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2014 metais aptartas turimas ligoninės strateginio vystymo planas, ligoninės veiklos
ataskaita už 2014 metus pristatyta visuotiniame darbuotojų susirinkime 2015-02-24.
Administraciniame susirinkime, įvykusiame 2015 m. sausio 13 dieną

buvo sudarytas 2015-

2017 metų ligoninės strateginio vystymo planas.
Organizuojamas ligoninės darbas pagrindiniams veiklos uždaviniams įgyvendinti, ūkineifinansinei veiklai užtikrinti:
Vadovauta gydymo tarybai, sveikatos ir saugos

komitetui, infekcijų kontrolės komisijai,

gydytojų konsultacinei komisijai, ekstremalių situacijų valdymo

grupei.

Organizuoti

ligoninės

administraciniai susirinkimai.
Ligoninėje organizuojami gydytojų kvalifikacijos kėlimo susirinkimai, gydytojų konsultacinės
komisijos posėdžiai, kur aptariami aktualūs slaugos ir gydymo klausimai.
2014 metais dalyvavau LSMU profesinės kvalifikacijos tobulinimosi kursuose „Reanimacija
ir intensyvi terapija „ 36 val, , „Paliatyvioji pagalba: holistinis požiūris į ligonio priežiūrą“ 8 val, ,
„Telemedicina lėtinių ligų gydyme“ 6 val. UAB „ Sabelija „ darbų saugos kursuose 0,4 sav. trukmės.
Ligoninėje įdiegta kokybės vadybos sistema 2009 metais. 2014-02-20, atlikta vadovybinė
vertinamoji analizė, kurioje buvo peržiūrėti įstaigos strategijos ir procesų veiklos planai, kokybės
matuojamųjų

tikslų

rodiklių analizė, vidaus auditų

rezultatai, pacientų poreikių tenkinimo ir

nusiskundimų analizė, tiekėjų vertinimas ir numatyti tolesni koregavimo ir prevencijos veiksmai,
numatyta ligoninės vystymosi ir ateities perspektyvos. Vadovybinės vertinamosios analizės nutarimų
vykdymo kontrolė pavesta vadovybės atstovui

Ąžuolui Kasiuliui.

2014 metais spalio 21 dieną

pratęstas kokybės vadybos sertifikatas iki 2015 metų liepos 24 dienos.
2014 metais sutapius lėšas pagal projektą „ Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų kokybės
gerinimas Kauno miesto savivaldybėje“, Nr. VP3-2.1-SAM-10-V-01-091 įvyko medicininės įrangos
pirkimas, įsigyta 8 lovos.

Kadangi pagal minėtą projektą I - mas aukštas, rūsys ir dalis mansardos nebuvo įtraukta į
projektą, o visos komunikacijos prasideda nuo rūsio ir I-mo aukšto, buvo nutarta iš sutaupytų
ligoninės lėšų suremontuoti pirmą aukštą ir dalis mansardos.
Taip suremontuota visa ligoninė,

nepasiliko susidėvėjusio vandentiekio bei centrinio šildymo

vamzdynų, pakeista susidėvėjusi, neatitinkanti saugos reikalavimų elektros instaliacija.
2014 metais įstaiga dirbo pelningai pelnas 197.556 Lt. 2014m. balandžio 1 d. didintas 15 proc. visų
darbuotojų darbo atlyginimas. Priimta daugiau darbuotojų paslaugos kokybei gerinti.
Bendradarbiaujame su visomis

slaugos ligoninėmis Kauno mieste, dalyvauju paliatyvios

medicinos draugijos posėdžiuose ir įvairiuose kituose renginiuose.
Prognozės 2015 metams.
2015 metais planuojame dirbti pelningai, teikti kokybiškesnes sveikatos priežiūros paslaugas,
priimti daugiau darbuotojų, įsigyti daugiau medicinos ir slaugos priemonių įgalinančių labiau padėti
neįgaliems pacientams. Numatome sutvarkyti ligoninės aplinką, ūkinius pastatus.
Numatome įgyvendinti paruoštą investicinį projektą „Gaisro gesinimo vandeniu sistemos
rekonstrukcija Kauno Panemunės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje“ .
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