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1. Bendri duomenys

Ligoninės misija
Į pacientą orientuota, kokybiška, mokslu ir (arba) patirtimi paremta sveikatos priežiūra, teikiama
bendradarbiaujančių, gailestingumo ir profesionalumo vertybėmis besivadovaujančių bei siekiančių
tobulėti darbuotojų, užtikrinančių gerą jos kokybę, nešališkumą ir atskaitomybę.
Ligoninės vizija
Visapusiškos, integruotos ir tinkamos skubios ir planinės sveikatos priežiūros teikimas,
bendradarbiaujant su pacientais, visuomene, sveikatos politikos formuotojais, universitetu ir kitomis
sveikatos priežiūros institucijomis, sukuriant modernią sveikatos priežiūros sistemą.

1.1. Sertifikuota kokybės vadybos sistema
Ligoninės Kokybės vadybos sistema sertifikuota nuo 2004 m. rugsėjo 7 d. 2013 m. buvo
atliktas kartotinis auditas ir išduotas Atitikties sertifikatas (galioja nuo 2013 m. rugsėjo 7 d. iki 2016
m. rugsėjo 7 d.), patvirtinantis, kad kokybės vadybos sistema atitinka LST EN ISO 9001:2008
reikalavimus.

1.2. Ligoninės struktūriniai padaliniai

CENTRAI

1.
Ortopedijos ir
traumatologijos centras

2.
Bendrosios chirurgijos
centras

SKYRIAI

Traumatologijos skyrius
Terminių traumų skyrius
Ortopedijos skyrius
Dienos chirurgijos, artroskopinės chirurgijos ir
sporto medicinos skyrius
Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos skyrius
I chirurgijos skyrius
II chirurgijos skyrius
Krūtinės chirurgijos skyrius
Ginekologijos skyrius
Urologijos skyrius

LOVOS

54
20
53
20
25
54
54
20
23
22

CHIRURGIJOS

Eil.
Nr.

PROFILIS

Lentelė 1. Klinikiniai centrai ir gydymo skyriai
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Neuroangiochirurgijos centras

4.
5.

Toksikologijos centras
Skyriai neįeinantys į klinikinių centrų sudėtį

6.

Anesteziologijos, reanimatologijos ir kritinių
būklių centras

Kraujagyslių chirurgijos skyrius
Neurochirurgijos skyrius
Akių ligų skyrius
Ausų, nosies, gerklės ligų skyrius
I neurologijos su smegenų kraujotakos
sutrikimais skyrius
II neurologijos su smegenų kraujotakos
sutrikimais skyrius
Ūmių apsinuodijimų skyrius
Terapijos skyrius
Psichosomatinių susirgimų skyrius
Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius
Skubiosios pagalbos skyrius
Planinės pagalbos skyrius
Reanimacijos ir intensyviosios terapijos
skyrius
Operacinis anesteziologijos skyrius

22
70
14
20
46
38
40
40
23
40

TERAPINIS

3.

44
12

Iš 20 skyrių, turinčių lovas, išskyrus skyrius įeinančius į Anesteziologijos,
reanimatologijos ir kritinių būklių centro sudėtį, chirurgijos profilio yra 14 (70 proc.) skyrių, 6 skyriai
(30 proc.) yra terapinio profilio.
Diagnostikos skyriai:
Intervencinės radiologijos skyrius;
Radiologijos skyrius;
Centralizuota laboratorija;
Bakteriologijos laboratorija;
Chirurginių instrumentinių tyrimų skyrius.

2. Žmogiškieji ištekliai
2.1. Duomenys apie darbuotojus
Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje, vienoje didžiausių ligoninių
Lietuvoje, pagal suteiktą licenciją turinčiai teisę teikti antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos
priežiūros paslaugas, dirba 1549 darbuotojai, iš jų 335 gydytojai, 642 slaugytojai, 402 slaugytojų
padėjėjai, ir 170 ūkio-administracijos darbuotojai, dirbantys pirmaeilėse pareigose. 2014 m. Ligoninėje
dirbo 12 (1 proc.) darbuotojų daugiau, lyginant su 2013 m.
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Slaugytojai
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Slaugytojų padėjėjai Ūkio-administracijos
darbuotojai
2014 m.

1 pav. Ligoninės darbuotojai

2.2. Duomenys apie etatus
Ligoninėje užimamų etatų skaičius 2014 metais buvo 1523,75, 2013 metais – 1488 etatai.
Etatų skaičius įstaigoje padidėjo 35,75 (2,41 proc.).

2.3. Mokslo laipsniai ir pedagoginiai vardai. Išsilavinimas
Ligoninėje iš viso dirba 32 mokslo laipsnius ir pedagoginius vardus turintys darbuotojai
iš jų 6 profesoriai, 7 docentai.
Lentelė 2. Moksliniai laipsniai

Darbuotojų skaičius 2014 m.

Mokslinis laipsnis, vardas
Profesoriai
Docentai
Medicinos mokslų daktarai
Iš viso:

6
7
19
32
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Lentelė 3. Slaugos specialistų pasiskirstymas pagal išsilavinimą

Išsilavinimas

Specialistų skaičius 2014 m.

Aukštasis universitetinis magistras
Aukštasis universitetinis bakalauras
Aukštasis neuniversitetinis bakalauras
Aukštesnysis
Iš viso:

17
50
281
294
642

2014 m. slaugos specialistų, turinčių bakalauro laipsnį, padaugėjo 96, o magistro laipsnį – 4.

2.4. Pedagoginė veikla
Vilniaus universiteto
rezidentai; 247; 20%
Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto
internai (Integruotos
internatūros praktika);
7; 1%
Vilniaus universiteto
internai (Integruotos
internatūros praktika);
66; 5%

Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto
rezidentai; 3; 0,24%

Ikidiplominės studijos
(studentai - paskaitos
ir pratybos); 915; 74%

2 pav. Pedagoginė veikla

Ligoninėje 2014 m. iš viso studentų, internų, rezidentų - 1238.

2.5. Mokslinė veikla
Ligoninės gydytojai nuolat vykdo mokslinę veiklą skaitydami pranešimus Lietuvoje bei
tarptautinėse konferencijose, rašydami publikacijas, stažuodamiesi.
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Lentelė 4. Centrų mokslinė veikla
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
3.1.
4.

Veikla

Ortopedijos ir
traumatologijos

Pranešimai
Konferencijos
Iš viso
publikacijų:
Iš jų ISI
Stažuotės

42
3

KLINIKINIAI CENTRAI
Anesteziologijos,
Bendrosios
reanimatologijos
Neuroangiochirurgijos
chirurgijos
ir kritinių
būklių
34
3
7
3
0
0

Toksikologijos

Iš
viso:

106
8

192
14

6

6

5

4

2

23

3
0

4
23

4
0

2
0

0
0

13
23

3. Asmens sveikatos priežiūra
3.1. Skubioji medicinos pagalba
Skubiosios pagalbos skyriuje skubią medicinos pagalbą teikia aukštos kvalifikacijos
specialistai 24 val. per parą 7 dienas per savaitę ištisus metus.
2014 m. naujas pacientas registruotas vidutiniškai kas 4 minutes. Greitosios medicinos
pagalbos stoties duomenimis, į Ligoninę atvežama 40 procentų Vilniaus GMP pervežamų pacientų.
2013 m. priimta 135430, 2014 m. – 137495 pacientai. Bendras priimtų pacientų skaičius išaugo 2
procentais. Net 77 procentus sudaro pacientai priimti skubos tvarka. Iš visų priimtų pacientų 23
procentai yra hospitalizuojami.

