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VŠĮ RVPL TEIKIAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
2012M. REZULTATŲ APŽVALGA

Bendroji dalis
Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė (toliau - RVPL) yra
Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos specializuota valstybinė asmens sveikatos priežiūros
įstaiga. Joje teikiama būtinoji ir planinė asmens sveikatos priežiūra psichikos ligomis sergantiems
pacientams. Aptarnaujamų pacientų kontingentas pagal teritoriją reglamentuotas Lietuvos
Respublikos SAM 1994-02-15 d. įsakymu Nr. 61. Pagal Lietuvos Respublikos Psichikos sveikatos
priežiūros įstatymo 10 str. pacientas turi teisę pasirinkti psichikos sveikatos priežiūros įstaigą todėl,
jeigu pacientas pagrįstai pageidauja, gydytis RVPL, teikiamos asmens sveikatos priežiūros
paslaugos visiems Lietuvos Respublikos piliečiams, kuriems reikalingas antrinio arba tretinio
paslaugų organizavimo lygio stacionarinis gydymas arba ambulatorinė konsultacija.
RVPL yra sukurta, įforminta dokumentais, prižiūrima ir nuolat gerinama kokybės
vadybos sistema (KVS). KVS rezultatyvumas nuolat gerinamas pagal standarto LST EN ISO
9001:2008 reikalavimus bei LR galiojančių įstatymų ir kt. teisės aktų bei pačios įstaigos keliamus
reikalavimus.

PAGRINDINĖS RVPL VEIKLOS KRYPTYS BŪTŲ ŠIOS:
1.

Antrinio ir tretinio lygio specializuota asmens sveikatos priežiūra (stacionarinė ir

ambulatorinė).
2.

Pedagoginio ir praktinio darbo organizavimas padedant Vilniaus Universitetinei vaikų

ir paauglių psichiatrijos klinikai, medicinos kolegijoms ir aukštesniosioms medicinos mokykloms
ruošti gydytojus psichiatrus, psichologus, psichikos sveikatos slaugytojus ir socialinius darbuotojus.
3.

Medicinos mokslo tiriamieji ir taikomieji darbai.

4.

Profesinės kvalifikacijos tobulinimas gydytojams psichiatrams, psichikos sveikatos

slaugytojams ir socialiniams darbuotojams.
5.

Švietimas, leidyba.

VŠĮ RVPL KOKYBĖS TIKSLAI 2012 M. BUVO ŠIE:
1.

Teikti kokybiškas, prieinamas ir patikimas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

2.

Racionaliai naudoti resursus, teikiant kokybiškas, prieinamas ir patikimas asmens

sveikatos priežiūros paslaugas.
3.

RVPL – tai išskirtinė asmens sveikatos priežiūros įstaiga, siekianti pranašumo per

kokybę, inovacijas ir pažangiausias technologijas.
4.

Kokybės vadybos sistemos priežiūra ir nuolatinis gerinimas.

UŽDAVINIAI:
1.

Teikti asmens psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančias KVS standartus,

sutartis su TLK bei klientų ir teisės aktų reikalavimus.
2.

Vidutinė stacionarinio gydymo trukmė 21 d.

3.

Teikti ne mažiau 20% tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų.

4.

Užtikrinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų tęstinumą, laiku suteikiant

informaciją apie pacientus ir jų ambulatorinio gydymo rekomendacijas ambulatorinės grandies
specialistams.
5.

Vykdyti psichologinio konsultavimo internetu programą.

6.

Siekti, kad visi RVPL dirbantys sveikatos priežiūros specialistai nuolat tobulintų savo

kvalifikaciją.
7.

Siekti, kad RVPL nebūtų nei vieno pagrįsto skundo dėl asmens teisių pažeidimo ir

neetiško personalo elgesio.
8.

Įsisavinti DRG sistemą.

9.

Dalyvavimas kuriant projektą „E. sveikatos priežiūros paslaugos gyventojams ir

pacientams“.
10. P300 potencialo tyrimo taikymo indikacijų tyrimas.
11. Įsisavinti transkranijinės magnetinės stimuliacijos navigacijos sistemą.
12. Parengti ir įgyvendinti darbuotojų veiksmų nelaimingo atsitikimo darbe atveju
procedūrą.
13. Kokybės politikos, kokybės vadovo, KVS procedūrų peržiūrėjimai, papildymai ir
pataisymai.

1. VšĮ RESPUBLIKINĖS VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖS
2012 M. FINANSINIAI RODIKLIAI

1.1. ĮSTAIGOS DALININKAI, JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ 2012 METŲ PRADŽIOJE
IR PABAIGOJE
Viešosios

įstaigos

RESPUBLIKINĖS

VILNIAUS

PSICHIATRIJOS

LIGONINĖS

dalininkas - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Dalininko įnašo vertė finansinių
2012 metų pradžioje ir pabaigoje 1.286.807,40 (vienas milijonas du šimtai aštuoniasdešimt šeši
tūkstančiai aštuoni šimtai septyni litai 40 ct.).

