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         ŽMOGIŠKŲJŲ RESURSŲ VADYBA 

2012 m. gruodžio 31 d. patvirtinta 254,5 etatinės pareigybės, palyginus su 
2011 metais padidėjo 3 etatais  

(akušerijos skyriuje – 1 et. valytojos, nėštumo patologijos skyriuje – 1 et. 
perinatalinio psichologo – psichoterapeuto, administracija  0,5 et.  atstovo 

ryšiams su visuomene, klinikinės diagnostikos laboratorija – 0,5 et. 
histologijos laboranto  ) 

 

      2012 m. gruodžio 31 d. ligoninėje dirbo 243 darbuotojai, iš jų: 

 

  Gydytojai (iš jų 4 rezidentai) – 51 ( amžiaus vidurkis - 47 m.); 

  Slaugos personalas – 103 ( amžiaus vidurkis - 41 m.); 

  Pagalbinis personalas – 58 (amžiaus vidurkis - 48 m.); 

  Administracija -14  ( amžiaus vidurkis - 49 m.); 

  Ūkio skyriaus personalas -17 (amžiaus vidurkis - 58 m.);  

Bendras amžiaus vidurkis 48 metai; 

Darbuotojų kaita -  2,39 % (savo noru iš darbo išėjo  slaugos  ir pagalbinio 
personalo darbuotojai). 

 



VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2012 M. 

 Administracijos darbuotojo – 3865, 82 Lt 

  Gydytojo – 3038,32 Lt 

 Slaugytojos – 2251,83 Lt 

 Valytojos – 1410,32 Lt 

 Ūkio dalies darbuotojo – 1593,39 Lt 

     Vidutinis DU – 2474,63 Lt 

 

  2012 m. nei vienas įstaigos darbuotojas negavo mažesnio 
atlyginimo nei  2013 metais įteisinta minimali mėnesinė alga, 
todėl atlyginimų korekcijai papildomų išlaidų nereikėjo;  

 



PACIENTŲ SKAIČIUS 
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GIMDYMŲ SKAIČIUS 
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PERINATALINIS MIRTINGUMAS (‰) 
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Neonatalinis mirtingumas 0,5 ‰   



Klausos tyrimas OAE metodu 

n=3348; impulso negauta 116 (3,5%) 

Akių dugno raudonasis refleksas 

n=3286; negauta 9 (0,27%) 

Paimtas kraujas genetiniam tyrimui 

n=3390 

 

BCG 96,5% (+0,5%) n=3278 

HB   96% (+1%)       n=3248 

NAUJAGIMIŲ IŠTYRIMAS IR SKIEPAI 



ENDOSKOPINIŲ OPERACIJŲ DINAMIKA 

 (2012 M. – 805) 



PACIENČIŲ APKLAUSOS REZULTATAI 



VILNIAUS GIMDYMO NAMŲ PATIKRINIMAI 2012 

METAIS 

Teritorinės ligonių kasos (1 neplaninis) –  pažeidimų 

nerasta;  

Vilniaus visuomenės sveikatos centras (1 operatyvioji 

kontrolė) – pažeidimų nerasta; 

Valstybinė darbo inspekcija (1 planinis) – pažeidimų 

nerasta; 

Valstybės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai 

tarnyba prie SAM (dėl skundo) – teisė į kokybiškas ASP 

paslaugas nebuvo pažeista; 

 Įvyko du Stebėtojų tarybos posėdžiai ir vienas 

darbuotojų visuotinis susirinkimas. 

 

 

 



   2012 m. gauti du skundai: 

 Skundą nagrinėjo Lietuvos Respublikos pacientų 

teisių ir žalos sveikatai atlyginimo komisija ir 

nutarė, kad nusižengimų nerasta;  

 Į vieną skundą atsakėme patys. Pareiškėja daugiau 

nesikreipė. 

 

2012 METAIS GAUTI SKUNDAI IR 

IŠVADOS 



KIEKYBINIAI RODIKLIAI 
Eil. 

Nr. 

Veiklos užduočių vertinimo 

rodikliai 

Rodiklių vertinimo kriterijus Įvykdytų rodiklių vertinimo kriterijus 

Kiekybiniai rodikliai 

1. Finansinis įstaigos veiklos 

rezultatas 

Teigiamas 105540,33 

Pridedama. 2013-02-28 veiklos rezultatų 

ataskaita pagal 2012m. gruodžio 31 d. 

duomenis Nr.4 

2. Sąnaudų darbo 

užmokesčiui dalis 

Neviršyti 75 proc. 71,72 proc. 

Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčio 

dalis=darbo užmokestis ir socialinio 

draudimo sąnaudos/ pagrindinės veiklos 

sąnaudos 8248259,22/11500209,80 = 71,72 

proc. 

3. Papildomų finansavimo 

šaltinių pritraukimas 

Ne mažiau 4 proc. nuo visų gautų 

pajamų 

7,9 proc. nuo visų gautų pajamų 

Papildomų finansavimo šaltinių 

pritraukimas = pajamas už suteiktas 

medicines paslaugas kurias apmoka įvairūs 

fiziniai ir juridiniai asmenys ir gauta 

parama/ pagrindinės veiklos pajamas 

916663,38/11603333,87=7,90 proc. 



KOKYBINIAI RODIKLIAI 
 

 

1. 

