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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19

punktu, Anykščių rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Anykščių rajono

savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-88 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės

tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 116 ir 118 punktais bei atsižvelgdama į Viešojo subjekto

metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo

tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 135

„Dėl viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės

veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4, 17-18 punktų nuostatas, Anykščių rajono

savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pritarti viešosios įstaigos Anykščių rajono savivaldybės ligoninės 2020 metų veiklos

ataskaitai (pridedama).

Meras                                                                                                                       Sigutis Obelevičius

Elektroninio dokumento nuorašas
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                                                                        PRITARTA

                                                                        Anykščių  rajono savivaldybės tarybos

                                                                      2021 m. balandžio 29 d. sprendimu Nr. 1-TS-122

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS

 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS

VADOVO ŽODIS

2020-ieji metai nebuvo lengvi nei VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninei (toliau –

Ligoninė), nei jos darbuotojams ir pacientams, kaip ir visai šaliai. Permainingai besikeičiant

epidemiologinei situacijai dėl COVID-19 ligos šalyje ir rajone, kovo mėnesį buvo sustabdytas planinių

asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, vasarą palaipsniui jis atnaujintas, tačiau rudenį

įsibėgėjant antrajai viruso plitimo bangai vėl jų teikimas apribotas, o kai kurių paslaugų – sustabdytas.

Negana tokių iššūkių, 2020 metais vyko Ligoninės vadovų ne viena kaita. Prasidėjus pandemijai,

pavasarį buvo nušalintas Ligoninės vadovas, o po nušalinimo grįžęs, netrukus visai pasitraukė iš darbo.

Tokia situacija neabejotinai turėjo įtakos ir Ligoninės veiklai. Tačiau darbuotojų susitelkimo,

supratingumo ir kompetencijų dėka pavyko ne tik įveikti iškilusius sunkumus, bet siekti ir iškeltų tikslų

įgyvendinimo.

Kas Ligoninėje nuveikta 2020 metais:

- Užtikrintas  „nekovidinių“ paslaugų teikimas su trumpalaikiu planinių paslaugų sustabdymu;

- Sutelkta komanda COVID-19 viruso keliamų grėsmių valdymui, o metų pabaigoje imtos teikti ir

COVID-19 liga sergantiems paslaugos;

- Paskirstyti pacientų srautai, atskiriant neištirtuosius dėl COVID-19 nuo ištirtųjų,;

- Perskirstyti darbuotojai, darbą stengiantis organizuoti besikeičiant  stabilioms komandoms;

- Įsteigta Karščiavimo klinika;

- Pagerinti komunikaciniai ryšiai įstaigos viduje ir su išore;

- Įdiegta išankstinė pacientų registravimo informacinė sistema (IPR IS);

- Atnaujintos kompiuterinės darbo vietos  įsigijus 10 naujų stacionarių kompiuterių su priedais ir serverį;

- Įsigyta medicininės įrangos: dirbtiniam plaučių ventiliavimui (DPV), rentgeno aparatai – 1 portatyvus

modernizuotas jį skaitmenizavus, 1 portatyvus ir 1 stacionarus – nauji, taip pat pulsoksimetrai su aliarmo

funkcija ir kt.;

- Įrengtos patalpos Ligoninės lėšomis naujam rentgeno kabinetui, kuris pradėjo veikti;

- Organizuotas ir vykdytas periodiškai visuotinis darbuotojų ištyrimas dėl koronaviruso;
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- Sėkmingai organizuotas ir pradėtas metų pabaigoje darbuotojų skiepijimas  nuo COVID-19 ligos;

- Perskirtytos lovos, skiriant jas COVID-19 liga sergančiųjų gydymui, 9 palatose su 3 deguonies tiekimo

taškais;

- Išlaikytas įstaigos struktūros, funkcinis ir  finansinis stabilumas;

- Parengtas ir pateiktas tvirtinti 2021–2023 metų įstaigos strateginis veiklos planas.

Karantino ir ekstremalios situacijos 2020 m. laikotarpiu didelis darbo krūvis teko visiems

darbuotojams. Teko apdoroti didžiulį kiekį informacijos: ne tik peržiūrėti, bet ir užtikrinti, kad visi šalies

ekstremalių situacijų valdymo operacijų vadovo ir Anykščių rajono savivaldybės vadovų nurodymai

veiktų realiai, būtų aiškūs ir suprantami darbuotojams. Teko labai operatyviai reaguoti į dinamiškai

besikeičiančią situaciją ir imtis atitinkamų veiksmų, apsirūpinti  priemonėmis ir atlikti kitus darbus.

Didžiausias iššūkis su COVID-19 ligos grėsme buvo metų pabaigoje, kai buvo nustatytas šios

infekcijos protrūkis ligoninėje. Tuomet teko įdėti labai daug pastangų protrūkiui suvaldyti, kad užtikrinti

darbų organizavimą bei pacientų gydymo ir priežiūros tęstinumą, kai nemažai daliai darbuotojų teko

izoliuotis ar jie patys susirgo. Darbuotojams, pasitelktiems darbui su COVID-19 liga sergančiais

pacientais, taip pat buvo iššūkių – teko skubiai „persikvalifikuoti“, įgyti daug naujų žinių ir susidoroti

su darbo krūviais.

Darbuotojams buvo atlyginta už darbą COVID-19 epidemijos sąlygomis, pasinaudojus

kompensaciniu mechanizmu. Taip pat visi darbuotojai dar ir paskatinti finansiškai metų pabaigoje iš

įstaigos lėšų.

II SKYRIUS

 INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ, VEIKLOS TIKSLUS IR POBŪDĮ

Viešoji įstaiga Anykščių rajono savivaldybės ligoninė (toliau – Ligoninė, Įstaiga) įregistruota

1997 m. spalio 3 d., rejestro VŠ 97-3, įstaigos identifikavimo kodas 154278698. Įstaigos buveinė

Ramybės g.15, Anykščiai. Ligoninės teisinė forma – viešoji įstaiga. Ligoninė filialų neturi. Įstaigos

steigėjas, dalininkas (savininkas) – Anykščių rajono savivaldybė. Dalininko (savininko) teises ir

pareigas įgyvendinanti institucija – Anykščių rajono savivaldybės taryba.

Ligoninė yra ne pelno siekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis

ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo anspaudą, sąskaitas bankuose.

Ligoninės įstatai patvirtinti 2020 m. gruodžio 29 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos

sprendimu Nr. 1-TS-353, įregistruoti juridinių asmenų registre 2021 m. sausio 20 d.

Pagrindiniai Ligoninės veiklos tikslai – Lietuvos gyventojų sveikatos stiprinimas, teikiamų

sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą, prieinamų ir

kokybiškų įstaigos licencijoje nurodytų sveikatos priežiūros paslaugų suteikimas.
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Pagrindiniai Ligoninės veiklos uždaviniai – organizuoti ir teikti sveikatos priežiūros paslaugas,

kurias teikti teisę suteikia įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija: pirmines asmens sveikatos

priežiūros paslaugas, specializuotas antrines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. 