1.2. GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS, ŠIŲ
LĖŠŲ PANAUDOJIMAS
Per ataskaitinį laikotarpį VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė tęsė vykdymą šių
projektų:
1. „ Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių
neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“. Projekto tikslas – kelti sveikatos specialistų,
prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo
kvalifikaciją.

Kvalifikacijos

kėlimo

mokymai

vykdomi

Lietuvos

Respublikos

sveikatos

specialistams.
Finansavimo sumų valdytojas: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Įgyvendinančioji institucija: VšĮ Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūra.
Projekto sutartinė suma – 7.592.100,00 Lt.
Projekto įgyvendinimo trukmė – 2009-05-04 iki 2014-04-30.
Skiriamas finansavimas - 100 proc. ES struktūrinių fondų lėšos.
Per ataskaitinius metus gauta finansavimo suma 1.993.270,39 Lt. Panaudotos lėšos
kvalifikacijai kelti per ataskaitinius metus 1.993.270,39 Lt.
2. „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos
ligoninėje“. Projekto tikslas – gerinti paslaugų prieinamumą ir kokybę VšĮ Respublikinėje Vilniaus
psichiatrijos ligoninėje, teikiant stacionarinę pagalbą ūmių psichikos sutrikimų atvejais.
Finansavimo sumų valdytojas: LR Sveikatos apsaugos ministerija,
Įgyvendinančioji institucija: VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.
Projekto sutartinė suma – 1.997.885,76 Lt.

Projekto įgyvendinimo trukmė – 2008-10-01 iki 2011-05-31. Projekto veiklų pabaiga
buvo pratęsta iki 2011-08-31.
Skirtas finansavimas - 95,88 proc.; iš jų 85 proc. ES struktūrinių fondų lėšos ir 10,88
proc. valstybės biudžeto lėšos. 4,12 proc. projekto sutartinės sumos sudaro nuosavos ( PSDF )
lėšos.
Šio projekto veiklos baigtos, finansavimas gautas. Ataskaitiniu laikotarpiu panaudojimą
veikloje sudaro ilgalaikio turto, įsigyto iš šio projekto veiklų vykdymui skirtų lėšų, nudėvėta dalis.
Panaudota veikloje per ataskaitinį laikotarpį 57.271,52 Lt. iš jų: 50.773,02 Lt. ES struktūrinių
fondų lėšų ir 6.498,50 Lt. valstybės biudžeto lėšų.
Perduota LR sveikatos apsaugos ministerijai 694.614,95 Lt. (615.793,40 Lt. ES lėšos ir
78.821,55 Lt. VB lėšos, pagal finansavimo sumų paskirtį nepiniginis turtas) finansavimo sumos
kartu su sukaupta esminių pagerinimo darbų savikainos dalimi, tenkančia įvykdyto projekto
„Psichiatrijos stacionaro modernizavimas VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“
finansuojamai daliai (95,88 proc.).
3. Vykdyto projekto „VšĮ Respublikinės Vilniaus

psichiatrijos ligoninės šilumos ūkio

renovacija“. Projekto tikslas – siekti VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės energijos
suvartojimo ekonomijos.
Finansavimo sumų valdytojas: LR Ūkio ministerija,
Įgyvendinančioji institucija: VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra;
Projekto patikslinta sutartinė suma – 1.568.389,69 Lt.
Projekto įgyvendinimo trukmė – 2008-09-11 iki 2011-07-29.
Skirtas finansavimas - 85 proc. ES struktūrinių fondų lėšos ir 15 proc. valstybės
biudžeto lėšos.
Šio projekto vykdymas užbaigtas. Pateikus galutinį mokėjimo prašymą 792,24 Lt. sumai.
apmokėjimas

buvo

sustabdytas dėl vykusio tyrimo dėl gautos Europos Sąjungos finansinės

paramos naudojimo įtariamo pažeidimo požymių . VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūros 201206-08 raštu Nr. R4-9903 (13333-90) „Dėl Europos Sąjungos finansinės paramos naudojimo
pažeidimo tyrimo (projekto kodas Nr. VP3-3.4-ŪM-03-V-01-011)“ informuota, kad Europos
Sąjungos finansinės paramos naudojimo pažeidimas nenustatytas.
Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo suma 792,24 Lt. iš jų 673,40 ES
struktūrinių fondų lėšos ir 118,84 Lt. valstybės biudžeto lėšos.
Panaudotos lėšos

per ataskaitinį laikotarpį

792,24 Lt.

iš jų:

673,40 Lt.

ES

struktūrinių fondų lėšos ir 118,84 Lt. valstybės biudžeto lėšos.
4. Partnerystės pagrindais

dalyvaujant

projekto „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir

pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Vilniaus
psichiatrijos ligoninėje“ vykdyme.

