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1. VŠĮ RVPL TEIKTŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ 

2014 M. REZULTATŲ APŽVALGA 

 

Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė (toliau - RVPL) yra Lietuvos 

nacionalinės sveikatos sistemos specializuota valstybinė asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje 

teikiamos kokybiškos būtinosios ir planinės medicinos pagalbos paslaugos psichikos ligomis 

sergantiems pacientams. Ligoninėje gydomi pacientai iš visos Lietuvos Respublikos, kuriems 

reikalingas antrinio arba tretinio paslaugų organizavimo lygio stacionarinis gydymas arba 

ambulatorinė konsultacija (teisę pasirinkti psichikos sveikatos priežiūros įstaigą reglamentuoja 

Lietuvos Respublikos Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo 10 str.). VšĮ Respublikinė Vilniaus 

psichiatrijos ligoninė yra sudariusi sutartis su Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių 

teritorinėmis ligonių kasomis. 

VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė gali didžiuotis kokybės vadybos sistema, 

sertifikuota pagal LST EN ISO 9001:2008 standartą. Kokybės vadybos sistema yra nuolatos 

atnaujinama, nuolat gerinama ir papildoma LR galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimais, 

bei pačios įstaigos keliamais tikslais. 

  

1.1. PAGRINDINĖS RVPL 2014 M. VEIKLOS KRYPTYS  

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. 

1.2. VŠĮ RVPL 2014 M. KOKYBĖS TIKSLAI 

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 – naujų KVS procedūrų 

kūrimas ir KVS dokumentų peržiūrėjimas. 
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1.3. 2014 M. VŠĮ RVPL VEIKLOS UŽDAVINIAI 

1.  Organizuoti ir teikti kvalifikuotas ir specializuotas antrinės ir tretinės asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvos Respublikos gyventojams ir užsieniečiams, 

užtikrinant nuolatinį paslaugų kokybės gerinimą, pagal paslaugų gavėjų ir užsakovų 

numanomus lūkesčius ir poreikius (vertinimo kriterijus Nr. 1-5). 

2.  Vykdyti sutartinius įsipareigojimus su teritorinėmis ligonių kasomis, siekti, kad būtų 

užtikrintas paslaugų prieinamumas ir kokybė, psichikos sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumas vyresnio amžiaus žmonėms (vertinimo kriterijus Nr. 8-9). 

3.  Užtikrinti lovos funkcionavimą ne mažiau 280 dienų (vertinimo kriterijus Nr.  8). 

4.  Įdiegti ir tobulinti numatytas informacines technologijas (vertinimo kriterijus Nr. 10): 

4.1. pagal poreikį kurti papildomas funkcijas informacinėje sistemoje „Klinika“; 

4.2. pasiruošti euro įvedimui –  programoje „Alga 2000“ diegti naujus modulius; 

4.3. tęsti projekto „E. Sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus 

miesto klinikinėje ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“ 

(projekto kodas Nr. VP2-3.1-IVPK-10-V-01-001) įgyvendinimą, vykdyti šiuos darbus: 

4.3.1. įstaigos kompiuterinio tinklo plėtrą: įrengti papildomas tinklo prieigas, reikalingas 

darbui su nauja SPĮ IS (papildomos darbo vietos postuose ir kabinetuose); 

4.3.2. duomenų bazių perkėlimą iš senos informacinės sistemos „Klinikos“  į naują IS; 

4.3.3. apmokyti gydytojus ir slaugytojus dirbti  su nauja SPĮ IS. 

5. Aktyviai ieškoti ir pritraukti rėmėjų lėšas sveikatos priežiūros paslaugų kokybės 

gerinimo programoms finansuoti (vertinimo kriterijus Nr. 4).  

5.1.  dalyvauti projektuose: 

5.1.1. „Medikamentiniam gydymui atspari šizofrenija: elektrofiziologinių žymenų 

nustatymas“ (projekto registracijos numeris MIP-14030); 

5.1.2. „Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo psichikos 

sutrikimų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas (projekto kodas Nr.VP1-1.1-SADM-10-V-01-

002); 

5.1.3. “E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto 

klinikinėje ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“  (projekto 

kodas  Nr. VP2-3.1-IVPK-10-V-01-001). 

5.2.  gauti tikslinių valstybės biudžeto asignavimų, skirtų rezidento bazinei pareiginei algai 

mokėti; 

5.3. teikti mokamas paslaugas; 
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5.4.  pritraukti paramą (medikamentams, 2 proc. gyventojų pajamų mokesčiu). 

6. Prižiūrėti ir nuolat gerinti kokybės vadybos sistemą nuo 2004 m. sertifikuotą pagal  

ISO standartą (vertinimo kriterijus Nr. 6  ). 

7. Siekti, kad didėtų pacientų pasitenkinimas ligoninės teikiamomis paslaugomis 

(vertinimo kriterijus Nr. 5 ): 

7.1.  atlikti pacientų apklausą pagal Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2012 

m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-1073 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių 

stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimo rodiklių sąrašų 

patvirtinimo“ patvirtintą Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo 

anketą; 

7.2. gavus pacientų skundus atlikti neplaninius auditus. 

8. Siekti, kad darbuotojų kaita nepablogintų ligoninės veiklos ir darbo organizavimo 

(vertinimo kriterijus Nr. 7 ): 

8.1. tobulinti personalo atrankos procesą (apklausos anketų įvedimas, potencialių darbuotojų 

psichologinė charakteristika (interviu su psichologu dėl motyvacijos įvertinimo)). 

8.2. atlikti personalo apklausą ligoninės mikroklimatui įvertinti (pasitenkinimui ligoninės 

vadovavimu, vadovavimui padalinio lygmeniu, saugiomis darbo sąlygomis). 

9. Užtikrinti numatytų veiklos kiekybinių ir kokybinių rodiklių įvykdymą (vertinimo 

kriterijai Nr. 1-10). 

 Eil. 

Nr. 
Veiklos užduočių vertinimo rodikliai Rodiklių vertinimo kriterijus 

  Kiekybiniai rodikliai  

 1. Finansinis įstaigos veiklos rezultatas Teigiamas 

 2. Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis Neviršyti 75 procentų 

 3. Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis Neviršyti 8 procentų 

 4. Papildomų finansavimo šaltinių 

pritraukimas 
Ne mažiau 1,5 procentų nuo visų gautų pajamų 

  Kokybiniai rodikliai  

 5. Pacientų pasitenkinimo įstaigos 

teikiamomis paslaugos lygis bei 

pacientų skundų tendencijos 

Ne mažiau kaip 75 proc. apklaustų pacientų 

vertinimas teigiamas. 

 Nei vieno pagrįsto pacientų skundo dėl asmens 

teisių pažeidimo ir neetiško personalo elgesio. 

 6. Kokybės vadybos sistemos diegimo ir 

vystymo lygis 
Kokybės vadybos sistemos priežiūros audito 

teigiamas įstaigos vertinimas. 

 7. Darbuotojų kaitos rodiklis Ne daugiau 6 procentų 

 8. Vidutinė gydymo trukmė Vidutiniškai 20 dienų, taikant intensyvaus 

gydymo metodus, inovacijas ir pažangiausias 

technologijas. 

 9. Nuolatinės kokybės kontrolės 

vykdymas 
Planinių vidaus medicininių auditų skaičius – 

13 vnt. 
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 10. Informacinių technologijų diegimas ir 

vystymo lygis 
Metinių planuotų užduočių įvykdymas – 100 

proc. 

10. Įgyvendinti viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės 

direktoriaus 2013 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V1-118 „Dėl planų patvirtinimo“ 

patvirtintus priemonių planus ir 2013 m. rugsėjo 10 d.  įsakymu Nr. V1-99 „Dėl viešosios 

įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės elgesio kodekso patvirtinimo“ 

patvirtintą elgesio kodeksą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2013 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. V-344 „Dėl pavedimo stacionarias asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms sveikatos priežiūros įstaigoms“ 1 punktu. 
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2. 2014 METŲ VšĮ RESPUBLIKINĖS VILNIAUS PSICHIATRIJOS 

LIGONINĖS VEIKLOS UŽDUOČIŲ (RODIKLIŲ) ĮGYVENDINIMAS 

1. UŽDUOTIS. Organizuoti ir teikti kvalifikuotas ir specializuotas antrinės ir tretinės asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvos Respublikos gyventojams ir užsieniečiams, užtikrinant 

nuolatinį paslaugų kokybės gerinimą, pagal paslaugų gavėjų ir užsakovų numanomus lūkesčius 

ir poreikius (vertinimo kriterijus Nr. 1-5). 

Vykdymas: Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje teikiamos antrinės ir tretinės 

stacionarinės asmens sveikatos priežiūros, antrinės ir tretinės ambulatorinės asmens 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)) paslaugos. 

2014 m. Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje buvo  gydyti  7995 pacientai. 2014 

m. suteiktos 763 ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos. Iš jų 343 ambulatorinės 

konsultacijos, 56 stebėjimo paslaugos (2013 m. - 85).  

2014 m. ilgalaikio gydymo paslaugos buvo suteiktos 46 pacientams: 39  pacientai buvo 

išrašyti iš RVPL, 7 pacientams gydymas tęsiamas 2015 m. Ligoninės Psichiatrijos dienos stacionaro 

skyriuje buvo gydyti 149 pacientai. Universitetiniame  vaikų ir paauglių skyriuje buvo gydyti 444 

pacientai su psichikos ir elgesio  sutrikimais (2013 m.- 433). 