Pagrindinės funkcijos ir teikiamos paslaugos atitinka Ligoninės įstatuose numatytus

reikalavimus. Savo veiklai vykdyti Ligoninė turi galiojančią licenciją. 1999 m. rugsėjo 2 d. Valstybinės

akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Ligoninei

išduota licencija Nr. 624, suteikianti teisę teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Licencija kelis

kartus patikslinta, paskutinį kartą atnaujinta 2020 m. sausio 22 d.

Vykdydama pagrindinius veiklos uždavinius Ligoninė organizavo ir teikė šias asmens sveikatos

priežiūros paslaugas:

1. Stacionarines:

 aktyviojo gydymo: suaugusių abdominalinės chirurgijos, suaugusių chirurgijos,

ginekologijos, nėštumo patologijos, suaugusių neurologijos, suaugusių ortopedijos ir traumatologijos,

otolaringologijos, reanimacijos ir intensyvios terapijos ( suaugusių ir vaikų),  vaikų ligų, vidaus ligų;

 reabilitacijos: reabilitacija II, palaikomoji ir pakartotinė ( judamojo-atramos aparato

pažeidimai, nervų sistemos ligos;

 pirminės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros:

                   palaikomojo gydymo ir slaugos;

paliatyviosios pagalbos (suaugusiųjų).

 2. Ambulatorines specializuotas asmens sveikatos priežiūros  paslaugas:

 gydytojų specialistų antrinio lygio konsultacijas: akušerio-ginekologo, anesteziologo-

reanimatologo, chirurgo, dermatovenerologo, echoskopuotojo, endokrinologo, endoskopuotojo, fizinės

medicinos ir reabilitacijos gydytojo, gastroenterologo, kardiologo, neurochirurgo, neurologo,

oftalmologo, ortopedo-traumatologo, otorinolaringologo, radiologo, urologo, vaikų ligų gydytojo,

vidaus ligų gydytojo;

 dienos stacionaro: vidaus ligų (suaugusiems), vaikų ligų (vaikams) ir specializuota skausmo

diagnozavimo ir gydymo;

 dienos chirurgijos: dermatologinės ir plastikos, ginekologinės, šlapimo sistemos, virškinimo

sistemos, vyro lytinių organų procedūros;

 ambulatorinės chirurgijos;

 skubiosios medicinos pagalbos;

 stebėjimo ( suaugusiems ir vaikams);

 skausmo diagnozavimo ir gydymo.

3. Kompiuterinės tomografijos.
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4. Ambulatorinės reabilitacijos.

5. Vykdomos sveikatos programų paslaugas:

 gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių,

 priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos ir kt.

             Ligoninėje naudojama 10 informacinių sistemų, sukurtos 82 kompiuterinės darbo vietos.

Naudojamo interneto ryšio sparta 90 Mb/s.

III SKYRIUS

 ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje dirbo 249, o pabaigoje 247 darbuotojai. Iš jų 63

gydytojai, tarp jų 1 mokslų daktaras, 96 slaugytojos, tarp jų 5 su aukštuoju universitetiniu ir 7 su

aukštuoju neuniversitetiniu išsilavinimu, 22 medicinos darbuotojai (radiologijos technologai,

biomedicinos technologai, masažuotojai, kineziterapeutai, ergoterapeutas, sveikatos statistikas,

dietistas) bei  66 kitų specialybių darbuotojai.

Iš Panevėžio, Kauno, Vilniaus, Utenos, Ukmergės ir kt. savivaldybių į darbą VšĮ

Anykščių rajono savivaldybės ligoninėje  atvyksta 40 gydytojų.

Per 2020 metus priimta į darbą 20 darbuotojų. Iš jų 7 gydytojai, 2 slaugytojai, 3 medicinos

 darbuotojai ir 8 kitų specialybių darbuotojai.

Per 2020 metus iš darbo atleista 22 darbuotojai. Iš jų 9 gydytojai, 1 slaugytojas, 1

medicinos darbuotojas, ir 11 kitų specialybių darbuotojų. Iš jų sulaukę senatvės pensijos iš darbo išėjo

3 darbuotojai (1 slaugytojas, 2 kitų specialybių), darbuotojo iniciatyva – 8 (gydytojai), sutarties

terminui pasibaigus – 8 kitų specialybių darbuotojai, šalių susitarimu – 3 darbuotojai (1 gydytojas, 1

medicinos darbuotojas, 1 kitos specialybės).  

2020 m. sausio 1 d. buvo patvirtinti 256,35 etatai. Gydytojų – 62,75 etatai, slaugytojų ir

medicinos darbuotojų  – 122,25 etatai, kitų – 71,35 etato.  Metų pabaigoje buvo 258,85 etatai. 

Metų pabaigoje buvo 12 neužimtų etatų. 2020 metų pabaigoje 21 procentas darbuotojų

buvo įgiję teisę į visą senatvės pensiją. Iš jų 22 gydytojai, 13 slaugytojų, 5 medicinos darbuotojai ir 11

kitų pareigybių darbuotojų. 

Pandemija sutelkė darbuotojus bendradarbiavimui, komandiniam darbui, paskatino

tobulėjimui, profesinių  žinių atnaujinimui.

2020 m. rugsėjo 18 d. Ligoninėje organizuoti privalomi 8 valandų mokymai gydytojams ir

slaugytojams „Pirmoji medicinos pagalba“, kuriuos išklausė ir  pažymėjimus gavo 40 darbuotojų.

2020 m. spalio 14–15 dienomis Anykščiuose Krizių tyrimo centras organizavo 6 valandų

mokymus „Gaivinimo ir automatinės išorinės defibriliacijos bei kraujavimo stabdymo mokymai
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panaudojant realias pagalbos teikimo priemones“ ir juose dalyvavo bei pažymėjimus gavo 43 medicinos

darbuotojai. 

Kaip niekad anksčiau tapo aktualus apsaugos priemonių naudojimas. Kiekvienas stacionaro ir

kituose skyriuose dirbantis asmuo dalyvavo praktiniuose mokymuose, kuriuose galėjo aptarti smulkias,

tačiau be galo svarbias detales, užtikrinant tinkamą apsaugos priemonių dėvėjimą, o ypač – teisingą jų

nusiėmimą / nusirengimą. Juk apsaugos priemonės suteikia deramą apsaugą nuo koronaviruso tik

tinkamai naudojamos. Nors teoriniai asmens apsaugos priemonių dėvėjimo aspektai personalui buvo

žinomi, tačiau praktinis instruktažas kiekvienam darbuotojui suteikė daugiau užtikrintumo ir saugumo.