Projekto vykdytojas – VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė.
Skiriamas finansavimas - 85 proc. ES struktūrinių fondų lėšos ir 15 proc. VB lėšos..
Per ataskaitinį laikotarpį gauta finansavimo suma 3.102,58 Lt. iš jų 2.637,21 Lt. ES
struktūrinių fondų lėšos ir 465,37 Lt valstybės biudžeto lėšos.
Panaudotos lėšos

per ataskaitinį laikotarpį 3.102,58 Lt. iš jų:

2.637,21 ES

struktūrinių fondų lėšos ir 465,37 Lt. valstybės biudžeto lėšos.
5. Iš valstybės biudžeto gautos pagal programą „Sveikatos sistemos valdymas“ tikslinės
lėšos gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui mokėti per ataskaitinį laikotarpį 239.200,00 Lt. iš jų
3.166,80 Lt. nepanaudotų lėšų likutis ataskaitinių metų pabaigoje, vykdant sutartinius
įsipareigojimus su LR sveikatos apsaugos ministerija, grąžintas į nurodytą sąskaitą banke. Per
2012 metų ataskaitinį laikotarpį

panaudotos lėšos, susijusios su

gydytojų rezidentų darbo

užmokesčiu 236.033,20 Lt;
6. Valstybės biudžeto lėšos gautos už vadovavimą studentų pedagoginei praktikai iš Vilniaus
kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto 13.080,74 Lt., panaudota 13.080,74 Lt.
7. Iš kitų šaltinių neatlygintinai gautas turtas per ataskaitinį laikotarpį 93.984,94 Lt.
Iš jų;
- medikamentai
- vakcina
- dovana ūkiniu inventoriumi
- neišpirkto tiražo žurnalai
- piniginės lėšos
Iš jų:
- už vadovavimą studentų pedagoginei praktikai iš Lietuvos
edukologijos universiteto

81.790,55 Lt.
4.606,24 Lt.
394,00 Lt.
1.997,30 Lt.
5.196,85 Lt.

127,84 Lt.

- iki 2 proc. pervestos gyventojų pajamų mokesčio sumos iš VMI

5.069,01 Lt.

Panaudota per ataskaitinį laikotarpį savo veikloje
Iš jų:
- ilgalaikio turto nudėvėta dalis
- medikamentai
- vakcina
- medicininis inventorius
- ūkinis inventorius
- neišpirkto tiražo žurnalai
- piniginės lėšos
Iš jų:
- praktikos vadovams darbo užmokestis už vadovavimą studentų
pedagoginei praktikai iš Lietuvos edukologijos universiteto
- komandiruotei ir kvalifikacijos kėlimui
- už bankinių operacijų atlikimą

141.319,15 Lt.
18.252,00 Lt.
89.817,77 Lt.
4.606,24 Lt.
77,40 Lt.
2.424,00 Lt.
1.997,30 Lt.
24.144,44 Lt.

127,84 Lt.
24.000,00 Lt.
16,60 Lt.

Finansavimas
Šaltiniai
Finansavimo sumų valdytojas:
LR Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija
Projektas „ Sveikatos
specialistų, prisidedančių prie
sergamumo ir mirtingumo nuo
pagrindinių neinfekcinių ligų
mažinimo, kvalifikacijos
kėlimas“ :

ES lėšos
Viso

Paskirtis

Kitoms išl.
kompens.

(Litais)

Gauta

Panaudota

1.993.270,39

1.993.270,39

1.993.270,39

1.993.270,39

Pastabos

Medicinos darbuotojų
kvalifikacijai kelti

Finansavimo sumų valdytojas:
LR Sveikatos apsaugos
ministerija
Projektas „ Psichiatrijos
stacionaro modernizavimas VšĮ
Respublikinėje Vilniaus
psichiatrijos ligoninėje“

valstybės biudžeto lėšos

Nepiniginia
m turtui
įsigyti

6.498,50 Ilgalaikis turtas

ES lėšos

50.773,02 Ilgalaikis turtas
Nepiniginia
m turtui
įsigyti
57.271,52

Finansavimo sumų valdytojas:
LR Ūkio ministerija
Projektas „ VšĮ Respublikinės
Vilniaus psichiatrijos ligoninės
šilumos ūkio renovacija“:

valstybės biudžeto lėšos
ES lėšos

Kitoms išl.
kompens.
Kitoms išl.
kompens.

Viso
Projekto vykdytojas:
Vilniaus m. klinikinė ligoninė
Projektas : „E. sveikatos
paslaugų gyventojams ir
pacientams kūrimas VšĮ
Vilniaus miesto klinikinėje
ligoninėje, VšĮ Respublikinėje
Vilniaus psichiatrijos
ligoninėje“

valstybės biudžeto lėšos
ES lėšos

Kitoms išl.
kompens.
Kitoms išl.
kompens.

Viso
LR Sveikatos apsaugos
ministerija
valstybės biudžeto lėšos
Vilniaus kolegijos Sveikatos
priežiūros fakultetas

valstybės biudžeto lėšos

Kitoms išl.
kompens.

Kitoms išl.
kompens.