Skubos

3 pav. Hospitalizuotų pacientų pasiskirstymas

Planine

Ortopedijos

Dienos chirurgijos,…

Ausų, nosies gerklės ligų

Akių ligų

Kraujagyslių chirurgijos

Ginekologijos

Plastinės ir…

Urologijos

Neurochirurgijos

VIDURKIS

I chirurgijos

Krūtinės chirurgijos

II chirurgijos

Terminių traumų

Traumatologijos

I Neurologijos su smegenų…

II neurologijos su smegenų…

Ūminių apsinuodijimų

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Terapijos

Hospitalizuoti pacientai (proc.)

3.3.1. Planine ir skubos tvarka hospitalizuotų pacientų pasiskirstymas.
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3.2. Universitetinių centrų teikiama medicinos pagalba
3.2.1. Ortopedijos ir traumatologijos centras
Gydytų pacientų skaičius – 8748, atlikta operacijų – 8259 (94,4 proc.).
3.2.1.1. Pagrindinės darbo kryptys:
- sąnarių endoprotezavimas;
- stuburo ir dubens traumų gydymas;
- sąnarinių lūžių gydymas;
- čiurnos ir pėdos ortopedija;
- peties chirurgija;
- retos ortopedinės ligos;
- onkologinės ligos;
- genetinės ligos.
3.2.1.2. Nauji diagnostikos ir gydymo metodai Ortopedijos ir traumatologijos centre
Nauji gydymo protokolai:
- parengti retų genetinių ligų, įgimtų ir įgytų skeleto bei jo sąnarių deformacijų, klubo, kelio, peties
ir čiurnos sąnarių chirurgijos gydymo protokolai, remiantis multidisciplininės kompetencijos bei
atstatomojo gydymo ir socialinių darbuotojų bendradarbiavimu;
- parengti revizinių ir šalies mastu užleistų rekonstrukcinių endoprotezavimo vieno bei dviejų etapų
operacijų metodikos protokolai;
- įdiegti atviros traumos ir ūmios ar lėtinės infekcijos gydymo, sąnarinių lūžių izoliuotos ar mišrios
traumos vienmomentinio ir etapinio gydymo protokolus;
- įdiegtas izoliuotų ir mišrios traumos metu patirtų dubens lūžių rekonstrukcinio chirurginio gydymo
Stoppa minimaliai invazyvios intervencijos metodu protokolas;
- sukurta čiurnos ir pėdos biomechanikos filosofija ir rekonstrukcinės chirurgijos taktika;
- pradėta riešo sąnario endoskopinė rekonstrukcinė chirurgija.
Multidisciplininė pagalba:
- stuburo traumų ir degeneracinių ortopedinių susirgimų srityje dirbama kartu su neurochirurgais;
- tarpdisciplininė komanda krūtininės stuburo dalies rekonstrukcinę chirurgiją atlieka atviru ir
endoskopiniu metodais;
- išplėstas dienos, artroskopinės chirurgijos bei rekonstrukcinės chirurgijos tarpdisciplininis
gydymas traumų, nudegimų, traumų pasekmių ir ortopedinių susirgimų gydymo protokolas.
Tarptautiniai darbai:
- bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto anesteziologijos reanimatologijos klinikos specialistais
ir Švedijos Karolinksa ligoninės anesteziologijos specialistais, atliekama mokslinė klinikinė
Bioetikos komiteto patvirtinta studija „Pusiau uždara, automatinė perioperacinės optimizacijos
įtaka” klubo sąnario endoprotezavimo išeitims. pateikta paraiška H2020 Europos projektui
„Standartizuota automatinė perioperacinės optimizacijos sistema stambioms ortopedinėms
operacijoms“. Tęsiamas nacionalinio Bioetikos komiteto patvirtintas klinikinių–mokslinių tyrimų
darbas „Klinikinis achilo sausgyslių plyšimo tyrimas minimaliai invazyvia medializuota siūle“;
- bendradarbiaudami su Barselonos universiteto anatomijos katedra atlikome seriją eksperimentinių
tyrimų, kurių pagrindu yra atliekamas Bioetikos komiteto patvirtintas klinikinis mokslinis tyrimas,
kurio pirminė tyrimo medžiaga apibendrinta ir pateikta publikavimui;
- kartu su Barselonos universiteto padaliniu 2014 m. pradėti dar trys čiurnos ir pėdos chirurgijos
klinikiniai moksliniai tyrimai. Rengiami šių projektų protokolai Bioetikos komiteto vertinimui;
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-

su AO (Arbeitsgemeinschaft für Osteosynthese Fragen) parama sukurta, jau pagaminta ir klinikinei
studijai paruošta pėdos rekonstrukcinei chirurgijai skirta rakinama plokštelė bei sraigtai;
pradėtas eksperimentinis klinikinis raktikaulio distalinio galo naujos fiksacijos metodo
biomechaninis tyrimas bei jo mokslinis įvertinimas kartu su Barselonos universiteto anatomijos
padalinio kolegomis.