IV SKYRIUS

LIGONINĖS VEIKLOS RODIKLIAI

2020 m. palyginus su 2019 m. bendras lovų skaičius nepakito, t. y. 204, iš jų 93 – aktyvaus

gydymo, 80 – palaikomojo gydymo ir slaugos (iš jų 2 lovos paliatyviosios pagalbos suaugusiems teikti),

3 dienos – stacionaro, 8 – stebėjimo ir 20 – medicininės reabilitacijos.

2020 m. pavasarį perskirstant pacientų srautus, gerinant saugų komunikavimą tiek tarpusavyje

tarp priėmimo skubios pagalbos skyriaus darbuotojų, tiek užtikrinant prisiskambinimą į šį skyrių

Ligoninės viduje ir iš išorės, jame buvęs fiksuoto ryšio telefonas su vienu rageliu pakeistas į telefoną

turintį 2 mobilius ir vieną stacionarų ragelį, kurie  išdėstyti atskiruose kabinetuose. 

Dėl COVID-19 ligos plitimo pasikeitus pacientų srautui, siekiant srautus atskirti ir padidinti

pralaidumą, užtikrinti kokybiškų ir saugių paslaugų suteikimą bei sudaryti darbuotojams saugias darbo

sąlygas, buvo optimizuotas Ligoninės priėmimo – skubios pagalbos skyriaus (toliau – PSPS) darbas.

Ligoninės anesteziologijos reanimacijos skyrius (boksai ir kitos patalpos), „nešvariam srautui“

(izoliacinėms) patalpoms skirta dalis vidaus ligų poskyrio, vaikų ligų skyrius su visa infrastruktūra, šių

padalinių naudojama įranga, kitos technologijos ir žmogiškieji ištekliai, o taip pat Ligoninės

radiologijos skyriaus infrastruktūra ir radiologijos technologės integruoti į Ligoninės priėmimo- skubios

pagalbos skyriaus paslaugų teikimo procesą. Pacientai, kuriems buvo įtarimų dėl galimos COVID-19

ligos, laikantis infekcijų kontrolės reikalavimų įrengtose izoliacinėse patalpose, buvo tol, kol sulaukė

PGR tyrimų atsakymų. Integruotame PSP skyriuje pacientams buvo teikiamos taip pat stebėjimo

paslaugos. Jei stebėjimo paslaugos teikimo metu nustatoma, kad pacientui būtinas tolesnis gydymas

stacionare, jis perkeliamas į atitinkamą stacionaro skyrių, gavus neigiamą PGR tyrimo atsakymą, o jei

pakanka ambulatorinės pagalbos – išsiunčiamas gydytis į namus.  

2020-11-11 Ligoninės direktoriaus įsakymu Nr.V-180 buvo perskirstytos lovos gydyti

pacientus, sergančius COVID-19 liga. Sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 11 d. įsakymu

Nr.V-2889 „Dėl sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymo Nr. V-281 „Dėl sveikatos
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priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo

patvirtinimo“ pakeitimo“, 2020-12-12 Ligoninėje COVID-19 liga sergantiems pacientams gydyti

skirtos 9 palatos su 15 lovų, iš jų 3 su deguonies teikimo įranga. Padaugėjus pacientų buvo padidintas

lovų skaičius iki 24. Dalis darbuotojų dirbo su stacionarizuotais COVID-19 liga sergančiais pacientais.

COVID-19 pandemija turėjo didelę įtaką gydytų ligoninėje pacientų skaičiui. 2020 m. lyginant su

2019 m. hospitalizavimo atvejų skaičius sumažėjo. Pasitelkus daugumą darbuotojų  darbui

su  COVID-19 liga sergančiais pacientais ir sumažėjus kitomis ligomis sergančių besikreipiančių

pacientų srautams į gydymo įstaigas šalyje, ne išimtis ir į Ligoninę, paslaugų sumažėjo. Be to pavasarį,

vasaros pradžioje nacionalinio lygio sprendimais buvo sustabdytas planinių paslaugų teikimas. Įtakos

taip pat turėjo sveikatos priežiūros darbuotojų nedarbingumas dėl COVID-19 ligos bei būtinybė

izoliuotis darbuotojams, turėjusiems artimą kontaktą su sergančiais COVID-19 liga.

1 lentelė.  Stacionare gydytų pacientų skaičiaus  ir lovadienių dinamika 2018–2020 metais

                    Metai

                                                              Lovos

2019 m. 2020 m.

Pacientų

skaičius

Lovadienių Pacientų skaičius Lovadienių

Aktyvaus gydymo 2974 21597 2236 15862

Palaikomojo gydymo ir slaugos 316 24840 217 17736

Reabilitacijos 33 719 28 540

Aktyvaus gydymo paslaugų, teiktų terapijos sektoriuje (vidaus ligų ir neurologijos

poskyriuose), vaikų ligų skyriuje, chirurgijos sektoriuje ( chirurgijos, ginekologijos ir ortopedijoas-

traumatologijos poskyriuose) ir reanimacijoje, pacientų skaičiaus pokyčiai atsispindi 2 lentelėje.

Terapijos sektoriaus 130 pacientų, o chirurgijos sektoriaus 28 pacientai tęstiniam palaikomajam

gydymui ir slaugai buvo perkelti į palaikomojo gydymo ir slaugos sektorių arba į reabilitaciją.  

2 lentelė. Aktyvaus gydymo profilio pacientų skaičiaus dinamika 2019–2020 metais

2019 m. 2020 m.

Terapijos sektorius 1584 1362 (130)

Vaikų ligų skyrius 434 189

Chirurgijos sektorius 782 519 (28)

Reanimacija 174 166

Chirurgijos sektoriuje apie 60 procentų teikta skubi ir būtinoji pagalba, o likusi dalis –

planinė pagalba, atliktos pilvo ertmės chirurgijos (apendektomijos, išvaržų, tulžies pūslės, žarnų),

urologijos (šlapimo pūslės, lyties organų), ginekologijos (gimdos ir jos priedų), kaulų – sąnarių

(osteosintezės, artroskopinės ir kitos) operacijos. Lyginant 2019 m. su 2020 m. jų sumažėjo. Teikiant
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dienos chirurgijos paslaugas, didinamas įstaigos veiklos efektyvumas. Dienos chirurgijos darbas

organizuojamas taip, kad kuo  mažesnėmis sąnaudomis būtų pasiektas geriausias rezultatas. Iki

koronoviruso pandemijos ligoninėje kasmet buvo plėtojamos dienos chirurgijos paslaugos. Šie pokyčiai

atitiko bendrą valstybės politiką – mažinti stacionarias paslaugas bei didinti dienos stacionaro ir dienos

chirurgijos paslaugų apimtis.

1 grafikas. Ligoninės operacinis aktyvumas 2018–2020 metais

Koronoviruso pandemija sutrikdė ir konsultacijų kabinetų gydytojų specialistų darbą.