118,84

118,84

Paprastasis remontas

673,40

673,40

Paprastasis remontas

792,24

792,24

465,37

465,37 Kitoms išlaidoms

2.637,21

2.637,21

3.102,58

3.102,58

239.200,00

13.080,74

Kitoms išlaidoms

Gydytojų rezidentų bazinei
pareiginei algai mokėti
236.033,20 Grąžintas likutis 3.166,80 Lt
į SAM sąskaitą

Už vadovavimą studentų
13.080,74 pedagoginei praktikai

Paramos davėjai
Paramos lėšos

Viso
Kitų šaltinių lėšos:
Valstyb. ligonių kasa

AIDS centras

Nepiniginia
m turtui
įsigyti
Kitoms išl.
kompens.

Nepiniginia
m turtui
įsigyti
Nepiniginia
m turtui
įsigyti

81.790,55
1.997,30

110.177,17

Ilgalaikis turtas, vaistai
26.009,10 Piniginės lėšos, įv. žurnalai

83.787,85

136.186,27

4.206,93

4.206,93 Gripo vakcina

399,31

399,31 Vakcina

4.606,24

Viso

4.606,24

Vilniaus apskrities
Valstybinė mokesčių
inspekcija

Kitų šaltinių lėšos

Kitoms išl.
kompens.

Pervestos sumos pagal
gyventojų pateiktus
Prašymus pervesti iki 2 proc.
4,80 pajamų mokesčio sumos
Lietuvos vienetams, pagal
Lietuvos Respublikos
Labdaros ir paramos
įstatymą, turintiems teisę
gauti paramą

5.069,01

Dovana (Fiziniai asm.)

Kitų šaltinių lėšos

Nepiniginia
m turtui
įsigyti

Trumpalaikis turtas
394,00 (inventorius). Naudojama
eksploatacijoje.

394,00

Socialinių darbuotojų
vadovavimas studentų
127,84 pedagoginėi praktikai

Lietuvos edukologijos
universitetas

Kitų šaltinių lėšos

Kitoms išl.
kompens.

Viso:

127,84

2.343.430,89

2.444.869,82

Nuo 2011 m. VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė partnerystės pagrindais
dalyvauja šių projektų vykdyme:
1. „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje
ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje ir VšĮ Vilniaus universitetinėje
Antakalnio ligoninėje“, projekto vykdytojas – VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė,
2. „Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra (IPR-2)“, projekto vykdytojas – VšĮ
Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos.
Vykdomas Valstybės investicinis projektas „Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus
psichiatrijos ligoninės pastatų Vilniuje, Parko g. 15, stogų rekonstravimo (avarinės būklės
likvidavimas)“.
Darbų užsakovas: LR Sveikatos apsaugos ministerija,
Projekto vykdytojas: VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė.
2012 metais gautų finansavimo sumų suma 2.343.430,89 Lt. sudaro 8,4 proc. 2012 metų
pagrindinės veiklos kitų pajamų sumos 27.893.662,37 Lt.

1.3. ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMAS, PERDAVIMAS, NURAŠYMAS
VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė funkcionuoja turėdama jai priklausantį turtą,
kuris atspindėtas ligoninės finansinės būklės ataskaitoje. Pateikiame informaciją apie įsigytą,
perduota ir nurašytą ilgalaikį turtą per ataskaitinius metus:
(Litais, įsigijimo verte, be PVM)
Eil.
Nr.

Ilgalaikio turto grupės

Likutis
2011-12-31

Apyvarta 2012 m.
Įsigyta
Perduota
Pergrupuota

1.

Nematerialusis turtas

2.

Materialusis turtas:

2.1
2.2

2.3

Statiniai
Infrastruktūros statiniai
(priešgaisrinio
vandentiekio tinklas)
Įrenginiai (katilinės)

2.4

Įranga, įrengimai

1.762.390,70
204.327,98

34.119,42

-18.468,95

1.762.390,70
219.978,45

2.5

Medicininė įranga

3.737.521,25

382.535,87

-414.008,41

3.706.048,71

2.6

Kompiuterinė įranga

490.294,58

26.149,50

2.7

Transportas

391.776,34

2.8

Baldai

305.938,97

2.9
2.10

Kitas ilgalaikis
Esminiai pagerinimo
darbai:
1.Projektas „Psichiatr.
stacion. moderniz.VšĮ
RVPL“

3.

Ilgalaikio turto viso:

130.057,98

8.518,00

7.720.481,71

460.611,89

Nurašyta

Likutis
2012-12-31

-694.614,95

-17.631,40

120.944,58

-432.477,36

7.054.001,29

33.351,70
70.417,36

33.351,70
70.417,36

516.444,08
391.776,34

17.807,10

323.746,07
29.847,88

724.462,83

29.847,88

-694.614,95
-29.847,88

7.850.539,69

469.129,89

-694.614,95

-450.108,76

7.174.945,87

LR sveikatos apsaugos ministerijai perduota 694.614,95 Lt. sukauptų esminių pagerinimo
darbų savikainos dalis, tenkanti įvykdyto projekto „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas VšĮ
Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“ finansuojamai daliai (95,88 proc.), nekilnojamo
turto (pastato pažymėjimas plane 12D3p, unikalus statinio numeris 1093-5005-8120) gauto
panaudos sutartimi iš LR sveikatos apsaugos ministerijos, vertės didinimui. Nebalansinėje
apskaitoje 2012 m. liepos 13 d. susitarimu Nr. SV-8 „Dėl 1997 m. rugsėjo 26 d. panaudos sutartimi
perduoto nekilnojamojo turto (pastato) vertės didinimo“ padidinta ilgalaikio materialiojo turto –
minėto pastato įsigijimo vertė 694.614,95 Lt..
Atliktas ilgalaikio materialaus turto pergrupavimas iš sukauptų esminių pagerinimo darbų į
kitą ilgalaikio turto grupę dėl įvykdyto projekto „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas VšĮ

Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“ likusios (4,12 proc.) 29.847,88 Lt. sukauptų
esminių pagerinimo darbų savikainos dalies, kuri buvo apmokama iš Privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžeto lėšų, gautų už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Šios dalies
nekilnojamo turto (pastato) savininkas nekompensuoja.
VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės veiklai vykdyti naudojamas pagal panaudą
gautas ilgalaikis turtas:
Eil.
Nr.

Panaudos davėjas,
Ilgalaikio turto grupės

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13

Panaudos davėjas – LR sveikatos apsaugos ministerija
Negyvenamieji pastatai
Gyvenamieji pastatai
Infrastruktūros statiniai
Kiti statiniai
Medicininė įranga
Kitos mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Baldai
Kita biuro įranga
Scenos meno priemonės
Biologinis turtas
Gautina suma (dėl įvykusios vagystės)

1

1
1

Panaudos davėjas – Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės
ūkio ministerijos
Žemė
Panaudos davėjas – Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių
globos bendrija
Kompiuterinė įranga
Panaudos davėjas – AB „Lietuvos dujos“
Kompiuterinė įranga
VISO ILGALAIKIO TURTO PAGAL PANAUDĄ:

Ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje
(Litais)
15.173.228,56
11.615.507,56
10.049,00
157.353,00
328.776,00
2.103.809,00
25.346,00
192.226,00
30.687,00
40.952,00
1.000,00
666.376,00
1.147,00
15.050.124,00
15.050.124,00
2.542,22
2.542,22
4.250,00
4.250,00
30.230.144,78

1.4. PAJAMOS IR SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS
Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas,
pripažįstamos, kai tikėtina, jog Įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima
patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir
rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos
paslaugos ar parduodamas turtas ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Finansavimo
pajamos pripažįstamos tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo
skirtos finansavimo sumos.

Eil. Nr.

1
I.
I.1
I.1.1.
I.1.2.
I.1.3.
I.1.4.
I.2.

II.

III.

%
viso
paj.

Straipsniai

2
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS iš jų;
FINANSAVIMO PAJAMOS iš jų:
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybių biudžetų
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
Iš kitų finansavimo šaltinių
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS iš jų:
- už asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš 5-ių TLK
- už išrašytus pacientams kompens. vaistų pasus iš VTLK
- už mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugas (fiziniai
asmenys)
KITOS VEIKLOS PAJAMOS iš jų;
- už tarpininkavimo pasl. iš Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros
fakulteto
- už už studentų praktinį mokymą ir tarpin. pasl. iš Vilniaus
kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto
- už specializ. kursus. iš Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros
fakulteto
- už studentų praktinį mokymą iš LR Mokslų tarybos
- Iš naudotų fiksažo tirpalų sidabro išgavimą (Fizinių ir
technologijos mokslų centras)
- Kitos (po turto nurašymo)

99,8
5,5
0,8

4,1
0,5

94,3
94,0

3
29.507.985,93
1.614.323,56
256.513,06
1.216.491,35
141.319,15
27.893.662,37
27.787.682,55
237,60
105.742,22

0,4

9.535,28
261,22

5.509,56
2.300,00
72,00
1.392,50

FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS PAJAMOS iš jų:
- banko palūkanos už piniginių lėšų likutį banko sąskaitoje
- teigiama valiutos kursų įtaka
- baudų ir delspinigių pajamos
PAJAMOS VISO (I-III eil. suma)

Ataskaitinis
laikotarpis
(Litais)

0,2

53.302,60

100,0

11.194,75
1,35
42.106,50
29.570.823,81

Didžiausią pajamų dalį 94,3 proc. visų pajamų 29.570.823,81 Lt. dalyje sudaro pajamos
27.787.682,55 Lt. gautos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš privalomojo
sveikatos draudimo fondo (teritorinių ligonių kasų).
Pagrindinės veiklos kitose pajamose 27.893.662,37 Lt., pajamos gautos už suteiktas asmens
sveikatos priežiūros paslaugas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo 27.787.682,55 Lt., sudaro
99,6 procento.
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo

principu tuo ataskaitiniu

laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiantį pinigų išleidimo laiką.
Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su
konkrečių pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais
laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Eil. Nr.

1
I
I.1.

I.2.
I.3.

I.4.
I.5.
I.6
I.7.

I.8
I.9

I.10

I.11.
II.
III.

