VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS LIGONINĖS
DIREKTORIAUS AUDRIAUS VASILIAUSKO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
ĮSTAIGOS PRISTATYMAS
Viešoji įstaiga Anykščių rajono savivaldybės ligoninė (toliau – ligoninė) įregistruota
1997m. spalio 3 d., registravimo Nr. VŠ97-3. Buveinė ir veiklos adresas Ramybės g.15, Anykščiai.
Direktorius Audrius Vasiliauskas 2018 m. lapkričio 29 d. Anykščių rajono savivaldybės
tarybos sprendimu Nr. 1-TS - 297 nuo 2018 m. gruodžio 3 d. paskirtas penkerių metų laikotarpiui.
Įstaigos identifikavimo kodas 154278698. Įstatai patvirtinti 2018 m. liepos 26 d.
Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS - 226 ir įregistruoti juridinių asmenų
registre 2018 m. rugpjūčio 8 d. Ligoninei 1999-09-02 išduota Valstybinės akreditavimo sveikatos
priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos licencija Nr.624. Ji patikslinta
2018-12-31. Licencija suteikia teisę teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
Ataskaita parengta pagal Anykščių rajono savivaldybės administracijos 2017- 02- 02
rašte Nr. 1-SD -347 pateiktas rekomendacijas.
Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas- teikti kokybiškas, atitinkančias šiuolaikinės medicinos
pasiekimus, medicinos paslaugas rajono gyventojams (t.p. atvykstantiems iš svetur).
Tikslui pasiekti spręstini pagrindiniai įstaigos veiklos uždaviniai:
- teikti kokybiškas antrinio lygio ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros
paslaugas;
- optimizuoti teikiamų paslaugų apimtį ir struktūrą pagal gyventojų sveikatos priežiūros
paslaugų poreikius;
- diegti naujas medicinos ir informacines technologijas;
- kelti personalo kvalifikaciją ir profesionalumą;
-siekti paciento, visuomenės ir įstaigos personalo interesų suderinamumo.
2018m. ankstesnio vadovo atlikta įstaigos kosmetinė struktūrinė reorganizacija (aprašoma tekste
toliau) su tikslu optimizuoti įstaigos finansinius ir žmogiškuosius resursus, bet svaresnio ekonominio
efekto nestebėta. Atliktas įstaigos infrastruktūros neįgaliesiems tobulinimas įgyvendinant projektą
Nr. 08.1.3-CPVA-V-607-02-0012 „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas
neįgaliesiems VŠĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninėje“.
2019 m. įstaigos veiklos tikslas ir uždaviniai nesikeičia, nes nesikeičia ir pati medicinos sistemos
priedermė tautos ir valstybės gyvenime.
Keičiantis SAM politikos tendencijoms ir siekant racionalaus resursų naudojimo, įvertinant
VLK pasirašytas sutartines sumas už teikiamas paslaugas, numatoma atlikti dabar įstaigoje
funkcionuojančios struktūros ekonominį vertinimą, aptarus su steigėju, Stebėtojų Taryba, Gydytojų
taryba, teikti Anykščių rajono Tarybai tvirtinimui naują struktūros sandarą. Atsižvelgiant į audito
išvadas, bus keičiami transporto panaudojimo, kelionės išlaidų apmokėjimo reglamentai.

1. PERSONALO IR FINANSŲ VALDYMAS
2018 m. sausio 1 d. ligoninėje dirbo 255 darbuotojai, o 2018 m. gruodžio 31 d. – 239.
Iš jų 59 gydytojai, iš to skaičiaus 2 mokslų daktarai; 95 slaugytojos, iš to skaičiaus 5 su aukštuoju
universitetiniu ir 7 su aukštuoju neuniversitetiniu išsilavinimu, 19 medicinos darbuotojų

2

(radiologijos technologai, klinikos laborantai, masažuotojai, laboratorinės diagnostikos specialistas,
kineziterapeutai, ergoterapeutas, sveikatos statistikas, dietistas), 66 kitų specialybių darbuotojai.
Ligoninėje nepagrindinėse pareigose dirbo 30 gydytojų, 4 slaugytojai ir 4 kiti darbuotojai.