Pirmojo karantino metu 2020 m. pavasarį buvo atšauktos gydytojų  specialistų konsultacijos. Vėliau

pradėtos teikti nuotolinės konsultacijos, riboti kontaktiniai susitikimai su gydytojais. Atnaujinus

ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, siekiant pagerinti pacientų skambučių į

registratūrą ir (ar) konsultantų kabinetus valdymą, 2020m. birželį papildomai Ligoninė skyrė mobilų

telefoną, kuris naudojamas gydytojų specialistų nuotolinėms konsultacijoms, gydytojų / pacientų

skambučiams po tyrimų atsakymų rezultatams pranešti bei kitiems apsilankymams dėl tolimesnio

gydymo, o taip pat pas kitus gydytojus specialistus, derinti ar registruoti. Dėl saugumo, vykdant infekcijų

kontrolę, buvo daug papildomų apribojimų. Konsultacijų skaičius mažėjo ir dėl įvairių specialistų

trūkumo – jie buvo nukreipiami darbui su COVID-19 pacientais arba patys sirgo, arba buvo priversti

izoliuotis. Be to, nemaža dalis sergančių žmonių, bijodami užsikrėsti virusu, patys vengė kreiptis į

gydymo įstaigas. Dėl to pasyviau tikrinosi profilaktiškai, negalėjo laiku patekti pas šeimos gydytojus,

gauti siuntimus  gydytojų specialistų konsultacijoms. Lyginant 2020 m. su 2019 m. apsilankymų

sumažėjo 33,4 proc, o konsultacijų – 30,6 proc.

2 grafikas.  Gydytojų specialistų ambulatorinių paslaugų dinamika 2018–2020 metais
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Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų teikimui Ligoninėje yra 80 lovų iš jų  2 paliatyviai

pagalbai. Koronoviruso pandemija turėjo didelės įtakos ir šių paslaugų teikimui. Sustabdžius arba

ribojant stacionarinių paslaugų teikimą, sumažėjo ir pacientų srautai šioms paslaugoms gauti. Slaugos ir

palaikomo gydymo pacientų skaičius, lyginant 2020 m. su 2019 m. sumažėjo 99 pacientais. Dėl

COVID-19 viruso paskelbtas karantinas turėjo didelės įtakos   ir pacientų, kuriems teikiama paliatyvi

pagalba, kasdieniam gyvenimui, kadangi paveikė paliatyvios pagalbos esminį principą – leisti ligoniui

oriai numirti. Šiems ligoniams svarbiausia fizinių poreikių patenkinimas, bendravimo galimybės

suteikimas ir artimųjų palaikymas. Pastaruosius du faktorius karantino režimas panaikino. Šios

priežastys taip pat turėjo įtakos slaugos ir palaikomojo gydymo bei paliatyvios pagalbos paslaugų

mažėjimui.

Dėl planinių paslaugų sustabdymo bei ribojimo daug mažiau suteikėme ir dienos stacionaro

paslaugų. Dienos stacionaro paslauga – planinė gydomoji ir (ar) diagnostinė asmens sveikatos priežiūros

veikla, kurios metu užtikrinama paciento priežiūra iki 8 valandų. Ligoninės stacionare teikiamos

terapijos, neurologijos dienos stacionaro paslaugos. 

4.1. BRANGŪS TYRIMAI

Brangūs tyrimai, tokie kaip kompiuterinės tomografijos, šiandien atliekami daugelyje šalies

gydymo įstaigų. Šie tyrimai padeda diagnozuoti kai kurias ligas ar parinkti tinkamą

gydymą.    Kompiuterinės tomografijos tyrimai gali būti atliekami gydantis stacionare arba

ambulatoriškai, tačiau bet kuriuo atveju sprendimą, ar reikalinga atlikti brangųjį tyrimą, priima gydantis

gydytojas specialistas. 2020 metais tyrimų sumažėjo. Tam įtakos turėjo ir įrenginio gedimas- keistas

rentgeno vamzdis.

3 grafikas. Brangių tyrimų atliktų 2017-2020 metais dinamika

http://www.lrytas.lt/zyme/tyrimai
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4.2 VIDAUS MEDICININIS AUDITAS

Anykščių ligoninės vidaus medicininio audito padalinio pagrindinis tikslas – vertinti ir padėti

gerinti ligoninės veiklą ir teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę.

2020 m. vidaus medicininio audito padalinio atlikti darbai:

a) Dokumentų, susijusių su asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo ir rizikos

valdymo veikla, rengimas, peržiūrėjimas. 2020 m.  ligoninėje buvo patikslinti šie

dokumentai:

             Kokybės vadybos sistemos procedūros ir darbo instrukcijos:

             „Būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos aprašas“ (KVSP 064);

             „Nepageidaujamų įvykių stebėsenos ir valdymo tvarkos aprašas( KVSP 086);

             „Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros tvarkos aprašas( KVSP 079);

             „Nuotolinių gydytojo konsultacijų teikimo tvarkos aprašas (KVSP 120);

              „Medicininių pažymų formų 094/a ir 094-1/a išdavimo tvarkos aprašas“ (KVS DI 139).

b) Vidaus medicininių auditų atlikimas. Anykščių ligoninės direktoriaus 2020 m. birželio 29 d. įsakymu

Nr. V-106 „Dėl vidaus medicininio audito padalinio“ buvo sudarytas vidaus medicininio audito

padalinys, o 2020 m. rugpjūčio 24 d. patvirtintas Viešosios įstaigos Anykščių rajono savivaldybės

ligoninės medicininio audito planas-

c) programa  2020 metams.

Vadovaujantis aukščiau nurodytu planu, 2020 metais ligoninėje buvo atliktas 1 planinis ir 3

neplaniniai vidaus medicininiai auditai pagal ligoninės direktoriaus suformuluotas užduotis. Auditų

metu buvo vertinama: reabilitacijos, radiologijos paslaugų teikimo atitiktis šias paslaugas
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reglamentuojantiems teisės aktams bei Anykščių ligoninės direktoriaus įsakymais patvirtintiems vidaus

dokumentams.

Atlikus tiek planinius, tiek neplaninius vidaus medicininius auditus, buvo parengtos vidaus

audito ataskaitos su išvadomis ir pasiūlymais. Medicininių auditų metu dažniausiai buvo nustatomi

medicininės dokumentacijos pildymo teisės aktuose bei Anykščių ligoninės vidaus dokumentuose

nurodytų reikalavimų pažeidimai.

c) Nepageidaujamų įvykių stebėsena. 2020 metais Anykščių ligoninėje buvo užregistruoti 2

nepageidaujami įvykiai, atlikta jų priežasčių analizė ir pasiūlytos prevencinės priemonės. 1

nepageidaujamas įvykis buvo susijęs su pacientų priežiūra (paciento griuvimas), o kitas

nepageidaujamas įvykis buvo susijęs su radiologijos skyriaus darbu, dėl kurio atliktas neplaninis

auditas. 

d) Apklausų, susijusių su pacientų pasitenkinimu gautomis sveikatos priežiūros paslaugomis

organizavimas, vykdymas bei gautų rezultatų analizė.

