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DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO
Siunčiame Kretingos ligoninės 2021 m. veiklos kokybės ir veiklos efektyvumo vertinimo
rodiklių duomenis.
PRIDEDAMA:
1. Kretingos ligoninės 2021 m. veiklos kokybės ir veiklos efektyvumo vertinimo rodikliai (4
lapai).
2. Pacientų bendro pasitenkinimo Kretingos ligoninėje teikiamomis asmens sveikatos
priežiūros paslaugomis lygio įvertinimas (3 lapai).
3. Personalo rankų higienos atitikties rankų higienos procedūrai Vidaus medicininio audito
protokolas Nr. 12 (2 lapai).
4. Rankų dezinfektantų sunaudojimo Kretingos ligoninėje 2021 m. rodiklio stebėsena (2
lapai).
5. Kretingos ligoninės 2021 m. antimikrobiniams vaistiniams preparatams atsparių
mikroorganizmų stebėsenos rezultatų ataskaita (2 lapai).
6. Antimikrobinių vaistinių preparatų suvartojimo Kretingos ligoninėje 2021 m. stebėsena (2
lapai).
7. Ištirtų kraujo kultūrų skaičius 2021 metais 1 000 lovadienių Kretingos ligoninėje (1 lapas).
8. Kretingos ligoninės 2021 m. „Operacinės užimtumo vidurkio“ rodiklio stebėsena (1
lapas).
9. Stacionarinių ligonių, sergančių miokardo infarktu ir nestabilia krūtinės angina,
diagnostikos ir gydymo tinkamo užtikrinimo lygio Vidaus medicininio audito protokolas
Nr. 11 (3 lapai).

Vyriausiasis gydytojas

Romaldas Sakalauskas

A. Šalavėjus tel. +37069829157 El. paštas aleksandras.salavejus@kretingosligonine.lt

KRETINGOS LIGONINĖS 2021 METŲ VEIKLOS KOKYBĖS VERTINIMO RODIKLIAI
3.

Pragulų
išsivystymo
dažnis:

3.1. Kretingos
Aktyvaus gydymo atvejų, kai gydymo
ligoninės aktyvaus Kretingos ligoninėje metu išsivystė
gydymo
pragulos, skaičiaus ir visų Kretingos
padaliniuose
ligoninėje aktyvaus gydymo atvejų
skaičiaus santykis 0%.

Duomenų šaltinis – Kretingos
ligoninės duomenų
registravimo sistema

3.2. palaikomojo
gydymo ir slaugos
paslaugas
teikiančiuose
Kretingos
ligoninės
padaliniuose

Palaikomojo gydymo ir slaugos atvejų, kai Duomenų šaltinis – Kretingos
gydymo Kretingos ligoninėje metu
ligoninės duomenų
išsivystė pragulos, skaičiaus ir visų
registravimo sistema
Kretingos ligoninėje palaikomojo gydymo
ir slaugos atvejų skaičiaus santykis 0%.

3.3. paliatyviąją
pagalbą
teikiančiuose
Kretingos
ligoninės
padaliniuose

Paliatyviosios pagalbos atvejų, kai
gydymo Kretingos ligoninėje metu
išsivystė pragulos, skaičiaus ir visų
Kretingos ligoninės paliatyviosios
pagalbos atvejų skaičiaus santykis 0%.

Duomenų šaltinis – Kretingos
ligoninės duomenų
registravimo sistema

4.

Pacientų bendro
pasitenkinimo
Kretingos
ligoninėje
teikiamomis
asmens sveikatos
priežiūros
paslaugomis lygis

Pacientų bendro pasitenkinimo lygis
0,9965. Išdalinta anketų – 2210. Gauta
tinkamai užpildytų anketų – 2001.
Teigiamai įvertinta – 1994 arba 99,65%
anketų (balų skalėje nuo 7 iki 10).
Reprezentatyvios imties dydis, nustatytas
pagal Paniotto formulę: statistinis
patikimumo laipsnis 99,3% (pridedama).

Duomenų šaltinis – Kretingos
ligoninės duomenų
registravimo sistema

5.

Hospitalinių
infekcijų
prevencijos ir
epidemiologinės
priežiūros
užtikrinimo lygis
Kretingos
ligoninėje

Rodiklis vertinamas sumuojant keturių
atskirų veiklų vertinimo reikšmes*:
1. Hospitalinių infekcijų epidemiologinės
priežiūros vykdymas: 2021 m. birželio 28
d. Higienos institutui pateikti paplitimo
tyrimo duomenys; nuolatinės hospitalinių
infekcijų epidemiologinės priežiūros
reanimacijos – intensyvios terapijos
skyriuje, nuolatinės hospitalinių infekcijų
epidemiologinės priežiūros chirurgijos
skyriuose duomenys pateikiami VISS IS
sistemoje.