3.2.2. Neuroangiochirurgijos centras
Gydytų pacientų skaičius – 8192, atlikta operacijų – 4233 (52 proc.).
3.2.2.1. Pagrindinės darbo kryptys:
- Neurologijos su smegenų kraujotakos sutrikimais skyriai. Specializuojamasi kraujagyslinėmis
neurologinėmis ligomis sergančiųjų pacientų gydyme, nemažą dalį sudarto nugaros smegenų
ir periferinių nervų ligomis, demielinizuojančiomis ir uždegiminėmis nervų sistemos ligomis,
epilepsija sergantieji pacientai. Visą parą teikiama skubi neurologinė pagalba;
- Neurochirurgijos skyrius. Gydomi neuroonkologinėmis, stuburo ir nugaros smegenų,
kraujagyslinėmis ir periferinių nervų ligomis sergantys ligoniai. Visą parą teikiama skubi
neurochirurginė pagalba galvos smegenų traumas patyrusiems pacientams;
- Kraujagyslių chirurgijos skyrius. Atliekamos operacijos dėl arterijų ir venų susirgimų,
specializuojamasi kaklo kraujagyslių chirurgijoje. Aktyviai vystoma endovazalinė chirurgija
(aortos aneurizmų stentavimas);
- Akių ligų skyrius. Operuojami pacientai dėl kataraktos, atliekamos plastinės ir
mikrochirurginės operacijos, visą parą teikiama skubi pagalba akių traumas patyrusiems
pacientams;
- Ausų, nosies ir gerklės ligų skyrius. Atliekamos endoskopinės ir atvirosios nosies, gerklų,
ryklės ir ausų operacijos, plečiama endoskopinė kaukolės pamato chirurgija, otoneurologinė
chirurgija. Specialzuojamasi endoskopinėje nosies chirurgijoje. Visą parą teikiama skubi
pagalba ausų, nosies ir gerklės traumas patyrusiems pacientams.
3.2.2.2. Nauji gydymo ir diagnostikos metodai Neuroangiochirurgijos centre
Neurochirurgijos srityje:
- antras neurochirurgijos skyrius Lietuvoje pagal operacijų spektrą ir operacijų kiekį;
- kuriami neurochirurgijos poskyriai (galvos, stuburo neurochirurgijos poskyriai), didinama
specializacija;
- bendradarbiaujant su Ligoninės ir kitų įstaigų radiologiniais bei laboratoriniais padaliniais kuriama
neurochirurgijai reikalinga multidisciplininės pagalbos infrastruktūra;
- didinamas endovaskulinių procedūrų/hibridinių operacijų kiekis.
Neurologijos srityje:
- didžiausias ūmių neurologinių ligonių srautas Vilniuje;
- modernaus insulto gydymo lyderiai, aktyvi insulto klasterio veikla;
- kuriama epilepsijos ligonių ambulatorinio konsultavimo, sekimo ir ištyrimo sistema;
- kuriamas ambulatorinis PSIP centras;
- plėtojama neurofiziologinio ištyrimo galimybės;
- įdiegta KT smegenų perfuzijos programa (Radiologijos skyriuje). Šios programos pritaikymas
klinikinėje praktikoje sudaro sąlygas kiekybiškai įvertinti smegenų kraujotaką ir smegenų audinio
pakenkimo apimtį ir nustatyti galvos smegenų audinio grįžtamus ir negrįžtamus pakitimus. Visa tai
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labai svarbu parenkant ankstyvo ūminio insulto gydymo taktiką (trombolizę, mechaninę
trombektomiją) Ūminio insulto centre.
Angiochirurgijos srityje:
- pirmas Lietuvoje pagal kaklo kraujagyslių operacijų spektrą ir kiekį;
- sėkmingai tęstos 2011 m. pradėtos taikyti arterijų subintimalino zondavimo ir plėtimo procedūros.
2014 m. Ligoninėje stentuotos 3 pilvo aortos neplyšusios ir 1 plyšusi pilvo aortos aneurizma;
- didinamas endovaskulinių procedūrų/hibridinių operacijų kiekis.
Ausų, nosies, gerklės ligų srityje:
- penkerius metus domėtasi ir dirbta endoskopinės endonazalinės chirurgijos (EEC) srityje.
Intensyviai studijuota pasaulinė literatūra, dalyvauta specializuotuose mokymo kursuose Austrijoje,
Šveicarijoje, Italijoje. Endoskopinė endonazalinė chirurgija tapo multidisciplininė. Naudojama
„trijų“ ir „keturių“ rankų operavimo technika;
- įgyvendinti komandinio darbo principai su neurochirurgais: operuojame navikus, peraugusius iš
smegenų į nosį ir prienosinius ančius, traumines ir spontanines nazolikvorėjas,
meningoencefaloceles, akiduobės auglius;
- nuo 2010 m. Ligoninėje atlikta keliolika sudėtingų endoskopinių endonazalinių operacijų. 2014m.
atliktos EEC operacijos: 1. Jatrogeninė nazolikvorėja; 2. Uoslinė esthesioneuroblastoma; 3.
Olfaktorinė meningocelė; 4. Hipofizės adenoma.
3.2.3. Bendrosios chirurgijos centras
Gydytų pacientų skaičius – 9941, atlikta operacijų – 6853 (69 proc.).
Pagrindinė centro veikla – gydomasis, diagnostinis, pedagoginis ir mokslinis darbas, o taip pat
ikidiplominis ir podiplominis gydytojų rengimas, šiuolaikinis medicinos mokslo plėtojimas ir
įgyvendinimas praktikoje bei aukštai kvalifikuotų ir specializuotų asmens sveikatos priežiūros
paslaugų teikimas. Bendrosios chirurgijos centro darbuotojai – iniciatoriai vystant minimaliai invazinę
chirurgiją Lietuvoje: laparoskopinę cholecistektomiją, hernioplastiką, apendektomiją, fundoplikaciją,
adheziolizę, diagnostinę endoskopiją bei laparoskopiją, ginekologinę laparoskopiją, perkutaninę
nefrolitotripsiją ir kt.

3.2.3.1. Nauji diagnostikos ir gydymo metodai Bendrosios chirurgijos centre
Urologijos srityje:
- taikoma Retrogradinė ureteropieloskopija (retrogradinė intrainkstinė chirurgija – RIRS).
Retrogradinės pieloskopinės operacijos (RIRS – retrograde intrarenal surgery, angl.) tai
minimaliai invazinis endourologinis operacinis metodas, kai visa operacija dėl inksto
kolektorinės sistemos patologijos atliekama per optinį instrumentą įkištą per šlapimo takus.
Atliekant šias operacijas komplikacijų skaičius sumažinamas iki minimumo. Dėl savo mažo
invaziškumo operacija lengvai toleruojama ligonių, pooperacinis laikotarpis lengvas ir greitas.
Įprastai, ligoniai po operacijos išrašomi namo po 2-3 dienų.
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3.2.4. Anesteziologijos, reanimatologijos ir kritinių būklių centras
Centro sudėtyje dirba du dideli ligoninės padaliniai: Operacinis anesteziologijos skyrius,
Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrius.
2014 metais atlikta 16868 anestezijų (18938 operacijų), pooperacinė priežiūra buvo
reikalinga 10289 pacientų. Daugiau nei trečdalis pacientų buvo vyresnio amžiaus, sunkesnių būklių su
padidinta anestezijos rizika.
Taikytos anestezijų metodikos: intubacinė, intraveninė, spinalinė, epidurinė, nervų
blokados ir įvairūs jų deriniai. Anestezijoms atlikti taikomos pažangios technologijos, diegiami
diagnostikos ir gydymo protokolai, gydytojai ir slaugytojai kelia kvalifikaciją tobulinimo kursuose ir
mokslinėse konferencijose. Numatomi klinikinės praktinės veiklos prioritetai: ultragarso pritaikymas
regioninei anestezijai, priemonės sunkių kvėpavimo takų valdymui.
Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje 2014 metais gydyti daugiau nei 3000
pacientų, vidutinė gydymo trukmė – 3,5 paros. Intensyvioji terapija ir monitoravimas buvo reikalingas
įvairių profilių pacientams: neurochirurginis, neurologinis, angiochirurginis, bendrosios chirurgijos,
krūtinės chirurgijos, urologinis, ginekologijos, traumatologijos ir ortopedijos, plastinės rekonstrukcinės
chirurgijos, terapinis, ūminių apsinuodijimų, terminės traumos ir kiti.
Ligų ir sindromų diagnostikai ir gydymui taikyti reikalingi metodai: centrinių venų
kateterizacija, infuzinė transfuzinė terapija, nuolatinė vazoaktyvių ir kitų medikamentų nuolatinė
infuzija, tiesioginis arterinio kraujo spaudimo matavimas, defibriliacija, kardioversija,
kardiostimuliacija, dirbtinė plaučių ventiliacija, tracheostomija, bronchoskopija, pleuros drenažas,
hemodiafiltracija, hemodializė, intrakranijinio slėgio matavimas, ventrikulodrenažas, liumbalinė
punkcija, epicistostomija ir kiti metodai.
Skyriuje gydyti 25 pacientai identifikuoti potencialiais donorais, iš jų 12 tapo realiais
donorais.
Numatomi klinikinės praktinės veiklos prioritetai: pacientų srautų optimizavimas
(poanestezinėms ir padidintos priežiūros palatoms), ultragarso pritaikymas širdies tyrimams ir
centrinių kateterizacijai, hospitalinių infekcijų profilaktikos priemonės.
3.2.4.1. Nauji gydymo ir diagnostikos metodai Anesteziologijos, reanimatologijos ir kritinių būklių
centre:
-