Nuo 2010 m. balandžio 1 d. ligoninėje akušerijos paslaugos nebeapmokamos iš
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto. Šių paslaugų teikimas buvo apmokamas Anykščių
rajono savivaldybės biudžeto dalinio kofinansavimo principu. Tačiau savivaldybės lėšos kasmet vis
mažėjo, o nuo 2018 metų gegužės 31d. nutrauktas finansavimas. Neliko akušerijos stacionaro, dėl to
nutrauktas akušerijos stacionaro ir neonatologijos paslaugų teikimas. Ginekologijos poskyris
integruotas į chirurgijos sektorių kartu su chirurgija ir traumatologija – ortopedija. Taip pat buvo
sujungti vidaus ligų bei neurologijos skyriai į terapijos sektorių, o I palaikomojo gydymo ir slaugos
skyrius bei II Troškūnų palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius sujunti į palaikomojo gydymo ir
slaugos sektorių.
Viešosios įstaigos Anykščių rajono savivaldybės ligoninės struktūra pakeista ir naujai
patvirtinta 2018 m. liepos 26 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1-TS -226.
Per 2018 metus priimti į darbą 27 darbuotojai. Iš jų 11 gydytojų, 2 slaugytojai, 1
medicinos darbuotojas ir 13 kitų specialybių darbuotojų.
Per 2018 metus iš darbo atleisti 43 darbuotojai. Iš jų 21 gydytojas, 5 slaugytojai, 3
medicinos darbuotojai ir 14 kitų specialybių darbuotojų. Iš to skaičiaus sulaukę senatvės pensijos
arba dėl neįgalumo iš darbo išėjo 10 darbuotojų (6 gydytojai ir 4 slaugytojai bei medicinos
darbuotojai), darbuotojo iniciatyva – 14 darbuotojų (11 gydytojų ir 3 kiti darbuotojai), sutarties
terminui pasibaigus – 8, šalių susitarimu – 1 darbuotoja. Du darbuotojai mirė. Nutraukus akušerijos
paslaugų teikimą ir pertvarkius ligoninės struktūrą iš darbo buvo atleisti 8 darbuotoji (3 gydytojai, 4
slaugytojai ir 1 ūkio reikalų tvarkytojas).
2018 m. sausio 1 d. buvo patvirtinti 254,35 etato. Gydytojų - 61 etatas, slaugytojų ir
medicinos darbuotojų – 124 etatai, kitų – 69,35 etato. Metų pabaigoje buvo 251,6 etato. Gydytojų
61,5 etato, slaugytojų ir medicinos darbuotojų – 119,75 etato, kitų darbuotojų – 70,35 etato.
Laisvi – 7,75 etato. Iš jų 1 etatas socialinio darbuotojo ir 6,75 etato gydytojų (0,25
vaikų neurologas; 0,25 gastroenterologas; 1 palaikomojo gydymo ir slaugos sektoriaus vedėjas; 1,75
palaikomojo gydymo ir slaugos sektoriaus gydytojas; 0,75 neurologas; 0,25 pulmonologas; 0,25
chirurgas; 0,75 kardiologas; 0,25 kraujagyslių chirurgas; 0,25 urologas; 0,5 vidaus ligų; 0,25
otorinolaringologas).
Pagal sutartį su Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos
skyriumi 2018 metais sausio – gruodžio mėnesiais priimti 5 asmenys visuomenei naudingai veiklai
atlikti, dirbo 720 valandų.
Personalas skatinamas ne tik finansinėmis priemonėmis (priedais ir priemokomis prie
atlyginimo, vienkartinėmis išmokomis) bet ir padėkomis bei kitais būdais.
2018 metais 9 ligoninės darbuotojų pareikštos padėkos. Taip pat darbuotojai skatinami
ligoninės teikiamomis sveikatinimo procedūromis, pakviečiant jubiliatus jomis pasinaudoti. 11
ligoninės darbuotojų buvo pakviesti ir pasinaudojo šiomis procedūromis.
Visiems darbuotojams sudarytos sąlygos nuolat tobulinti savo profesinę kvalifikaciją
bei darbinius įgūdžius.
Siekiant gerinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir mokyti personalą,
pavyko organizuoti mokymus Anykščiuose. Mokymuose tema „Inkontinencija ir neuropsichiatriniai
sutrikimai“, dalyvavo 65 ligoninės bendrosios praktikos slaugytojai ir medicinos darbuotojai.
