PATVIRTINTA:
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos
ministro 201-__-__
įsakymu Nr. V-______

VŠĮ RESPUBLIKINĖS VILNIAUS
PSICHIATRIJOS LIGONINĖS
2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

VŠĮ RESPUBLIKINĖS VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖS
2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Turinys
1. VŠĮ RVPL TEIKTŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ 2017 M. REZULTATŲ
APŽVALGA ...................................................................................................................................................... 4
1.1. PAGRINDINĖS RVPL 2017 M. VEIKLOS KRYPTYS ....................................................................... 4
1.2. VŠĮ RVPL 2017 M. KOKYBĖS TIKSLAI ............................................................................................ 4
1.3. 2017 M. VŠĮ RVPL VEIKLOS UŽDAVINIAI ..................................................................................... 5
1.4. 2017 M. VŠĮ RVPL VEIKLOS ATASKAITA ...................................................................................... 7
1.5 PRIVERSTINIS PACIENTŲ GYDYMAS........................................................................................... 12
1.6 SLAUGA ............................................................................................................................................... 13
1.7 RADIOLOGIJOS SKYRIUS ................................................................................................................ 14
1.8. ELEKTROFIZIOLOGINIŲ TYRIMO IR GYDYMO METODŲ SKYRIUS .................................... 15
1.9. KLINIKINĖ LABORATORIJA........................................................................................................... 16
1.10 PSICHOLOGINIO KONSULTAVIMO IR PSICHOTERAPIJOS SKYRIUS .................................. 17
1.11 SOCIALINIŲ IR PSICHOSOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ SKYRIUS .................. 18
2. 2017 METŲ VšĮ RESPUBLIKINĖS VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖS VEIKLOS
UŽDUOČIŲ (RODIKLIŲ) ĮGYVENDINIMAS .........................................................................................20
1. UŽDUOTIS. Organizuoti ir teikti kvalifikuotas ir specializuotas antrines ir tretines asmens sveikatos
priežiūros paslaugas Lietuvos Respublikos gyventojams ir užsieniečiams, užtikrinant nuolatinį paslaugų kokybės
gerinimą pagal paslaugų gavėjų ir užsakovų numanomus lūkesčius ir poreikius (vertinimo kriterijai Nr. 1–5)..
.......................................................................................................................................................................... 20
2. UŽDUOTIS. Pritraukti papildomus finansavimo šaltinius (vertinimo kriterijus Nr. 4): ........................ 21
3. UŽDUOTIS. Siekti, kad didėtų pacientų pasitenkinimas ligoninės teikiamomis paslaugomis (vertinimo
kriterijus Nr. 5): ........................................................................................................................................... 22
4. UŽDUOTIS. Tobulinti kokybės vadybos sistemą (vertinimo kriterijus Nr. 6): ..................................... 23
5. UŽDUOTIS. Užtikrinti psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą ir kokybę (vertinimo kriterijus Nr.8):
..................................................................................................................................................................... 24
6. UŽDUOTIS. Įdiegti ir tobulinti numatytas informacines technologijas (vertinimo kriterijus Nr. 9):.... 25
2

7. UŽDUOTIS. Vykdyti korupcijos prevencijos priemones (vertinimo kriterijus Nr. 10)........................... 26
8. UŽDUOTIS. Užtikrinti numatytų veiklos kiekybinių ir kokybinių rodiklių įvykdymą (vertinimo kriterijai Nr.
1-10). ................................................................................................................................................................27
3. VšĮ RESPUBLIKINĖS VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖS 2017 M. FINANSINIAI
RODIKLIAI ....................................................................................................................................................29
3.1. ĮSTAIGOS DALININKAI, JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ 2017 METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE ......... 29
3.2. GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER 2017 METUS, ................................................................. 29
ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS PAGAL EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS ............... 29
3.3. ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMAS IR PERLEIDIMAS PER 2017 METUS ................................... 31
3.4. SĄNAUDOS PER 2017 METUS, IŠ JŲ - IŠLAIDOS DARBO UŽMOKESČIUI ............................ 33
3.6. SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS 2017 M. .............................................................................. 34
3.7. DUOMENYS APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO
UŽMOKESČIUI IR KITOMS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS ................................... 35
3.8. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO
UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOS ..................... 35
3.9. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKAMOS SU VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKU
SUSIJUSIEMS ASMENIMS, NURODYTIEMS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 3 DALYJE
..................................................................................................................................................................... 35
VšĮ RESPUBLIKINĖS VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖS 2017 METŲ VEIKLOS
VERTINIMO KIEKYBINIAI IR KOKYBINIAI RODIKLIAI ...............................................................36

3

1. VŠĮ RVPL TEIKTŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ 2017 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 įdiegusi kokybės vadybos sistemą, 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 2017 M. VEIKLOS KRYPTYS
1.

Antrinio ir tretinio lygio specializuota asmens sveikatos priežiūra (stacionarinė ir

ambulatorinė).
2.