Duomenų šaltinis – Kretingos
ligoninės duomenų
registravimo sistema
Vertinamos veiklos
reikalavimai nustatyti
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2008 m. lapkričio 14 d.
įsakymu Nr. V-1110 „Dėl
hospitalinių infekcijų
epidemiologinės priežiūros ir
valdymo“ bei Lietuvos
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6.

Antibiotikams
atsparių
mikroorganizmų
atsiradimo ir
plitimo prevencijos
ir stebėsenos
užtikrinimo lygis

2. Infekcijų kontrolės personalo skaičius:
infekcijų kontrolės gydytojo padėjėja 0,5
etato krūviu.
3. Periodinis rankų higienos vertinimas.
Kretingos ligoninės Vidaus medicininio
audito grupės ataskaita dėl personalo
rankų higienos atitikties Kretingos
ligoninės vadovo nustatytai procedūrai.
2021 12 21 atliktas vidaus medicinos
auditas, protokolas Nr. 12. Audito metu
esminių neatitikčių Kretingos ligoninės
vyr. gydytojos 2012 m. gruodžio mėn. 28
d. įsakymu Nr. V-111 nustatytai tvarkai
nerasta (pridedamas Vidaus medicinos
audito grupės posėdžio protokolas).
4. Rankų antiseptiko sunaudojimas.
Vienam lovadieniui: 2021 m. sunaudota
18,57 ml rankų dezinfektantų (pridedama).

Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2012 m.
spalio 19 d. įsakymu Nr. V946 „Dėl Lietuvos higienos
normos HN 47-1:2012
„Sveikatos priežiūros
įstaigos. Infekcijų kontrolės
reikalavimai“ patvirtinimo“

Rodiklis vertinamas sumuojant aštuonių
atskirų veiklų vertinimo reikšmes*:
1. Kretingos ligoninės vyriausiojo
gydytojo patvirtinta antimikrobinių
vaistinių preparatų skyrimo tvarka,
peržiūrima ne rečiau kaip kas 3 metai:
2019 m. gruodžio 6 d. vyriausiojo
gydytojo įsakymas Nr. V-98 „Dėl
antimikrobinių vaistinių preparatų skyrimo
tvarkos patvirtinimo“.
2. Antimikrobinių vaistinių preparatų
suvartojimo stebėsena Kretingos
ligoninėje (pridedama).
3. Kretingos ligoninės vyriausiojo
gydytojo patvirtinta antimikrobiniams
vaistiniams preparatams atsparių
mikroorganizmų stebėsenos tvarka: 2019
m. gruodžio 6 d. vyriausiojo gydytojo
įsakymas Nr. V-99 „Dėl antimikrobiniams
vaistams atsparių ir epidemiologiškai
svarbių mikroorganizmų stebėsenos“.
4. Kretingos ligoninės antimikrobiniams
vaistiniams preparatams atsparių
mikroorganizmų stebėsenos ataskaita
(pridedama).

Duomenų šaltinis – ASPĮ
duomenų registravimo
sistema
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Vertinamos veiklos
reikalavimai nustatyti
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2015 m. vasario 19 d.
įsakymu
Nr. V-228 „Dėl
Antimikrobinių vaistinių
preparatų vartojimo
stebėsenos tvarkos aprašo
patvirtinimo“, Lietuvos
Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2013 m.
gruodžio 18 d. įsakymu Nr.
V-1194 „Dėl Kliniškai ir
epidemiologiškai svarbių
mikroorganizmų atsparumo
antimikrobiniams vaistams
stebėsenos ir duomenų apie
mikroorganizmų atsparumą
antimikrobiniams vaistams
rinkimo, kaupimo, analizės ir

7.