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Konferencijose, seminaruose ir kituose mokymuose dalyvavo 102 ligoninės
darbuotojai. Iš jų 22 gydytojai, 73 slaugytojai ir medicinos darbuotojai, 7 kiti darbuotojai. 1
darbuotojas buvo 10 dienų ir 1 darbuotojas 9 dienų mokymuose. 22 darbuotojai penkių – aštuonių
dienų mokymuose. 2-4 dienų mokymuose dalyvavo 32, o vienos dienos – 42 darbuotojai.
Gydytojų tobulinimo trukmės vidurkis – 27 valandos, slaugytojų – 20 valandų, kitų
darbuotojų – 8 valandos.
Ligoninėje vadovaujančių darbuotojų yra 20 asmuo (4 administracijos, 16 padalinių /
skyrių vadovai / vedėjai ir vyresniosios slaugytojos). Jų metų darbo užmokesčio vidurkis 1302,43
Eur. Ligoninės darbuotojų darbo užmokesčio vidurkis 911,05 Eur.
2. TURTO VALDYMAS
Ligoninės steigėjas – Anykščių rajono savivaldybės taryba.
Vienintelis ligoninės dalininkas – Anykščių rajono savivaldybė.
Dalininko kapitalą 2018-12-31 būklei sudaro 213.182,26 Eur. Jis nepakito nuo 201401-01.
Panaudos sutartys su Anykščių rajono savivaldybe sudarytos penkerių - dvidešimties
metų ir neterminuotam laikotarpiui.
Ilgalaikis materialusis turtas 11.270.686,40 Eur. vertės ir kitas turtas 69.244,04 Eur.
vertės perduotas pagal 19 panaudos sutarčių: Nr.2002-12-12; 2005-03-01 Nr.53; 2005-04-08 Nr.82;
2005-04-08 Nr.83; 2005-07-04 Nr.S71; 2006-12-04 Nr.677; 2007-04-02 Nr.235; 2008-01-11Nr.SU687; 2008-02-29 Nr. SU-104; 2009-02-20 Nr. SU-331; 2009-06-29 Nr. SU - 608; 2013-03-01 NR.1SU-99; 2014-01-31 Nr.1-SU-26; 2014-11-28 Nr.1-SU-766; 2015-01-30 Nr.1-SU-37; 2017-01-02
Nr.1-SU-1; 2017-02-27 Nr.1-SU-201; 2017-02-27 Nr.1-SU-202; 2017-11-07 Nr.1-SU-843.
Ligoninės valdomo turto panaudos pagrindais plotas yra 11.274,97 m2. Sudarytos
aštuonios panaudos sutartys.
Panaudos pagrindais valdomo turto ūkinei priežiūrai per metus išleista 4329,99 Eur.
Ligoninė per 2018 metus įsigijo turto už 11.153,02 Eur.
3. DOKUMENTŲ VALDYMAS
Ligoninėje naudojama popierinė ir elektroninė (iš dalies) dokumentų valdymo sistemos.
Gaunami ir siunčiami dokumentai registruojami dokumentų registruose: „Informacinių
siunčiamųjų dokumentų registre“, „Gautų dokumentų registre“, „Gyventojų pasiūlymų, prašymų ir
skundų registracija“. Dokumentai registruose registruojami kiekvienais kalendoriniais metais.
Ligoninėje elektroninė dokumentų valdymo sistema įdiegta iš dalies ir atlikti parengiamieji veiksmai
ją plėtoti.
Nuo 2012 metų balandžio mėnesio ligoninėje funkcionuoja „Elektroninio archyvo
informacinė sistema“, parengiami dokumentų registrų sąrašai, dokumentacijos plano sąrašai, bylų
apyrašų bei jų pakeitimų sąrašai, dokumentų naikinimo aktai. Vadovas parengtus dokumentus
pasirašo elektroniniu parašu ir šie perduodami Utenos apskrities archyvui.
Naudojama E-faktūra elektroninių sąskaitų valdymo sistema.
Naudojama automatizuota įsakymų apskaitos sistema Alga „HR“.
Gautų dokumentų skaičius per 2018 metus - 989, išsiųstų dokumentų skaičius per 2018
metus - 844.