Sąnaudų straipsniai

2
Pagrindinės veiklos sąnaudos
Darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir garantinio fondo
iš jų:
- darbo užmokesčio
- darbo užm. atostogų kaupimai
- socialinio draudimo
- social. draud. dėl sukaupų atost. kaup.
- įmokų garantiniam fondui
Nusidėvėjimo ir amortizacijos
Komunalinių paslaugų ir ryšių iš jų:
- šildymas
- elektros energija
- vanduo
- ryšių paslaugos
Komandiruočių
Transporto
Kvalifikacijos kėlimo
Paprasto remonto ir eksploatavimo iš jų:
- paprasto remonto
- eksploatavimo
Nuvertėjimo ir nurašytų sumų
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina iš jų:
- medikamentai
- tvarstliava, kraujo produktai, vakcina
- mažaverčio ūkinio ir medicininio inventoriaus
- kuras, transporto atsarginės dalys
- kitos atsargos
Kitų paslaugų iš jų:
- pacientų maitinimas
- skalbimas, skalbinių nuoma
- PVM mokestinės sąnaudos
-draudimo(priv.pacient.žal.,transp., įran.
- laborat. ir kt. tyr., atlikti kt. ASP įstaig.
- kitų paslaugų
Kitos
Kitos kitos veiklos sąnaudos
Finansinės investicinės veiklos sąnaudos
Viso sąnaudų (I-III eil. suma)

%
viso
sąn

Ataskaitinis
laikot. (Lt.)

100,0
73,2
55,7

3
33.548.796,37
24.565.722,63

3,7
0,9
3,3
0,4
0,1
1,1

18.686.807,10
58.999,02
5.764.377,84
18.277,90
37.260,77
604.048,71
1.434.481,80
954.715,21
340.858,67
80.705,57
58.202,35
59.363,04
12.526,54
1.100.823,35
765.689,94
571.156,71
194.533,23
26.503,06
1.811.880,42
1.178.011,33
36.903,64
242.397,95
74.871,03
279.696,47
3.167.756,88
1.231.238,61
290.445,96
1.104.140,43
126.232,19
34.289,59
381.410,10

100,0

8.070,78
27,29
33.556.894,44

0,2
17,2
0,1
0,1

1,8
4,3
2,8
1,0
0,2
0,1

0,2
3,3
2,3
1,7
0,6

0,1
5,4
3,5
0,1
0,7
0,2
0,8

9,4

Didžiausią dalį 73,2 proc. įstaigos sąnaudų sudaro darbuotojų darbo užmokestis su įmokomis
socialiniam draudimui ir garantiniam fondui. Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis sudaro 55,7 proc.
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudose vykdomo projekto „Sveikatos specialistų, prisidedančių
prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“
sąnaudos sudaro 1.048.932,00 Lt.
Išlaidos darbo užmokesčiui per ataskaitinius metus 18.686.807,10 Lt.

VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje valdymui priskiriamos ligoninės
direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų pareigybės. Ataskaitiniais metais ligoninės sąnaudos
valdymo išlaidoms sudarė 698.261,71 Lt. Visų sąnaudų dalyje tai sudaro 2,1 procento.
Ataskaitiniu laikotarpiu už VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės veiklą
atsakingas direktorius med. dr. Valentinas Mačiulis. Direktoriaus darbo užmokestis nustatytas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu. Per 2012 metus ligoninės direktoriui
priskaičiuota darbo užmokesčio suma 93.563,76 Lt..
Ligoninėje nebuvo išmokų su įstaigos dalininku susijusiems asmenims, taip pat kitų
kolegialių organų nariams.
Ataskaitiniais metais VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės veiklos rezultatas
deficitinis 3.986.070,63 Lt., bet įvertinus sukauptą ankstesniųjų metų perviršį 8.806.571,70 Lt ,
ataskaitinių metų pabaigai bendras įstaigos perviršis sudaro 4.820.501,07 Lt.

1.5. DARBUOTOJŲ SKAIČIUS 2012 METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE
Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės darbuotojų skaičius 2012 m.
sausio 1 d. – 692, metų pabaigai 2012 m. gruodžio 31 d. - 676.