Apklausoje dalyvavo 102 pacientai, gauta tinkamai užpildytų anketų – 98. Anketavimui naudota

standartinė (be papildomų klausimų) anketa. Pacientų bendro pasitenkinimo įstaigoje teikiamomis

stacionarinėmis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis siekė 94,9 proc. 

e)   Atstovavimas įstaigai santykiuose su institucijomis, kontroliuojančiomis asmens sveikatos

priežiūros paslaugų kokybę. 2020 m. buvo rengiami dokumentai, susiję su Valstybinės akreditavimo

sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos atliekamais sveikatos

priežiūros paslaugų, atitikties teisės aktų ir įstaigos vidaus dokumentų reikalavimams.

 

4.3 ANTIKORUPCINIŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS

Ligoninėje korupcijos prevencija vykdoma vadovaujantis ligoninės direktoriaus korupcijos

prevencijos programa, patvirtinta 2020 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. V-9. Didelė tikimybė pasireikšti

korupcijos apraiškoms – viešieji pirkimai. Internetinėje svetainėje www.anlig.lt „Viešieji pirkimai“

skelbiama informacija susijusi su pirkimais. 2020 m. III ketvirtyje, vadovaujantis programa, buvo

atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas 2020 m. I pusmetį vykdytų viešųjų pirkimų

organizavimo ir vykdymo srityje. 

Vertinimo išvada – 2020 m. I pusmetį ligoninėje vykdytų viešųjų pirkimų organizavimo ir

vykdymo (sutarčių sudarymo) srityje korupcijos pasireiškimo tikimybė neegzistuoja. (2020 metais

vaistų, spausdintuvų kasečių, elektros, kanceliarinių, biuro popieriaus, buities ir kitų prekių ir skalbimo

paslaugų atitinkančių ligoninės poreikius viešieji pirkimai atlikti naudojantis elektroniniu katalogu

CPO.lt., kiti skelbiant per CVP IS).

2019 m. balandžio 25 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-156 „Dėl

skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo Anykščių rajono savivaldybės asmens

http://www.anlig.lt
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sveikatos priežiūros įstaigoms“ VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninei suteiktas skaidrios asmens

sveikatos priežiūros įstaigos vardas.

 

V SKYRIUS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS

METUS

 

VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninė yra ekonominis vienetas, turintis ūkinį, finansinį ir

teisinį savarankiškumą. Ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Nuo 2015 m. sausio 1 d. vertės

apskaitoje išreiškiamos eurais. Įstaigos veiklos laikotarpis neribotas.

 

5.1. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS

 

Anykščių ligoninės pagrindines veiklos pajamas sudarė pajamos už suteiktas ambulatorines,

stacionarines, slaugos ir palaikomojo gydymo, paliatyvios pagalbos asmens sveikatos priežiūros

paslaugas, brangius tyrimus bei sveikatos programas, reabilitacijos paslaugas, kurios yra apmokamos iš

Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų pagal sutartis su Panevėžio,

Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Klaipėdos teritorinėmis ligonių kasomis. Menka dalis pajamų gauta už

medicinos paslaugas, apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų. 

Atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 152

„Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020

m. kovo 14 d. nutarimą Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ ir Lietuvos

Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės

operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimą Nr. V-387 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo

organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“, taip pat siekdamas užtikrinti

asmens sveikatos priežiūros įstaigų finansinės būklės stabilumą sumažėjus jų teikiamų asmens sveikatos

priežiūros paslaugų skaičiui karantino laikotarpiu, sveikatos apsaugos ministras 2020 m. kovo 30 d.

pasirašė įsakymą Nr. V-615 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio

22 d. įsakymo Nr. V-1113 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo

patvirtinimo“ pakeitimo“. Įsakyme buvo numatyta už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas

nuo 2020 m. kovo 1 d. iki mėnesio, kurį bus atšauktas karantinas, paskutinės dienos įstaigoms kiekvieną

mėnesį mokėti 1/12 mokėjimo metu galiojančioje sutartyje, sudarytoje su teritorine ligonių kasa,

nurodytos metinės sutartinės sumos.

Nuo liepos 1 d. iki gruodžio 31 d. pagal 2006 m. gruodžio 22 d. Sveikatos apsaugos ministro

įsakymą Nr. V-1113 (galiojančią redakciją) „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo

tvarkos aprašo  patvirtinimo“, už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas buvo mokama 1/12

metinės sutartinės sumos, suteikus asmens sveikatos priežiūros paslaugų už sumą, lygią ar didesnę nei
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40–80 proc. (priklausomai nuo laikotarpio ir epidemiologinės  situacijos Lietuvoje buvo keičiamas

įsakymas dėl paslaugų apmokėjimo). 2020 m. už suteiktas brangių tyrimų, sveikatos programų paslaugas

buvo apmokama už faktiškai atliktas paslaugas.

Ligoninės 2020 m. veiklos rezultatų ir finansinių rezultatų vertinimo rodikliai pateikiami 2

lentelėje.

3 lentelė. Pagrindinės veiklos pajamos ir jų pasikeitimas 2019–2020 m., Eur

Paslaugos 2019 m. 2020 m.

Pokytis,

lyginant 2020

m. su2019 m.,

Eur

Veiklos

pajamos

procentais

Stacionarinės paslaugos 2236933 2541038 304105 14 proc.

Ambulatorinių konsultacijų 

paslaugos (su skubios pagalbos 

konsultacijomis)

642425 765823 123398 19 proc.

Dienos stacionaro, ambulatorinės 

chirurgijos, stebėjimo, dienos 

chirurgijos paslaugos

275805 300897 25092 9 proc.

Slaugos ir palaikomojo gydymo ir

paliatyvios pagalbos paslaugos
763066 797819 34753 5 proc.

Brangūs tyrimai ir procedūros 95053 74613 -23312 -24 proc.

Sveikatos prevencinių programų 

paslaugos
1399 911 -488 -35 proc.

Reabilitacijos paslaugos 95053 97089 2036 2 proc.

Iš viso paslaugų, apmokamų iš 

Privalomojo sveikatos 

draudimo fondo

4112606 4578190 465584 11 proc.

Mokamos medicinos paslaugos 148096 57522 -90574 -61 proc.

Iš viso pagrindinės veiklos 

pajamų
4260702 4635712 375010 9 proc.

2020 metais Ligoninė iš pagrindinės veiklos gavo 4 635 712 Eur pajamų. Tai lėšos iš:

- PSDF biudžeto už suteiktas medicinines paslaugas (pagal sutartis su visomis 5 teritorinėmis

ligonių kasomis) 4 578 190 Eur. Tai 465 584 Eur arba 11 proc. daugiau lyginant su 2019 metais.

- Fizinių ir juridinių asmenų už suteiktas mokamas medicinines paslaugas 57 522 Eur.

- Kitos veiklos už nemedicinines mokamas paslaugas  4 620,72 Eur;

- Finansinės investicinės veiklos (delspinigiai) – 1,54 Eur.

