligų
profilaktiką, moterų sveiką gyvenseną;

➢Naujienų portaluose – 8 straipsnių apie smurtą prieš
moteris, moterų apipjaustymus ir jų žalą, natūralaus
maitinimo naudą naujagimiui ir motinai.

➢ Žurnaluose – 5 interviu apie naujagimių geltą,
nėščiosios rūkymo, narkotinių medžiagų, alkoholio
vartojimo žalą moteriai ir naujagimiui.

➢Dienraščiuose – 2 straipsniai apie moterų ligų
profilaktiką, menopauzę.



VŠĮ „VILNIAUS GIMDYMO NAMAI“

STRATEGINĖS PLĖTROS KRYPTYS 2018 METAMS

1. Užtikrinti į pacientą orientuotą, kokybišką ir saugią

sveikatos priežiūrą;

2. Optimizuoti kaštus, racionaliai ir skaidriai naudojant

finansinius ir žmogiškuosius resursus ;

3. Tobulinti žmogiškųjų resursų vadybą, skatinant

lyderystę ir komandinį darbą;

4. Plėtoti visuomenės sveikatinimo veiklą.



Eil.

Nr.

Strateginės plėtros 

kryptis
Veiklos planas Uždaviniai

1.

Užtikrinti į pacientą 

orientuotą, 

kokybišką, saugią ir 

integruotą sveikatos 

priežiūrą

Tirti pacientų poreikius, lūkesčius ir

pasitenkinimą dėl teikiamų paslaugų

Atlikti periodiškai pacientų apklausas apie teikiamų

paslaugų kokybę

Vykdyti pacientų poreikių, lūkesčių ir pasitenkinimo

rodiklių stebėseną

Pateisinti ir išsaugoti Naujagimiams

palankios ligoninės statusą

Plėtoti Žindymo ir laktacijos sutrikimų kabineto veiklą.

Plėtoti kokybės vadybos sistemą

(įdiegti ISO 9001:2015)

Standartizuoti Diagnostikos ir gydymo procedūras

Registruoti ir analizuoti nepageidaujamus įvykius

Bendradarbiauti su Perinatologijos

koordinavimo centru Santaros ligoninėje

vykdant Perinatologijos programą

2.

Optimizuoti įstaigos

kaštus, racionaliai ir

skaidriai naudojant

finansinius ir

žmogiškuosius

resursus

Vykdyti numatytų informacinių

technologijų diegimo ir tobulinimo darbus

Teikti pacientų duomenų į ESPBI IS pagal

Lietuvos.sveikatos sistemos 2017-2015 metų patvirtintą 

programą

Efektyvinti paslaugų teikimą Atsižvelgiant į finansavimą, teikti daugiau dienos

stacionaro ir dienos chirurgijos ambulatorinių paslaugų

Vykdyti patvirtintas korupcijos 

prevencijos priemones

Užtikrinti korupcijos apraiškų kontrolę ir registraciją

Tobulinti administracinę valdymo sistemą Atlikti administracinių procesų įvertinimą

Įdiegti rodiklių stebėsenos ir valdymo sistemą

Tobulinti infrastruktūrą Vykdyti nuolatinę pastatų būklės priežiūrą

Diegti modernias medicinos technologijas



Eil.

Nr.

Strateginės plėtros 

kryptis
Veiklos planas Uždaviniai

3.

Tobulinti žmogiškųjų

resursų vadybą, 

skatinant lyderystę ir

komandinį darbą

Kurti saugią aplinką darbo personalui
Tobulinti infrastruktūrą ir atnaujinti medicinos

techmnologijas, siekiant pacientų ir personal saugumo

Skatinti kolektyve bendradarbiavimą, 

bendruomeniškumą ir lyderystę

Tobulinti vidinę komunikaciją ir

komandinį darbą

Ugdyti darbuotojų bendrąsias ir

specialiąsias kompetencijas

Nuolatos tobulinti profesinę kvalifikaciją

Tobulinti darbuotojų motyvavimo sistemą

Vystyti darbuotojų kompetencijų vertinimo sistemą

Užtikrinti patvirtintų diagnostikos ir gydymo

protokolų taikymą praktikoje

4.

Plėtoti visuomenės

sveikatinimo veiklą, 

tobulinant metodinę bei

informacinę veiklą

Bendradarbiauti su Krizinio nėštumo

centru

Rekomenduoti abojojančioms moterims, kurios nori 

nutraukti nėštumą, pasitarti su Krizinio nėštumo

centro specialistais

Bendradarbiauti su Moterų informacijos

centru

Dalintis informacija apie smurtą ir teikti pagalba

moterims, kurios patiria smurtą

Bendradarbiauti su tarnybomis, kurios

rūpinasi vaiko teisėmis

Nukreipti atatinkamoms tarnyboms moteris, 

neturinčias socialinių įgūdžių ar klurioms reikalinga

kita socialinė pagalba

Bendradarbiauti su Vilniaus miesto 

mokyklų pedagogais

Ruošti sveikatinimo paskaitas ir diskusijas

moksleiviams Jaunimo sveikatinimo centre



FINANSINIŲ RODIKLIŲ POKYČIŲ PROGNOZĖ

2017 m. finansinės veiklos perviršis 164 098, 14 Eur.

Atsižvelgiant į metinių pajamų ir sąnaudų pokyčio matematinę prognozę ir

įvertinus vidinius ir išorinius veiksnius, prognozuojama, kad ir 2018 m.

metinis balansas išliks teigiamas, o grynasis veiklos perviršis nežymiai didės.



GIMDYMŲ SKAIČIAUS PROGNOZĖ 2018 M.

2017 m. gimdymų skaičius – 3147.

Gimdymų skaičius įstaigoje 2006-2016 m. didėjo ir prognozuojama, kad 

2018 m. gimdymų skaičius sieks 3100.



PASLAUGŲ SKAIČIAUS 2018 M. PROGNOZĖ

Suteiktų paslaugų skaičius – 19119 

2018 m. planuojame mažinti stacionarinių paslaugų, didinti ambulatorinių 

konsultacijų skaičių iki 12 000 ir dienos stacionaro paslaugų iki 1 100.



IŠVADOS

1. Įvykdyti kiekybiniai ir kokybiniai 2017 m. įstaigos rodikliai 90 proc.;

2. Ligoninė neturi kreditorinių įsiskolinimų, finansinis rezultatas yra
teigiamas;

3. Investicinių projektų eigos 2017 m. vertinimas parodė, kad lėšos,
panaudojamos įstaigos plėtrai, įsisavinamos efektyviai;

4. Gimdymų skaičius per 2017 m. išliko stabiliai didelis – 3147,
naujagimių skaičius – 3161;

5. Pacienčių apklausos būdu (4941 anketos) gautas patvirtinimas, kad
ligoninė teikia kokybiškas, prieinamas ir saugias antrinio lygio
stacionarines ir ambulatorines paslaugas, balas– 19,35;

6. Pasiteisino VšĮ „Vilniaus gimdymo namai“ vykdoma visuomenės
sveikatinimo veikla. Paskaitose dalyvavo maždaug 4320 dalyvių.
Apklausose dalyvavusių daugiau negu 90 proc. respondentų teigė,
kad paskaitos labai naudingos ir informatyvios ir rekomenduotų savo
draugams bei pažįstamiems;

7. Sėkmingai veikia žindymo ir laktacijos sutrikimų kabinetas.