Pedagoginio ir praktinio darbo organizavimas, bendradarbiaujant su Vilniaus universiteto

Medicinos fakultetu, Vilniaus universiteto Filosofijos fakultetu, Vilniaus universiteto Gamtos fakultetu,
medicinos kolegijoms, ruošiant 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 2017 M. KOKYBĖS TIKSLAI

1.

Teikti kokybiškas, prieinamas ir patikimas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

2.

Racionaliai naudoti resursus teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

3.

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

inovacijas ir pažangiausias technologijas.
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4.

Kokybės vadybos sistemos priežiūra ir nuolatinis gerinimas – naujų KVS procedūrų kūrimas

ir KVS dokumentų peržiūrėjimas.
1.3. 2017 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 kriterijai
Nr. 1–5).
2. Pritraukti papildomus finansavimo šaltinius (vertinimo kriterijus Nr. 4):
2.1. gauti tikslinių valstybės biudžeto asignavimų, skirtų rezidento bazinei pareiginei algai mokėti;
2.2. teikti mokamas paslaugas;
2.3. pritraukti paramą (medikamentais, 2 proc. gyventojų pajamų mokesčiu).
3. Siekti, kad didėtų pacientų pasitenkinimas ligoninės teikiamomis paslaugomis (vertinimo
kriterijus Nr. 5):
3.1. gavus pacientų skundus atlikti neplaninius auditus.
4.

Tobulinti kokybės vadybos sistemą (vertinimo kriterijus Nr. 6):

4.1. atlikti kokybės vadybos sistemos priežiūros auditą;
4.2. atnaujinti 2 procedūras:
4.2.1.

KS P 09 procedūrą „Hospitalinės infekcijos kontrolė“;

4.2.2.

KS P 13 procedūrą „Pacientų priėmimo tvarka“.

4.3. pagal poreikį parengti naujas paslaugų teikimo procedūras ir (ar) atlikti patikslinimus
galiojančiose procedūrose.
4.4. atlikti 12 planinių medicininių vidaus auditų.
5. Užtikrinti psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą ir kokybę (vertinimo kriterijus Nr. 8):
5.1. optimizuoti stacionarines paslaugas, plėtoti nesudėtingų paslaugų perkėlimą į dienos stacionaro
skyrių;
5.2. siekti pagerinti remisijos kokybę, sumažinti atkryčio riziką – teikiant stacionarines
psichosocialinės reabilitacijos paslaugas.
6.

Įdiegti ir tobulinti numatytas informacines technologijas (vertinimo kriterijus Nr. 9):

6.1. Paruošti informacinę sistemą ir suderinti su Vilniaus miesto apylinkės teismu, byloms dėl
pacientų priverstinio hospitalizavimo ir gydymo vaizdo konferencijų būdu spręsti.
6.2. Plėtojant informacines technologijas, skirtas išankstinei pacientų registracijai pas gydytoją,
praplėsti paslaugų internetinę registraciją pacientų patogumui per tinklalapį sergu.lt gauti paslaugas
ligoninės radiologijos skyriuje ir klinikinėje laboratorijoje .
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6.3. Konfiguruoti vaizdų archyvavimo bei komunikavimo sistemą PACS ir paruošti tinklinės
vaizdų archyvavimo duomenų saugyklą darbui.
6.4. Administruoti informacinę sistemą ESIS, derinant medicinos personalo pareikštas pastabas
ligoninėje naudojamiems funkcionalumams su sistemos kūrėjais, integruoti sprendimus į kasdieninę
gydytojų ir slaugytojų veiklą.
6.5. Toliau plėtoti kompiuterinį tinklą, steigti naujas darbo vietas, atnaujinti pasenusią techniką.
6.6. Socialinių ir psichosocialinės reabilitacijos paslaugų skyriaus kompiuterių patalpoje, skirtoje
pacientams, paruošti kompiuterinį tinklą ir kompiuterius.
7.

Vykdyti korupcijos prevencijos priemones (vertinimo kriterijus Nr. 10).

8. Užtikrinti numatytų veiklos kiekybinių ir kokybinių rodiklių įvykdymą (vertinimo kriterijai Nr.
1–10):
__________________
VšĮ RESPUBLIKINĖS VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖS 2017 METŲ VEIKLOS VERTINIMO
KIEKYBINIAI IR KOKYBINIAI RODIKLIAI
Eil.
Veiklos užduočių vertinimo rodikliai
Rodiklių vertinimo kriterijus
Nr.
Kiekybiniai rodikliai
1.
Finansinis įstaigos veiklos rezultatas Teigiamas
2.
Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis
Neviršyti 82 proc.
3.
Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis
Neviršyti 3 proc.
4.
Papildomų finansavimo šaltinių Ne mažiau kaip 0,5 proc. nuo visų gautų

pritraukimas

pajamų

Kokybiniai rodikliai

Pacientų pasitenkinimo įstaigos
teikiamomis paslaugomis lygis bei
pacientų skundų tendencijos
Kokybės vadybos sistemos diegimo
ir vystymo lygis

Nei vieno pagrįsto pacientų skundo dėl asmens
teisių pažeidimo ir neetiško personalo elgesio

7.