4

Ligoninėje sudaromi elektroniniai dokumentai bei pasirašomi, siunčiami ir gaunami
saugiu elektroniniu parašu, tokių – 45 proc. nuo visų ligoninės dokumentų metinės apyvartos.
4.VIEŠIEJI PIRKIMAI
Internetinėje svetainėje www.anlig.lt „Viešieji pirkimai“ skelbiama informacija susijusi
su pirkimais.
2018 metais vykdytų viešųjų prekių, paslaugų ir darbų pirkimų bendras skaičius - 213,
jų vertė - 602.133,4938 Eur (su pirkimais per CPO).
2018 metais sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių skaičius - 79, bendra vertė 564.635,8938 Eur. Iš jų:
- vaistų, spausdintuvų, kompiuterių, kanceliarinių prekių, higieninio, biuro popieriaus,
buities ir kitų prekių, paslaugų (skalbimo) atitinkančių ligoninės poreikius viešųjų pirkimų,
naudojantis elektroniniu katalogu CPO.lt., vykdyta -11, sudarytų pirkimo sutarčių skaičius -33,
bendra vertė - 194.637,1138 Eur.
- prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų elektroniniu būdu, skelbiant centrinėje
viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) vykdyta -19, sudarytos 42 sutartys, kurių bendra
vertė - 362.184,98 Eur.
- vykdant apklausos būdu 2 paslaugų ir 1 prekių pirkimus, sudarytos 4 sutartys, kurių
bendra vertė - 7813,80 Eur.
Daugelio sutarčių (ypatingai jei tai nuolatiniai pirkimai, pvz.: ligoninės katilinės
priežiūra, med. atliekų išvežimas, medicininių dujų pirkimas, ESIS, LIS sistemų priežiūra ir kt.),
kurios sudaromos vykdant pirkimus per CVP IS, trukmė - trys metai. Todėl kiekvienais metais
svyravimai yra neišvengiami. 2018 metais sutarčių, sudarytų vykdant pirkimus per CVP IS lyginant
su 2017 padaugėjo 26 vienetais, o vertė padidėjo 15,78 proc., t. y. 49.380,09 Eur. 2 pirkimai buvo
vykdyti 2017 metais, o sutartys sudarytos jau 2018 metais:
1) 2017-12-07 įvyko konkurso skelbiamo CVP IS „Sauskelnių, paklotų ir kitų slaugos
priemonių pirkimas“ vokų atplėšimas. Sutartys sudarytos 2018 metais, skaičius -4, bendra vertė –
44.364,49 Eur.
2) 2017-12-18 įvyko konkurso skelbiamo CVP IS „Vienkartinių medicinos reikmenų
pirkimas“ vokų atplėšimas. Sutartys sudarytos 2018 metais, skaičius -9, bendra vertė – 44.650,08
Eur.

5. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR VIDAUS ADMINISTRAVIMO
INFORMACINIŲ SISTEMŲ VALDYMAS
Ligoninėje naudojama 10 informacinių sistemų, sukurtos 79 kompiuterinės darbo
vietos.
Naudojamo interneto ryšio sparta 90 Mb/s.
Internetinio ryšio išlaidos per metus sudaro 771,72 Eur.
Įsigyta kompiuterinės įrangos už 7.804,50 Eur.
Kompiuterinių ir informacinių sistemų tvarkymo ir priežiūros išlaidos 19.495,53 Eur.
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6. PROGRAMŲ IR PROJEKTŲ VALDYMAS
Ligoninė dalyvauja projekte „Specialistų pritraukimas sveikatos netolygumams
mažinti“ pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto
„Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonę Nr. 08.4.2-ESFA-V-617.
Ligoninė su LR Sveikatos apsaugos ministerija pasirašė 2018-07-24 „Partnerystės
sutartį“ Nr. S-112/B2-18-106 dėl Projekto įgyvendinimo.
Pagal programą 2014–2020 metams Europos sąjungos investicijų veiksmų programos 8
prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr.08.1.3CPVA-V-607 „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas neįgaliesiems“ VšĮ Anykščių
RS ligoninėje įgyvendintas projektas ir pritaikyta infrastruktūra neįgaliesiems ir senyvo amžiaus
asmenims.