Daugiausia paslaugų 2014 m. buvo suteikta endogeninio profilio sutrikimais sergantiems 

pacientams – 50,4 % Šią grupę sudarė: 

• Šizofreninio registro sutrikimai ( F20-29) – 2135 atvejai – 26,7 %; 

• Organinės psichozės (F00-09)- 1340 atvejų – 16,8 %; 

• Afektiniai sutrikimai (F30-39) – 553 atvejai 6,9 %. 

Pacientų sergančių  neurozinio  registro sutrikimais, asmenybės ir elgesio sutrikimais, 

protiniu atsilikimu buvo 802 (10%), su elgesio ir emocijų sutrikimais – 337 pacientai (4,2 %). 

Pacientų sergančių psichoaktyvių medžiagų sukeltomis psichozėmis buvo 2790 arba 34,9 %. 

2013 m. pacientai, sergantys psichoaktyvių medžiagų sukeltomis psichozėmis sudarė 36 %. 

Pacientų sergančių psichikos ir elgesio sutrikimais vartojant opioidus  buvo 87, vartojant kitas 

psichoaktyvias medžiagas buvo 63, iš viso 150 pacientų (1,9 %), 2013 m. – 166 (2 %). 
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1 lentelė. VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės 2014 m. suteiktų ASP paslaugų pasiskirstymas (pagal grupes).  

 

2014 m. Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje didesnis dėmesys buvo skiriamas 

vyresnio amžiaus pacientų gydymui, psichosocialinei reabilitacijai, psichologiniam konsultavimui. 

RVPL yra 2 specializuoti skyriai, skirti vyresnio amžiaus pacientų gydymui – tai  

Alzheimerio ligos ir somatopsichiatrijos skyrius (30 lovų), bei Gerontopsichiatrijos skyrius (52 

lovos). Šiuose skyriuose buvo gydyti 956 pacientai (12 procentų), suteikta 2240 psichocialinės 

reabilitacijos paslaugų, 980 paslaugų sprendžiant ligonių socialines problemas, bei šios grupės 

pacientams atlikta 1031 psichologinis tyrimas ir konsultavimas. 

RVPL 2014 m. buvo atlikti: 

• 1788 Kompiuterinės tomografijos tyrimai, iš jų  ambulatoriškai - 887 pacientams; 

• 1259 Ultragalso tyrimai, iš jų  ambulatoriškai – 199 pacientams; 

• 1810 Rentgeno tyrimų, iš jų  ambulatoriškai – 383 pacientams. 

Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje pacientai gydomi remiantis naujausiomis 

medicinos ir mokslo technologijomis, pritaikomas individualus medikamentinis gydymas, bei 

teikiamos pažangios gydymo procedūros, iš jų galima paminėti transkranijinę magnetinę 

stimuliaciją (TMS). 
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VŠĮ RVPL 2014 M. SUTEIKTŲ ASMENS SVEIKATOS 
PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL 

SUTRIKIMŲ GRUPES  
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2 lentelė. 2014 m. VšĮ RVPL taikytos pažangios gydymo ir tyrimų procedūros pacientams. 

  

2014 m. Gydymas naudojant transkranijinę magnetinę stimuliaciją (TMS)  buvo taikytas 

54 pacientams (iš viso - 651 procedūros). 213 pacientų atliktas sukeltųjų potencialų (P300) tyrimas, 

kuris rodo kognityvinių funkcijų veiklos lygį. Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje 261 

pacientui buvo atlikta elektros impulsų terapija (EIT) ( iš viso 1451 procedūra).  

Ligoninės Klinikinėje laboratorijoje naudojant naujausias technologijas atliekami 

hematologiniai, biocheminiai, imuniniai ir bendri klinikiniai tyrimai. 2014 m. Klinikinėje 

laboratorijoje buvo atlikti 98.639 tyrimai.  

3 lentelė. 2014 m. Klinikinėje laboratorijoje atliktų tyrimų skaičius. 

 

2014 m. RVPL psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos skyriuje buvo atlikti 

1887 psichologiniai tyrimai, 834 individualios psichologinės konsultacijos, 1372 pacientai dalyvavo 

psichologinėse grupėse. 2014 m. buvo konsultuotos 245 šeimos. Ligoninės klinikiniai psichologai 

konsultuoja pacientus, jų artimuosius ir klientus, kuriems reikalinga psichologinė konsultacija 

internetu. Per metus buvo suteiktos 566 konsultacijos internetu. Tai nauja, populiari ir šiuolaikiška 

psichologų teikiama paslauga. Atlikta 750 individualių psichoterapijos seansų. 
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RVPL Socialinės pagalbos skyrius 2014 m. registravo 1946 pacientų socialinius lapus. 

Daugiausiai Socialinės pagalbos skyrius sprendė socialines problemas susijusias su  asmens 

dokumentų gavimu ar keitimu, bendradarbiavimu su globos įstaigomis, bendradarbiavimu su 

pacientų artimaisiais, įvairių dokumentų, raštų ruošimu ir tvarkymu, informacijos apie pacientus 

rinkimu, 8 pacientai buvo apgyvendinti globos įstaigose. 6680 pacientams registruoti 

psichosocialinės reabilitacijos lapai. RVPL Socialinės pagalbos skyriaus organizuotuose 

renginiuose dalyvavo 3469 pacientai, iš viso buvo organizuoti 65 renginiai (informaciniai, 

šviečiamieji, teminiai renginiai, koncertai, sporto šventės, kolektyvinės dailės užsiėmimai ir kt.). 

 

2. UŽDUOTIS. Vykdyti sutartinius įsipareigojimus su teritorinėmis ligonių kasomis, siekti, kad 

būtų užtikrintas paslaugų prieinamumas ir kokybė, psichikos sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumas vyresnio amžiaus žmonėms (vertinimo kriterijus Nr. 8-9). 

Vykdymas: Vykdydama sutartinius įsipareigojimus su teritorinėmis ligonių kasomis 

VšĮ  Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė didino prioritetines asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas. 2014 m. RVPL gydyti 7995 pacientai.  Pagal sutartį su Vilniaus teritorine ligonių kasa 

buvo gydyti - 6696 pacientai, pagal sutartį su Kauno TLK – 195, Klaipėdos TLK – 70, Šiaulių TLK 

– 93, Panevėžio TLK – 941. 

4 lentelė. 2014 m. gydytų pacientų pasiskirstymas pagal TLK.  

 

Visi stacionare gydyti pacientai hospitalizuoti esant būtinosios pagalbos indikacijoms, tik 3 

atvejais hospitalizuoti planinei pagalbai.  

Vilniaus TLK  
84% 

Kauno TLK 
2% 

Klaipėdos TLK 
1% 

Šiaulių TLK 
1% 

Panevėžio TLK 
12% 

2014 m. gydytų pacientų pasiskirstymas pagal Teritorines 
ligonių kasas 
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2014 m. bendra vidutinė gydymo trukmė buvo 19 dienų, aktyvaus gydymo etapo 16,9. Į 

globos įstaigas iškelti 8 pacientai. Iš 2014 m. teiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, 28 % 

sudarė tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos (2013 m. – 27 %).   

Pagal sudarytą metinę medicininių auditų programą 2014 metais buvo vykdomi planiniai 

auditai, esant reikalui, direktoriaus įsakymu – neplaniniai auditai. 2014 metais atlikta 13 planinių 

auditų ir 3 neplaniniai auditai. 2015 metais Vidaus medicininio audito tarnyba planuoja atlikti 

12  planinių auditų, esant poreikiui – neplaninius auditus. 

  

3. UŽDUOTIS. Užtikrinti lovos funkcionavimą ne mažiau 280 dienų (vertinimo kriterijus Nr.  8). 

 Vykdymas: lovos funkcionavimas 2014 metais buvo 247 dienos. Planuotas lovos 

funkcionavimo rodiklis mažesnis dėl bendros vidutinės gydymo trukmės, kuri 2014 m. buvo 19 d., 

be ilgai sergančių pacientų t. y. aktyviame gydyme vidutinė gydymo trukmė buvo 16,9. Ligoninė 

turi galimybę dalį pacientų po gydymo stacionare toliau iš karto perkelti tęsti gydymą į ligoninės 

dienos stacionarą, taip galime trumpinti gydymo trukmę stacionare, taupyti gydymo kaštus, bei 

greičiau adaptuoti ligonius ambulatoriniam gydymui. 

  Jei gulėjimo trukmė būtų viena diena ilgesnė, tai yra 20 dienų, būtų pasiektas minėtas 

rodiklis. 

  

4. UŽDUOTIS. Įdiegti ir tobulinti numatytas informacines technologijas (vertinimo kriterijus 

Nr. 10): 

Vykdymas: 

4.1. pagal poreikį kurti papildomas funkcijas informacinėje sistemoje „Klinika“; 

2014 m. RVPL programuotojų sukurtoje pacientų registravimo informacinėje sistemoje 

„Klinika“, vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2014-06-12 įsakymu Nr. V-689 buvo 

atnaujinta 066/a-LK forma:  atlikti pakeitimai paciento socialiniame lape,  forma pritaikyta  

naujiems kompiuteriams. 

