KAUNO SLAUGOS LIGONINĖS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2016-03-31 Nr. (1.10) -4
Viešosios įstaigos Kauno slaugos ligoninės (toliau – ligoninė) ataskaita parengta vadovaujantis 1996 m.
liepos 3 d. Nr. I-1428 Lietuvos Respublikos Viešųjų įstaigų įstatymo 12 str. ir jo pakeitimais bei papildymais (
Žin. 2011, Nr. 78-3794; Žin. 2013, Nr. 75-3755; paskelbta TAR 2015-04-30, i. k. 2015-06526) ir Lietuvos
Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-1019 „Dėl Lietuvos
nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių
rodiklių ir vadovaujančių darbuotojų mėnesinės kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin.
2011, Nr. 149-7010; Žin. 2012, Nr. 44-2185, 63-3188; Žin., 2013, Nr. 80-4035; TAR 2015-02-05, i. k.
2015-01784; TAR 2016-03-15, i. k. 2016-04806 ).
Viešoji įstaiga Kauno slaugos ligoninė įkurta Kauno miesto Tarybos 1993 m. sausio 14 d. sprendimu
(Savivaldybės ir Lietuvos Caritas Jungtinės veiklos sutartimi). Nuo 1997 m. ligoninė turi Viešosios įstaigos
statusą. Licencijos Nr. 348. VšĮ Kauno slaugos ligoninės veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos
Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro,
Valstybinės ligonių kasos direktoriaus įsakymais ir kitais teisiniais aktais, reglamentuojančiais
sveikatos priežiūros įstaigų ir jų vadovų veiklos principus, Kauno miesto savivaldybės mero ir
administracijos direktoriaus sprendimais ir įsakymais, VšĮ Kauno slaugos ligoninės įstatais
(patvirtintais Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 24 d. įsakymu
Nr. A-2016) ir ligoninės stebėtojų tarybos sprendimais.
INFORMACIJA APIE LIGONINĖS VEIKLOS TIKSLUS IR POBŪDĮ, VEIKLOS TIKSLŲ
ĮGYVENDINIMĄ IR VEIKLOS REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS, VEIKLOS PLANAI IR
PROGNOZĖS ATEINANTIEMS FINANSINIAMS METAMS.
Ligoninė, vykdydama savo misiją, teikti slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyviosios
pagalbos paslaugas sergantiesiems lėtinėmis ligomis su organų sistemų funkciniais
nepakankamumais, dalinai ar pilnai praradusiems savarankiškumą bei nepagydomų ligų išeičių
stadijose esantiems pacientams, siekė šių tikslų:
1. organizuoti ir teikti palaikomojo gydymo, slaugos, paliatyviosios pagalbos, minimalias
atstatomąsias, socialines bei dvasinės slaugos paslaugas, gerinti paslaugų kokybę bei darbuotojų
darbo sąlygas, siekti šiuolaikiškų paliatyviosios pagalbos paslaugų įgyvendinimo;
2. kelti darbuotojų kvalifikaciją dalyvaujant podiplominių centrų organizuojamuose kursuose,
įvairiuose seminaruose, konferencijose bei organizuojant mokymus;
3. vykdyti finansinę – ūkinę veiklą;
4. vykdyti įgyvendinto ES struktūrinių fondų finansuoto projekto Nr. VP3-2.1-SAM-10-V
„Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarių paslaugų
optimizavimas“ įsipareigojimus.
Ligoninėje yra 50 lovų. Teikiamos stacionarinės pirminio lygio palaikomojo gydymo ir slaugos bei