Darbuotojų kaitos rodiklis

Ne daugiau kaip 10 proc.

8.

Prioritetinių
paslaugų
teikimo
dinamika
Informacinių technologijų diegimas
ir vystymo lygis
Įstaigoje taikomų kovos su korupcija
priemonių vykdymas

Psichiatrijos tretinio lygio stacionarinių
paslaugų teikimas – ne mažiau 20 proc.
Metinių planuotų užduočių įvykdymas –
100 proc.
Įstaigai suteiktas skaidrios asmens sveikatos
priežiūros įstaigos vardas

5.

6.

9.
10.

Metinių planuotų užduočių įvykdymas –
100 proc.
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1.4. 2017 M. VŠĮ RVPL VEIKLOS ATASKAITA
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), antrinės ambulatorinės
asmens sveikatos priežiūros medicinos: vidaus ligų, neurologijos, oftalmologijos, otolaringologijos,
psichiatrijos, psichoterapijos, vaikų ir paauglių psichiatrijos, chirurgijos, echoskopijos, radiologijos
(rentgenodiagnostikos, ultragarsinių tyrimų, kompiuterinės tomografijos), slaugos (bendrosios praktikos
slaugos, psichikos sveikatos slaugos, anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugos), logopedijos,
kineziterapijos, kineziterapijos

padėjėjo, psichiatrijos dienos stacionaro, laboratorinės diagnostikos

paslaugos.
VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė efektyviai organizuoja stacionarinių ir
ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei užtikrina būtinąją ir planinę medicinos
pagalbą visą parą. Eilių pacientų hospitalizacijai ir diagnostinėms procedūroms atlikti 2017 m. nebuvo.
Pagal sutartį su Vilniaus teritorine ligonių kasa buvo gydyti – 5840 pacientai, pagal sutartį su Kauno
TLK –185, Klaipėdos TLK – 46, Šiaulių TLK – 95, Panevėžio TLK –973.

2017 M. PACIENTŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL TLK
Vilniaus TLK
81,8 %

Vilniaus TLK
Kauno TLK
Klaipėdos TLK
Šiaulių TLK
Panevėžio TLK

Panevėžio TLK
13,6 %

Kauno TLK
2,6 %
Klaipėdos TLK
0,6 %
Šiaulių TLK
1,3 %
1 lentelė. 2017 m. Gydytų pacientų pasiskirstymas pagal TLK.

2017 m. Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje buvo gydyti 7139 pacientai, iš jų 6704
suaugusieji, 435 vaikai (iš jų 170 iki 14-os metų). Mirusių ligonių skaičius 64 (0.9%). Ambulatorinių
7

psichiatrų konsultacijų suteikta 625, pacientų ambulatorinių apsilankymų buvo 787. Vidutinė gydymo
trukmė, be ilgai sergančių pacientų buvo 18,67 dienos, su ilgai sergančiais pacientais -18,96 dienos.
Pakartotinos hospitalizacijos buvo 13,88% (2016m. – 13,5 %). 2017 m. buvo 33 ilgai sergantys pacientai.
Metinis lovos apkrovimas – 73,46 %. Lovos apyvarta 17,36 (2016 m. buvo 16,11).
RVPL teikiama dienos stacionaro paslauga suteikia galimybę sutrumpinti aktyvaus gydymosi trukmę
stacionare. 2017 m. dienos stacionare gydyti 165 pacientai.
2017 m., 99,2 procentai pacientų VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje buvo gydomi
esant būtinosios medicininės pagalbos indikacijoms, tik 0,8 proc. (59 pacientai) buvo gydomi esant planinei
pagalbai (2 lentelė).Stebėjimo paslaugų buvo 77-ios. Į VšĮ RVPL 2098 pacientai atvyko turėdami siuntimą,
1234 atvyko be siuntimo, 188 buvo atvežti GMP ir 3599 buvo atvežti GMP turėdami siuntimą. Priverstinio
hospitalizavimo atvejų buvo 400. Psichosocialinės reabilitacijos paslaugos buvo teiktos 89 pacientams.
Psichiatrijos tretinio lygio stacionarinės paslaugos sudarė 28 procentus.

Pacientų hospitalizavimas 2017 m.

Planinė hospitalizacija
0,8 %

Būtinoji medicinos
pagalba
99,2 %

Planinė hospitalizacija

Būtinoji medicinos pagalba
2 lentelė. 2017 m. Pacientų hospitalizavimas.