 

 

Pacientų pasitenkinimo teikiamomis 

paslaugomis lygis ir pacientų skundų 

tendencijos 

 

 

Apklausų duomenimis teigiamas 

vertinimas ne mažiau 80 proc. 

 

 

Apklausų duomenimis teigiamas vertinimas 

99 proc. 

Buvo apklaustos 418 pacienčių, iš kurių 4 

vertino neigiamai, o tai sudaro 0,96 proc. 

Pagrįstų skundų mažiau 0,1 proc. 

nuo metinių ambulatorinių 

konsultacijų ir gydytų pacientų 

stacionare 

Pagrįstų skundų mažiau 0 proc. nuo 

metinių ambulatorinių konsultacijų ir 

gydytų pacientų stacionare. Pagrįstų 

skundų nebuvo. 

2. Darbuotojų kaitos rodiklis Ne daugiau 3 proc. 2,39 proc. 

2012 m. bendras etatinių darbuotojų skaičius – 

251. Priimtų(15) – atleistų (9) darbuotojų 

skirtumas, neskaitant laikinų darbuotojų – 6. 

6×100÷251=2,39 proc. 

3. Prioritetinių paslaugų teikimas Paslaugų augimas 5 proc. Paslaugų augimas 10,4 proc. 

2012 m. paslaugų atlikta 14235, o 2011 m. - 

12891. 

14235×100÷12891=10,4 proc. 

4. Informacinių technologijų diegimas ir vystymo 

lygis 

Metinių planuotų užduočių 

įvykdymas 100  proc. 

Metinių planuotų užduočių įvykdymas 

 100  proc. 

Atnaujintas vietinis kompiuterinis tinklas ir 

įdiegta tarnybinė darbo stotis (serveris). 

Pastoviai tobulinama įtaigos interneto svetainė. 

Pridedama. PVM sąskaita faktūra Nr. 

BG003031 ir priėmimo – perdavimo aktas Nr. 

2012_04_17. 

5. Užtikrinti vidutinį gydymo laiką 100 proc. Vidutinis gydymo laikas akušerijos profilio 3,89 

paros. 

Vidutinis gydymo laikas ginekologijos profilio 

1,35 paros. 

Įvykdyta. 

Akušerijos profilio 2012 m. lovadienių skaičius 

– 13120. Ligonių skaičius – 3373. 

13120÷3373 = 3,89 proc.  

Ginekologinio profilio 2012 m. lovadienių 

skaičius – 3610. Ligonių skaičius – 2665. 

3610÷2665 =1,35 proc. 



PAJAMOS 2012 M. 



SĄNAUDOS 2012 M. 



PAGRINDINIŲ SĄNAUDŲ RŪŠIŲ PALYGINIMAS 2012 M. SU 2011 M. 



2012 M. IŠ VALSTYBĖS GAUTA– 500 000, 00LT VIP LĖŠŲ 

 

 

 

 

Pirkta medicinos įranga  
 



LIETUVOS – ŠVEICARIJOS PROGRAMA 

  “ENERGIJĄ TAUSOJANČIŲ TECHNOLOGIJŲ ĮDIEGIMAS VŠĮ 

VILNIAUS GIMDYMO NAMAI, TEIKIANČIOJE SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS PASLAUGAS NĖŠČIOSIOMS GIMDYVĖMS IR 

NAUJAGIMIAMS” CH-7-SAM-06 

 

Atliktas techninis projektas 



APIBENDRINIMAS VADYBOS ASPEKTU 

Viešosios įstaigos Vilniaus gimdymo namų pagrindinis tikslas – teikti 
kokybiškas, prieinamas ir saugias antrinio lygio  stacionarines  
akušerijos ir ginekologijos, neonatologijos, anesteziologijos-
reanimacijos  ir antrinio lygio ambulatorines paslaugas pacientams; 

 Įgyvendinti investiciniai projektai pakeitė  įstaigos įvaizdį, tapome 
modernia ir patrauklia gydymo įstaiga. Atnaujintas ir suremontuotas 
akušerijos korpusas; 

  1999 metais ligoninei suteiktas   Naujagimiams palankios ligoninės 
statusas, 2010 m. įvykusi atestacija patvirtino šį statusą; 

Vilniaus gimdymo namai teikia smurto aukoms informacinę, 
ginekologinę ir psichologinę pagalbą; 

 Internetinė VšĮ Vilniaus gimdymo namų svetainė teikia informaciją 
visuomenei apie įstaigos veiklą ir teikiamas paslaugas; 

Siekiame pateisinti kiekvienos pacientės lūkesčius, teikiamos 

paslaugos orientuotos į pacientę ir jos šeimą. 



 Gimdymo namai yra Naujagimiams palanki ligoninė; 

 Moterų informacijos centro esame paskelbti smurto aukoms 
padedanti ligoninė; 

 Įvykdyti kiekybiniai ir kokybiniai 2012 m. veiklos rodikliai; 

 Neturime įsiskolinimų (kreditorinių); 

 Darbo užmokesčio fondas padidėjo 2 %; 

 Pereiname palaipsniui prie e-medicinos; 

 Pacientėms teikiamos kokybiškos ir saugios paslaugos; 

 Gimdymų skaičius 2012 m. - 3384; 

 Perinatalinis mirtingumas 0,58‰; 

 Moterų mirtingumas – 0; 

 Orientuojamės į organus tausojančias ir  endoskopines 
operacijas ginekologijoje. 

IŠVADOS 



AČIŪ UŽ DĖMESĮ! 