Nuo 2012 m. pasikeitė apmokėjimo už stacionarines paslaugas tvarka Lietuvoje, pradėtas taikyti

Australijos patobulintas DRG (Diagnosis – relatedgroup – giminingų diagnozių grupė) metodas

stacionarinėms paslaugoms apmokėti.

Už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teritorinės ligonių kasos apmokėjo sveikatos

apsaugos ministro įsakymais patvirtintomis kainomis. Atsižvelgiant į Privalomojo sveikatos draudimo

tarybos 2020 m. balandžio 9 d. nutarimą Nr. DT-4/3 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų
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finansavimo didinimo nuo 2020 m. balandžio 1 d.“, buvo padidintos stacionarinių asmens sveikatos

priežiūros paslaugų (iš šių paslaugų teikimo gaunama didžioji pajamų dalis), dienos chirurgijos

paslaugų, ambulatorinėmis sąlygomis atliekamų brangiųjų tyrimų ir procedūrų bazinės paslaugų kainos

9 proc., medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo – 10 proc., ambulatorinių asmens sveikatos

priežiūros paslaugų, išskyrus dienos chirurgijos paslaugas, slaugos paslaugų, skubios konsultacinės

sveikatos priežiūros pagalbos ir paslaugų, teikiamų pagal prevencines paslaugas – 12 proc. nustatytos

bazinės kainos. Padidinus asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazines kainas padidėjo ir pajamos iš

PSDF biudžeto.

Gauta parama už 9 075,61 Eur (medikamentų, vienkartinių medicininių apsaugos priemonių),

kuri panaudota įstaigos tikslams.

Gauta vertybių  už 75 482,50 Eur iš jų:

- VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė perdavė medicininių vienkartinių apsaugos priemonių,

dezinfekcinių priemonių ir centralizuotai pirktų vaistų  už 52 121,14 Eur;

- SAM Ekstremalių sveikatai situacijų centras – vienkartinių medicininių apsaugos priemonių

už 10 817,16 Eur;

- Anykščių rajono savivaldybės administracija – vienkartinių medicininių apsaugos priemonių

už 5 011,00 Eur;

- Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras – vakcinų už 5 076,60 Eur;

- Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija –  greitųjų testų už 2 141,70 Eur;

-VšĮ Anykščių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras –  greitųjų testų už 314,60 Eur.

     VI SKYRIUS

TURTO  VALDYMAS

Ligoninės steigėjas – Anykščių rajono savivaldybės taryba.

Vienintelis   ligoninės dalininkas – Anykščių rajono savivaldybė.

Dalininko kapitalą 2020-12-31 būklei sudaro 213 182,26 Eur. Jis nepakito nuo 2014-01-01.

Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimu Nr.1-TS-315 pagal turto

patikėjimo sutartį 99 metams perduotas ilgalaikis materialusis nekilnojamas turtas ir ilgalaikis

materialusis turtas, kurio vertė – 10 352 823,76 Eur.

Ligoninės valdomo turto  plotas yra 8199,7 m2.

Ligoninė per 2020 metus įsigijo ilgalaikio materialiojo turto už 159 122,57 Euro iš jų:

- kompiuterinio tomografo Somation Emotion Duo rentgeno vamzdį už 52 054,20 Eur;

- skaitmeninį detektorių už 34 800,00 Eur; ( vėliau gauta kompensacija);

- 10 vienetų kompiuterių už 7071,24 Eur;

- tarnybinę stotį (serverį) už 7324,13Eur;

- atliko patalpų paprastojo remonto darbus jas pritaikant rentgeno prietaiso sumontavimui už

57 873,00Eur.

Su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Anykščių skyriumi sudarytos dvi

valstybinės žemės panaudos sutartys iki 2025 m. kovo 1 d.  Žemės sklypų plotas – 2,245 ha.
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VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės  turtas, valdomas  pagal

panaudos   sutartis     2020-12-31

      

Eil.

Materialiojo turto

grupės Panaudos davėjo pavadinimas

Perduoto turto

savikaina

 Nr.   

1. Mašinos ir įrengimai Anykščių rajono savivaldybės administracija 124488,31

2. Kitas turtas (atsargos) Anykščių rajono savivaldybės administracija 69244,04

  Iš viso: 193732,35

3. Medicininė įranga Sveikatos apsaugos ministerija 9075,00

4. Medicininė įranga Sveikatos apsaugos ministerija 20570,00

5. Transportas Sveikatos apsaugos ministerija 67346,10

Iš viso: 96991,10

6. Medicinos įranga UAB ,,Diagnostinės sistemos“ 29939,48

7. Medicinos įranga UAB,, Bioeksma‘‘ 9224,46

8. Medicinos įranga UAB ,,Diamedica“ 14794,00

9. Medicinos įranga UAB,, Werfen LT“ 5792,40

10. Medicinos įranga UAB ,,Ardeola“ 442,63

11. Medicininė įranga UAB ,,Osteca“ 257,92

12. Medicininė įranga UAB,,Medekspert LT“ 179,00

13. Medicininė įranga UAB Roche Lietuva 48400,00

14. Kompiuterinė įranga VšĮ Utenos ligoninė 17495,63

15. Kitas turtas UAB,, Koslita“ 164,72

16. Kitas turtas LSMU ligoninė VšĮ Kauno klinikos 270,49

17. Kitas turtas UAB,,Bioeksma“ 1500,00

Viso: 128460,73

Iš  viso: 419184,18

VII SKYRIUS

VIEŠIEJI PIRKIMAI

P i r k i m ų t i k s l a s – n u s i p i r k t i t a i , k o r e i k i a L i g o n i n e i , r a c i o n a l i a i n a u d o j a n t t a m s k i r t a s l ė š a s , t . 

y . į s i g y t i n u m a t y t o m s i r a t l i e k a m o m s f u n k c i j o m s b ū t i n a s p r e k e s , p a s l a u g a s a r d a r b u s , u ž į p r a s t i n ę 

k a i n ą ,   k u r i ą   m o k ė t ų   k i e k v i e n a s   r a c i o n a l u s   f i z i n i s   a r   j u r i d i n i s   a s m u o .     

2020 metais vykdytų viešųjų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų bendras skaičius – 213, jų vertė –

645 096,77 Eur (su pirkimais per CPO).

2020 metais sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių skaičius 90, bendra vertė 554 343,36 Eur. Iš jų:

- elektros energijos, vaistų, sauskelnių, įklotų ir kitų slaugos, bei vienkartinių medicinos

priemonių, buities, kanceliarinių prekių, higieninio popieriaus, eksploatacinių medžiagų (tonerių),

stacionarių kompiuterių ir kitų prekių ir skalbimo paslaugų, atitinkančių ligoninės poreikius, viešųjų

pirkimų, naudojantis elektroniniu katalogu CPO LT, vykdyta 16 pirkimų, sudarytos 43 pirkimo sutartys,

kurių  bendra vertė – 193 866,49 Eur.
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- viešųjų pirkimų elektroniniu būdu, skelbiant centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje

(CVP IS) vykdyti 13 pirkimų: 8 prekių pirkimai, 4 paslaugų pirkimai ir 1 darbų. Sudarytos 34 pirkimo

sutartys, kurių bendra vertė – 237 177,01 Eur

- neskelbiamos apklausos raštu būdu vykdyti 11 pirkimų: 3 prekių pirkimai ir 8 paslaugų

pirkimai, sudarytų pirkimo sutarčių skaičius – 13, kurių bendra vertė 123 299,86 Eur.