2. KOKYBINIAI VŠĮ RESPUBLIKINĖS VILNIAUS
PSICHIATRIJOS LIGONINĖS VEIKLOS VERTINIMO
RODIKLIAI
2.1. PACIENTŲ PASITENKINIMO ĮSTAIGOS TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS LYGIS
BEI PACIENTŲ SKUNDŲ TENDENCIJOS.
Per 2012 m. kreipėsi 95 piliečiai. 90 kreipimųsi - dėl informacijos ir medicininių dokumentų
kopijų gavimo. Gauta 1 paciento padėka dėl teiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų.
Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje gauti 4 pacientų skundai ir kreipimaisi dėl teiktų
asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir teisėtumo. 1 skundas buvo gautas Sveikatos
apsaugos ministerijoje dėl RVPL teiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės. Skundas
persiųstas ištyrimui į RVPL. Dėl šių skundų atlikti neplaniniai vidaus medicininiai auditai. Auditų
metu neatitikčių nenustatyta. 2012 m. 2 RVPL pacientų skundus tyrė Valstybinė akreditavimo
tarnyba prie SAM. (2011m. atitinkamai 74-70-1-4-2-0)
Tendencijos – per pastaruosius keletą metų gaunama ne daugiau 3-6 skundų per metus į
RVPL, 2-3 į Valstybinę akreditavimo tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
Nuo 2004 m. RVPL ne rečiau kaip kartą per metus atliekamos pacientų apklausos, tiriant
pacientų pasitenkinimą RVPL teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybe. Per 3-4
metus vertinimas buvo praktiškai vienodai geras, nežymiai svyruojant kai kuriems vertinimo
rodikliams (pvz. informacijos teikimo, aplinkos vertinimo).
Tendencijos – pacientai geriau žino savo teises ir pareigas, todėl labiau pagrįstai ir kritiškai
(gerąja socialinio sąmoningumo prasme) vertina situaciją.
2.2. KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS DIEGIMO IR VYSTYMO LAIPSNIS.
Kokybės vadybos sistema RVPL įdiegta 2004 m. ir nuo tada ligoninė turi LST EN ISO
9001:2008 standarto atitikties sertifikatą. Kiekvienais metais sertifikuojanti organizacija atlieka
priežiūros, kas 3 m. pakartotinio sertifikavimo auditus. Per 3 paskutinius auditus neatitikčių
nenustatyta.

2.3. DARBUOTOJŲ KAITOS ĮSTAIGOJE RODIKLIS.
Darbuotojų kaitos rodiklis (toliau – DKR) yra apskaičiuojamas: viso išėjusių
darbuotojų skaičius (2012 m.) x100/darbuotojų skaičius viso (realiai dirbusių 2012 m.).

Viso išėjusių darbuotojų skaičiaus 2012 m. – 48 fiziniai asmenys, iš jų:
3 – gydytojai;
10 – slaugytojai;
35 - kiti darbuotojai.
Viso realiai dirbančių darbuotojų skaičius 2012 m. – 671 fiziniai asmenys.
DKR = 48x100/671= 7,51%. (2011 m. DKR-6,46%)

2.4. PRIORITETINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO DINAMIKA.
Respublikinė

Vilniaus

psichiatrijos

ligoninė

teikia

šias

paslaugas:

tretines

stacionarinės sveikatos priežiūros, antrines stacionarinės sveikatos priežiūros, tretines ambulatorinės
sveikatos priežiūros, antrines ambulatorinės sveikatos priežiūros (psichiatrijos II, priklausomybės
ligų psichiatrijos II, vaikų ir paauglių psichiatrijos IIB, reanimacijos ir intensyvios terapijos I-II
(suaugusių), reanimacijos ir intensyvios terapijos II (suaugusių), psichiatrijos dienos stacionaro,
kompiuterinės tomografijos, laboratorinės diagnostikos, odontologinės priežiūros (pagalbos)
paslaugas.
Teikdama asmens sveikatos priežiūros paslaugas Respublikinė Vilniaus psichiatrijos
ligoninė vadovaujasi kokybės vadybos sistemos standartais, sutartimis su TLK bei klientų ir teisės
aktų reikalavimais.
2012 m. RVPL gydyta 7962 pacientai, tai 512 (7%) atvejų daugiau nei 2011 m. Visi
šie pacientai papildomai dar buvo gydomi dėl šalutinių susirgimų (viso 21264 A00-Z99 ligų
atvejai).
Ilgalaikio gydymo paslaugos 2012 m. suteiktos 65 pacientams, 54 atvejais pacientai
išrašyti iš RVPL, 11 atvejų gydymas tęsiamas 2013 m. Tai 121 atveju mažiau nei 2011 m.
2012 m.

suteikta 992 ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos. Iš jų 939

konsultacijos, 53 stebėjimo paslaugos (2011 m. atitinkamai - 1117 ir 26).
Praktiškai visi stacionare gydyti pacientai hospitalizuoti esant būtinosios pagalbos
indikacijoms, tik 11 atvejų hospitalizuoti planinei pagalbai.
196 (2,5%) gydyti

priverstinai (kaip keliantys pavojų savo ar kitų gyvybei ar

sveikatai). Tai 0,2 % daugiau nei 2012 m.
Daugiausia paslaugų, kaip ir 2011 m., suteikta:
Endogeninio profilio sutrikimais sergantiems pacientams - 49%. (2011m.-46%). Šią
grupę sudarė:
1. Šizofreninio registro sutrikimai (F20-29) 26%
2. Organinės psichozės (F00-09)16%
3. Afektiniai sutrikimai (F30-39) 7%

