KRETINGOS LIGONINĖS 2018 METŲ VEIKLOS KOKYBĖS VERTINIMO RODIKLIAI
3.

Pragulų išsivystymo
dažnis:

3.1. Kretingos ligoninės
aktyvaus gydymo
padaliniuose

Aktyvaus gydymo atvejų, kai
gydymo Kretingos ligoninėje metu
išsivystė pragulos, skaičiaus ir visų
Kretingos 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 gydymo Kretingos
ligoninėje metu išsivystė pragulos,
skaičiaus ir visų Kretingos
ligoninėje palaikomojo gydymo ir
slaugos atvejų skaičiaus santykis
0,83% (2 iš 240).

Duomenų šaltinis – Kretingos
ligoninės duomenų registravimo
sistema

3.3. paliatyviąją pagalbą Paliatyviosios pagalbos atvejų, kai
teikiančiuose
gydymo Kretingos ligoninėje metu
Kretingos ligoninės išsivystė pragulos, skaičiaus ir visų
padaliniuose
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 Duomenų šaltinis – Kretingos
0,99. Išdalinta anketų – 4126. Gauta ligoninės duomenų registravimo
tinkamai užpildytų anketų – 3570.
sistema
Teigiamai įvertintų anketų skaičius –
3560. Reprezentatyvios imties dydis,
nustatytas pagal Paniotto formulę:
statistinis patikimumo laipsnis
99,38% (pridedama).

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: Higienos institutui
duomenys perduoti 2019 01 15.
2. Infekcijų kontrolės personalo
skaičius: infekcijų kontrolės
gydytojo padėjėjas 0,5 etato krūviu.
3. Periodinis rankų higienos

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

vertinimas. Kretingos ligoninės
Vidaus medicininio audito ataskaita
dėl personalo rankų higienos
atitikties Kretingos ligoninės vadovo
nustatytai procedūrai. 2018 12 13
atliktas vidaus auditas, protokolas
Nr. 21. Audito metu esminių
neatitikčių Kretingos ligoninės vyr.
gydytojos 2012 m. gruodžio mėn. 28
d. įsakymu Nr. V-111 nustatytai
tvarkai nerasta (pridedamas audito
protokolas).
4. Rankų antiseptiko sunaudojimas.
Vienam lovadieniui 2018 m.
sunaudota 15 ml rankų dezinfektantų
(pridedama).

priežiūros ir valdymo“ bei
Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2012 m. spalio
19 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl
Lietuvos higienos normos HN 471:2012 „Sveikatos priežiūros
įstaigos. Infekcijų kontrolės
reikalavimai“ patvirtinimo“

6.

Antibiotikams
atsparių
mikroorganizmų
plitimo prevencijos
ir stebėsenos
užtikrinimo lygis
Kretingos ligoninėje

Rodiklis vertinamas sumuojant
penkių atskirų veiklų vertinimo
reikšmes:
1. Kretingos ligoninės vadovo
patvirtinta antimikrobinių vaistinių
preparatų skyrimo tvarka:
vyriausiojo gydytojo 2012-12-28
įsakymas Nr. V-110 „Dėl
racionalaus antibiotikų vartojimo
VšĮ Kretingos ligoninėje“.
2. Antimikrobinių vaistinių
preparatų suvartojimo stebėsena
(pridedama).
3. Kretingos ligoninės vadovo
patvirtinta antimikrobiniams
vaistiniams preparatams atsparių
mikroorganizmų stebėsenos tvarka:
vyriausiojo gydytojo 2015-03-17
įsakymas Nr. V-24 „Dėl
antimikrobinių vaistinių preparatų
vartojimo stebėsenos tvarkos aprašo
patvirtinimo“.
4. Kretingos ligoninės
antimikrobiniams vaistiniams
preparatams atsparių
mikroorganizmų stebėsenos
ataskaita (pridedama).
5. Diagnostinių mikrobiologinių
tyrimų prieinamumas Kretingos
ligoninėje: turi galimybę tyrimą
atlikti visomis savaitės dienomis.

Duomenų šaltinis – Kretingos
ligoninės duomenų registravimo
sistema.
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“ ir 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
informacijos pateikimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“

7.

Nepageidaujamų

1. Kretingos ligoninės vadovo

Duomenų šaltinis – Kretingos

Klaida! Nurodytame formate negali būti skaičių.

įvykių registravimo
ir analizės plėtros
apimtis Kretingos
ligoninėje

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.Nepageidaujami įvykiai, susiję
su pacientų kritimais (traumomis) –
(vyriausiojo gydytojo 2015 06 22
įsakymas Nr. V-56 „Dėl pacientų
kritimų/traumų apskaitos ir
prevencijos tvarkos“).
1.2.2.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“).
1.2.3.Nepageidaujami įvykiai, susiję
su sužeidimais aštriais instrumentais.
(vyriausiojo gydytojo 2013-09-27
įsakymas Nr. V-109A „Dėl
medicinos personalo, dirbančio su
aštriais daiktais“).
1.2.4. vyriausiojo gydytojo 2014-0224 įsakymas Nr. V-25 „Dėl
nepageidaujamų įvykių sąrašo ir jų
registravimo apimčių praplėtimo“.
1.2.5. vyriausiojo gydytojo 2018-1012 įsakymas Nr. V-80 „Dėl
hospitalinių infekcijų
epidemiologinės priežiūros ir
valdymo“.
1.2.6. vyriausiojo gydytojo 2018-1015 įsakymas Nr. V-81 „Dėl
nepageidaujamų įvykių stebėsenos“.
2. Nepageidaujamų įvykių ir jų
priežasčių 2018 metais analizės
rezultatai Kretingos ligoninėje:
užregistruota 19 nepageidaujamų
įvykių, iš jų 4 pacientų kritimai (2

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“

Klaida! Nurodytame formate negali būti skaičių.

įvyko dėl pacientų neatsargumo
Vidaus ligų skyriuje ir 2 dėl
slaugančių motinų neatidumo Vaikų
ligų skyriuje), 1 atv. dėl vietinės
uždegiminės reakcijos po
intraveninio kateterio įvedimo
Vidaus ligų skyriuje ir 14 atv.
Radiologijos skyriuje dėl
nekokybiškų rentgeno vaizdų ir
kartotų rentgenoskopijų, atsiradusių
pacientui sujudėjus (2 dėl
momentinio elektros įtampos kritimo
tinkle, kiti 12 atvejų susiję su
pacientų sujudėjimu dėl neblaivumo,
dėl sutrikusios orientacijos ir/ar
blogos klausos, dusulio ir mažiems
vaikams). Personalas įpareigotas
sustiprinti vaikų ir senyvo amžiaus
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 2018 METŲ VEIKLOS EFEKTYVUMO VERTINIMO
RODIKLIAI
4.

Operacinės
Vidutinis vienoje operacinėje atliekamų
užimtumo vidurkis chirurginių operacijų valandų skaičius per
parą: 3,79452 (pridedama).

Kretingos ligoninės
duomenų registravimo
sistema

Paruošė:
A. Šalavėjus
tel. +37069829157
Klaida! Nurodytame formate negali būti skaičių.