Nepageidaujamų
įvykių
registravimo ir
analizės plėtros
apimtis Kretingos
ligoninėje

5. Diagnostinių mikrobiologinių tyrimų
prieinamumas Kretingos ligoninėje: turi
galimybę tyrimą atlikti visomis savaitės
dienomis.
6. Antibiotikų (J01 – sistemiškai
veikiantys antibakteriniai vaistai pagal
ATC (anatominę-terapinę-cheminę
klasifikaciją) suvartojimas vidutinėmis
terapinėmis dozėmis (toliau – VTD)
Kretingos ligoninėje per metus 1 000
lovadienių: 552,28.
7. Ištirtų kraujo kultūrų skaičius per metus
1 000 lovadienių Kretingos ligoninėje: 3,2.
8. Kretingos ligoninėje suvartotų plataus
spektro (glikopeptidų, 3 ir 4 kartos
cefalosporinų, monobaktamų,
karbapenemų, fluorchinolonų,
polimiksinų, piperacilino ir tazobaktamo,
linezolido ir daptomicino) antibiotikų dalis
procentais nuo visų sisteminiam
naudojimui suvartotų antibiotikų: 73,62%.

informacijos pateikimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“
ir Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2008 m. lapkričio 14 d.
įsakymu Nr. V-1110 „Dėl
hospitalinių infekcijų
epidemiologinės priežiūros ir
valdymo.

1. Kretingos ligoninės vyriausiojo
gydytojo patvirtinta nepageidaujamų
įvykių registravimo ir analizės tvarka:
1.1. vyriausiojo gydytojo 2010 m. gegužės
26 d. įsakymas Nr. V-56 „Dėl privalomųjų
registruoti nepageidaujamų įvykių sąrašo
ir jų registravimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“;
1.2. Papildomi registruojami
nepageidaujami įvykiai Kretingos
ligoninėje:
1.2.1. Kosmetikos gaminių rimto
nepageidaujamo poveikio informacijos
teikimo tvarka (vyriausiojo gydytojo
2015-11-02 įsakymas Nr. V-98 „Dėl
informacijos apie kosmetikos gaminio
rimtą nepageidaujamą poveikį teikimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“);
1.2.2. Nepageidaujami įvykiai, susiję su
sužeidimais aštriais instrumentais.
(vyriausiojo gydytojo 2013-09-27
įsakymas Nr. V-109A „Dėl medicinos
personalo, dirbančio su aštriais daiktais“).

Duomenų šaltinis – Kretingos
ligoninės duomenų
registravimo sistema
Vertinamos veiklos
reikalavimai nustatyti
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2010 m. gegužės 6 d.
įsakymu Nr. V-401 „Dėl
Privalomų registruoti
nepageidaujamų įvykių
sąrašo ir jų registravimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“
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1.3. vyriausiojo gydytojo 2014-02-24
įsakymas Nr. V-25 „Dėl nepageidaujamų
įvykių sąrašo ir jų registravimo apimčių
praplėtimo“.
1.4. vyriausiojo gydytojo 2018-10-12
įsakymas Nr. V-80 „Dėl hospitalinių
infekcijų epidemiologinės priežiūros ir
valdymo“.
1.5. vyriausiojo gydytojo 2019-12-10
įsakymas Nr. V-102 „Dėl nepageidaujamų
įvykių stebėsenos“.
1.6. vyriausiojo gydytojo 2020-12-23
įsakymas Nr. V-152 „Dėl nepageidaujamų
įvykių stebėsenos aprašo pakeitimo“.
2. Nepageidaujamų įvykių ir jų priežasčių
2021 metais analizės rezultatai Kretingos
ligoninėje: VISS IS sistemoje užregistruoti
2 nepageidaujami įvykiai, abiem atvejais –
pacientų kritimai Vidaus ligų skyriuje.
Priežastis P6 (nepakankamas specialistų
atidumas). Personalas įpareigotas
sustiprinti pacientų priežiūrą.
8.

Naujagimiams
palankių sąlygų
užtikrinimo lygis
Kretingos
ligoninėje

Kretingos ligoninė pripažinta
naujagimiams palankia ligonine: Sveikatos
mokymo ir ligų prevencijos centro 2017
09 18 raštas Nr. S-15-303 „Dėl įstaigų
pripažinimo naujagimiams palankiomis
ligoninėmis arba įstaigoms,
įsipareigojusioms tapti naujagimiams
palankiomis ligoninėmis“

Vertinamos veiklos
reikalavimai nustatyti
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2013 m. gruodžio 27 d.
įsakymu Nr. V-1251 „Dėl
Stacionarinių asmens
sveikatos priežiūros įstaigų
vertinimo pagal
naujagimiams palankios
ligoninės reikalavimus
tvarkos aprašo patvirtinimo“

KRETINGOS LIGONINĖS 2021 METŲ VEIKLOS EFEKTYVUMO VERTINIMO
RODIKLIAI
4.

Operacinės
Vidutinis vienoje operacinėje atliekamų
užimtumo vidurkis chirurginių operacijų valandų skaičius per
parą: 3,98 (pridedama).
____________________
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Kretingos ligoninės
duomenų registravimo
sistema