Informacinė sistema „Klinika“ buvo papildyta  naujomis formomis: 

• Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapu; 

• Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainynu; 

• Forma Nr. 027/a; 

• Recepto forma; 
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• Registracijų žurnalais (EIT monitoringas, Masažo paslaugų registravimo žurnalas, 

Paslaugų laukimo registracija, Chirurgų procedūrų registracijos žurnalas, 

Elektroimpulsinės terapijos registracijos žurnalas). 

 

4.2. Pasiruošti euro įvedimui-programoje „Alga 2000“ diegti naujus modulius; 

2014 m. pabaigoje buvo atnaujinta programa „Alga 2000“, kurios pagalba ligoninė 

pasirengė sklandžiam euro įvedimui. Buvo atliktos modifikacijos programinėje įrangoje bei 

duomenų bazėse. Šie žingsniai leido pereinamuoju laikotarpiu, išlaikant informacijos tęstinumą, 

sėkmingai vesti apskaitą Euru tęstinėje duomenų bazėje. Buvo sutikrintos visos konstantos 

atitinkamose ataskaitose,  pakeista tarifikacijos forma, pakeistos reikalingos formulės. 

4.3. Tęsti projekto „E. Sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ 

Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“ 

(projekto kodas Nr. VP2-3.1-IVPK-10-V-01-001) įgyvendinimą, vykdyti šiuos darbus: 

    Įstaigos kompiuterinio tinklo plėtra: įrengti papildomas tinklo prieigas, 

reikalingas darbui su nauja SPĮ IS (papildomos darbo vietos postuose ir 

kabinetuose); 

2014 m. buvo plėtojamas ir vystomas VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės 

kompiuterinis tinklas. Kompiuterizuotos 33 naujos darbo vietos skyriuose: postai, darbo vietos 

socialiniams darbuotojams, gydytojo darbo vieta. Visuose skyriuose pastatyti ir suinstaliuoti 33 

nauji spausdintuvai. 

Į konferencijų salę atvestas kompiuterinis tinklas, tokiu būdu buvo pasiruošta E-sveikatos 

mokymams. 

Visuose medicininiuose skyriuose, statistikos skyriuje ir archyve buvo pastatyti 88 nauji   

kompiuteriai. Paruoštos darbo vietos  naujai  IS  ir  laikinai suinstaliuota  senoji  IS  „Klinika“ 

naujuose kompiuteriuose (88) darbui, kol pradės  funkcionuoti naujoji  informacinė sistema. 

Atnaujinta kompiuterinė įranga informacinių technologijų skyriaus specialistams, kanceliarijos 

vedėjai, sekretorei referentei ir juristui. 

Serverinėje sumontuota metalinė spinta serveriams. Joje sumontuoti nauji serveriai. 

Pastoviai vykdomas serverinės monitoringas; 

Sukurta nepageidaujamų įvykių registracijos programa vidaus medicininio audito tarnybai. 

• duomenų bazių perkėlimą iš senos informacinės sistemos „Klinikos“  į naują IS; 

Dėl projekto „E-sveikata“  administravimo sutarties pakeitimo (projekto pabaiga  perkelta į 

2015-05-31 ) nukeltas duomenų perkėlimas iš senos informacinės sistemos „Klinikos“ į naują IS.  

Duomenis planuojama perkelti į 2015 m. I-II ketvirtį. 
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• apmokyti gydytojus ir slaugytojus dirbti  su nauja SPĮ IS. 

Siekiant apmokyti personalą dirbti su nauja SPĮ IS, 2014 m. gegužės mėn. buvo vykdomi  

I-o etapo mokymai, kurie apėmė šias temas: 

1.       Ambulatorinių apsilankymų planavimas; 

2.       Ambulatorinių pacientų priėmimas; 

3.       Ambulatorinių pacientų gydymas; 

4.       Hospitalizacijų ir operacijų planavimas; 

5.       Priėmimas stacionariam gydymui; 

6.       Vidinių konsultacijų vykdymas; 

7.       Siuntimų išrašymas; 

8.       Paslaugų teikimas priėmimo skyriuje. 

Šiuose mokymuose dalyvavo psichiatrijos dienos stacionaro, priėmimo - skubios pagalbos, 

radiologijos skyrių gydytojai ir slaugytojos. 

IT skyrius organizavo kompiuterinio raštingumo kursus pradedantiesiems, kurių metu 

ligoninės darbuotojai buvo supažindinti su kompiuterio dalimis ir programine įranga, darbo sauga, 

bei mokomi dirbti su operacine sistema, teksto redaktoriumi, naršyklėmis. Mokymai buvo skirti 

pasirengti naujos IS naudojimui. 

Dėl projekto „E-sveikata“  administravimo sutarties pakeitimo (projekto pabaiga  perkelta į 

2015-05-31 ) II  ir III etapo mokymai nukelti į 2015 metų pirmąjį pusmetį. 

5. UŽDUOTIS.  Aktyviai ieškoti ir pritraukti rėmėjų lėšas sveikatos priežiūros paslaugų kokybės 

gerinimo programoms finansuoti (vertinimo kriterijus Nr. 4). 

5.1. dalyvauti projektuose: 

5.1.1. „Medikamentiniam gydymui atspari šizofrenija: elektrofiziologinių žymenų 

nustatymas“ (projekto registracijos numeris MIP-14030). 

VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje nuo 2014 m. kovo 1 d. pradėtas vykdyti 

Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas mokslininkų grupių projektas „Medikamentiniam gydymui 

atspari šizofrenija: elektrofiziologinių žymenų nustatymas”. Projekto trukmė 2014-03-01 – 

2016  12  31. Projekto partneriai – Vilniaus universitetas ir Floridos vaikų ligoninė (JAV). Pagal 

projektą 2014 m. buvo atlikti darbai: 1) metodikos paruošimas; 2) pilotinių eksperimentų atlikimas; 
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3) metodikos optimizavimas; 4) šizofrenijos spektro sutrikimų turinčių pacientų (ŠSP) 

(reaguojančių į medikamentinį gydymą ir medikamentiniam gydymui atsparių) atrinkimas ir tyrimų 

atlikimas EEG pagalba; 5) ŠSP surinktų EEG duomenų ir subjektyvaus įvertinimo duomenų 

analizė. 

5.1.2. „Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo psichikos 

sutrikimų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas (projekto kodas Nr.VP1-1.1-SADM-10-V-

01-002); 

5.1.3. “E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto 

klinikinėje ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje“  (projekto 

kodas  Nr. VP2-3.1-IVPK-10-V-01-001). 

5.2. gauti tikslinių valstybės biudžeto asignavimų, skirtų rezidento bazinei pareiginei 

algai mokėti; 

5.3. teikti mokamas paslaugas; 

5.4. pritraukti paramą (medikamentams, 2 proc. gyventojų pajamų mokesčiu). 

vykdymas 5.1 ir 5.2:  

Gautų ir grąžintų per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumų detalizavimas: 

Eil. Nr. Pavadinimas Suma, tūkst. Lt 

Gautos Grąžintos 

1. Iš valstybės biudžeto, iš jų: 306,9 4,2 

1.1 Projektas „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir 

pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje 

ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos 

ligoninėje“    neatlygintinai ilgalaikiu turtu 

                 piniginės lėšos ir turtas kitoms išlaidoms kompensuoti 

38,6 
 

 

2,2 
 

1.2 Projektas „Išankstinės pacientų registracijos sistemos   

 plėtra (IPR-2)“  neatlygintinai ilgalaikiu turtu 

3,0 

 

 

1.3 Projektas  „Medikamentiniam gydymui atspari 

šizofrenija: elektrofiziologinių žymenų nustatymas“ 

piniginės lėšos  kitoms išlaidoms kompensuoti 

16,6  

1.4 Programa  „Sveikatos sistemos valdymas“ tikslinės lėšos 

gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui mokėti  
piniginės lėšos kitoms išlaidoms kompensuoti 

 

228,5 

 

4,2 

1.5 Už vadovavimą studentų pedagoginei praktikai iš 

Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto  
piniginės lėšos kitoms išlaidoms kompensuoti 

18,0  

2. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, iš jų; 632,3  

2.1 Projektas „Sveikatos specialistų, prisidedančių prie 

sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių 

ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“  

piniginės lėšos kitoms išlaidoms kompensuoti 

384,2  

2.2 Projektas „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir 

pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje 

218,6  
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ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos 

ligoninėje“    neatlygintinai ilgalaikiu turtu  

                  piniginės lėšos ir turtas kitoms išlaidoms kompensuoti 

12,6 

2.3 Projektas „Išankstinės pacientų registracijos sistemos   

plėtra (IPR-2)“  neatlygintinai ilgalaikiu turtu 

16,9  

3. Iš kitų finansavimo šaltinių, iš jų: 48,1  

3.1 Paramos davėjai (medikamentai) 34,0  

3.2 Valstybinė ligonių kasa (gripo vakcina) 3,5  

3.3 Fiziniai asmenys (dovana turtu) 0,4  

3.4 UAB „Žurnalų leidybos grupė“ (neišpirkto tiražo žurnalai) 1,5  

3.5 Paramos davėjai (piniginės lėšos) 0,2  

3.6 Vilniaus universitetas (piniginės lėšos už vadovavimą studentų  

praktikai) 
0,9  

3.7 Vilniaus kolegija (piniginės lėšos už mokymo kursus) 4,7  

3.8 Valstybinė mokesčių inspekcija (piniginės lėšos iki 2 proc. 

GPM sumos) 
2,9  

 Viso finansavimo sumų: 987,3 4,2 

  

5.3. teikti mokamas paslaugas; 

Vykdymas. 