paliatyviosios pagalbos paslaugos suaugusiems. Ligoniai nukreipiami pirminių sveikatos priežiūros centrų
(PSPC) arba stacionarų gydytojų siuntimais. Dėl paslaugų finansavimo sudaroma sutartis su Kauno teritorine
ligonių kasa (TLK).
Ligonių registracija
Dėl guldymo į VšĮ Kauno slaugos ligoninę ligoniai įrašomi į eilę. Ligoninė nuo įkūrimo dienos savo
veikloje stengiasi taikyti paliatyviosios pagalbos principus. Todėl guldant į ligoninę pirmenybė teikiama
paliatyviosios pagalbos reikalingiems ligoniams (daugiausia sergantiems onkologinėmis ligomis išeičių
stadijose, esantiems komoje), vienišiems, su pragulomis, tarpininkaujant miesto socialinės paramos skyriui ir
seniūnijoms bei iš kitų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų. Šie ligoniai, esant galimybei, guldomi
tuoj pat ar per artimiausias savaites.
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Per metus buvo užregistruoti - 824 ligoniai. Iš jų paguldyti – 236 ligoniai; į kitas slaugos ligonines
paguldyti – 118; atsisakė – 119; mirė – 184; nebuvo telefoninio ryšio (neatsiliepė ar ne tas numeris) - 56; su
netinkamu ligos kodu – 13; į kitus metus perrašyti 98 asmenys.
Ligonių nukreipimai į ligoninę.
Ligoniai guldomi tik su siuntimais: iš pirminių sveikatos priežiūros centrų ir stacionarų.
Jie pasiskirstė taip:
1. Su ligoninių gydytojų siuntimais – 173 ligonis ( 65,03 %). Daugiausia iš:
 VŠĮ Kauno klinikinės ligoninės – 62 ligoniai (23,31 %);
 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VŠĮ Kauno klinikų Filialas Onkologijos ligoninė 49 ligoniai (18,42%);
 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės VŠĮ Kauno klinikos – 29 ligoniai (10,90 %);
 VŠĮ Respublikinės Kauno ligoninės – 24 ligonių (9,02%);
2. Su PSPC gydytojų siuntimais atvyko 65 ligoniai, kurie sudarė ( 24,44 % ). Daugiausia iš :
 VŠĮ Dainavos poliklinikos - 23 ligoniai (8,65 % );
 VŠĮ Šilainių poliklinikos – 16 ligonių (6,02 %);
 VŠĮ Šančių poliklinikos – 9 ligoniai (3,38 % )
 VŠĮ Kalniečių poliklinikos – 8 ligoniai (3,01 % );
 VŠĮ Centro poliklinikos - 5 ligoniai (1,88 % );
3. Privačių PSPC – 28 ligoniai, kurie sudarė ( 10,53 % ), iš jų daugiausiai:
 UAB „saulės šeimos medicinos centras“ – 5 ligoniai (1,88 % );
 UAB „Medgintras“ – 3 ligoniai (1,13 %);
Sveikatos priežiūros paslaugos.
Per 2015 m. paslaugos suteiktos 323 ligoniams. Naujai atvyko 266 ligoniai. Pagal lytį ligoniai pasiskirstė
taip: 162 moterys (60,9 %) bei 104 vyrų (39,1 %). Iš 2014 m. atkelta 57 ligoniai bei į 2016 m. sveikatos
priežiūros paslaugos pratęstos 51 ligoniams. Išrašyti - 134 ligoniai (iš jų į kitus stacionarus perkelti – 51), mirė –
138 ligoniai.
Įvykdyta – 20259 lovadieniai. Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo per Kauno TLK apmokėta
19742 lovadieniai. Iš jų suteikta paliatyviosios pagalbos paslaugų – 8422 lovadieniai (152 ligoniams). 6
ligoniai, išnaudoję 120 dienų TLK finansuojamą laikotarpį, patys apmokėjo tolimesnę slaugą ir palaikomąjį
gydymą už 517 lovadienių.

