VŠĮ „PAL. KUN. MYKOLO SOPOČKOS HOSPISAS“
2016M . VEIKLOS ATASKAITA
2017m. balandžio 18 d. NrVA16/03
I. INFORMACIJA APIE VŠĮ „PAL. KUN. MYKOLO SOPOČKOS HOSPISO“
VEIKLĄ, ĮGYVENDINANT JOS ĮSTATUOSE NUSTATYTUS VEIKLOS TIKSLUS
VšĮ „Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisas“ juridinių asmenų registre užregistruotas 2012
m. rugpjūčio 9 d. Registro Nr. 55-1285941-30525. VšĮ „Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospiso“
licencijos Nr. 3465. Hospisas yra medicininė įstaiga, kurioje sunkiai ir nepagydomai sergantys
asmenys gauna profesionalią medicininę priežiūrą, slaugą ir pagalbą. Įstaigos pacientai –
onkologinėmis ligomis nepagydomai sergantys asmenys, taip pat kitomis ligomis sergantys
asmenys terminalinėje stadijoje.
Atlikdamas savo funkcijas hospisas vadovaujasi LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais,
Sveikatos apsaugos ministerijos norminiais aktais, nacionaliniais (medicinos, higienos normomis)
Europos ir tarptautiniais medicinos standartais bei patvirtintais įstaigos įstatais.
Hospisas bendradarbiauja su kitomis visuomenės sveikatos priežiūros įstaigomis,
pacientais ir jų atstovais.
1. 1. LOVŲ SKAIČIUS IR GULDYMO TVARKA
Hospise yra 14 lovų. Pacientai nukreipiami slaugai, palaikomajam gydymui ir paliatyvios
pagalbos paslaugoms PSPC arba stacionarų gydytojų siuntimais (pagal medicinos normą: – MN
80:2000 „Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė“ ir pagal „Paliatyviosios pagalbos paslaugų
suaugusiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašą“ (2007 01 11)).
Pacientų nukreipimas į hospisą. Pacientai guldomi tik su siuntimais: iš PSPC ir iš
stacionarų.
2016 m. VšĮ „Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospise“ buvo:
 Hospitalizuota – 168 pacientai;
 Mirė
– 114 pacientų;
 Išrašyta
– 12 pacientų;
 Perkelta į kitą gydymo įstaigą – 16 pacientų.
2016 m. buvo suteiktos ambulatorinės paslaugos – 65 pacientams, iš jų mirė – 46 pacientai.
Pacientų registravimas. Dėl guldymo į VšĮ „Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospisą“
pacientai įrašomi į eilę.
I.2. PERSONALAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS
VšĮ „Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospise“ yra šie padaliniai: stacionaro skyrius,
ambulatorinis skyrius, administracija bei ūkio dalis.
Hospise 2016 metų pradžioje dirbo 38 darbuotojai, pabaigoje dirbo 34darbuotojai:
 Gydytojai – 4 asmenys (2,0etato);
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Slaugytojai – 15asmenų (10,25etato);
 Slaugytojų padėjėjai – 5 asmenys (5,75etato);
 Administracija, kitas personalas – 10asmenų (10,0 etato).
Gydytojai, bendrosios praktikos slaugytojos, slaugytojų padėjėjos dirba slenkančiu
grafiku – dviem pamainom.


II. DALININKAI FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE
VšĮ „Pal. Kun. Mykolo Sopočkos hospiso“ dalininkas – fizinis asmuo Prakseda Marzena Rak.

III. LĖŠŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS
Pajamų šaltiniai

Suma(Eur)

Vilniaus TLK
Anonimiškai ir iš fizinių asmenų parama
Vilniaus m. savivaldybės projektas
Įmonės, paramos fondai iš Lietuvos
Paramą iš užsienio
VMĮ 2%
VISO

197880
282796
17893
18832
85368
11777
614546

IV. IŠLAIDOS PER FINANSINIUS METUS









Išlaidos per finansinius metus sudaro – 466530,- Eur:
Darbo užmokesčiai – 275970,- Eur; (t. sk. direktorės atlyginimas 13947,-Eur);
Įnašai soc. draudimui – 85315,- Eur;
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 5984,- Eur;
Ryšių paslaugos – 1180,- Eur;
Medikamentai ir medicinos pagalbos priemonės – 19904,- Eur;
Maitinimo sąnaudos – 19410,- Eur;
Komunalinės paslaugos – 12815,- Eur;
Transporto sąnaudos – 5977,- Eur;
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Komandiruotes sąnaudos – 4462,-Eur;
Kitos išlaidos (mokesčiai į biudžetą, darbuotojų kvalifikacijos sąnaudos, einamasis
remontas) – 35513,-Eur.

Teikdami slaugas, palaikomojo gydymo, paliatyvios pagalbos paslaugas, sieksime gerinti
pacientų, jų artimųjų gyvenimo kokybę, pateisinti jų artimųjų lūkesčius, teiksime pagalbą netekties
atveju. Pradėjome taikyti komandinio darbo principus, stengiamės užtikrinti geras darbo sąlygas
personalui, sudaromos galimybės mokytis ir kelti kvalifikaciją. Skleidžiame hospiso idėją, jos
principus bei informuojame apie hospiso paslaugas pacientus, jų artimuosius, medikus bei
visuomenę. Kitais metais planuojame atidaryti vaikų hospisą. Tikėkimės, kad darbas vyks
sklandžiai.

Direktorė

Prakseda Marzena Rak
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