2017 m. daugiausia (56 %) paslaugų buvo suteikta endogeninio profilio sutrikimais sergantiems
pacientams (4 lentelė). Šią grupę sudarė:
•

Šizofreninio registro sutrikimai ( F20-29) – 2228 pacientų – 31 %;

•

Organinės psichozės (F00-09)- 1310 pacientas – 18 %;

•

Afektiniai sutrikimai (F30-39) – 493 pacientų 7 %.
8

Pacientų, sergančių šizofreninio registro sutrikimais, daugiausiai buvo 20-40 m. pacientų
amžiaus grupėje -837 pacientai ir 41-60 m. amžiaus grupėje - 926 pacientai (3 lentelė). Viso 2228
pacientai (31%)

Pacientų, sergančių šizofreninio registro sutrikimais (F20F29) išsidėstymas pagal amžiaus grupes 2017 m.
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349
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Pacientų skaičius

1-14 m
8

88

15-19 m.
88

15

20-40 m.
837

41-60 m.
926

61-80 m.
349

> 80 m.
15

3 lentelė. Pacientų, šizofreninio registro sutrikimais (F20-F29) išsidėstymas pagal amžiaus grupes.

Dėl nuotaikos sutrikimų stacionare daugiausiai - 179 pacientai gydėsi 41-60 m. pacientų amžiaus
grupėje (4 lentelė). Iš viso pacientų, gydytų VšĮ RVPL dėl nuotaikos sutrikimų buvo 493 (7%).

Pacientų, sergančių nuotaikos sutrikimais (F30-F39)
išsidėstymas pagal amžiaus grupes 2017 m.
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4 lentelė. Pacientų, sergančių nuotaikos sutrikimais (F30-F39) išsidėstymas pagal amžiaus grupes.

Pacientų sergančių neurozinio registro, asmenybės ir elgesio sutrikimais, protiniu atsilikimu buvo 737
(9 proc.), sergančių Alzheimerio liga G30.1 – G30.8 buvo 14 pacientų.
9

Pacientų sergančių psichoaktyvių medžiagų sukeltomis psichozėmis buvo 2055 (29 proc.) (5 lentelė).

2017 M. PSICHIKOS SUTRIKIMŲ PASISKIRSTYMAS
Šizofrenija, šizotipinis ir
kliedesiniai sutrikimai
31 %
Nuotaiko afektiniai
sutrikimai
7%

Organiniai ir
simptominiai psichikos
sutrikimai
18%

Neuroziniai, stresiniai ir
somatoforminiai
sutrikimai
4%

kiti sutrikimai
0,3 %

Suaugusiojo asmenybės
ir elgesio sutrikimai
4,4%
Psichikos ir elgesio
sutrikimai vartojant
psichoaktyviąsias
medžiagas
29%

Elgesio ir emocijų
sutrikimai
prasidedantys
vaikystėje ir
paauglystėje
4%

Protinis atsilikimas
2,3 %

5 lentelė. VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės 2017m. suteiktų ASP paslaugų pasiskirstymas (pagal sutrikimų grupes).

78 pacientai buvo gydyti dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines ir psichotropines
medžiagas (F11-F19), iš jų 10 moterų ir 68 vyrai. 1961 pacientai buvo gydomi dėl psichikos ir elgesio
sutrikimų, vartojant alkoholį, iš jų 408 moterys ir 1553 vyrai.

2017 m. gydytų pacientų skaičius: išskiriant gydytus
pacientus dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant alkoholį
ir narkotines medžiagas
Pacientų skaičius
vartojusių narkotines ir
psichotropines medžiagas
1%

Pacientų skaičius,
sergančių kitais psichikos
sutrikimais
71%

Pacientų skaičius gydytų
dėl alkoholio vartojimo
28%

Pacientų skaičius vartojusių narkotines ir psichotropines
medžiagas
Pacientų skaičius gydytų dėl alkoholio vartojimo

6 lentelė. 2017 m. gydytų pacientų skaičius, išskiriant gydytus pacientus dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant psichoaktyvias medžiagas.
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Sutrikimų grupėje F10.0-F10.9 psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį, daugiausiai pacientų
– 797 (41 proc.) buvo gydyti dėl F10.4 – Psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant alkoholį, abstinencijos
būklė su delyru . 744 (38 proc.) pacientų gydyti dėl F10.3 – Psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant
alkoholį, abstinencijos būklė. Kartu tai sudarė (F10.4 ir F10.3) 79 procentus.

2014 m. - 2017 m. pacientų, sergančių psichoaktyvių
medžiagų sukeltomis psichozėmis skaičiaus dinamika
procentais
100%
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30%
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0%

36%

35%

2014 m. (2790)

34%

2015 m. (2909)

2016 m. (2617)

29%

2017 m. (2055)

7 lentelė. 2014 m.-2017 m. pacientų, sergančių psichoaktyvių medžiagų sukeltomis psichozėmis skaičiaus dinamika, procentais

Pacientų gydytų dėl Psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant psichoaktyviąsias medžiagas (F10-F19)
pasiskirstymas pagal amžiaus grupes:
F10-F19
Amžiaus grupė

Gydytų pacientų skaičius

15-19 m.

6

20-40 m.

690

41-60 m.

1099

61-80

239

>80

4
8 lentelė.

