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Mažeikių ligoninė – tarp lyderių
Sveikatos apsaugos ministerija apibendrino svarbiausius rajonų ir regionų lygmens ligoninių
veiklos rezultatus. Pagal daugelį
jų, Mažeikių ligoninė užima lyderiaujančias pozicijas.
Labiausiai įstaiga iš kitų išsiskiria finansiniu rezultatu, dideliu atlyginimų šuoliu.
TeigiaMas rezuLTaTas –
sTabiLesnė siTuacija
Mažeikių ligoninės direktorius
Albinas Lidžius informavo, kad
didžiausios pajamos 2018 metais
yra uždirbtos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo – 7,3 mln.
eurų. 156 tūkst. eurų ligoninė gavo
iš mokamų medicinos paslaugų: laboratorinių tyrimų, mokamų palatų
ir kt. 382 tūkst. – Savivaldybės,
valstybės, Europos Sąjungos biudžeto lėšos.
Iš viso pagrindinės veiklos pajamos siekia 7,9 mln. eurų. Atėmus
patirtas išlaidas, metai baigti su
206 tūkst. eurų teigiamu rezultatu.
Sveikatos apsaugos ministerijos
atlikta rajonų ir regionų lygmens
sveikatos priežiūros įstaigų veiklos
rezultatų analizė byloja, kad Mažeikių ligoninės metinis finansinis
rezultatas – vienas geriausiųjų tarp
46 įstaigų. Mažeikių ligoninę lenkia tik 5 įstaigos. Net 8, tarp jų ir
Telšių ligoninė, metus baigė nuostolingai.
būTina oPTiMizuoTi
Ligoninė nėra pelno siekianti
įstaiga.
„Tačiau džiaugiamės tokiu teigiamu rezultatu, nes jis suteikia
įstaigai stabilumo, leidžia plėsti pacientams teikiamas paslaugas, modernizuoti diagnostiką, medicinos
įrangą bei gerinti darbuotojų darbo
sąlygas“, – didesnėmis ligoninės
galimybėmis džiaugėsi jos direktorius Albinas Lidžius.
Vadovas teigiamai vertina Sveikatos apsaugos ministerijos siekį
optimizuoti mažas, nuostolingai
dirbančias ligonines.
„Tai rodo, kad jos turi problemų
ne tiek su gydytojais, kiek su pacientų srautais ar vadyba. Imantis
pertvarkos ligonius būtų galima
nukreipti į didesnes, efektyviau
dirbančias ligonines“, – savo nuomonę išsakė direktorius.
aTLyginiMaMs –
dideLis dėMesys
A. Lidžius teigė: geri finansiniai
rezultatai sudaro sąlygas gerinti ir
darbuotojų darbo sąlygas, didinti jų
darbo užmokestį.
Mažeikių ligoninėje dirba šiek
tiek per 70 gydytojų, 170 slaugytojų. Praėjusiais metais gydytojo vidutinio darbo užmokesčio (etatui)
vidurkis siekė 1522 eurus, slaugytojų – beveik 700 eurų. Panašus yra
šalies rajonų ir regionų lygmens
ligoninių medikų atlyginimo vidurkis.
Mažeikių ligoninės slaugytojų
atlyginimai praėjusiais metais, palyginus su 2017 m., didėjo 33,2,
gydytojų – 22,7 proc.
A. Lidžiaus teigimu, atlyginimas yra vienas pagrindinių argumentų norint prisivilioti į Mažeikius trūkstamų gydytojų, todėl jam
skiriamas nemažas dėmesys.
geri ir kiTi rodikLiai
Sveikatos apsaugos ministerija

Mažeikių ligoninė pagal daugelį veiklos rodiklių gerokai lenkia kitas rajonų
ir regionų ligonines. Nuotr. iš redakcijos archyvo

sveikatos priežiūros įstaigoms yra
nustačiusi kriterijus, kuriais vadovaujantis turi būti organizuojamas
paslaugų teikimas, kita veikla.
Pavyzdžiui, siekiant efektyvaus
lėšų naudojimo valdymo, išlaidos
neturėtų sudaryti daugiau kaip 1,87
proc. sąnaudų. Šalies rajonų ir regionų lygmens ligoninių vidurkis –
2,5, Mažeikių – 1,7 proc.
Mažeikių ligoninės likvidumo
rodiklis (parodo įstaigos sugebėjimą padengti savo įsipareigojimus turtu) taip pat geras – jis yra
0,8. Ministerijos nustatyta siektina
reikšmė – nuo 0,5 iki 1, šalies vidurkis yra 1,1.
Sveikatos apsaugos ministerija,
atlikdama ligoninių reitingavimą,
vertino ir tai, kiek išrašoma kompensuojamųjų vaistų elektroninių
receptų. Praėjusiųjų metų reikalavimas, – kad jie sudarytų ne mažiau
kaip pusę kompensuojamųjų vaistų
receptų. Mažeikiuose šis rodiklis
yra 57 proc., tokių įstaigų šalies vidurkis – 59,3 proc.
Ministerijos užduotis šiems
metams – visi kompensuojamųjų
vaistų receptai turėtų būti išrašomi
elektroniniu būdu. A. Lidžius teigė,
kad tai įvykdyti nėra taip paprasta,
tuo labiau kad vyresnio amžiaus
pacientai neretai prašo įprastų,
popierinių receptų. O norint būti
patrauklia įstaiga, tenka įtikti pacientams.
gydyMo TrukMė –
TinkaMa
Sveikatos apsaugos ministerija
yra nustačiusi ir užduotis hospitalizuotų pacientų gydymo trukmei
– kad racionaliai būtų naudojamos
tam skirtos lėšos ir būtų užtikrinta
gydymo kokybė. Ministerijos paskelbti duomenys byloja, kad Mažeikių ligoninei pavyksta laikytis ir
šių reikalavimų. Pavyzdžiui, gydymas chirurgijos skyriuje praėjusiais
metais vidutiniškai truko 7,4 dienos
– tiek, kiek nustatyta ministerijos.
Šalies rajonų ir regionų ligoninių
vidurkis – 6,7.
Terapijos srityje nustatyta kiek
trumpesnė gydymo trukmė – 6,5
dienos. Mažeikių ligoninėje šis rodiklis – 5,8 dienos, šalies rajonų ir
regionų ligoninių vidurkis – 6,6.
Ilgiausiai ligoniai gali būti gydomi psichiatrijos skyriuose, siektina
reikšmė – 18,9 dienos. Mažeikių ligoninėje vidutiniškai toks gydymas
trunka 14,4 dienos, šalies rajonų ir
regionų ligoninių vidurkis – 20,7
dienos.
A. Lidžius teigė, kad ligoninė,
nors ir stengiasi laikytis nustatytų
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