Suteiktos mokamos paslaugos per 2014 metus: 

Eil.Nr. Rodikliai Suma, tūkst. Lt 

1. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos  

(Fiziniai asmenys) 
112,9 

2. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos  

(VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos) 
0,1 

3. darbo vietos sukūrimas moksliniams tyrimams  

(LR Mokslų tarybos) 
1,9 

4. Slaugytojų padėjėjų praktinis mokymas 

 (Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos 

centras) 

1,5 

 Viso mokamų paslaugų: 116,4 

 

6. UŽDUOTIS. Prižiūrėti ir nuolat gerinti kokybės vadybos sistemą, nuo 2004 m. sertifikuotą 

pagal ISO standartą (vertinimo kriterijus Nr. 6 ). 

Kokybės vadybos sistema VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje 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 priežiūros  ir pakartotinio  sertifikavimo auditus, neatitikčių nenustatyta. 

Kiekvienais metais  pagal poreikius  rengiamos naujos KVS procedūros arba atliekami pataisymai 
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veikiančiose procedūrose, pasikeitus teisės ar kitų norminių aktų reikalavimams.  2014 metais buvo  

išleisti 3 nauji veikiančių procedūrų leidimai ir  atlikti 10 procedūrų pataisymai. 

2015 metais bus pasirengta Kokybės vadybos sistemos priežiūros audito atlikimui. 

Vadovaujantis naujais teisės aktais bus atnaujinamos kokybės vadybos sistemos procedūros. 

 

7. UŽDUOTIS. Siekti, kad didėtų pacientų pasitenkinimas ligoninės teikiamomis paslaugomis 

(vertinimo kriterijus Nr. 5 .) 

7.1. atlikti pacientų apklausą pagal Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 

2012 m. lapkričio 29 D. įsakymu Nr. V-1073 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, 

teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimo rodiklių sąrašų 

patvirtinimo“ patvirtintą Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo 

anketą; 

VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. V-1073 „Dėl asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimo 

rodiklių sąrašų patvirtinimo“, vertino pacientų pasitenkinimą ligoninėje teikiamomis asmens 

sveikatos priežiūros paslaugomis pagal „STACIONARINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

PASLAUGŲ VERTINIMO“ anketą. 2014 m. tyrime dalyvavo 4895 pacientai.  

Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo anketą sudaro 10 klausimų, 

kurių atsakymų variantai yra:  

• „taip“ – buvo vertinami 2 balais; 

• „iš dalies“ – buvo vertinami 1 balu; 

•  „ne“ – vertinami 0 balų.  

 Respondentų, dalyvavusių tyrime pasiskirstymas pagal lytį ir amžių: 

 

5 ir 6 lentelės.  Respondentų skaičius ir amžius. 
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 Tyrime dalyvavo 61 % vyrų ir 39 % moterų, daugiausiai 31-60 metų amžiaus 

respondentai. 

7 lentelė.  Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimas. 

 

VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje teikiamas stacionarines asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas teigiamai vertino 88,6 % respondentų, iš dalies teigiamai – 8,5 %, 

neigiamai – 2,9 % pacientų. Lyginant 2014 ir 2013 m. teiktų stacionarinių asmens sveikatos 
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priežiūros paslaugų kokybę, 0,6 % apklaustųjų stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas 

vertino geriau, nei 2013 m. Pacientų pasitenkinimas ligoninės teikiamomis paslaugomis 2014 

metais didėjo (Lentelė Nr.7). 

7.2. gavus pacientų skundus, atlikti neplaninius auditus. 

2014 m. buvo gauti 4 pacientų skundai. 3 pacientų skundai buvo gauti iš  Vilniaus miesto 

apylinkės teismo dėl neteisėto hospitalizavimo ir gydymo psichiatrijos stacionare, vienas paciento 

skundas buvo persiųstas LR sveikatos apsaugos ministerijos. 3 pacientų skundus tyrė Vilniaus 

miesto apylinkės teismas įstatymų numatyta tvarka, todėl vidaus medicininio audito neplaniniai 

auditai nebuvo atliekami. Pacientas, kuris kreipėsi į LR sveikatos apsaugos ministeriją dėl teiktų 

asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės, pagerėjus psichikos sveikatos būklei pretenzijų 

atsisakė. 2014  m. Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje nebuvo nei vieno pagrįsto 

pacientų ir jų atstovų skundo.  

8. UŽDUOTIS. Siekti, kad darbuotojų kaita nepablogintų ligoninės veiklos ir darbo 

organizavimo (vertinimo kriterijus Nr. 7 ). 

8.1. tobulinti personalo atrankos procesą (apklausos anketų įvedimas, potencialių 

darbuotojų psichologinė charakteristika (interviu su psichologu dėl motyvacijos įvertinimo)). 

Viešojoje įstaigoje Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje 2014 m. gruodžio 31 d. 

dirbo 653 asmenys (su mokymo bazės rezidentais – 665 asmenys). Per ataskaitinį periodą (nuo 

2014 m. sausio 1 d. iki 2014 m. gruodžio 31 d.) naujai įdarbinti 45 asmenys. Su 42 darbuotojais 

darbo sutartys buvo nutrauktos. Darbo sutarties nutraukimo priežastys: sulaukus senatvės pensijos 

10 asmenų (iš jų 4 gydytojai), 1 mirties atvejis, dėl darbo drausmės pažeidimų 2 asmenys, 

pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai 3 asmenys. 26 atvejais darbo sutartis nutraukta dėl kitų 

priežasčių (pakeitus gyvenamąją vietą, dėl emigracijos ir pan.). 

 

8. lentelė Darbuotojų su kuriais nutrauktos darbo sutartys pasiskirstymas pagal pareigas ( procentais). 
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VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės darbuotojų kaitos rodiklis yra: 

   (                          )   
  

       

 

         

Skaičius atitinka planuotą siektiną rodiklį. 

Ugdant personalo lojalumą, įstaiga strategiškai investuoja į darbuotojų kvalifikacijos kėlimą. 

Kaip vieną iš lojalumą stiprinančių priemonių, ligoninė apmoka arba iš dalies apmoka studijas ar 

kvalifikacijos kėlimo kursus. Darbuotojams sudaromos palankios sąlygos ir galimybės darbą derinti 

su mokslu. 

2014 m. kvalifikaciją tobulino 115 specialistų. Iš jų: 29 gydytojai, 41 slaugytoja, 

5  psichologai, 21 socialinis darbuotojas, 19 kitų darbuotojų (administracijos, klinikinės 

laboratorijos ir Elektrofiziologinių tyrimų ir gydymo metodų skyriaus darbuotojai). Taip pat per 

2014 metus 13  pagalbinių darbuotojų pakėlė kvalifikaciją ir tapo slaugytojo padėjėjais. 

Ligoninėje kartą per mėnesį vyksta gydytojų ir slaugytojų rengiamos mokslinės – praktinės 

konferencijos.  

Tobulinant personalo atrankos procesą, atliekama potencialių darbuotojų psichologinė 

charakteristika.  

Pretendentams, norintiems užimti laisvas darbo vietas, organizuojamos psichologo 

konsultacijos. Šiose konsultacijose profesionaliai įvertinama darbuotojo motyvacija ir tinkamumas 

dirbti atitinkamose pareigose. 2014 metais pokalbiui su psichologu nusiųsta 20 pretendentų, tik  

vienu atveju su pretendentu nesudaryta darbo sutartis dėl neigiamo psichologinio įvertinimo.  
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19% 
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Kiti 
26% 
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8.2. atlikti personalo apklausą ligoninės mikroklimatui įvertinti (pasitenkinimui 

ligoninės vadovavimu, vadovavimui padalinio lygmeniu, saugiomis darbo sąlygomis). 

Ligoninės mikroklimato įvertinimui atlikta anoniminė personalo apklausa. Respondentai 

parinkti atsitiktine tvarka, iš visų skyrių po 2 - 4 darbuotojus, užimančius skirtingas pareigas (viso 

120 darbuotojų). Buvo vertinami: direktorius, direktoriaus pavaduotojai, skyrių vedėjai ir vyresn. 

slaugos administratorės, jų bendravimas su pavaldžiu personalu, darbuotojų tarpusavio santykiai, 

darbuotojų požiūris į ligoninėje sudarytas saugaus darbo sąlygas ir pan. Apdorojus apklausos 

duomenis, nustatyta, kad ligoninės direktorius, direktoriaus pavaduotojai, skyrių vedėjai bei 

administratorės vertinami gerai. Tiesioginiai vadovai suteikia būtiną informaciją tam, kad darbai 

būtų atliekami tinkamai. Bendravimas su darbuotojais mandagus ir etiškas, tačiau jaučiamas 

struktūrinis hierarchiškumas. Skyriuose mikroklimatas geras, darbuotojai draugiški vieni kitiems, 

linkę padėti, tolerantiški.  Darbo sąlygos darbuotojus tenkina, tiek techniniu aprūpinimu, tiek 

saugos priemonėmis.  

Pažymėtina, kad visi respondentai teigiamai atsiliepė apie 2014 m. vykdytus priešgaisrinės saugos 

mokymus. 

 

 

9. UŽDUOTIS.  Užtikrinti numatytų veiklos kiekybinių ir kokybinių rodiklių įvykdymą 

(vertinimo kriterijai Nr. 1-10). 

Eil. 