Kiekvienais metais Ligoninės vykdomų nuolatinių pirkimų (reagentų, medicinos ir slaugos

priemonių, vaistų, katilinės kuras, automobiliams kuras, maisto produktai, teisinei metrologijai priskirtų

matavimo priemonių metrologinės patikros ir medicinos priemonių (prietaisų) techninės būklės

tikrinimo paslaugos ir kt.) skaičius nėra pastovus, nes daugumos sutarčių galiojimo laikotarpis yra trys

metai. 

VIII SKYRIUS

PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ VALDYMAS

Ligoninė dalyvauja projektuose finansuojamuose  iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir 

valstybės biudžeto lėšų:

- ,,VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės tuberkuliozės diagnostikos ir gydymo infrastruktūros

modernizavimas ir gydymo efektyvumo gerinimas“ Nr.CPVA-V-08-0001, dalyvaujant šiame projekte

gauta vakuuminė atsiurbimo sistema su priedais, bekontakčiai termometrai, vienkartinių medicininių

ir apsaugos priemonių, dezinfekcinių medžiagų, vaistų už 53 476,64 Eur;

- ,,Priemonių, užtikrinančių efektyvų ūmių infekcinių ir lėtinių kvėpavimo takų ligų diagnostiką,

valdymą ir kontrolę, įgyvendinimas“ Nr.J02-CPVA- V- 11- 0002, dalyvaujant šiame projekte gauti

pulsoksimetrai, rentgeno aparatas su spinduliuotės detektoriumi ir nešiojamu kompiuteriu už 48 508,90

Eur.  

- Europos Komisijos skelbtame ligoninių savanoriško bendradarbiavimo Vilniaus regiono

projekte. Dalyvaujant šiame projekte rengiami pagrindai ligoninėms, taip pat GMP tarnybai, sklandžiau

tarpusavyje bendradarbiauti valdant pacientų srautus, naudojant informacines technologijas, taip regiono

mastu klasterizuojant veiklas.

Ligoninė taip pat parengė projektus ir gavo finansavimą iš Anykščių rajono savivaldybės

biudžeto pagal programas:

- „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės vaikų

ligų skyriuje“ 27 225,00 Eur. Lėšos panaudotos vaikų ligų skyriaus daliniam išlaikymui (mokėtas darbo

užmokestis su socialiniu draudimu);

- „Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas ligoninėje pacientams, neapdraustiems sveikatos

draudimu ar socialinės rizikos asmenims “ 1910,00 Eur, įsigyta apsauginė patalynė, sauskelnės

suaugusiems,  higienos priemonės, vienkartinės medicininės priemonės, dezinfekcinės medžiagos; 
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- „Konsultacinės paslaugos paraiškos ir projekto įgyvendinimo galimybių studijos parengimui dėl

nutolusios saulės fotovoltinės elektrinės savo poreikiams įrengimo VšĮ Anykščių rajono savivaldybės

ligoninėje“ 1400,00 Eur. Lėšos panaudotos konsultacinių paslaugų projekto įgyvendinimo galimybių

studijos parengimui;

- „Išlaidų kompensavimas už suteiktas paslaugas, kurios VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninei

neapmokamos“ 1700,00 Eur, panaudota gydytojo kraujagyslių chirurgo , bendrosios praktikos

slaugytojoms ir kito personalo darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui, medicinos ir

dezinfekcinėms priemonėms,  komunalinėms išlaidoms; 

- ,,Rentgeno kabineto įrengimas“ 1100,00 Eur. Lėšos panaudotos paprastojo remonto darbams,

pritaikant jas stacionaraus rentgeno prietaiso sumontavimui.

Ligoninės 2020 metų bendros išlaidos sudaro 5 038 666,00 Eur. Jų struktūra pateikiama grafike

žemiau:

    

4 grafikas.  2020 metų įšlaidų struktūra procentais

IX SKYRIUS

 DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ

Nuo 2018 m. gruodžio 3 d. iki 2020 m. gegužės 29 d. VšĮ Anykščių rajono savivaldybės

ligoninės direktoriumi dirbo Audrius Vasiliauskas. 2020 m. gegužės 30 d. Daliui Vaiginui pavesta

laikinai eiti viešosios įstaigos Anykščių rajono savivaldybės ligoninės direktoriaus pareigas, kol teisės

aktų nustatyta tvarka į pareigas bus paskirtas  VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės  direktorius.
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X SKYRIUS

 LIGONINĖS VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIAI 2020 M.

 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-

1865 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2020 metų siektinų reikšmių 

patvirtinimo“ patvirtintos ligoninėms siektinos veiklos rodiklių reikšmės 2020 m. VšĮ Anykščių rajono

savivaldybės ligoninė  priskirta rajonų ir regionų lygmens LNSS viešiosioms įstaigoms. Rodiklių 

pasiektos reikšmės pateiktos lentelėje: 

Eil. Nr. Veiklos užduočių 

vertinimo rodikliai

Siektina reikšmė Rodiklio įvykdymas

 Veiklos finansinių rezultatų  vertinimo rodikliai

1. Finansinis įstaigos

metų veiklos rezultatas

Būti nenuostolingai Įstaigos veikla 

nenuostolinga

2. Įstaigos sąnaudų darbo 

užmokesčiui dalis 

Valstybės institucijoms skyrus 

papildomų Privalomojo 

sveikatos draudimo fondo 

biudžeto lėšų asmens sveikatos 

priežiūros paslaugoms apmokėti 

ir rekomendavus jas nukreipti 

sveikatos priežiūros specialistų 

darbo užmokesčiui didinti, ne 

mažiau kaip 85 proc. nurodytų 

lėšų panaudojamos darbo 

užmokesčiui didinti

Gautos papildomos lėšos iš 

Privalomojo sveikatos fondo

biudžeto asmens sveikatos 

priežiūros paslaugoms 

apmokėti ir rekomendavus 

jas nukreipti darbo 

užmokesčio didinimui. Šios 

gautos  lėšos 100 proc. 

panaudotos darbo 

užmokesčio didinimui

3. Įstaigos sąnaudų

valdymo išlaidoms dalis

(nuo visų sąnaudų)

Įstaigos sąnaudų valdymo 

išlaidoms dalis ne daugiau kaip 

2,4 proc.