37% - sergantiems psichoaktyvių medžiagų sukeltomis psichozėmis (2012 m. - 44%).
Šioje grupėje F10-F19 dominavo psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį
(F10.0-F10.9) - 95%. Iš jų 38% - abstinencijos būklė (F10.3), 56% - abstinencijos būklė su delyru
(F10.4), 1% - psichozinis sutrikimas (F10.5). Elgesio sutrikimai vartojant psichoaktyviąsias
medžiagas (be alkoholio) sudarė 5%. Šioje grupėje dažniausiai pasitaikė abstinencijos būklė
vartojant opioidus, tačiau atvejų skaičius ženkliai sumažėjo nei 2011 m.
Bendra pacientų gydymo trukmė lyginant su 2011 metais sutrumpėjo.
Vidutinė gydymo trukmė su ilgai sergančiais 19 dienų (2011 m.-24 dienos), be ilgai
sergančių 16 dienų (2011 m.-19 dienų).
Tretinio lygio paslaugų suteikta 17,9% gydytų pacientų.
Psichiatrijos dienos stacionaro skyriuje 2012 m. gydėsi 159 pacientai, 6,5% mažiau nei
2011m.
Socialinės pagalbos skyriuje 2012 m. suteikta 8390 socialinių problemų sprendimo
paslaugų (4% mažiau nei 2011 m.). Buvo suteiktos 17430 psichosocialinės reabilitacijos paslaugos.
2012 m. Elektrofiziologinių tyrimo ir gydymo metodų skyriuje buvo atlikti 1674
tyrimai ir procedūros. Iš jų: P300-231, EEG-340, EKG-1103. Funkcinės diagnostikos-3348 tyrimai.
TMS (transkranijinė magnetinė stimuliacija) atlikta 472 pacientams. Tai yra 5,6 % mažiau nei 2011
m.
Radiologijos skyriuje 2012 m. atlikta 5064 tyrimai. Iš jų KT-1588, rentgenologinių2109, ultragarsinių-1367. Tai yra 1,2% mažiau nei 2011m.
Psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos skyriuje 2012 m. atlikta 2713
psichologinių tyrimų, 2060 pacientų buvo suteiktos psichologinės konsultacijos, atlikta 209 šeimos
konsultacijos ir 620 konsultacijų internetu.
2012 metais Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje mirė 68 pacientai (2011
m.- 64). Praktiškai visais atvejais mirties priežastys – šalutiniai susirgimai ir komplikacijos.
Kai kurių rodiklių sumažėjimas, mūsų nuomone, susijęs su įdiegtos DRG sistemos
reikalavimais ir paslaugų apmokėjimo tvarka, pvz. antrinio ir tretinio lygio paslaugos apmokamos
vienodai, nors sąnaudos žymiai skiriasi.

2.5. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMO IR VYSTYMO LYGIS.
Ligoninės kompiuterizacijos lygis: 2012 m. gruodžio 31 d. duomenimis

VšĮ

Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje buvo 165 kompiuterizuotos darbo vietos. Veikia 6
serveriai. Per metus buvo nupirkta 12 naujų kompiuterių . 2012 metų pirmoje pusėje buvo įrengta
serverinė. Dėl lėšų trūkumo nebuvo nupirkti nauji serveriai, todėl ir nebuvo įvykdyta migracija į
naujus serverius.

2012 m. praplėsta RVPL programuotojų sukurta pacientų registravimo informacinė
sistema „Klinika“ nauja posisteme, skirta socialiniams darbuotojams. Šiuo metu sistema įdiegta
priėmimo skyriuje, gydomuosiuose skyriuose, socialinės pagalbos skyriuje, statistikos skyriuje ir
archyve. Dabar informacinėje sistemoje veikia šios posistemės:


Duomenų įrašymas, paieška ir tvarkymas duomenų bazėje;



Suvestinių posistemė (suvestinės apie atvykusius pacientus, jų išrašymą,
perkėlimai ,ligonių judėjimas, priverstinis gydymas, skyrių metiniai rodikliai);



Statistikos posistemė (statistika pagal amžių, pagal gydytoją, pagal diagnozę,
pagal kelias diagnozes ir t.t.);



Sistemos administravimo posistemė (klasifikatorių tvarkymas ir vartotojų
administravimas);



Socialinių paslaugų posistemė (socialinių lapų įvedimas ir statistika).

Skalbinių sandėlyje pertvarkyta ligoninėje sukurta skalbinių apskaitos

ir jų

cirkuliacijos programa, pasikeitus skalbinių tiekėjui.
Sukurta ir įdiegta išsiunčiamų dokumentų ligonių gydymo klausimais registravimo
sistema.
Bibliotekoje administruojama ligoninėje sukurta bibliografijos apskaitos ir paieškos
programa.
Pertvarkyta įstaigos interneto svetainė, atsižvelgiant į Informacinės visuomenės plėtros
komiteto prie Susisiekimo ministerijos 2012 m. kovo 28 d. raštą Nr. (6)S-403 „Dėl planuojamo atlikti
valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių atitikimo bendriesiems reikalavimams 2012
m. tyrimo“. Pastoviai atnaujinamas interneto tinklalapis www.rvpl.lt.

Kompiuterinis tinklas praplėstas 5 darbo vietomis.
Optimizuota vaizdo sistema Ūmių psichikos sutrikimų skyriuje.
Vykdomi projektai:
1. Projektas ,,E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto
klinikinėje ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje".
2. Projektas „Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra“.

Direktorius

Valentinas Mačiulis