Nr. 
Veiklos užduočių vertinimo 

rodikliai 
Rodiklių vertinimo kriterijus Rezultatas 

 Kiekybiniai rodikliai   
1. Finansinis įstaigos veiklos 

rezultatas 

Teigiamas Pasiektas. 2014 metų 

įstaigos veiklos finansinis 

rezultatas teigiamas 739,3 

tūkst. Lt 

2. Sąnaudų darbo užmokesčiui 

dalis (D.U. ir Sodra) 

Neviršyti 75 procentų Pasiektas. 75 proc. 

3. Sąnaudų valdymo išlaidoms 

dalis 

Neviršyti 8 procentų  Pasiektas. 8 proc. 

4. Papildomų finansavimo 

šaltinių pritraukimas 

Ne mažiau 1,5 procentų nuo 

visų gautų pajamų 

Pasiektas. 3,3 proc. 

Pastaba. 2014 m. pajamos 

(be finansavimo pajamų) 

sudaro 29 854,8 tūkst. Lt.  

 Kokybiniai rodikliai   
5. Pacientų pasitenkinimo įstaigos 

teikiamomis paslaugos lygis bei 

Ne mažiau kaip 75 proc. 

apklaustų pacientų vertinimas 

Pasiektas. 89  proc. 

apklaustųjų teigiamas 

vertinimas. 
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pacientų skundų tendencijos 

 

teigiamas. 

Nei vieno pagrįsto pacientų 

skundo dėl asmens teisių 

pažeidimo ir neetiško personalo 

elgesio. 

Pasiektas. Nebuvo nei 

vieno pagrįsto pacientų 

skundo dėl asmens teisių 

pažeidimo ir neetiško 

personalo elgesio. 
6. Kokybės vadybos sistemos 

diegimo ir vystymo lygis 

Kokybės vadybos sistemos 

priežiūros audito teigiamas 

įstaigos vertinimas. 

Pasiektas. KVS sistemos 

priežiūros audito 

vertinimas teigiamas. 

7. Darbuotojų kaitos rodiklis Ne daugiau 6 procentų Pasiektas. Darbuotojų 

kaitos rodiklis 6 procentai. 
8. Vidutinė gydymo trukmė Vidutiniškai 20 dienų, taikant 

intensyvaus gydymo metodus, 

inovacijas ir pažangiausias 

technologijas. 

Vidutinė gydymo trukmė 

19 dienų, be ilgai 

sergančių pacientų 16,9. 

9. Nuolatinės kokybės kontrolės 

vykdymas 

Planinių vidaus medicininių 

auditų skaičius – 13 vnt. 

Atlikta 13 planinių vidaus 

medicininių auditų ir 3 

neplaniniai auditai. 

10. Informacinių technologijų 

diegimas ir vystymo lygis 

Metinių planuotų užduočių 

įvykdymas – 100 proc. 
Pasiektas. Metinės 

planuotos užduotys 

įvykdytos. 

 

 

 

10. UŽDUOTIS.  Įgyvendinti viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės 

direktoriaus 2013 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V1-118 „ Dėl planų patvirtinimo“ patvirtintus 

priemonių planus ir 2013 m. rugsėjo 10 d.  įsakymu Nr. V1-99 „Dėl viešosios įstaigos 

Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės elgesio kodekso patvirtinimo“ patvirtintą elgesio 

kodeksą, vadovaujantis   Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 9 

d. įsakymo Nr. V-344 „Dėl pavedimo stacionarias asmens sveikatos priežiūros paslaugas 

teikiančioms sveikatos priežiūros įstaigoms“ 1 punktu. 

Vykdymas:  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 9 d. 

įsakymu Nr. V-344 „Dėl pavedimo stacionarias asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms 

sveikatos priežiūros įstaigoms“ VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė parengė, su LR 

Sveikatos apsaugos ministerija suderino ir VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės 

direktoriaus 2013 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V1-118 „Dėl planų patvirtinimo“ patvirtino: Įstaigos 

brangios įrangos naudojimo efektyvinimo planą; Bendradarbiavimo su kitomis apskrityje 

veikiančiomis sveikatos priežiūros įstaigomis, keičiantis informacija, pacientų srautais, siekiant 

didinti turimų išteklių efektyvumą, planą; Preliminarų investicijų planą; Laukimo eilių įstaigoje 

sumažinimo planą; Įstaigos elgesio kodeksą; Alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo mažinimo 
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priemonių planą; Priemonių planą, užtikrinantį išsamų ir objektyvų nepageidaujamų įvykių 

registravimą, esamo registravimo tobulinimą. 

 

10.1. Įstaigos brangios įrangos naudojimo efektyvinimo plano vykdymas: 

VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė 2002 m. įsigijusi kompiuterinį tomografą 

Siemens Somatom Esprit (galingumas - 1 sluoksnio spiralinis KT 130 kV, 160mA). Radiologijos 

skyriuje  dirba 2 gydytojai radiologai ir 2 radiologijos technologės, skyriaus darbo laikas 8.00 -

 16.06  h. (pirmadieniais – penktadieniais). 

 Siekiant padidinti kompiuterinio tomografo naudojimo efektyvumą 2013 m. lapkričio 6 d. 

K2-1126 ir pakartotinai 2014 m. spalio 27 dieną raštu Nr. K2-1162 visoms Pirminėms asmens 

sveikatos priežiūros įstaigoms buvo išsiųstas informacinis pranešimas - kvietimas, apie 

Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje ambulatoriškai atliekamus galvos ir stuburo 

kompiuterinės tomografijos tyrimus. Pranešime akcentuota, kad kompiuteriniams tomografijos 

tyrimams atlikti eilių nėra. 

VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės internetinėje svetainėje www.rvpl.lt   

2014   m. atnaujinta informacija apie ambulatoriškai teikiamas kompiuterinės tomografijos 

paslaugas, informuota, kad eilių ligoninėje kompiuterinėms tomografijos paslaugoms nėra ir 

priminta, kad pacientams, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir turintiems Nr. 027/a 

formos siuntimą (pagal LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymą Nr. V–636, 2008 06 28), 

priemokos netaikomos, už kontrastinį preparatą papildomai mokėti nereikia. 

Aktyvus  pirminių asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir piliečių informavimas apie 

kompiuterinės tomografijos paslaugas davė teigiamų rezultatų kompiuterinio tomografo 

efektyvumo didinimui. 2014 m.  Radiologijos skyrius suteikė daugiau kompiuterinės tomografijos 

paslaugų ambulatoriškai besikreipusiems pacientams. 2014 m. ambulatoriškai buvo atlikti 887 

kompiuterinės tomografijos tyrimai, t. y. 151 kompiuterinės tomografijos tyrimu daugiau (17 %), 

nei 2013 m. – 736 tyrimai. 

9 lentelė. Ambulatoriškai suteiktų KT paslaugų dinamika 2013-2014 m.  

http://www.rvpl.lt/


25 

 

 

2014 m. buvo atlikti 1788 kompiuterinės tomografijos tyrimai, tai yra 79 tyrimais (4,4 

procentų) daugiau, nei 2013 m.(1709 tyrimai). KT tyrimų skaičius per parą 2014 m. padidėjo 0,29 

tyrimo t. y. 4 %, lyginant su  2013 metais (2014 m. per parą buvo atlikta 7,09 tyrimo, o 2013 m. 6,8 

tyrimai). Taip pat, lyginant su 2013 m., padidėjo kompiuterinio tomografo naudojimo efektyvumas 

- valandų skaičius per parą/metus padidėjo 4,5 %: 2014 m. kompiuterinis tomografas Siemens 

Somatom Esprit buvo naudotas – 5,28 val. per parą/ 1331 val. per metus; tuo tarpu  2013 m. – 

5,04 val. per parą/ 1267 val. per metus ( t.y. 0,24 val. per parą/ +64 val. per metus daugiau nei 2013 

metais). 

 

10 lentelė. 2012 m. – 2014 m. atliktų kompiuterinės tomografijos paslaugų dinamika. 

 

 

2015 metais bus peržiūrėtas ir vykdomas Įstaigos brangios įrangos naudojimo 

efektyvinimo planas. 
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10.2. Bendradarbiavimo su kitomis apskrityje veikiančiomis sveikatos priežiūros 

įstaigomis, keičiantis informacija, pacientų srautais, siekiant didinti turimų išteklių 

efektyvumą, plano vykdymas:  

Ligoninė sudariusi sutartis su 5 teritorinėmis ligonių kasomis, todėl teikia pagalbą visos 

Lietuvos gyventojams. Kasmet 99,96 % paslaugų teikiamos esant būtinosios medicinos pagalbos 

indikacijoms. Eilių nėra, ligoninė turi visas sąlygas ir galimybes teikti kokybiškas asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas ženkliai didesne apimtimi. 2014 m. lovos apkrovimas buvo tik 247,32 dienos, 

o lovos apyvarta 14,72.  

RVPL yra vieno profilio sveikatos priežiūros įstaiga, todėl problemų dėl pacientų srautų 

valdymo nekyla. Paciento hospitalizavimo tvarką reglamentuoja kokybės vadybos sistemos 

procedūra „Pacientų priėmimo tvarka“. Nesant indikacijų gydyti stacionare, pacientui suteikiama 

kvalifikuota specialisto konsultacija, ar nukreipiamas gydyti į dienos stacionarą. 