Įgyvendintas „E sveikatos paslaugų plėtra Utenos regiono asmens sveikatos priežiūros
įstaigose“ projektas, kur VšĮ Anykščių RS ligoninė buvo VšĮ Utenos ligoninės (projekto vykdytojo)
projekto partnerė. Įgyvendinus „E sveikata“ projektą gydytojai gali išrašyti elektroninį receptą,
pacientams palengvėja vaistų įsigijimas. Gydytojams priimant ir aptarnaujant pacientus sumažėja
popierinių dokumentų pildymo apimtys. Gydytojai gali aptarnauti daugiau pacientų.
Tebevykdomas tęstinis „Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir
mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos
priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“ projektas, kur VšĮ Anykščių RS ligoninė
yra LSMU ligoninės VšĮ Kauno klinikų (projekto vykdytojo) projekto partneris. Projekto tikslas –
užtikrinti kokybišką antrinio lygio ambulatorinių, ambulatorinės reabilitacijos, priėmimo-skubios
pagalbos skyriaus ir palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimą Anykščių rajono gyventojams.
Per „Sergu LT“ tęstinį projektą pas ligoninės gydytojus galima registruotis nuotoliniu
būdu.
Ligoninė dalyvauja renginiuose klasterių sveikatos apsaugos sektoriuje plėtros
klausimais. Pasiekti rezultatai – ligoninė dalyvauja 3 tokiuose jungtinės veiklos projektuose. Vienas
jų – insultų gydymas – pradėtas 2014 m. Taip pat plėtoti 2 prieš keletą metų pradėti kardiologinės
pagalbos jungtinės veiklos projektai, ligoninei aktyviai bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto
ligonine Santariškių klinikos ir Panevėžio ligonine bei LSMU Kauno klinikomis plėtojant jungtines
veiklas su jomis kardiologinių (miokardo infarkto ištiktų), taip pat neurologinių (insulto ištiktų)
ligonių gydyme. Sėkmingų atvejų daugėjo, kai šių ligų ištikti pacientai skubią specializuotą pagalbą
trombus tirpančiais vaistais ir kitomis priemonėmis gavę Anykščių ligoninėje, reanimobiliu buvo
transportuoti į intervencinės kardiologijos ar insulto gydymo centrus, ir po ten atliktų gydymo
veiksmų grąžinti gydymo tęsimui ir/ar reabilitacijai į Anykščių ligoninę. Tai džiugina ir darbuotojus,
ir pacientus bei jų artimuosius.
Ligoninė taip pat parengė projektus ir gavo finansavimą iš Anykščių rajono
savivaldybės biudžeto pagal programas:
- „Stacionarinių aktyviojo gydymo asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo
gerinimas VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninėje“ („Akušerijos paslaugų teikimas“) 50.000
Eur. Lėšos panaudotos stacionarinės akušerinės pagalbos išlaikymui iš dalies: mokėtas darbo
užmokestis su socialiniu draudimu, įsigyta vienkartinių medicininių priemonių, mokėta už
komunalines paslaugas;
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- „Paslaugų prieinamumo gerinimas rengiant gydytojus specialistus“ 870,00 Eur medicinos studentei, besimokančiai Lietuvos sveikatos mokslų universitete, stipendijos mokėjimas
pagal steigėjo priimtą sprendimą ir sutartį su studente;
- ,,Darbuotojų profesinis tobulinimas“ 2000,00 Eur – panaudoti 35 darbuotojų
kvalifikacijos kėlimui;
- „Asmens sveikatos priežiūros
paslaugų teikimas ligoninėje pacientams,
neapdraustiems sveikatos draudimu ir socialinės rizikos asmenims“ 4.500 Eur – įsigyti du čiužiniai
pragulų profilaktikai ir gydymui, absorbuojantys daugiasluoksniai paketai, universalus valymo
vežimėlis,
sauskelnės suaugusiems, anatominiai įklotai, higienos priemonės, vienkartinės
medicininės priemonės, dezinfekcinės medžiagos .
- ,,Maisto paruošimo skyriaus inventoriaus atnaujinimui“ 680 Eur – įsigyti grūdinto
stiklo indai.