-

taikoma automatinės dirbtinės plaučių ventiliacijos metodika. Su prietaisais, kuriuose
integruotas adaptuotas palaikomosios ventiliacijos (ASV) metodas, pasirinkus automatinio
ventiliacijos rodiklių koregavimo funkciją - Intellivent-ASV metodą, - gydytojams nebereikia
rankiniu būdu keisti ventiliacijos metodų, pacientams pereinant iš ventiliacijos aparato
kontroliuojamo privalomo ventiliacijos metodo į paciento savarankišką kvėpavimą. Ši unikali
metodika padeda parinkti paciento būklę atitinkančius ventiliacijos rodiklius pagal jo kūno
svorį, endotrachėjinio vamzdelio ilgį, spindį, klinikinę būklę (galvos smegenų pažeidimas,
šokas, lėtinė hiperkapnija). Ypatingai svarbu, kad prietaisai atlieka nuolatinę deguonies
saturacijos (SpO2) stebėseną pulsiniu oksimetru ir anglies dioksido slėgio kvėpavimo kontūre
(PetCO2) kapnometru. Pagal šiuos rodiklius, ventiliacijos aparatas automatiškai koreguoja
deguonies koncentraciją įpūtimo ore (FiO2), keičia teigiamą slėgį iškvėpimo pabaigoje (PEEP),
didina arba mažina kvėpavimo tūrį. Ligų pažeisti plaučiai patikimai saugomi nuo dar didesnio
pažeidimo;
taikoma plaučių alveolių atvėrimo metodika. Sunkios hipoksemijos (ūminio respiracinio
distreso sindromo) atvejais reikalinga taikyti ventiliacijos metodus, kurie atliktų atelektavusių,
neventiliuojamų alveolių atvėrimą ir padėtų užtikrinti optimalią kraujo oksigenaciją, parinkti
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pacientui saugesnę deguonies koncentraciją. Tai pasiekti reikalinga atlikti ilgiau trunkantį
įpūtimą ir kvėpavimo užlaikymą, pasiekus didesnį slėgį. Alveolių atvėrimas pasiekiama dviem
metodais: rankiniu būdu nustačius pastovų aukštą įpūtimo slėgį dešimt sekundžių arba
automatiniu PV įrankiu, esančiu keliuose dirbtinės plaučių ventiliacijos prietaisuose. Tokia
ventiliacijos metodika įgalina efektyviai pagerinti kraujo oksigenacijos rodiklius, sutrumpinti
ventiliacijos trukmę, greičiau ekstubuoti trachėją, taupiau naudoti deguonį.
3.2.5. Toksikologijos centras.
Ūmių apsinuodijimų skyriuje gydyta 1700 pacientų.
Toksikologinėje reanimacijoje gydyti 196 pacientai.
Pagrindinis tikslas - koordinuoti mokslinę, pedagoginę ir klinikinę veiklą.
Centre gydomi sunkiausi apsinuodiję pacientai ne tik iš Vilniaus miesto, bet ir iš visos
šalies. Visą parą prieinama toksikologų ir anesteziologų - reanimatologų pagalba, ilgametė patirtis,
bendradarbiavimas su Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuru leidžia centrui būti vieninteliam
tokio pobūdžio padaliniui Lietuvoje, greitai reaguoti į pastoviai kintančią apsinuodijimų situaciją. Šalia
planinės detoksikacijos paslaugų įvairiomis priklausomybės ligomis sergantiems asmenims centras
pradėjo teikti detoksikacijos paslaugas nuo receptinių opioidų priklausomiems ligoniams, negalintiems
savarankiškai nutraukti užsitęsusio receptinių opioidų vartojimo.
Šiame centre mokosi Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto studentai ir įvairių
specialybių rezidentai, jų skaičius pastoviai auga.
Centro darbuotojai dalyvauja ES projektuose, yra įtraukti į ES cheminių katastrofų
ekspertų tinklo (ECHEMNET) vystymo grupę.

3.3. Kitų sričių medicinos pagalba
3.3.1. Ūmaus išeminio insulto gydymo centras
Ligoninėje veikiantis Ūminio išeminio insulto gydymo centras sėkmingai tęsia ir plėtoja
veiklą. Tai vienas iš šešių Lietuvoje veikiančių Insulto centrų. Gydant ūminį galvos smegenų insultą
patyrusius pacientus, Ligoninėje praėjusiais metais 87 pacientams buvo taikyta intraveninė trombolizė,
53 – invazinė trombektomija.
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4 pav. Intraveninės trombolizės

Duomenys paimti iš Ūminio išeminio insulto centro 2014 m. ataskaitos, kuri buvo pateikta SAM.
3.3.2. Intervencinė radiologija
Intervencinės radiologijos skyriuje atlikta 84 skubios (negali laukti daugiau 48 valandų)
procedūros.
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Trombektomijos

Galvos smegenų aneurizmos gydymas

Pilvo aortos aneurizmos gydymas

Ūmaus kraujavimo gydymas

5 pav. Intervencinės radiologijos skyriuje atliktos skubios procedūros
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3 pav. Gydomosios ir diagnostinės intervencinės radiologijos procedūros

Gydomosios procedūros

Gydomųjų intervencinės radiologijos procedūrų lyginant su 2013 metais išaugo net 36
procentais, diagnostiniu – 1 procentu.
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7 pav. Gydomųjų intervencinių radiologijos procedūrų dinamika
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8 pav. Gydomųjų intervencinės radiologijos procedūrų dinamika per 5 metus

Perkutaninių transliuminalinių angioplastikų 2014 metais atlikta 14 procentų daugiau,
lyginant su 2013 metais, embolizacijų – 29 procentais daugiau.
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3.3.3. Dauginiai sužalojimai (politrauma)
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9 pav. Dauginių sužalojimų ir traumų santykis

Traumų, lyginant su 2013 metais, registruota 3 procentais daugiau, dauginių sužalojimų –
28 procentais daugiau. Dauginiai sužalojimai 2013 m. (441) sudarė 1,0 proc. visų traumų (41330) ,
2014 m. (563) – 1,3 proc. visų traumų (42405).
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4. Bendrieji stacionaro ir ambulatorinės veiklos rodikliai
4.1. Operacinis aktyvumas

10. pav. Operacinis aktyvumas skyriuose

Ligoninėje chirurginio profilio skyriuose bendras operacinis aktyvumas yra 75,10
procentų. Higienos instituto duomenimis šis rodiklis turėtų siekti 60–70 procentų.