Pagal faktiškai įvykdytų lovadienių skaičių pagrindiniai veiklos rodikliai yra šie:
Lovos užimtumas – 394,84. Lovos apyvartos rodiklis – 5,44. Vidutinė gulėjimo trukmė – 72,58 d.
2015 m. buvo pristatytos papildomos lovos (2015 m. vidutinis lovų skaičius - 55), siekiant įvykdyti 2013
m. baigto projekto „VšĮ Kauno slaugos ligoninės renovacija ir paliatyviosios pagalbos paslaugų plėtra“
stebėsenos rodiklį - unikalių pacientų skaičių, todėl šių rodiklių reikšmės yra žymiai didesnės.
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Bendras lovadienių skaičius pagal paslaugų kodus ir finansavimo šaltinius:
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5

Paslaugų pavadinimas

Paslaugos
kodas

Slauga ir palaikomas gydymas
Vegetacinių ligonių palaikomasis gydymas
Onkologinių ligonių palaikomasis gydymas
I
Negalinčių savęs aptarnauti ligonių
palaikomasis gydymas
Suaugusių paliatyvioji pagalba
Viso:

114
1976
1977

Lovadienių skaičius
TLK
Mokamų
finansuojamų
atvejų
1567
9
188
-

Viso
1576
188

1979

9565

508

10073

2972

8422
19742

517

8422
20259

Išrašytų (išvykusių ir mirusių) ligonių pasiskirstymas pagal susirgimų grupes ir amžių:
Susirgimų grupės
Navikai
Nervų sistemos ligos
Kraujotakos sistemos ligos
Endokrinologinės sistemos ligos
Traumos ir būklės po traumų
Psichikos ligos
Sąnarių ligos
Inkstų ligos
Koma
Viso:

-

Amžius
45 - 64 m
30
3
1
1
1

-

-

2
2

6
42

15 - 44 m
1
-

Viso
65m
74
12
108
17
6
2
1
7
221

skaičius
104
16
109
1
18
6
2
1
15
272

%
38,20
5,9
40,1
0,4
6,6
2,2
0,7
0,4
5,5
100

Pagal susirgimus didžiausias gydytų ligonių grupes sudarė: sergantys kraujotakos sistemos
ligomis –109 ligoniai (40,1%) ir onkologinėmis ligomis – 104 ligonių (38,2%.).
Ligonių su kraujotakos sistemos ligomis grupė pasiskirstė sekančiai:
 sergantys galvos smegenų insultais ar su jų liekamaisiais reiškiniais – 37 ligoniai;
 sergantys lėtiniu širdies nepakankamumu – 56;
 sergantys galvos smegenų lėtine išemija – 14;
 sergantys kojų arterijų – 2.
Mirusių ligonių pasiskirstymas pagal susirgimų grupes:
Mirę ligoniai

Susirgimo grupės
Onkologiniai susirgimai
Lėtinis širdies nepakankamumas
Koma
Galvos smegenų kraujotakos ligos
Nervų sistemos ligos
Viso

abs. sk.
81
28
10
15
4
138

%
58,7
20,3
7,2
10,9
2,9
100

Dažniausios mirties priežastys buvo šios: onkologiniai susirgimai – 58,7 %, antroje vietoje lėtinis širdies nepakankamumas – 20,3 %.
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Paliatyviosios pagalbos paslaugos.
Per 2015 m. paliatyviosios pagalbos paslaugų pateikta TLK – 8422lovadieniai 152 ligoniams.
Iš 152 paliatyviosios pagalbos ligonių į kitas ligonines perkelta – 16 ligonių, į namus išvyko – 4 ligoniai, mirė 102, į 2016 m. perrašyta - 30 ligonių. Iš 2014 m. atkelti - 18 ligonių.
Gydyti 25 ligoniai, esantys komoje. Bendra vidutinė paliatyviųjų ligonių gulėjimo trukmė - 69,0 dienos,
komoje esančių – 204,1 dienos. 10 ligonių, esančių komoje ir išnaudoję visas 365 dienas, perkelti į 2016 metus.
Paliatyviosios pagalbos paslaugas gavusių ligonių pasiskirstymas pagal susirgimo baigtį:
Išeitys
Mirė
Perkelti į kitas stacionarus
Išvyko į namus
Perkelti į 2016 m.
Viso:

Ligonių skaičius
102
16
4
30
152

Procentai
67,10
10,53
2,63
19,74
100

Paliatyviosios pagalbos ligonių (pateiktų TLK) pasiskirstymas pagal susirgimų grupes:
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5
6

Susirgimas

Ligoniai

Lovadieniai

Onkologiniai susirgimai
Koma
Psichikos ligos
Lėtinis širdies nepakankamumas
Nervų sistemos ligos
Lėtinis inkstų nepakankamumas
Viso:

110
25
11
3
2
1
152

4597
3061
566
110
86
2
8422

Vidutinė gulėjimo
trukmė (dienomis)
41,79
204,1
113,2
36,7
43
2
69,0

Teikdami šias paslaugas, siekėme gerinti ligonių gyvenimo kokybę, pateisinti jų artimųjų
lūkesčius, teikti pagalbą ištikus netekčiai. Taikant komandinio darbo principus ir suformavus
dvasinės misijos grupę, siekėme skleisti paliatyviosios pagalbos supratimą, jos principus bei
informuoti apie šias paslaugas ligonius, jų artimuosius, medikus bei visuomenę. Paliatyviosios
pagalbos paslaugų poreikis yra didelis. Tai parodo didesnis suteiktų paslaugų skaičius negu buvo
numatyta su Kauno TLK sudarytoje sutartyje.
Tyrimai ir konsultacijos.
Guldomi ligoniai turėtų būti ištirti. Dėl ligonių pervežimo sudaryta sutartis su GMP stotimi.
Tyrimai atliekami esant pablogėjimams, gydymo kontrolei ar iškeliant į ilgalaikės socialinės globos
įstaigas.
Klinikiniai ir biocheminiai tyrimai atliekami UAB „Antėja“ klinikinėje laboratorijoje, bakteriologiniai ir
imunologiniai - Kauno klinikinėje ligoninėje - pagal sutartis. Glikemijos tyrimai atliekami Kauno slaugos
ligoninėje, per 2015 m. jų atlikta 902.
Dėl gydytojų – specialistų konsultacijų sudarytos sutartys su Kauno miesto asmens sveikatos priežiūros
įstaigomis. Mūsų pacientams buvo suteikta 17 gydytojų specialistų konsultacijų ( loristas -7, stomatologas – 2,
traumatologo - 6 ir neurologo – 2).
Už atliktus tyrimus ir specialistų konsultacijas per 2015 m. sumokėta 2490,- Eur.
Užrašytos 123 elektrokardiogramos.
Atstatomosios (reabilitacinės) paslaugos.
Kineziterapeutų teiktos atstatomosios paslaugos: kineziterapijos - 4620 procedūros 125 pacientams (39%
visų ligoninės pacientų), masažas - 982 procedūros 63 pacientams (20 %), elektrinė raumenų ir
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nuskausminamoji stimuliacija bei poliarizuotos šviesos procedūros – 388 procedūros 53 pacientams (16 %), 4
pacientam buvo taikyta magnetoterapija 33 procedūros ( 10 %).
Socialinės paslaugos.
Paslaugos suteiktos 323 pacientams. Teikiant socialines paslaugas bendradarbiauta su ligonių
artimaisiais, slaugos personalu, kitomis įstaigomis: su seniūnijomis, sveikatos priežiūros, globos
socialinės rūpybos, teisėsaugos, Kauno TLK ir kitomis.
Paslaugų rūšys:
 Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas;
 Ligonių pervežimo, apipirkimo, lydėjimo į kitas įstaigas (paštas, seniūnija, bankas),
paslaugų tęstinumo ligoniui grįžus į namus, vienišų ligonių laidojimo iš savivaldybės lėšų
organizavimas ir pan.
 Dokumentų tvarkymas įvairiais klausimais: nukreipimas į NDNT (suruošti 21 siuntimas);
pensijos (senatvės, našlių, netekto darbingumo), kompensacijos (slaugos ir pagalbos (priežiūros)
išlaidų, transporto išlaidų, būsto šildymo ir karšto vandens), kompensacinė technika; pažymėjimų
padarymas (pensininko, neįgaliojo); asmens dokumentų padarymas (pasas, asmens tapatybės
kortelė); apgyvendinimas ilgalaikėje socialinės globos įstaigoje (suruošti ir apgyvendinti 4 ligoniai);
globos / rūpos nustatymas; artimųjų paiešką;
 Sociokultūrinės paslaugos: studentų, moksleivių, dienos centro vaikų priėmimas ir lydėjimas
pas ligonius Šv. Kalėdų, Šv. Velykų, ligonių dienos proga; ligonių / personalo gimtadienių
organizavimas; stendinių sveikinimų / minėjimų ruošimas;