Siekiant užtikrinti, kad stacionare pacientams būtų taikoma tiek diagnostinių technologijų, 

tyrimų, bei specialistų konsultacijų, kiek jų reikia paciento ligai nustatyti, įstaiga sudariusi sutartis 

su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis. Sutartys sistemingai peržiūrimos, atnaujinamos 

ir papildomos pagal poreikį.  

2014 m. sudarytos sutartys: 2014-01-08 sudaryta sutartis Nr. 6.25-7-1/2014/8-9 su VšĮ 

Nacionaliniu kraujo centru dėl kraujo ėminių laboratorinių tyrimų atlikimo.  2014-03-03 sudaryta 

laboratorinių tyrimų sutartis Nr. 6.25-7-2/2014 su Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligonine, VšĮ 

Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialu. 2014-04-15 sudaryta Sutartis Nr. 6.25-7-

 4/2014/61-14L su UAB „Laboratorinė medicina“ dėl Labquality išorinio laboratorijų kokybės 

vertinimo programų paslaugų teikimo. 2014-04-24 sudaryta laboratorinių tyrimų sutartis Nr. 6.25-7-

5/2014/14-C-674 su VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikomis. 2014-07-07 

sudaryta laboratorinių tyrimų Sutartis Nr. ST-PS-1/6.25-7-7/2014 su Nacionaline visuomenės 

sveikatos priežiūros laboratorija. 2014-12-16 sudaryta sutartis Nr. 6.25-7-9/2014/01-25-629 su VšĮ 

Centro poliklinika dėl logopedo paslaugų teikimo. 

VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė su VšĮ Vilniaus miesto klinikine ligonine 

vykdo projektą „E. Sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto 

klinikinėje ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje ir VšĮ Vilniaus 

universitetinėje Antakalnio ligoninėje" (projekto kodas Nr. VP2-3.1-IVPK-10-V-01-001). 

VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės tinklapyje nuolat atnaujinama rubrika 

„bendradarbiavimas“, joje skelbiama informacija apie bendradarbiavimą su kitomis apskrityje 

veikiančiomis įstaigomis. 

 

http://www.rvpl.lt/lt/apie-mus/349-projektas-e-sveikatos-paslaug-gyventojams-ir-pacientams-krimas-v-vilniaus-miesto-klinikinje-ligoninje-v-respublikinje-vilniaus-psichiatrijos-ligoninje-ir-v-vilniaus-universitetinje-antakalnio-ligoninje-
http://www.rvpl.lt/lt/apie-mus/349-projektas-e-sveikatos-paslaug-gyventojams-ir-pacientams-krimas-v-vilniaus-miesto-klinikinje-ligoninje-v-respublikinje-vilniaus-psichiatrijos-ligoninje-ir-v-vilniaus-universitetinje-antakalnio-ligoninje-
http://www.rvpl.lt/lt/apie-mus/349-projektas-e-sveikatos-paslaug-gyventojams-ir-pacientams-krimas-v-vilniaus-miesto-klinikinje-ligoninje-v-respublikinje-vilniaus-psichiatrijos-ligoninje-ir-v-vilniaus-universitetinje-antakalnio-ligoninje-
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10.3. Preliminaraus investicijų plano, užtikrinančio nuoseklią ir efektyvią įstaigos 

veiklos plėtrą iki 2020 m. panaudojant Europos Sąjungos paramos ir Valstybės investicijų 

programos lėšas vykdymas: 

VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės direktoriaus 2013-10-31 įsakymu 

Nr.  V1- 118 „Dėl planų patvirtinimo“ buvo patvirtintas preliminarus investicijų, užtikrinančių 

nuoseklią ir efektyvią įstaigos veiklos plėtrą iki 2020 m. planas.  

2014 m. buvo vykdomi tęstiniai „VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės pastatų 

Vilniuje, Parko g. 15, stogų rekonstravimo“ investicinio projekto darbai. Projekto tikslas – nuo 

2009  m. renovuojant ligoninės stogus, užtikrinti, kad sumažėtų išlaidos šildymui, pagerėtų atitvarų 

būvis. 2014 m. VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė įsisavino projekto įgyvendinimui 

skirtas 1 601,0 tūkst. Lt. lėšas. 

2014 metais VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė atnaujino medicinos įrangą 

klinikinėje laboratorijoje – įsigijo pilnai automatinį šlapimo analizatorių.  Esant finansinėms 

galimybėms buvo planuojamas medicinos įrangos atnaujinimas Reanimacijos ir intensyviosios 

terapijos skyriuje, buvo planuojama įsigyti elektrokonvulsinės terapijos prietaisą. Atsiradus 

galimybei sutaisyti senąjį elekrokonvulsinės terapijos prietaisą, naujo prietaiso pirkimo buvo 

atsisakyta. 

2014 m. buvo planuojama vykdyti VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės, 

esančios Parko g. 15, Vilniuje, energetinio ūkio (katilinių) modernizavimo darbus (katilinių 

remontą, atnaujinimo darbus - senų dujinių katilų keitimą naujais kondensaciniais katilais). 2014 m. 

buvo paruoštas techninis darbo projektas, viešasis pirkimas atliktas per Centrinę perkančiąją 

organizaciją, 2015 m. planuojama pirkti penktosios katilinės remonto darbus. 

 

10.4. laukimo eilių įstaigoje sumažinimo plano vykdymas: 

VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė efektyviai organizuoja stacionarinių ir 

ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, bei užtikrina būtinąją ir planinę 

pacientų hospitalizaciją visą parą, todėl 2014 m. nebuvo pacientų  eilių nei planinei hospitalizacijai, 

nei diagnostinėms procedūroms atlikti. 

2015 metais VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė taip pat sieks, kad nebūtų 

eilių planinei hospitalizacijai ir diagnostinėms procedūroms. 

10.5. įstaigos elgesio kodekso projekto vykdymas: 

VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės direktoriaus 2013 m. rugsėjo 10 d.  

įsakymu Nr. V-99 „Dėl VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės elgesio kodekso 

patvirtinimo“ buvo patvirtintas įstaigos elgesio kodeksas, su šiuo elgesio kodeksu darbuotojai 
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supažindinti pasirašytinai.  VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje personalas 

vadovaujasi Įstaigos elgesio kodekso nuostatomis, todėl  pacientų skundų dėl netinkamo personalo 

elgesio, sąžiningumo principų nesilaikymo, netinkamo pareigų atlikimo principo ar kitokio 

personalo elgesio negauta. 

VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje 2014 m. buvo įgyvendinamos 

antikorupcinės priemonės, įgyvendintas korupcijos prevencijos priemonių planas. Siekiant, kad 

pacientų žinotų kiek kainavo jų gydymas ligoninėje, kiekvienam iš stacionaro išrašomam pacientui  

buvo įteikiamos paciento atmintinės apie stacionare suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas 

ir paslaugų įkainius, kuriuos už paciento gydymą sumoka teritorinės ligonių kasos. 

VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės informaciniuose stenduose pakabinta 

informacija, kaip turėtų elgtis pacientai susidūrę su galimai korupcinio pobūdžio nusikalstama 

veika. Taip pat pacientai informuoti apie  LR Sveikatos apsaugos ministerijoje veikiantį nemokamą 

telefoną, bei kitus kontaktus, kuriais gali kreiptis asmenys manantys turį žinių arba pagrįstų įtarimų 

apie sveikatos sistemos darbuotojo padarytas, daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio 

nusikalstamas veikas.  Visuose skyriuose ant gydytojų kabinetų pakabintas šūkis „Geriausia padėka 

gydytojui – Jūsų šypsena!“. VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės internetiniame 

puslapyje patalpinta ir nuolat atnaujinam informacija apie korupcijos prevenciją. 

10.6. Alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo mažinimo priemonių plano vykdymas: 

VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė dalyvauja Nacionalinėje ir Tarptautinėje 

sveikatą stiprinančių ligoninių (SSL) veikloje. Kasmet teikia projektus sveikatos gerinimo 

klausimais respublikinėse ir tarptautinėse konferencijose. 

1) Ligoninėje 2014 metais buvo paruoštas mokslinis straipsnis „Draudimo rūkyti 

įgyvendinimas psichiatrijos ligoninėse (pacientų, jų artimųjų ir darbuotojų nuomonė)“ ir pateiktas 

publikavimui leidinyje „Journal of health science“. 

3) Skaitytos paskaitos: 

• Dėl tabako ir alkoholio vartojimo gydymo įstaigose; 

• Alkoholio žala; 

• Žalingi įpročiai ir jų pasekmės; 

• Priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų  problemos; 

• Rūkymas žudo. 

2) Skaityti pranešimai darbuotojams:  

• Žalingas rūkymo poveikis kvėpavimo sistemai; 

• Piktnaudžiavimas psichoaktyviomis medžiagomis ir priklausomybės. 
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3) VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės skyrių informaciniuose stenduose buvo 

pakabinta informacija pacientams ir jų artimiesiems apie: 

• Rūkymo žalą organizmui; 

• Rūkymo žalą; 

• Alkoholio žalą organizmui; 

• Apie narkotikų žalą; 

• „Rūkai, sau blogai darai“; 

• Narkotikai Lietuvoje; 

• Žalingas alkoholio vartojimas. 

4)  Buvo organizuotos diskusijos, paskaitos  ligoninės pacientams tema: 

• „Rūkai, sau blogai darai“; 

• Rūkymo žala jaunam organizmui. 