Ambulatorinių pacientų
skaičius

4.2. Ambulatorinė sveikatos priežiūra
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14 pav. Ambulatoriškai gydyti pacientai

2013 m. ambulatoriškai gydytų pacientų buvo 135430, 2014 m. – 137495, pokytis
procentais – 2 proc.
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205421

Apsilankymų skaičius
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12 pav. Apsilankymai

2013 m. – 178618 apsilankymai, 2014 m. – 205421 apsilankymai, pokytis procentais –
15 proc.
Lentelė 5. Planinės pagalbos skyriuje teiktos paslaugos.

Eil.
Planinės pagalbos skyrius
Nr.
1. Gydytojų specialistų konsultacijos
2. Ambulatorinė chirurgija
Iš viso:

2013 m.

2014 m.

34786
0
34786

40538
788
41326

2013 m.

2014 m.

139610
4222
143832

158310
5785
164095

Lentelė 66. Skubiosios pagalbos skyriuje teiktos paslaugos.

Eil.
Skubiosios pagalbos skyrius
Nr.
1. Gydytojų specialistų konsultacijos
2. Stebėjimo paslauga
Iš viso:
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Hospitalizuotų pacientų skaičius
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5 pav. Hospitalizuoti pacientai

4.3. Reabilitacija
Iš viso 2014 metais medicininei reabilitacijai išsiųsta 5702 pacientai, laikantis sutarčių su
TLK ir neviršijant siuntimų skaičiaus.
Didžioji dalis pacientų yra Vilniaus apskrities gyventojai, o pagal profilius daugiausia
siunčiama neurologijos (45 procentai) ir atramos judėjimo aparato (49 procentai) profilio pacientų.

146 pav. Pacientai išsiųsti medicininei reabilitacijai pagal gydymo profilius

Pacientų procentinis pokytis per 2013 ir 2014 metus medicininės reabilitacijos II etape
(stacionarinėje reabilitacijoje) yra 17 procentų. Vienam pacientui II-ame medicininės reabilitacijos
etape (stacionarinė reabilitacija) suteikta apie 77 procedūrų, vidutiniškai apie 3 – 4 procedūros per
dieną.
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15 pav. Pacientų skaičius II medicininės reabilitacijos etape

Procentinis pokytis per 2013 ir 2014 metus medicininės reabilitacijos III etape
(ambulatorinėje reabilitacijoje) yra 7 procentai. III medicininės reabilitacijos etape atlikta 17293
procedūros, vienam pacientui suteikta apie 55 procedūrų.
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7 pav. Pacientų skaičius III medicininės reabilitacijos etape

4.4. Socialinė veikla
2014 metais socialinio darbuotojo paslaugos buvo suteiktos 1777 pacientams. Lyginant su 2013
metais, bendras pacientų skaičius nežymiai sumažėjo (3 proc.). Tačiau net 271 (12 proc.) padidėjo
paslaugų skaičius.
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17 pav. Suteiktų socialinių paslaugų skaičius

4.5. Slaugos procesas
Pasikeitus ligoninės valdymo struktūrai ir pareigybių sąrašui, 2014 m. įkurta Slaugos proceso
valdymo tarnyba.
Slaugos proceso valdymo tarnybos veiklos kryptys:
- Organizuoti pacientų klinikinės slaugos procesą visuose ligoninės padaliniuose;
Dalyvauti rengiant ir tobulinant slaugos specialistus, teikti klinikinę bazę universitetų,
kolegijų bei kitų mokymo ir ugdymo įstaigų studentams, specializantams;
- Dirbti mokslo darbą ir taikyti mokslo pasiekimus slaugos praktikoje.
Siekiant užtikrinti kokybišką slaugą Ligoninėje gydomiems pacientams, itin svarbus dėmesys
kreipiamas į slaugos procesą, kuris yra reglamentuotas kokybės vadybos sistemos procedūroje
„Slaugos proceso organizavimas“.
Visų ligoninėje gydomų pacientų slauga yra individualizuota, t.y. slaugos proceso metu yra
įvertinami paciento poreikiai, nustatomos esamos bei galimos slaugos problemos, įvardinamos slaugos
diagnozės bei numatomas slaugos veiksmų planas, vertinami slaugos rezultatai.
Slaugos procesas yra dokumentuojamas Paciento slaugos istorijoje. Slaugos diagnozės yra
koduojamos, jų formulavimas yra nustatytas Slaugos diagnozių klasifikatoriuje. Vertinant slaugos
rezultatus taikoma EQ-5D-SL metodika, kuri suteikia galimybę nustatyti paciento savarankiškumo
lygmenį atvykimo į stacionarą ir išvykimo iš stacionaro metu.
2014 naujai parengtos šios specialiosios slaugos metodikos:
1. Pasiruošimas ir asistavimas pakaitinės inkstų terapijos-dializės
procedūrai.
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2. Pasiruošimas ir asistavimas pakaitinės inkstų terapijos (dializės)
procedūrai per arterinę-veninę jungtį-fistulę.
2014 m. organizuotas seminaras slaugos specialistams tema:“ Slaugos veiksmai, teikiant skubią
pagalbą pacientams, patyrusiems ūminį insultą.“

4.6. Medicininių technologijų ištekliai
4.6.1. Sąnaudos vaistiniams preparatams ir medicinos pagalbos priemonėms
Ligoninei pradėjus savo veiklą, 1991 m. buvo įsteigtas ir vaistinės padalinys. Tai ligoninės
padalinys, kurio uždavinys – užtikrinti savalaikį ir kokybišką ligoninės bei jos padalinių aprūpinimą
medikamentais ir jų atidavimą pacientui. Vaistinėje dirba 12 darbuotojų (vaistininko padėjėjai,
vaistininkai).
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18 pav. Sąnaudos vaistiniams preparatams ir medicinos pagalbos priemonėms