Universitetiniame vaikų ir paauglių skyriuje buvo gydyti 435 pacientai su psichikos ir elgesio
sutrikimais. Daugiausiai – 302 vaikai gydyti su elgesio ir emocijų sutrikimais prasidedančiais vaikystėje ir
paauglystėje. Ligų grupėje F20-F29 gydyti 45 pacientai, grupėje F30-F39 - 23 pacientai.
Vidutinė gydymo trukmė Universitetiniame vaikų ir paauglių skyriuje buvo 13,87 dienos.
VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje vaikams ir paaugliams teikiamos kompleksinės
gydymo paslaugos: vaikų gydytojo psichiatro, psichoterapeuto, psichologo, socialinio darbuotojo,
11

medicinos slaugytojų, bei logopedo paslaugos. 2017 m. vaikams ir paaugliams buvo suteiktos 402 kalbos
lavinimo paslaugos (9 lentelė).

2017 m. Vaikams ir paaugliams suteiktos kalbos
lavinimo paslaugos
402
47

500

0
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KALBOS ĮVERTINIMAS

9 lentelė. Logopedo suteiktos paslaugos 2017 m.

1.5 PRIVERSTINIS PACIENTŲ GYDYMAS

Vilniaus miesto apylinkės teisme vykstančiame teismo posėdyje dėl paciento priverstinio
gydymo, VšĮ Respublikinę Vilniaus psichiatrijos ligoninę atstovauja VšĮ Respublikinės Vilniaus
psichiatrijos ligoninės direktoriaus įgaliotas asmuo – gydytojas psichiatras ir (arba) juristas, paciento
interesus teismo posėdyje gina Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos atstovas – advokatas (arba
paciento atstovas).
VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje 2017 m. privertinai buvo gydyta 400
pacientų (10 lentelė).

PRIVERSTINIO PACIENTŲ HOSPITALIZAVIMO IR
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10 lentelė. Priverstinio pacientų hospitalizavimo ir gydymo dinamika.
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Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė, siekdama ekonomiškumo, operatyvumo,
bendradarbiavimo ir duomenų tvarkymo teisėtumo 2016 m. kreipėsi į Nacionalinę teismų administraciją,
Vilniaus miesto apylinkės teismą ir Vilniaus miesto apygardos administracinio teismo pirmininką
prašydama sudaryti galimybes vykdyti vaizdo konferencijas teismo proceso metu. Nacionalinė Teismų
administracija 2017-01-31 raštu Nr. 4R-233-(1.13K) patvirtino, kad įtraukė VšĮ RVPL atstovus į asmenų
atsakingų už vaizdo konferencijų įrangos naudojimą, priežiūrą ir vaizdo konferencijų organizavimo sąrašą
ir leido pradėti vykdyti nuotolines vaizdo konferencijas. Iš 400 pacientų – 155 buvo neveiksnūs (39%),
likusieji 245 pacientai – veiksnūs.
1.6 SLAUGA
VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje dirba bendrosios praktikos slaugytojai turintys
psichikos sveikatos, anestezijos ir intensyviosios terapijos kvalifikaciją. Slaugytojai teikia slaugos
paslaugas orientuotas į sveikatos grąžinimą, stiprinimą, palaikymą, rizikos veiksnių prevenciją, pacientų
fizinę ir psichinę priežiūrą. Dirba 162 slaugytojai.
Siekiant užtikrinti slaugos paslaugų kokybę, slaugytojai nuolat kelia savo kvalifikaciją: per
tobulinimosi kursus, respublikinės konferencijas, ligoninėje organizuojamus seminarus, savišvietos
konferencijas. Per metus kvalifikaciją tobulinimo 125 slaugytojai.
2015 m. ligoninės parengta ir SAM patvirtinta, 2017 m. atnaujinta slaugytojų 12 val. mokymo
programa „Smurto artimoje aplinkoje apraiškų atpažinimas“. Minėtos programos mokymai vykdomi mūsų
ligoninėje. Mokymus vykdo ligoninės darbuotojai: slaugytojos, psichologai. Slaugos specialistai iš visos
Lietuvos turi galimybę ne tik gauti teorinių žinių apie smurtą artimoje aplinkoje atpažinimą bet ir apie
galimybę suteikti psichologinę, teisinę, socialinę pagalbą patyrusiems smurtą. 2017 m. 47 Lietuvos
slaugytojai dalyvavo šiose mokymuose.
Pagal Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro parengtas programas
ligoninėje vyksta slaugytojų kursai: „Pacientų, sergančių depresija, slauga“ (16 val.), „Piktnaudžiavimas
psichoaktyviomis medžiagomis ir priklausomybės“ (32 val.), „Pagyvenusių žmonių, turinčių psichikos
sveikatos sutrikimų, slaugos ypatumai“ (24 val.). 2017 m. šiose kursuose dalyvavo 105 bendrosios
praktikos slaugytojai. Paskaitas skaitė ligoninės slaugytojos turinčios slaugos magistro laipsnį, gydytojai.
Bendradarbiaujama su Klaipėdos, Vilniaus universitetais, Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros
fakultetu, Kauno, Utenos, Šiaulių kolegijomis. Kasmet ligoninėje psichikos sveikatos slaugos praktika
atlieka III kurso slaugos studentai. Slaugytojos vadovauja slaugos praktikai. 2017 metais ligoninėje
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psichikos sveikatos slaugos praktiką atliko 66 studentai, intensyviosios slaugos praktiką atliko 7 studentai
ir 11 slaugos studentų atliko baigiamąją praktiką.
Nuolat tikrinama, aptariama slaugytojų pildoma dokumentacija, paruošta ir keliose skyriuose
pildoma elektroninė slaugos istorija, tęsiamas slaugos protokolų kūrimas.
1.7 RADIOLOGIJOS SKYRIUS
VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninės Radiologijos skyriuje atliekami galvos,
stuburo, krūtinės ląstos, pilvo organų kompiuterinė tomografija, rentgenologiniai, ultragarso tyrimai.
2017 metais atlikta:


1304 Kompiuterinės tomografijos tyrimai, iš jų 515 pacientams ambulatoriškai. Eilių

tyrimams nebuvo. Ligoninės internetinėje svetainėje www.rvpl.lt buvo nuolatos atnaujinama informacija
apie ambulatoriškai teikiamas kompiuterinės tomografijos paslaugas, pacientai buvo informuojami, kad
eilių ligoninėje kompiuterinėms tomografijos paslaugoms nėra. Taip pat pakartotinai išsiųsti informaciniai
pranešimai – kvietimai Pirminėms ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms dėl
kompiuterinės tomografijos tyrimų.


694 Ultragarso tyrimai, iš jų 139 pacientams ambulatoriškai;



1755 Rentgeno tyrimai, iš jų 272 pacientams ambulatoriškai (11 lentelė).

2017 M. RADIOLOGIJOS SKYRIUJE SUTEIKTOS PASLAUGOS
Kompiuterinės
tomografijos
paslaugos
35%

Rentgeno tyrimai
46%

Ultragarsiniai tyrimai
19%
11 lentelė. 2017 m. suteiktos radiologinės paslaugos pacientams.
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1.8. ELEKTROFIZIOLOGINIŲ TYRIMO IR GYDYMO METODŲ SKYRIUS
Elektrofiziologinių tyrimų ir gydymo metodų skyriuje atliekami EEG, galvos smegenų sukeltųjų
potencialų tyrimai ir transkranijinės magnetinės stimuliacijos (TMS) terapinės procedūros. Taip pat
užrašomos elektrokardiogramos (EKG).
Skyriuje atliekami EEG ir sukeltųjų potencialų, esant įvairiems psichikos sutrikimams,
tyrimai. Taip pat tiriama medikamentinio ir nemedikamentinio psichikos ligų gydymo įtaka kognityvinėms
funkcijoms.
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12 lentelė. 2017 m. VšĮ RVPL taikytos pažangios gydymo ir tyrimų procedūros pacientams.

Elektrofiziologinių tyrimo ir gydymo metodų skyriuje 2017 m. transkranijinė magnetinė
stimuliacija (TMS) buvo taikyta 33 pacientams (atliktos - 542 procedūros). 193 pacientams atlikti
elektroencefalografiniai tyrimai (EEG), vertinant pacientų kognityvinių funkcijų būseną - 77 pacientams
atliktas sukeltųjų potencialų (P300) tyrimas (12 lentelė).
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13 lentelė. Elektros impulsų terapija.
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Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje 2017 m. 159 pacientui buvo taikyta elektros
impulsų terapija, atlikta 1680 procedūrų, vidutiniškai 10,5 procedūros pacientui.
1.9. KLINIKINĖ LABORATORIJA
Klinikinės laboratorijos veikla sertifikuota ir turi LST EN ISO 15189:2013 atitikties sertifikatą.
Klinikinėje laboratorijoje naudojant naujausias technologijas atliekami hematologiniai, biocheminiai,
imuniniai ir bendri klinikiniai tyrimai.
2017 m. klinikinėje laboratorijoje užfiksuotos 37 neatitiktys: 22 medicinos prietaisų naudojimo
neatitiktys (KS D 23A kodas 031), 6 informacinės sistemos neatitiktys (KS D 23A kodas 160), 4 išorės
tiekėjo produkto/paslaugos neatitiktys (KS D 23A kodai 042 ir 180), 3 medžiagų išrašymo neatitiktys (KS
D 23A kodas 033), 1 ėminio paėmimo neatitiktis (KS D 23A kodas 130) ir 1 matavimo neatitiktis (KS D
23A kodas 180). Visos neatitiktys buvo išspręstos, korekcinių/prevencinių veiksmų baigimo ataskaitos
pateiktos VšĮ RVPL Vidaus audito tarnybos vadovui.
2017 m. buvo atlikta: 15 424 hematologiniai tyrimai, 52 653 biocheminiai tyrimai, 6 769 imunologiniai
tyrimai, 11 458 bendraklinikiniai tyrimai. Viso: 86 304 tyrimai, iš kurių 64 mokami (14 lentelė).

2017 m. Klinikinėje laboratorijoje suteiktų tyrimų skaičius
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14 lentelė. 2017m. Klinikinėje laboratorijoje atliktų tyrimų skaičius.