 Darbas su studentais: paskaitų skaitymas, vadovavimas socialinio darbo praktikai;
 Darbas su savanoriais: priėmimas, bendradarbiavimas;
 Ligonių registravimas į eilę, ligonių priėmimas, ligos istorijų užvedimas, archyvavimas;
 Ligonių pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis vertinimas;
 Kitų paslaugų teikimas.
Sielovadinės paslaugos.
Dvasinio asistento paslaugos suteiktos - 323 ligoniams.
Organizuota: religiniai patarnavimai (kas savaitę aukojamos Šv. Mišios, kapeliono ligonių lankymas);
dalyvaujant Kunigų seminarijos studentui; kassavaitinis ligonių lankymas su savanorių muzikos ir maldos
grupelėmis; šventinių renginių organizavimas aplankant kiekvieną ligonį; 1 savaitės trukmės moksleivių
savanoriško darbo praktika su užbaigiamuoju renginiu kassavaitinės ligonių savitarpio pagalbos grupės,
rekolekcijų organizavimas personalui, foto parodos „Palaiminti mažutėliai“ pristatymas, jos perkėlimas į kitas
įstaigas; šunų terapijos valandėlės, paskaitų skaitymas sielovados temomis.
Viena iš svarbiausių įstaigos darbo vertinimo sričių yra nepageidaujami įvykiai, neatitiktys.
Nepageidaujamų įvykių neužregistruota. Skundų nebuvo gauta. Įvertinus kelias pacientų apklausas skirtingomis
temomis, matoma, kad pacientai yra patenkinti įstaigos teikiamomis paslaugomis. Metinio ligonių/artimųjų
pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis vertinimo išvada - 18,9 balo iš galimų 20.
Siekėme užtikrinti galimai geresnes darbo sąlygas personalui. Sudaromos galimybės mokytis ir kelti
kvalifikaciją.
Be tiesioginių paslaugų ligoniams teikimo, sudaromos sąlygos atlikti praktikas atitinkamų švietimo įstaigų
studentams bei darbo rinkos centrų lankytojams. Tai teikia abipusę naudą. Todėl VšĮ Kauno slaugos ligoninė
glaudžiai bendradarbiauja su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, Vytauto Didžiojo Universitetu, Lietuvos
sporto universitetu, Kauno kolegija, Statybininkų mokykla, Tarpdiecezine kunigų seminarija, VšĮ Kauno
paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centru, UAB Kauno Petrašiūnų darbo rinkos mokymo centru.
Studentai ligoninėje atlieka savo praktines užduotis, įgyja darbinių įgūdžių ar renka medžiagą savo studijų
darbams. Atitinkamoms studentų praktikoms vadovauja mūsų ligoninėje paskirti atsakingi asmenys – klinikiniai
instruktoriai, mentoriai.
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LIGONINĖS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ
FINANSINIŲ METŲ
PRADŽIOJE IR PABAIGOJE, DALININKŲ KAPITALO DYDIS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR
PABAIGOJE.
VšĮ Kauno slaugos ligoninės dalininkas - Kauno miesto savivaldybė. Dalininko kapitalą sudaro – 5159,62
Eur., kuris per 2015 m. nesikeitė.
LIGONINĖS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS IR ŠIŲ LĖŠŲ
PANAUDOJIMAS PAGAL EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS.
Pagrindinis paslaugų finansavimo šaltinis – lėšos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.
2015 m. 1 balo vertė buvo 0,99 lito.
Pagrindinės pajamos gaunamos iš Kauno TLK pagal pateiktą joms faktinį lovadienių skaičių 2015 m. jos
sudarė 649101,00 Eur.
Pajamos pasiskirstė:
Sąskaita
Pajamos
649101,741201
7412202
7720001
7014101
7014102
7014103
7024001
Viso:

Pajamų šaltiniai
TLK finansavimas

13551,1020,-

Viršytas gulėjimo laikas – pacientai susimokėjo
Darbuotojų įnašas už maistą

24916,-

Panaudotos paramos finansavimas

688588,-

Visais metais yra matomas lėšų augimas. 2015 m. gale finansinis rezultatas buvo teigiamas, tam
turėjo įtakos ir papildomai sumokėta TLK suma 48815 Eur. už viršytas paliatyviosios pagalbos
paslaugas.

Suma (tūkst. Eur.)

Finansavimas iš Kauno TLK
2011 m. - 2015 m.
649,1

508,5

2011 m.

498,5

2012 m.

564,3

2013 m.

568,7

2014 m.

2015 m.

INFORMACIJA APIE LIGONINĖS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ PER
FINANSINIUS METUS.
Ligoninė naudoja pagal Kauno miesto Savivaldybės sveikatos skyriaus sutartį perduotą turtą už
65787,36 Eur. Tai: pagrindinis pastatas - pradinė vertė 38003,06 Eur., ir šaligatvis, tvora, asfaltinė
danga – 7255,27 Eur. Gamybinis - ūkinis inventorius 4991,10 Eur., automobilis – 14191,38,- Eur..
elektrokardiografas 1398,17 Eur. Iš sveikatos apsaugos ministerijos pagal panaudą gauta medicinos
priemonių sumoje už 279,164 Eur, Iš UAB „Corpus Sanum“ – 144,810 Eur. Pagal Valstybės turto
panaudos sutartį Nr. PS-110 žemė įvertinta už 51682,40 Eur (buvo 178449,00 Lt.)
Turtas pagal panaudą parodomas užbalansinėse sąskaitose. Iš viso nebalansinis turtas sudarė
37235,12 Eur.
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Per 2015 metus įsigytas ilgalaikis turtas:
Turto pavadinimas

Turto kaina (Eur.)
2599,77

Kompiuteriai ir jų įrangos konfigūravimo darbai
Šlapimo pūslės tūrio matuoklis

7 300,00

Dujinė viryklė su orkaite GR732E

1 936,00

Baldai (virtuvės baldų komplektas, knygų
komoda, spintelė)
Iš Viso:

1 291,00

Pajamų šaltiniai
valstybės biudžeto lėšomis
paramos lėšomis
paramos lėšomis
paramos lėšomis- 2 proc.

13 126,77 €

Ligoninės visą ilgalaikį turtą sudaro 657110,16 eurų. Amortizacija - nusidėvėjimas – 58158,47
eurų. Likutinė vertė – 525322,34 eurų. Nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiogiai proporcingu metodu.
Ilgalaikis turtas apskaitomas nuo 500 eurų ir naudojamas ne mažiau kaip vienerius metus.
2015 m. parašytas projektas ir gautas finansavimas iš Celso Costa fondo (Ispanija). Jo dėka
įsigytas nešiojamas šlapimo pūslės skeneris.
Ilgalaikio turto, kuris per 2014 m. jau nusidėvėjo, bet ir toliau lieka naudojamas ligoninės
veikloje sąrašas:
Eil.
Nr.
1
2
3
4
5
6

Turto pavadinimas
Keltuvas
Keltuvas
Basoninė
Basoninė
Basoninė
Basoninė
Kompiuteris
Viso:

Įsigijimo data

Inventorinis Nr.
1712041-1
1712041
1712042-1
1712042
1712043-1
1712043
1712056

2009-10-30
2009-11-03
2009-11-03
2011-08-08

Įsigijimo
vertė, Eur.
442,45
1769,8
1024,07
4096,270
1024,07
4096,270
775,91
13228,84

Likutinė
vertė, Eur.
0,29
0,28
0,29
0,28
0,29
0,28
0,000
1,71

Iš viso iki 2015-12-31 VšĮ Kauno slaugos ligoninėje likusio naudoti nusidėvėjusio turto
įsigijimo savikaina sudarė 34442,46 Eur., kurio likutinė vertė yra 125,41 Eur.
LIGONINĖS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS
2015 m. per dieną vienam ligoniui buvo skiriama: mitybai– 1,80 €, medikamentams – 1,20 €, slaugos
priemonėms – 0,80 €. Atlyginimų fondas sudarė 63 %.
Išlaidos per finansinius metus sudaro:

644566,- €

Darbo užmokesčiui
Įnašai socialiniam draudimui
Medikamentams ir medicinos pagalbos priemonėms
Ligonių maitinimui
Komunalinės paslaugos
Ryšių paslaugos
Remontas
Kitos išlaidos (mokesčiai į biudžetą, darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, nusidėvėjimo,
transporto ir kt. paslaugos)

381144,- €
117580,- €
34191,- €
34693,- €
26796,- €
1472,- €
1347,- €
47343,- €
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LIGONINĖS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE
Ligoninėje yra šie padaliniai: stacionaro skyrius, administracija bei ūkio dalis.
Ligoninėje metų pabaigoje dirbo 68 darbuotojai, iš kurių 6 darbuotojai buvo išleisti į vaiko priežiūros (iki
vaikui sueis treji metai) atostogas. Užimtų etatų buvo 51,875.
Ligoninės struktūra: 6 gydytojai– 2,125 etatai, 12 bendrosios praktikos slaugytojų – 9 etatai, 22
slaugytojų padėjėjų- 21,75 etato, 3 kineziterapeutai užėmė 2 etatus, kitas personalas sudarė 17 etatų.
Ligoninėje dirba 3 darbuotojai, atliekantys administracinės veiklos funkcijas, 1 socialinis darbuotojas,
1 dvasinis asistentas, 6 darbuotojai dirbantys virtuvėje, 3 valytojos, 2 pagalbinio personalo
darbuotojai, 1 skalbėja. Bendrosios praktikos slaugytojos, slaugytojų padėjėjos dirba slenkančiu grafiku dviem pamainom.
Visi gydytojai, bendrosios praktikos slaugytojos ir kineziterapeutai turi galiojančias licencijas.
Per 2015 m. dalyvavo kvalifikacijos kėlimo kursuose ir seminaruose: gydytojai – 374 val., bendrosios
praktikos slaugytojos - 200 val., kineziterapeutai -68 val., soc. darbuotoja – 26 val.
1 kineziterapeutė baigė Lietuvos sporto universiteto magistro studijas, kita - dalyvavo tarptautiniuose
seminaruose Ispanijoje ir Turkijoje.
Dvasinė asistentė mokėsi Vytauto didžiojo universiteto religijos magistro studijose.
LIGONINĖS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS
Viešosios įstaigos organai yra visuotinis dalininkų susirinkimas ir vienasmenis valdymo organas direktorė. Administracijos darbo užmokestis su priskaitymais socialiniam draudimui yra 40263,40 Eur.
DUOMENYS APIE LIGONINĖS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO
UŽMOKESČIUI IR KITOMS LIGONINĖS VADOVO IŠMOKOMS
VšĮ Kauno slaugos ligoninėje nuo 1998-01-14 direktorės pareigose yra Rita Kabašinskienė. Išsilavinimas
- aukštasis universitetinis- medicininis. 2005 metais baigė visuomenės sveikatos vadybos studijų programą ir
gavo magistro kvalifikacinį laipsnį. Nuo 2003 iki 2014 metų buvo Lietuvos paliatyviosios medicinos draugijos
pirmininkė. Nuo 2007 metų yra Lietuvos skausmo draugijos valdybos narė. 2003 m. – 2011 m. ir nuo 2015 metų
gegužės mėnesio Kauno m. savivaldybės Bendruomenės sveikatos tarybos narė.
Išlaidos vadovo darbo užmokesčiui per finansinius metus yra 17213,22 Eur. Nuo 2009-09-01 ligoninėje
dirba ir gydytojos pareigose 0,125 etato krūviu.
LIGONINĖS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO UŽMOKESČIUI
IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS
Ligoninėje yra sudaryta stebėtojų taryba, gydymo taryba, slaugos taryba, vidaus medicininio audito grupė
ir medicinos etikos komisija. Už veiklą ligoninės kolegialiuose organuose šių organų nariams neatlyginama.
LIGONINĖS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU LIGONINĖS DALININKAIS SUSIJUSIEMS
ASMENIMS, NURODYTIEMS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ 3 STRAIPSNIO 3 DALYJE.
Su ligoninės dalininku susijusiems asmenims nurodytiems Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje,
nebuvo mokamos jokios išmokos.

Direktorė

Rita Kabašinskienė
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