5) Ligoninėje ir jos teritorijoje kaba informaciniai ženklai, draudžiantys rūkymą ligoninėje ir 

jos teritorijoje. 

VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje ir jos teritorijoje nuolat užtikrinama 

alkoholinių gėrimų ir tabako gaminių vartojimo kontrolė, periodiškai vykdomos psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo prevencijos priemonės ir sudaromos galimybės specialistams nuolat tobulinti 

kvalifikaciją psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos klausimais. 

2015 m. VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė tęs Alkoholio, tabako ir narkotikų 

vartojimo mažinimo priemonių plano vykdymą. 

 

10.7. Priemonių plano, užtikrinančio išsamų ir objektyvų nepageidaujamų įvykių 

registravimą, esamo registravimo tobulinimo vykdymas. 

VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje, vadovaujantis patvirtinta 

Nepageidaujamų įvykių registravimo tvarka, registruojami nepageidaujami įvykiai susiję su 

medicinos prietaisų naudojimu, kraujo ar jo preparatų naudojimu, radiacine sauga, nepageidaujamos 

reakcijos susijusios su vaistinių preparatų naudojimu, hospitalinės infekcijos atvejai, sąrašas 

papildytas suicidų ir suicidinių bandymų registravimu. 2009 m. patvirtinta Viešosios įstaigos 

Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės Kokybės sistemos procedūra „Neatitikčių 

registravimas, korekciniai ir prevenciniai veiksmai“, pasikeitus teisės ar kitų norminių aktų 

reikalavimams atliekami pataisymai procedūroje. VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės 

direktoriaus 2013-10-03 d. įsakymu Nr. V1-107 patvirtintas Nepageidaujamų įvykių registras. 

 2014 metais Vidaus medicininio audito tarnyba atliko nepageidaujamų įvykių registravimo 

planinį vidaus medicininį auditą ir peržiūrėjo Nepageidaujamų įvykių registrą. 2014 m. 

nepageidaujamų įvykių ligoninėje neužregistruota. Siekiant pagerinti nepageidaujamų įvykių 
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registravimą ir turėti vieną nepageidaujamų įvykių registrą visai ligoninei, buvo sukurta visos 

ligoninės visiems darbuotojams lengvai prieinama elektroninė nepageidaujamų įvykių registravimo 

programa. 

Ligoninėje sistemingai vyksta gydytojų ir visų ligoninės darbuotojų susirinkimai, kurių metu 

direktorius ir (ar) direktoriaus pavaduotojos supažindina darbuotojus su nauja teisine informacija, 

aptaria aktualius klausimus, pristato Vidaus medicininio audito rezultatus ar kitą informaciją, 

primena apie nepageidaujamų reiškinių registravimo svarbą. 

2015 metais bus vykdomas Priemonių planas, užtikrinantis išsamų ir objektyvų 

nepageidaujamų įvykių registravimą, esamo registravimo tobulinimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. VšĮ RESPUBLIKINĖS VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖS 2014 M. 

FINANSINIAI RODIKLIAI 

 

3.1. ĮSTAIGOS DALININKAI, JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ 2014 METŲ PRADŽIOJE IR   

PABAIGOJE 

          Viešosios įstaigos RESPUBLIKINĖS VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖS  

dalininkas - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Dalininko įnašo vertė finansinių 

2014 metų pradžioje ir pabaigoje 1 286, 8 tūkst. litų. 
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3.2. GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER 2014 METUS, 

ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS PAGAL EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS 

 

       Gautos lėšos (pinigais) ir jų šaltiniai 

 

Finansavimo šaltiniai Suma, tūkst. Lt % 

PSDF biudžeto lėšos:  30 834,9 97,5 

- už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš TLK 
(įvertinus užskaitos aktus) 

30 834,7  

- už KVP išdavimą iš TLK 0,2  

Europos struktūrinių fondų lėšos: 396,7 1,3 

- projektų vykdymui 396,7  

Valstybės biudžeto lėšos: 261,1 0,8 

- projektų vykdymui 18,9  

-gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui mokėti 224,2  

- už vadovavimą studentų praktikai (Vilniaus kolegija) 18,0  

Kitų šaltinių lėšos: 127,6 0,4 

- už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas  

(fiziniai asmenys) 

113,6  

- kitos veiklos (mokymo) paslaugos  3,7  

- už metalo laužą 0,3  

- banko palūkanos 1,3  

 - už vadovavimą studentų praktikai (Vilniaus universitetas) 
(finansavimo lėšos) 

0,9  

 - už mokymo kursus (Vilniaus kolegija) (finansavimo lėšos) 4,7  

- 2% gyventojų pajamų mokesčio  (Valstybinė mokesčių 

inspekcija) (finansavimo lėšos) 

2,9  

- paramos davėjai (finansavimo lėšos) 0,2  

VISO: 31 620,3 100 

 



32 

 

 
 

   

 

 

Panaudotos lėšos (pinigais su PVM) pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius 

 

Išlaidų straipsniai Suma, tūkst. Lt % 

Darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir garantinio fondo 22 522,0 76,8 

Komunalinių paslaugų ir ryšių 1 492,3 5,1 

Komandiruočių 29,9 0,1 

Transporto 25,2 0,1 

Kvalifikacijos kėlimo
1 

264,8 0,9 

Paprasto remonto ir eksploatavimo 872,5 3,0 

Atsargų įsigijimo 1 638,9 5,6 

Kitų paslaugų įsigijimas 2 088,2 7,1 

Kitos išmokos  106,0 0,4 

Ilgalaikio turto įsigijimas 272,0 0,9 

Viso: 29 311,8 100,0 
1 Kvalifikacijos kėlimo lėšose rodomos  su projekto  „Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir 

mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“ vykdymu susijusios mokymo 

paslaugos.  Šio projekto mokymuose dalyvauja Lietuvos Respublikos sveikatos specialistai. Ataskaitiniu laikotarpiu šio 

projekto veiklos mokymui sudarė 222,4 tūkst. Lt. Įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sąnaudų ataskaitiniu 

laikotarpiu sudarė 42,4 tūkst. Lt. 
 

PSDF biudžeto lėšos  

97,5% 

Europos struktūrinių 

fondų lėšos 

1,3% Valstybės biudžeto 

lėšos 

0,8% 

Kitų šaltinių lėšos 

0,4% 

Gautos lėšos (pinigais) ir jų šaltiniai, procentais 
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3.3. ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMAS IR PERLEIDIMAS PER 2014 METUS 

          Per ataskaitinį laikotarpį pirkto ilgalaikio turto detalizavimas pagal pavadinimus ir 

 lėšų šaltinius: 

Eil. 

Nr. 

Ilgalaikio materialaus turto 

pavadinimas 

Kiekis  

vnt 

Įsigijimo 

savikainos  

suma, tūkst. Lt 

Lėšų šaltinis 

1. Medicininė įranga:  50,2  

1.1 Automatinis gliukozės analizatorius 1 8,8 PSDF l. 

1.2 Laboratorinė vartyklė 1 1,2 PSDF l. 

1.3  Laiptų kopiklis su universaliu 

vežimėlio fiksatoriumi 

1 13,3 PSDF l. 

1.4 Porolono čiužinys pragulų 

profilaktikai ir gydymui 

2 2,9 PSDF l. 

1.5 Automatinis šlapimo analizatorius 1 24,0 Mokamų paslaugų 

2. Įranga:  3,8  

2.1 Oro užuolaida „Defender“ 2 3,8 PSDF l. 

3. Transportas, iš jų:  99,2  

3.1 Automobilis „Hyundai SantaFe“ 1 99,2 PSDF l. 

4. Baldai:  11,1  

4.1 Biuro kėdė su porankiais ir atrama 

galvai 

1 1,0 PSDF l. 

4.2 Rėminis stelažas su 7 lentynomis 1 1,9 PSDF l. 

Darbo užmokesčio, 

socialinio draudimo ir 

garantinio fondo 

77% 

Komunalinių 

paslaugų ir ryšių 

05% 

Komandiruočių 

00% Transporto 

00% 

Kvalifikacijos kėlimo 

01% 
Paprasto remonto ir 

eksploatavimo 

03% Atsargų įsigijimo 

06% 

Kitų paslaugų 

įsigijimas 

07% 

Kitos išmokos  

00% 

Ilgalaikio turto 

įsigijimas 

01% 

Panaudotos lėšos (pinigais su PVM) pagal ekonominės klasifikacijos 

straipsnius, procentais  
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4.3 Dvivietis minkštasuolis 2 5,3 PSDF l. 

4.4 Siuvimo mašina „Juki“ 1 2,9 PSDF l. 

5. Kompiuterinė įranga:  27,9  

5.1 Serveris „DELL“ 2 5,0 PSDF l. 

5.2 Personalinis kompiuteris su 

programine įranga 

1 3,9 PSDF l. 

5.3 Kompiuteris su monitoriumi ir 

programinė įranga 

6 16,0 PSDF l. 

5.4 Avarinės srovės šaltinis   1 1,9 PSDF l. 

5.5 Metalinė spinta serveriui 1 1,1 2% GPM 

6. Nebaigta statyba:   9,1  

6.1 Stogų rekonstravimo darbų savikainos 

dalis 

 9,1 PSDF l. 