Lyginant su 2013 m. sąnaudos 2014 m. sumažėjo 2,93 mln. Lt (-12,56 proc).
4.6.2. Medicinos technikos ištekliai
Šiuo metu Ligoninėje eksploatuojama apie 1600 medicinos prietaisų. Nuo 2014 m.
gegužės iki 2014 m. gruodžio mėnesio Ligoninės Medicinos technikos priežiūros skyrius perėmė ir
savo pajėgomis aptarnauja apie 600 medicinos prietaisų.
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5. Paslaugų kokybės užtikrinimas
5.1. Vidaus medicininio audito veikla
Visuose padaliniuose įdiegta kokybės vadybos sistema pagal LST EN ISO
9001:2008/AC:2009 standarto reikalavimus yra prižiūrima ir nuolat gerinama, skiriamas tinkamas
dėmesys žmogiškiesiems ir finansiniams ištekliams, siekiant įgyvendinti nustatytus kokybės tikslus,
gerinti kokybės vadybos sistemą. Ligoninė kasmet parengia ir patvirtina Kokybės vadovo leidimą su
bendrais visai Ligoninei tikslais ir kiekvienam padaliniui atskirais uždaviniais.
Ligoninėje identifikuoti šie kokybės vadybos procesai: vadybos procesas, stacionarinių ir
ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, palaikomasis medicinos ir techninis procesas,
nustatytas jų taikymas organizacijoje, apibrėžta procesų seka ir jų sąveika, apibrėžti rezultatyvų
procesų veikimą bei valdymą užtikrinantys kriterijai ir metodai. Patvirtinti 225 kokybės vadybos
sistemos dokumentai.
Priežiūros išorės auditas
2014 m. rugsėjo 10 d. VšĮ LST Sert auditoriai atliko KVS priežiūros sertifikavimo audito etapą
pagal norminio dokumento LST EN ISO 9001:2008 reikalavimus. Šio audito tikslas buvo nustatyti
ligoninės vadybos sistemos ar jos dalies atitiktį audito kriterijams, įvertinti KVS gebėjimą užtikrinti,
kad organizacija atitiktų taikomus įstatyminius ir sutarčių reikalavimus. Audito metu neatitikčių
nenustatyta. Pateiktos 9 rekomendacijos.
Vidaus auditai.
Planiniai auditai.
Planiniai auditai atliekami pagal trimetę auditų programą ir kiekvienų metų konkretų auditų
planą. Planinių vidaus auditų metu tikrinta ir vertinta, ar ligoninės veikla ir jos darbo rezultatai atitinka
kokybės tikslus, ar įgyvendinami kokybės uždaviniai. Tikrinti ir vertinti sveikatos priežiūros kokybės
reikalavimai ir požymiai (prieinamumas, tinkamumas, veiksmingumas, efektyvumas, įrodymais ar
žiniomis paremta priežiūra, pacientų dalyvavimas, pacientų saugumas ir pagalbos savalaikiškumas)
teikiant sveikatos priežiūros paslaugas. 2014 m. vidaus auditų metu pirmą kartą buvo audituotas
mokslo ir mokymo proceso organizavimas.
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19 pav. Planinių auditų pasiskirstymas pagal procesus

Planinių vidaus auditų metu padalinių veiklos, sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimui
pateiktos 32 rekomendacijos.
Veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimas.
Pasikeitus ligoninės valdymo struktūrai ir pareigybių sąrašui, direktoriaus įsakymu buvo
patvirtintas „2014 m. procedūrų peržiūros ir atnaujinimo grafikas“, numatytas 21 KVS dokumentų
aprašų naujų leidimų rengimas, atnaujinimas ir keitimas.
5.1.1. Pacientų padėkos ir neigiami atsiliepimai.
Kaip vienas iš kokybės vadybos sistemos matavimų Ligoninėje buvo stebėta informacija apie
paciento ir susijusių suinteresuotų šalių suvokimą, ar ligoninė patenkino jo reikalavimus (pagyrimai,
skundai, apklausų rezultatai ir kt.).
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20 pav. Gautų padėkų skaičius

Daugiausia padėkų gavo I ir II neurologijos su smegenų kraujotakos sutrikimais skyriai -39,
Reamimacijos ir intensyviosios terapijos skyrius - 25, Ginekologijos skyrius - 22, Traumatologijos ir
Urologijos skyriai - po 21, Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius - 17, Ortopedijos skyrius - 11.
Kitiems skyriams vidutiniškai teko po 3 – 6 padėkas.
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NEIGIAMI ATSILIEPIMAI
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21 pav. Neigiamų atsiliepimų skaičius

Bendras neigiamų atsiliepimų skaičius sudaro tik 0,01 proc. nuo bendro metinių ambulatorinių
konsultacijų ir stacionare gydytų pacientų skaičiaus.
5.1.2. Pacientų ir darbuotojų apklausos.
Pacientų apklausos. Vartotojų apklausos ir jų apžvalgos skirtos paciento teisėtų reikmių
tenkinimo vertinimui.
Išvykstantiems pacientams išdalintos 1358 anoniminės anketos. Grąžintos visiškai užpildytos
1305, negrąžintos – 53 anketos. Atsako dažnis 96,1 proc.
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8 pav. Pacientų pasitenkinimo lygis teikiamomis paslaugomis
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Atliktas atrankinis populiacinis kokybinis tyrimas. Tyrime dalyvavo 19 klinikinių skyrių.
Reprezentatyvumo skaičiavimai atlikti orientuojantis į 2013 m. išvykusių pacientų skaičių. Apklausa
atlikta du kartus - gegužės ir lapkričio mėnesiais. Buvo sužinota pacientų nuomonė apie ligoninėje
teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą (gydytojų ir slaugos darbuotojų dėmesį pacientui,
paciento ir darbuotojų bendravimo kokybę, informacijos pacientui visavertiškumą, maisto kokybę,
patalpų švarą).

23 pav. Teigiami respondentų atsakymai

Darbuotojų nuomonės tyrimas. 2014 m. parengta darbuotojų apklausos anketa savivertinimui,
pagrįsta Bendro vertinimo metodologija (BVM), paslaugų kokybės gerinimui, veiklos galimybių ir
pasiekimų vertinimui. Savivertinimas leidžia daryti išvadas apie ligoninės veiklos rezultatyvumą.
Pagal 2014 m. parengtą anketą darbuotojų apklausos bus organizuojamos 2015 m.
5.1.3. Pagrindinių stacionaro veiklos rodiklių vertinimo tobulinimas

94 pav. Padalinių veiklos našumo vertinimas
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Stacionaro klinikinės ir administracinės veiklos sėkmei vertinti pagal užsibrėžtų tikslų pasiekimo
laipsnį Ligoninėje naudojami statistiniai rodikliai. Orientuojantis į nuolatinio gerinimo ir plėtros
perspektyvą, ligoninės klinikinių padalinių stacionarinės veiklos rodiklių (lovos užimtumas, lovos
apyvarta, vidutinė gulėjimo trukmė (VGT)) vertinimui buvo pritaikyta statistinių duomenų grafinio
vaizdavimo (Pabon Lasso H., Barnum H. ir Kutzin J.) metodika.
Atlikus skyrių veiklos našumo vertinimą pagal Pabon Lasso metodiką, buvo padarytos
preliminarios išvados. Galima daryti prielaidą, kad 2014 m. ligoninės stacionaro 15 (71,4 proc.) skyrių
veikla interpretuotina kaip pakankama arba gera, naši, nes veiklos rodikliai patenka į efektyviai
dirbančių skyrių vertinimo ketvirčius (III-IV ketvirčiai).