- ,,Darbo vietų kompiuterizavimui “ 1.000,00 Eur – įsigytas kompiuteris su
spausdintuvu.
Taip pat papildomų lėšų 2018 metais ligoninė gavo:
- už mokamas medicinines ir kitas mokamas paslaugas 119.758,30 Eur;
- iš Lietuvos rėmėjų paramos už 8.722,56 Eur;
- iš užsienio rėmėjų paramos už 6.000,00 Eur;
- parama nuo gyventojų pajamų mokesčio iki 2 proc. 2.368,14 Eur;
- už vadovavimą studentų klinikinės medicinos praktikai ( internatūrai) 106,38 Eur;
- iš finansinės investicinės veiklos – 1.776,86 Eur.
Pritrauktų ir gautų papildomų lėšų dalis iš kitų šaltinių sudaro 234,9 proc. nuo
Anykščių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis finansuojamų programų skirtos sumos.
Ligoninėje sumontuota įranga su vaizdo ekranu, per kurį transliuojama VLK ir TLK
vaizdinė informacija, taip pat informacija, numatyta korupcijos prevencijos sveikatos priežiūros
sistemoje 2015 – 2019 m. programos priemonių plane.
7. ĮSTAIGOS VADOVO VEIKLA
Įvykdytos užduotys ir pasiekti įstaigos, kuriai vadovauju, veiklos, taip pat ir finansinės,
kokybiniai ir kiekybiniai vertinimo 2018 m. rodikliai.
Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2017-12-21 sprendimu Nr. 1-TS-333 ,,Dėl
Viešosios Įstaigos Anykščių rajono savivaldybės valdymo struktūros patvirtinimo“ nuo 2018 m.
birželio 1 d. patvirtinta nauja Ligoninės valdymo struktūra. Neliko akušerijos stacionaro, dėl to
nutrauktas akušerijos stacionaro ir neonatologijos paslaugų teikimas. Ginekologijos poskyris
integruotas į chirurgijos sektorių kartu su chirurgija ir traumatologija – ortopedija.
Ligoninės veikla 2018 m. buvo nenuostolinga, teigiamas 94.248,76 Eur finansinis
rezultatas (iš PSDF sutartinių lėšų remta veikla buvo nuostolinga -6.742 Eur.) l. Ilgalaikių
įsiskolinimų įstaiga neturi. Patvirtinti normatyvai darbo užmokesčiui (normatyvas iki 62 proc., su
SODROS mokesciais- beveik 85 proc.), bei medikamentams (normatyvas iki 12 proc.) nebuvo
viršyti. Darbo užmokestis visiems darbuotojams buvo išmokamas laiku . Ilgalaikių įsiskolinimų
įstaiga neturi.
Ligoninė per 2018 metus gavo 4.248.354,00 Eur pajamų.
Iš savo pagrindinės veiklos gavo 4.092.348 Eur. Tai lėšos iš:
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- Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto už suteiktas medicinines paslaugas
(pagal sutartis su visomis 5 teritorinėmis ligonių kasomis) 3.978.172 Eur;
- Fizinių ir juridinių asmenų už suteiktas mokamas medicinines paslaugas 114.176 Eur;
- Kitos veiklos už nemedicinines mokamas paslaugas 5.583 Eur;
- Finansinės investicinės veiklos (palūkanos) 1.777 Eur.
Ligoninės 2018 metų bendros išlaidos 4.154.105 Eur. Jų struktūra tokia: išlaidos
darbo užmokesčiui - 61,5 proc. socialinio draudimo įmokoms 19,2 proc., medicinos reikmenims
(kraujo komponentams, reagentams, vaistams, tvarsliavai, vienkartinėms medicinos ir slaugos
priemonėms) – 7 proc.; elektrai, šildymui ir vandeniui 3,4 proc.; maitinimui 1,9 proc.; ilgalaikio
turto nusidėvėjimui- 1 proc.; kitoms išlaidoms (degalams, skalbinių skalbimui, ryšių paslaugoms,
medicininių atliekų tvarkymui, medicinos įrangos remontui ir jos patikrai, draudimui ir kitoms) 3,9
proc.
Ataskaitiniu laikotarpiu ligoninė dalyvavo Lietuvos ligoninių asociacijos bei Lietuvos
Gydytojų vadovų sąjungos veiklose.
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