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Vakarų Lietuvos ligoninių tvarumo 
analizė

Esamos situacijos analizė Klaipėdos regiono ligoninėse



 Tyrimo objektas - 16 viešųjų ligoninių išsidėsčiusių 
Vakarų Lietuvoje (Klaipėdos, Telšių ir Tauragės 
apskritys).



 Vykdoma veikla - Stacionarinės slaugos ir gydymo paslaugų 
teikimas ligoninės pacientams.

 Valdymo forma - Ligoninės priklauso vietinėms 
savivaldybėms, ligoninės vykdantysis vadovas – vyriausiasis y , g y y y
gydytojas renkamas viešojo konkurso metu.



Tiriamų Vakarų Lietuvos ligoninių 
detalioji apžvalgadetalioji apžvalga



Ligoninių strategijos (tikslai ir uždaviniai)

 Kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų teikimas;
 Visuomenės sveikatos stiprinimas, sergamumo ir 

mirtingumo mažinimas;
 Naujų medicinos technologijų įsigijimas ir naudojimas;
 Korupcijos ligoninėse prevencija;p j g p j ;
 Ligoninės darbuotojų darbo sąlygų gerinimas ir 

modernizavimas;;
 Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, mokymų rengimas;
 Racionalus ligoninės finansinių ir žmogiškųjų išteklių Racionalus ligoninės finansinių ir žmogiškųjų išteklių 

naudojimas.



Nei vienos iš tiriamų ligoninių tiksluose arNei vienos iš tiriamų ligoninių tiksluose ar 
uždaviniuose nėra tiesiogiai keliami 

tvarumo tikslai: efektyviau naudoti energijątvarumo tikslai: efektyviau naudoti energiją, 
tausoti aplinką, gerinti atliekų ir nuotekų 

tvarkymo saugumątvarkymo saugumą.



Vis dėlto, tvarumo skatinimas netiesiogiai 
susijęs su ligoninių skelbiamais tikslais:susijęs su ligoninių skelbiamais tikslais:

 Efektyvesnis energijos vartojimas mažina sąnaudas ir Efektyvesnis energijos vartojimas mažina sąnaudas ir 
prisideda prie tikslo taupiai ir racionaliai naudoti ligoninės 
išteklius;išteklius;

 S tli k i t tli k t k i id d i Saugus atliekų ir patogus atliekų tvarkymas prisideda prie 
tikslo gerinti ligoninės darbuotojų  darbo ir pacientų 
gydymo sąlygas;gydymo sąlygas;

 S t k t k didi li ki i t j Saugus nuotekų tvarkymas didina aplinkinių gyventojų 
gerovę, mažina sergamumą ir mirtingumą.



Ligoninių finansavimas

 Dauguma Klaipėdos regiono ligoninių yra vidutinio 
dydžio (lovų skaičius neviršija 250 lovų). Ligoninės 
sėkmingai tvarko savo biudžetą, deficitas nustatytas 
d j li i ėdvejose ligoninėse.

 Pagrindinis Klaipėdos regiono ligoninių pajamų šaltinis –
pajamos gaunamos iš ligonių kasų už ligonių gydymą. 

j d di i k ki k i i iPajamų dydis nustatomas iš anksto kiekvienais metais 
pasirašomomis sutartimis tarp ligoninių ir regioninių 
li i kligonių kasų. 



Ligoninių pajamų ir sąnaudų šaltiniaiLigoninių pajamų ir sąnaudų šaltiniai

Pagrindiniu tvarių priemonių Klaipėdos regiono ligoninėse finansavimo šaltiniu 2014 2020 mPagrindiniu tvarių priemonių Klaipėdos regiono ligoninėse finansavimo šaltiniu 2014–2020 m. 
turėtų išlikti ES parama



Pagrindiniai sveikatos sektoriaus finansavimo 
pajamų šaltiniaipajamų šaltiniai



Ligoninėse vykdomi projektai



Geroji praktika

 Vilniuje įsikūręs medicinos diagnostikos ir gydymo 
centras (MDC)- tvarių sprendimų diegimo gydymo 
įstaigose pradininkas Lietuvoje



MDC naudojamos priemonės energetikoje, 
atliekų ir nuotekų tvarkymeatliekų ir nuotekų tvarkyme



Klausimai?Klausimai?