5.1.4. Tikrinusių institucijų pateiktų išvadų bei pasiūlymų apibendrinimas.
2014 m. įstaigoje atlikti 104 patikrinimai.

TIKRINUSIOS INSTITUCIJOS
Vilniaus apskrities archyvas

1

Centrinė projektų valdymo agentūra

2

Vilniaus apskrities Priešgaisrinė gelbėjimo valdyba

1

Vilniaus visuomenės sveikatos centras

2

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai
tarnyba

14
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VSDFV Vilniaus skyrius
Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija
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6. Finansinės ūkinės veiklos analizė
6.1. Duomenys apie buhalterinę apskaitą.
Ligoninėje buhalterinė apskaita tvarkoma vadovaujantis šiais teisės aktais:
- Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. buhalterinės apskaitos įstatymu Nr.IX-574;
- Lietuvos Respublikos 2007 m. birželio 26 d. viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu
Nr. X-1212;
- Lietuvos Respublikos finansų ministro patvirtintais Viešojo sektoriaus apskaitos ir
finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. birželio 3 d. nutarimu Nr.719 „Dėl
inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“;
- Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 19 d. nutarimu Nr.179 „Dėl kasos
darbo organizavimo ir kasos operacijų taisyklių patvirtinimo;
- Ligoninės direktoriaus 2009 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. ĮV-420 patvirtinta apskaitos
politika;
- kitais buhalterinę apskaitą Lietuvos Respublikoje reglamentuojančiais teisės aktais.
Ligoninė taiko apskaitos politiką, kuri atitinka VSAFAS reikalavimus. Buhalterinė
apskaita tvarkoma ir finansinės ataskaitos sudaromos vadovaujantis šiais bendraisiais principais:
subjekto veiklos tęstinumo, periodiškumo, pastovumo, piniginio mato, kaupimo, palyginimo,
atsargumo, neutralumo ir turinio viršenybės prieš formą. Buhalterinė apskaita tvarkoma naudojant
kompiuterinę apskaitos programą „Rivilė-GAMA“.
Ligoninė apskaitą tvarko ir finansinėse ataskaitose visos sumos pateiktos Lietuvos
nacionaline valiuta - litais.
Ligoninės veikla yra asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas. Lėšų šaltiniai yra
Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos, pajamos už teikiamas mokamas paslaugas, gauta parama,
gautos finansavimo sumos ir kitos teisėtai gautos lėšos.
Finansiniai metai yra kalendoriniai metai: finansinių metų pradžia – sausio 1 d., pabaiga –
gruodžio 31 d.

6.2. Vidutinis darbo užmokestis
Lentelė 7. Vidutinio darbo užmokesčio dinamika 2013 m. – 2014 m.

Darbuotojai

1
Gydytojai
Slaugytojai
Slaugytojų padėjėjai
Administracija, kitas ir ūkio personalas
Iš viso:

Vidutinis darbo užmokestis (1 darbuotojo Lt)
Palyginimas 2013 m.
su 2014 m.
2013 m. 2014 m.
Skirtumas
Skirtumas
Lt
(procentais)
2
3
4
5
3771
3771
0
0
2440
2477
37
1,52
1400
1447
47
3,36
2114
2208
94
4,45
2418
2467
49
2,03
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6.3. Nepriklausomo audito išvada.
2014 metų Ligoninės finansinę veiklą įvertino konkurso keliu parinkta audito paslaugas
teikianti įmonė UAB “Naukonsa“. Nepriklausomo auditoriaus išvada – pateiktos finansinės ataskaitos
visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia Ligoninės 2014 m. gruodžio 31 d. finansinę būklę ir tą
dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų srautus, pagal Lietuvos Respublikoje
galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų sudarymą, bei
Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS).
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6.4. Vykdytos programos ir projektai:
Lentelė 8. 2014 m. vykdytos programos (finansavimo šaltiniai, suma)

Eil.
Nr.

Programos pavadinimas

1.

VšĮ Respublikinės Vilniaus
universitetinės
ligoninės
operacinio bloko remontas,
VP3-2.1-SAM-02-V-01013

2.

E. sveikatos paslaugų
gyventojams ir pacientams
kūrimas VšĮ Vilniaus
Universiteto
ligoninės
Žalgirio klinikoje ir VšĮ
Respublikinėje
Vilniaus
universitetinėje ligoninėje,
VP2-3.1-IVPK-10-V-01017

3.

4.

5.

6.

Planinės pagalbos skyriaus
įsteigimas
VšĮ
Respublikinėje
Vilniaus
universitetinėje ligoninėje,
Šiltnamių g. 29 (VIP)
Naujai įsteigto Planinės
pagalbos skyriaus viešojoje
įstaigoje
Respublikinėje
Vilniaus universitetinėje
ligoninėje
aprūpinimas
medicinos įranga ir kita
paslaugų
teikimui
reikalinga infrastruktūra
VšĮ Respublikinės Vilniaus
universitetinės
ligoninės
(Šiltnamių g. 29) teritorijos
privažiuojamųjų
kelių,
automobilių
stovėjimo
aikštelių, pėsčiųjų takų
taisymas (remontas)
Vilniaus miesto benamiai:
traumų profilaktika ir
socialinė integracija
Iš viso:

Projekto
išlaidų
suma
(tūkst.
Lt)

29 200,0

Gauta pinigų
suma per visą
projektų
įgyvendinimo
laikotarpį (tūkst.
Lt)

14 766,9

Gauta 2014
m. pinigų
suma
programai
vykdyti
(tūkst. Lt)

Programų lėšų
šaltinis

12 496,5

ES struktūrinių
fondų
finansavimas ir
valstybės
biudžeto lėšos

2009-2015 m.

2011-2014 m.
(pratęstas iki
2015-07-31)

2011-2014 m.