7. Nematerialusis turtas:   26,8  

7.1 Programinė įranga Windows  1 2,9 2% GPM 

7.2 Kliento prieigos licencijos 100-ui darbo 

vietų 
9,5 2% GPM 

7.3 Programinė įranga Windows Server  1 2,9 PSDF l. 

7.4 Kliento prieigos licencijos 100-ui darbo 

vietų 
7,8 PSDF l. 

7.5 Antivirusinės programos licencija 130 darbo 

vietų 
3,4 PSDF l. 

7.6 Programinio komplekso „Sąmata“ 

duomenų papildymas 

 0,3 PSDF l. 

  Pirkto ilgalaikio turto viso:  228,1  

 

Per ataskaitinį laikotarpį neatlygintinai gauto IMT detalizavimas 

pagal pavadinimus lėšų šaltinius ir davėjus: 

Eil. 

Nr. 

Ilgalaikio materialaus turto 

pavadinimas 

Kiekis  

vnt 

Įsigijimo 

savikainos  

suma, 

tūkst. Lt 

Lėšų 

šaltinis 

Davėjas 

1. Biuro įranga, iš jų:  12,8   

1.1 Didelio patikimumo maršrutizatorių 

telkinys su ugniasienės funkcija 

1 12,8 ES l. 85% 

VB l. 15% 

VšĮ Vilniaus m. 

klinikinė ligoninė 

2. Kompiuterinė įranga, iš jų:  264,8   

2.1  Personalinis kompiuteris su 

monitoriumi, operacine sistema 

88 234,9 ES l. 85% 

VB l. 15% 

VšĮ Vilniaus m. 

klinikinė ligoninė 

2.2 Lazeriniai spausdintuvai A4 ir A3 2 10,0 ES l. 85% 

VB l. 15% 

VšĮ Vilniaus m. 

klinikinė ligoninė 

2.3 Kompiuteris su monitoriumi ir 

programinė įranga 

4 19,9 ES l. 85% 

VB l. 15% 

VšĮ Vilniaus 

universiteto 

ligoninės 

Santariškių 

klinikos 

 

 Gauta neatlygintinai ilgalaikio 

turto viso: 

 277,6   

Perleisto ilgalaikio turto nebuvo. 
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3.4.  SĄNAUDOS PER 2014 METUS, IŠ JŲ - IŠLAIDOS DARBO UŽMOKESČIUI 

Eil. Nr. Sąnaudų straipsniai % 

 

Ataskaitinis 

laikotarpis, 

tūkst.  Lt 

1 2  3 

I Pagrindinės veiklos sąnaudos 100,0 29 825,5 

I.1. Darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir garantinio 

fondo iš jų: 

75,8 22 614,9 

 - darbo užmokesčio 57,6 17 187,1 

 - darbo užmokesčio atostogų kaupimai 0,2 66,3 

 - socialinio draudimo 17,8 5 306,7 

 - social. draud. dėl sukauptų atostogų  kaupimo 0,1 20,6 

 - įmokų garantiniam fondui 0,1 34,2 

I.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos 1,8 548,9 

I.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių iš jų: 4,3 1 271,0 

 - šildymas 2,5 733,1 

 - elektros energija 1,2 357,4 

 - vanduo 0,4 129,1 

 - ryšių paslaugos 0,2 51,4 

I.4. Komandiruočių 0,1 29,9 

I.5. Transporto 0,1 20,9 

I.6 Kvalifikacijos kėlimo
1
 0,9 260,8 

I.7. Paprasto remonto ir eksploatavimo iš jų: 2,4 716,9 

 - paprasto remonto 1,8 551,6 

 - eksploatavimo 0,6 165,3 

I.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 0,0 10,3 

I.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina iš jų: 5,2 1 546,8 

 - medikamentai 3,9 1 152,4 

 - tvarsliava, kraujo produktai, vakcina 0,1 40,1 

 - mažaverčio ūkinio ir medicininio inventoriaus 0,5 142,5 

 - kuras, transporto atsarginės dalys 0,2 57,8 

 - kitos atsargos 0,5 154,0 

I.10 Kitų paslaugų iš jų: 5,9 1 762,8 

 - pacientų maitinimas 4,5 1 329,1 

 - skalbimas 0,5 140,8 

 -draudimo(priv.pacient.žal.,transp., įrangos, pastatų) 0,4 123,2 

 - laborat. ir kiti tyrimai, atlikti kitose  ASP įstaigose 0,0 14,9 

 - kitų paslaugų 0,5 154,8 

I.11. Kitos iš jų: 3,5 1 042,3 

 - PVM mokestinės sąnaudos 3,3 970,0 

 - kitos 0,2 72,3 

          

           Išlaidos darbo  užmokesčiui, socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokoms per 2014 metus 

sudarė 22 522,0 tūkst. Lt 

                                                           
1 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudose rodomos  su projekto  „Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir 

mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“ vykdymu susijusios mokymo paslaugų 

sąnaudos.  Šio projekto mokymuose dalyvauja Lietuvos Respublikos sveikatos specialistai. Ataskaitiniu laikotarpiu šio 

projekto veiklos mokymo sąnaudos sudarė 222,4 tūkst. Lt. Įstaigos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 

ataskaitiniu laikotarpiu sudarė 38,4 tūkst. Lt. 
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3.5. DARBUOTOJŲ SKAIČIUS 2014 METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE 

 

Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės darbuotojų skaičius: 

2014 m. sausio 1 d.        -  668,     

2014 m. gruodžio 31 d.  -  665, 

Informacija teikiama su gydytojais rezidentais. 

 

3.6. SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS 

          Viešojoje įstaigoje Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje valdymui priskiriamos 

ligoninės valdyme dalyvaujantys šie skyriai: ligoninės administracija, vidaus medicininio audito 

tarnyba, personalo, kanceliarijos, buhalterijos, informacinių technologijų, ryšių su visuomene, 

statistikos, viešųjų pirkimų, išteklių planavimo ir sutarčių skyriai. Sąnaudos valdymui per 2014 m. 

sudaro   2 428,0 tūkst. Lt, tai sudaro 8 proc. visų įstaigos sąnaudų. 
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Valdymo sąnaudų detalizacija: 

Eil.  

Nr 

Sąnaudų straipsniai Suma, tūkst. Lt % 

1. Darbo užmokestis, valstybinio socialinio 

draudimo  ir garantinio fondo įmokos 

2 221,9 91,5 

2. Kvalifikacijos kėlimo 5,1 0,2 

3. Komandiruotės 3,0 0,1 

4. Ryšiai 9,9 0,4 

5. Kitos sąnaudos 188,1 7,8 

 Viso: 2 428,0 100,0 

 

            

3.7. DUOMENYS APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS 

VADOVO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVO 

IŠMOKOMS 

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 2014 metus ligoninės direktoriui 

priskaičiuota darbo užmokesčio suma 73,2 tūkst. Lt. Kitos išmokos: dirbant gydytoju psichiatru 

priskaičiuota darbo užmokesčio suma  36,3 tūkst. Lt.  

 

 

3.8. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO 

DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ 

IŠMOKOS 

          Viešojoje įstaigoje Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje nebuvo jokių išmokų 

įstaigos kolegialių organų nariams. 

 

3.9. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKAMOS SU VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS 

DALININKU SUSIJUSIEMS ASMENIMS, NURODYTIEMS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ 

ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 3 DALYJE 

          Viešojoje įstaigoje Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje nebuvo išmokų su įstaigos 

dalininku susijusiems asmenims, nurodytiems viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje. 
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VšĮ RESPUBLIKINĖS VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖS 

2015  METŲ VEIKLOS VERTINIMO KIEKYBINIAI  IR KOKYBINIAI 

RODIKLIAI 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos užduočių vertinimo 

rodikliai 

Rodiklių vertinimo kriterijus 

 Kiekybiniai rodikliai
2
  

1. Finansinis įstaigos veiklos rezultatas Teigiamas 

2. Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis Neviršyti  ~ 75 procentų 

3. Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis Neviršyti  ~ 8 procentų 

4. Papildomų finansavimo šaltinių 

pritraukimas 

Ne mažiau 1 procento nuo visų gautų pajamų 

 Kokybiniai rodikliai  

5.  Pacientų pasitenkinimo įstaigos 

teikiamomis paslaugos lygis bei pacientų 

skundų tendencijos 

Ne mažiau kaip 70 proc. apklaustų pacientų 

vertinimas teigiamas. 
Nei vieno pagrįsto pacientų skundo dėl asmens teisių 

pažeidimo ir neetiško personalo elgesio. 

6.  Kokybės vadybos sistemos diegimo ir 

vystymo lygis 
Kokybės vadybos sistemos priežiūros audito 

teigiamas įstaigos vertinimas. 

7.  Darbuotojų kaitos rodiklis Ne daugiau 9  procentų 

8.  Vidutinė gydymo trukmė Vidutiniškai 20 dienų, taikant intensyvaus gydymo 

metodus, inovacijas ir pažangiausias technologijas. 

9. Nuolatinės kokybės kontrolės vykdymas Planinių vidaus medicininių auditų skaičius – 13 vnt. 

10.  Informacinių technologijų diegimas ir 

vystymo lygis 
Metinių planuotų užduočių įvykdymas – 80 proc. 

 

 

Direktorius                         Valentinas Mačiulis 

                                                           
2
 VšĮ RVPL prognozuojami kiekybiniai 2015 m. rodikliai yra preliminarūs, nes įstaiga nėra pasirašiusi 2015 m. sutarčių 

su Teritorinėmis ligonių kasomis, dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo. 