Valdymo išlaidos  sudaro 

2,0  proc.  nuo visų sąnaudų

4. Įstaigos finansinių 

įsipareigojimų  dalis 

nuo metinio įstaigos 

biudžeto

Įsipareigojimų koeficientas ne 

didesnis kaip 0,12

Įsipareigojimų koeficientas 

0,12

Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

Įstaigoje taikomų kovos

su korupcija priemonių

vykdymas 

Suteiktas skaidrios asmens 

sveikatos priežiūros įstaigos 

vardas

2019-04-25 Anykščių RS 

tarybos sprendimu Nr. 1-

TS-156  Ligoninei  suteiktas

skaidrios asmens sveikatos 

priežiūros įstaigos vardas
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2. Informacinių

technologijų diegimo ir

plėtros lygis (pacientų

elektroninės

registracijos sistema,

įstaigos interneto

svetainės išsamumas,

darbuotojų darbo krūvio

apskaita, įstaigos

dalyvavimo

elektroninėje sveikatos

sistemoje mastas)

1. Ne mažiau kaip 95 proc. visų 

epikrizių išrašoma el. būdu (e. 

dokumentas Nr. E003 

„Stacionaro epikrizė“, kurio 

duomenų sąrašas nustatytas 

SAM 2010-12-17 įsakyme Nr. 

V-1079

 

2.    ASPĮ, išrašant e. receptus, 

vaistų  funkcionalumą naudoja

pilna apimtimi

 3.    ASPĮ yra išankstinės 

pacientų registracijos 

informacinės sistemos (IPR IS) 

dalyvis

  

1.  96,94    proc. visų  

epikrizių išrašoma el. būdu.

 2.  ESI sistemoje įdiegtas 

vaistų suderinamumo

tikrinimo funkcionalumas 

naudojamas visa apimtimi.

3. ASPĮ yra Išankstinės 

pacientų registracijos 

informacinės sistemos 

(toliau – IPR IS) dalyvis.

(2020-06-18 sudaryta 

sutartis su VĮ Registrų 

centru )

3. Vidutinė hospitalizuotų

pacientų gydymo

trukmė įstaigoje pagal

sveikatos apsaugos

ministro nustatytas

paslaugų grupes

(taikoma tik antrinio ir

tretinio lygio asmens

sveikatos priežiūros

paslaugas teikiančioms

įstaigoms)

Vidutinė chirurgijos paslaugų 

grupės gydymo trukmė – ne 

ilgiau kaip 6,8 dienos

 

 

Vidutinė terapijos paslaugų 

grupės gydymo trukmė – ne 

ilgiau kaip 6,4 dienos

Vidutinė chirurgijos 

paslaugų grupės gydymo 

trukmė – 5,4 dienos

Vidutinė terapijos paslaugų 

grupės gydymo trukmė – 8,

2 dienos

4. Lovos užimtumo

rodiklis įstaigoje pagal

sveikatos apsaugos

ministro nustatytas

paslaugų grupes

(taikoma tik antrinio ir

tretinio lygio asmens

sveikatos priežiūros

paslaugas teikiančioms

įstaigoms)

Aktyvaus gydymo lovų 

užimtumas –

ne mažiau kaip 70 proc.

 

 Pastaba:

2020 m. rodiklio siektinos 

reikšmės įvykdymas nėra 

vertinamas ir balai neskiriami

Aktyvaus gydymo  –     171 

d. / 46,8 proc.
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5. Įstaigoje iš Privalomojo

sveikatos draudimo

fondo biudžeto lėšų

apmokėtų brangiųjų

tyrimų ir procedūrų,

kurių stebėsena

atliekama skaičius,

medicinos priemonių,

kuriomis atlikti

brangieji tyrimai ir

procedūros,

panaudojimo

efektyvumas (taikoma

tik antrinio ir tretinio

lygio asmens sveikatos

priežiūros paslaugas

teikiančioms įstaigoms)

Kompiuterinės tomografijos 

aparatų apkrova – ne mažiau 

kaip 15 kompiuterinės 

tomografijos tyrimų per vieną 

darbo dieną vienu kompiuterinės

tomografijos aparatu

Per darbo dieną atlikta   6  

kompiuterinės tomografijos 

tyrimai

Papildomi veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

1. Absoliutaus likvidumo

rodiklis 

Nuo 0,5 iki 1 Absoliutaus likvidumo 

rodiklis – 1,9

2. Konsoliduotų viešųjų

pirkimų skaičius

Ne mažiau kaip 1 Įvykdyti 2 konsoliduoti

vaistinių preparatų viešieji 

pirkimai

Ligoninės veikla 2020 m. buvo nenuostolinga, teigiamas 30523,00 Eur finansinis

rezultatas. 2020 m. siektina vidutinė hospitalizuojamų pacientų gydymo trukmė terapijos paslaugų

grupėje buvo ilgesnė negu siektina, bet tai įtakojo, kad buvo gydomi COVID-19 liga sergantys pacientai.

Veiklos rezultatų rodikliuose numatytas siektinas aktyvaus gydymo  lovų užimtumas ne mažiau kaip 70

proc. metinių dienų skaičiaus. Ligoninėje aktyvaus gydymo lova 2020 m. buvo užimta 171 dieną arba

46,8 proc. metinių dienų skaičiaus. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugpjūčio

18 d. įsakymu Nr. V-1865 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų,

teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2020 metų

siektinų reikšmių patvirtinimo“ numatyta, kad šis rodiklis dėl COVID-19 ligos pandemijos 2020 m. yra

nevertinamas. 

2020 m. per vieną darbo dieną buvo atliekami 6  kompiuterinės tomografijos tyrimai,  skaičiuojant 

visas 2020 m. darbo dienas. Tačiau keičiant kompiuterinio tomografo vamzdį nauju, dėl instaliavimo ir 

derinimo su radiacine sauga darbų, kompiuterinis tomografas nedirbo nuo 2020 m. sausio 6 d. iki 2020

m. sausio 17 d. arba 10  darbo dienų.

Ligoninė banko sąskaitose savo poreikiams yra sukaupusi lėšų 2–3 mėnesių laikotarpiui ir toks

kaupimas pasiteisino: laiku atsiskaitoma su darbuotojais ir tiekėjais, kai finansavimas per teritorines

ligonių kasas buvo su trukdžiais. Todėl likvidumo rodiklis viršija siektinas reikšmes.
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XI SKYRIUS

VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS

2020 metais darbo užmokesčiui panaudota tiek, kiek numatyta darbo užmokesčio

normatyve, patvirtintame pagal ligoninės įstatus.

Ligoninės darbuotojų darbo užmokesčio  vidurkis 1435,02 Eur.

Ligoninėje vadovaujančių darbuotojų yra 23 asmenys (3 administracijos, 20 padalinių

skyrių / poskyrių vedėjai ir vyresniosios slaugytojos). Jų  darbo užmokesčio vidurkis 1885,77  Eur.

 Laikinai einantis direktoriaus  pareigas                                                                               Dalis Vaiginas

                                     _________________________________
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