Remonto darbai

Įgyvendinimo
laikotarpis

Programos, darbų
projekto pagrindinės
veiklos

Operacinio bloko
infrastruktūros
modernizavimas,
reikiamos
medicininės įrangos ir
baldų įsigijimas
E-sveikata
informacinės
sistemos kūrimas ir
diegimas.
Kompiuterinės
įrangos įsigijimas.
VšĮ Respublikinė
Vilniaus
universitetinė
ligoninė – projekto
partneris

3 000,0

10,90

4,483

ES struktūrinių
fondų
finansavimas ir
valstybės
biudžeto lėšos

5332,4

5 331,7

2 130,4

Valstybės
investicijų
programa (VIP)

1 350,0

Valstybės
investicijų
programa (VIP)

2014-2016

Medicininės įrangos
ir kitos reikalingos
paslaugų teikimui
infrastruktūros
įsigijimas

593,3

Kelių priežiūros
ir plėtros
programa
(Lietuvos
automobilių
kelių direkcija)

2014

Teritorijos kelių
remonto darbai

Vilniaus miesto
savivaldybės
biudžeto lėšos

2014

Visuomenės
sveikatos priemonė
(neinfekcinių ligų ir
traumų profilaktika)

8 000,0

600,0

1 350,0

593,3

20,0

20,0

20,0

46 152,4

22 643,8

17 165,7
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7. Ligoninės 2014 metų siektinų veiklos užduočių, patvirtintų Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. gegužės 15 d. įsakymu
Nr. V-584, įvykdymas
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

1.

Vertinimo užduočių
vertinimo rodikliai
Finansinis įstaigos
veiklos rezultatas
Sąnaudų darbo
užmokesčiui dalis
Sąnaudų valdymo
išlaidoms dalis
Papildomų finansavimo
šaltinių pritraukimas
Pacientų pasitenkinimo
teikiamomis
paslaugomis lygis

2.

Kokybės vadybos
sistemos diegimo ir
vystymo laipsnis

3.

Darbuotojų kaitos
rodiklis
Prioritetinių paslaugų
teikimo dinamika

4.

Rodiklių vertinimo kriterijus
Kiekybiniai rodikliai
Teigiamas

Teigiamas

Neviršyti 58 procentų

54,20 procentų

Neviršyti 0,7 procento

0,62 procentų

Ne mažiau kaip10 procentai nuo
visų gautų pajamų
Kokybiniai rodikliai
Ne mažiau kaip 85 proc.
apklaustų pacientų vertinimas
teigiamas

25 procentai

Pagrįstų skundų mažiau kaip
0,03 procentų nuo konsultuotų
ir gydytų pacientų skundų
Kokybės vadybos sistemos
priežiūros audito metu
nustatytos ne daugiau kaip 5
neatitiktys
Ne daugiau kaip 12 procentų
Suteikta 600 ambulatorinės
chirurgijos paslaugų per metus;
Ambulatorinių konsultacijų
augimas 10 procentų;
Stebėjimo paslaugų augimas 3
procentai

5.

Informacinių
technologijų diegimo ir
vystymo lygis

Lentelė 8. Veiklos užduočių įvykdymas

Įvykdymas

Metinių planuotų užduočių
įvykdymas 100 procentų

93,7 procentai apklaustųjų
patenkinti gydytojų darbu;
97,2 procentai apklaustųjų
patenkinti slaugytoju darbu
0,004 procentai pagrįstų
skundų nuo konsultuotų ir
gydytų pacientų skaičiaus.
2014 m. rugsėjo 10 d. Viešoji
įstaiga LST Sert atliko
pirmąjį Kokybės vadybos
sistemos priežiūros auditą.
Audito metu neatitikčių
nenustatyta.
11,63 procentų
Per 2014 m. suteikta 788
ambulatorinės
chirurgijos
paslaugų.
Konsultacijų
procentinis
pokytis per 2013 (178352) ir
2014 (202095) metus yra 13
procentai.
Stebėjimo
paslaugų
procentinis pokytis per 2013
(4222) ir 2014 (5785) metus
yra 37 procentai.
Planuotos užduotys 2014 m.
įvykdytos 100 procentų.
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Visos siektinos užduotys įvykdytos.

8. Pagrindinės plėtros kryptys
8.1. Investiciniai projektai:
1. Tęsiamas „Naujai įsteigto Planinės pagalbos skyriaus viešojoje įstaigoje
Respublikinėje Vilniaus universitetinėje ligoninėje aprūpinimas medicinos įranga ir kita
paslaugų teikimui reikalinga infrastruktūra“ projektas. 2014 metais skirta 1350 tūkst. Lt.
(390,99 tūkst. Eu) už kurią įsigyta medicinos įrangos. 2015 metams skirta 417 922 Eu. Už kuriuos
planuojama įsigyti reikalingos įrangos ir pradėti skyriaus darbą. Projektui įgyvendinti reikalinga viso
2.317 tūkst. Eu. iš kurių jau skirta 808.909 tūkst. Eu.
2. Šiuo metu vyksta „Operacinio bloko remonto“ I etapo statybos ir rekonstrukcijos
užbaigiamieji darbai, taip pat vyksta medicininės įrangos ir baldų įsigijimo viešieji konkursai. Šiam
projektui iš struktūrinių ES paramos fondų skirta 29 200 tūkst. Lt. Projektas pabaiga 2015 m. rugpjūčio
mėn.
3. Vykdomas „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ
Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje ir VšĮ Respublikinėje Vilniaus universitetinėje
ligoninėje“ projektas kartu su partneriu - VšĮ Vilniaus universiteto ligonine „Žalgirio klinika“.
Įgyvendinimui jau skirta 581 tūkst. Lt. ( 168.296 tūkst. Eu.) Įsigyta projektui būtina įranga, vyksta
programos kūrimas ir pritaikymas, projekto pabaiga planuojama 2015 m.

8.2. Artimiausioje ateityje būtinos investicijos:
4.1. Operacinio bloko renovacija“ (II etapas): Preliminari projekto vertė kol kas
nežinoma. Artimiausiu metu būtina pradėti investicinio projekto rengimą ir Operacinio skyriaus
renovacijos II – ojo etapo projektavimo darbus. Lėšų poreikis projektavimo darbams – 1.000 tūkst. Lt.
(290 tūkst. Eu.)
4.2. Planuojami du, ligoninės atnaujinimo (modernizavimo), siekiant sumažinti energijos
vartojimo sąnaudas, projektai kurių paraiškos yra pateiktos agentūrai LAAIF vertinimui. Pastato
charakteristikos neatitinka STR 2.05.01:2005 keliamų reikalavimų, vizualinė apžiūra išryškino prastą
pastato būklę, todėl pastato atitvaras ir inžinerines sistemas būtina rekonstruoti.
4.3. Įgyvendinus „Nebaigto statyti korpuso Vilniuje, Šiltnamių g. 29, rekonstravimo ir
pritaikymo Priėmimo skyriui“ projektą, buvo galutinai pabaigti VšĮ RVUL statybos darbai, todėl
būtina sutvarkyti teritoriją, atlikti gerbūvio darbus (tvoros įrengimas, šaligatvių, asfalto dangos
renovacija, lauko apšvietimo renovacija, sraigtasparnių nusileidimo aikštelės įrengimas). Tam tikslui
pasiekti, planuojama įgyvendinti „VšĮ RVUL teritorijos rekonstrukcijos darbų“ projektą.
4.4. Reikalingos investicijos į laboratorijos ir Radiologijos tarnybų modernizavimą bei
įrangos atnaujinimą.

Direktorius

dr. Algimantas Pamerneckas