2017 m. įvyko devyni planiniai klinikinės laboratorijos susirinkimai aktualiomis laboratorinės
diagnostikos temomis. 2017 m. klinikos laborantės M. Dikteriova ir J. Kesler dalyvavo laboratorinės
diagnostikos specialistų kvalifikacijos kėlimo kursuose „Biocheminių ir imunofermentinių tyrimų
naujovės“, o klinikos laborantė M. Kulienė – „Infekcinių žymenų laboratorinės diagnostikos“
kvalifikaciniuose kursuose. Laboratorinės medicinos gydytoja - klinikinės laboratorijos vedėja I. Basytė
dalyvavo VU medicinos fakulteto organizuotuose 36 val. kursuose „Hematologijos ir klinikinės citologijos
laboratorinių tyrimų interpretacija“, vyresnioji medicinos biologė A. Žvybienė - „Diagnostinė imunologija
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ir kliniškai svarbios kraujo grupės“ (36 val.), o medicinos biologė A.Karaliūnienė išklausė kursą „Klinikinė
laboratorinė diagnostika ir tyrimų interpretacija (36 val.).
2017 m. klinikinė laboratorija dalyvavo išorinės tarptautinės kokybės vertinimo programose:
1. LABQUALITY (Suomija)
2. QUALIRIS (Prancūzija)
Ištirta 291 kontrolinė analitė. Kokybės reikalavimus atitiko 90 % rezultatų. 2017 m. buvo atnaujintos
laboratorinių tyrimų siuntimų formos, klinikinėje laboratorijoje atliekamų tyrimų norminiai dydžiai. VšĮ
RVPL elektroninėje erdvėje buvo atnaujinta informacija apie klinikinę laboratoriją bei atliekamus tyrimus.
2017 m. buvo peržiūrėta ir atnaujinta VšĮ RVPL kokybės sistemos procedūra „Laboratoriniai tyrimai“,
parengtos naujos klinikinės laboratorijos darbo procedūros.
2017 m. buvo parengti dokumentai VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės asmens sveikatos
priežiūros įstaigos licencijos patikslinimui. 2017 m. spalio 2 d. šie dokumentai pateikti valstybinei
Akreditavimo sveikatos priežiūros tarnybai prie SAM.
2017 m. VšĮ RVPL klinikinė laboratorija įsigijo naujas ėminių transportavimo priemones,
centrifugą PRO-RESEACH. Taip pat buvo įsigyta BDNF tyrimams reikalinga įranga, nauji laboratoriniai
baldai. 2017 m. prie ESIS prijungti analizatoriai: MINDRAY BS-200E, SELECTRA PRO S ir STA
SATELLITE. Laboratorinių tyrimų užsakymai iš ligoninės skyrių gaunami per ESIS, o tyrimų rezultatai iš
laboratorinių analizatorių perduodami tiesiogiai gydytojams. Tyrimų rezultatai atspausdinami per ESIS. Ši
sistema toliau tobulinama.
1.10 PSICHOLOGINIO KONSULTAVIMO IR PSICHOTERAPIJOS SKYRIUS
VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės Psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos
skyriuje teikiamos psichodiagnostikos, psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos paslaugos ligoninėje
besigydantiems ir ambulatoriškai besikreipiantiems pacientams, taip pat jų artimiesiems ir šeimos nariams.
2017 m. RVPL Psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos skyrius suteikė 22298 seansus įvairių
Psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos skyriuje teikiamų paslaugų.
2017 m. RVPL psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos skyriuje atlikti psichologiniai tyrimai
2000 pacientams (iš viso 11766 apsilankymai), iš jų – 119 bendrųjų gebėjimų (IQ) vertinimai (833
apsilankymų), 1038 kognityvinių (dėmesio, atminties) funkcijų vertinimai (3114 apsilankymai), 858
mąstymo procesų vertinimai (3432 apsilankymai), 866 asmenybės bruožų vertinimai (5196 apsilankymai).
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PSICHOLOGINIO KONSULTAVIMO IR PSICHOTERAPIJOS
SKYRIAUS SUTEIKTOS PASLAUGOS 2017 M.
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15 lentelė. 2017 m. suteiktos psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos paslaugos.

2017 metais Psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos skyrius suteikė 9851 įvairias
psichologines konsultacijas. 988 pacientams buvo suteiktos 3744 individualios psichologinės konsultacijos;
1561 pacientas dalyvavo psichologinėse grupėse (859 grupių seansų, 5887 apsilankymai), kuriose lavinami
įvairūs psichologiniai įgūdžiai, mokoma atsipalaidavimo metodų, konsultuojama dėl priklausomybių
sukeltų problemų. Buvo konsultuotos 125 šeimos, kurioms suteiktos 220 konsultacijos.
2017 metais suteikti 580 individualių psichoterapijos seansų, 75 ambulatorinės gydytojo psichiatro
konsultacijos, 23 mokamos psichologo apžiūros paslaugos bei 26 internetinės konsultacijos.
1.11 SOCIALINIŲ IR PSICHOSOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ SKYRIUS
Socialinių ir psichosocialinės reabilitacijos paslaugų skyriuje dirba socialiniai darbuotojai,
socialinių darbuotojų padėjėjai, juristas, meno vadovas. Socialiniai darbuotojai dirba ir stacionarinės
psichosocialinės reabilitacijos specialistų komandoje, vykdo pacientų psichosocialinę reabilitaciją.
Teikiant psichosocialinės reabilitacijos (bendrosios sveikatos intervencijos) paslaugas
psichiatrijos stacionaro pacientams aktyvaus gydymo metu, išskiriamos dvi pagrindinės sritys:


pagalba sprendžiant pacientų socialines problemas - pacientų ir jų artimųjų konsultavimas ir
mokymas dėl socialinių problemų sprendimo; paslaugų koordinavimas ir bendradarbiavimas
su kitomis institucijomis; pacientų atstovavimas; lydėjimas ir transportavimas į kitas įstaigas.



pacientų užimtumo organizavimas - sociokultūrinės, meninės, pažintinės ir šviečiamosios
veiklos organizavimas, socialinių ir kasdienio gyvenimo įgūdžių lavinimas ir palaikymas.

Socialinių darbuotojų paslaugos pacientų socialinių problemų sprendimo srityje 2017 metais teiktos 2049
pacientams.
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2017 m. suteiktų socialinių problemų sprendimo paslaugų
pasiskirstymas pagal paslaugų grupes
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16 lentelė. 2017 m. suteiktų socialinių problemų sprendimo paslaugų pasiskirstymas pagal paslaugų grupes.

Pacientų užimtumo srityje socialiniai darbuotojai, ergoterapeutai ir socialinio darbuotojo padėjėjai teikė
paslaugas 6284 pacientams.
2017 m. socialiniai darbuotojai psichiatrijos stacionaro skyrių pacientams daugiausiai suteikė paslaugų
koordinavimo ir konsultavimo, informavimo ir mokymo paslaugų (17 lentelė).

2017 m. suteiktų pacientų užimtumo paslaugų
pasiskirstymas pagal paslaugų grupes
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17 lentelė. 2017 m. suteiktų pacientų užimtumo paslaugų pasiskirstymas pagal paslaugų grupes.
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2017 metais socialiniai darbuotojai ir socialinio darbuotojo padėjėjai, dirbantys pacientų
užimtumo srityje, psichiatrijos stacionaro skyrių pacientams dažniausiai teikė individualaus konsultavimo,
informavimo ir mokymo, teminių, kultūrinių, laisvalaikio užsiėmimų ir renginių organizavimo bei
bendravimo grupių organizavimo paslaugas. Nemažai pacientų taip pat dalyvavo muzikinės saviraiškos
užsiėmimuose, buvo mokomi kasdienio gyvenimo įgūdžių (18 lentelė).

2. 2017 METŲ VšĮ RESPUBLIKINĖS VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖS
VEIKLOS UŽDUOČIŲ (RODIKLIŲ) ĮGYVENDINIMAS
1. UŽDUOTIS. Organizuoti ir teikti kvalifikuotas ir specializuotas antrines ir tretines asmens
sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvos Respublikos gyventojams ir užsieniečiams, užtikrinant
nuolatinį paslaugų kokybės gerinimą pagal paslaugų gavėjų ir užsakovų numanomus lūkesčius ir
poreikius (vertinimo kriterijai Nr. 1–5).
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 2017 m. nebuvo eilių pacientų hospitalizacijai ir diagnostinėms procedūroms
atlikti. 2017 m. teigiamai VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje teikiamas paslaugas vertino
87,6 procentai apklaustųjų. 99 procentai pacientų gydyti esant būtinosios medicinos pagalbos indikacijoms,
vidutinė gydymo trukmė buvo 18,67 dienos. 2017 m. buvo suteiktos 625 ambulatorinės konsultacijos.
Ligoninėje nuolat teikiamos ir sudėtingesnės tretinio lygio stacionarinės paslaugos, kurių metu taikoma
kompleksinė klinikinė psichiatrinė diagnostika, kompleksinė psichologinė diagnostika, galvos smegenų
kompiuterinė tomografija, EEG, P300 potencialų tyrimas, konsultuoja neurologas, terapeutas, chirurgas,
oftolmologas, socialinis darbuotojas bei kiti specialistai. Taikomas kompleksinis gydymas –
psichofarmakoterapija, psichoterapija, šeimos konsultavimas, taikoma psichosocialinė reabilitacija. Esant
poreikiui taikoma intensyvi terapija ir detoksikacija, elektros impulso terapija, transkranijinė magnetinė
stimuliacija. 2017 m. buvo suteikta 28 % III lygio stacionarinių paslaugų (2016 m. – 24%). Teikiama dienos
stacionaro paslauga sudarė galimybę sutrumpinti aktyvaus gydymosi trukmę. Dienos stacionare teiktos
paslaugos 165 pacientams. Nuo 2016 m. balandžio mėnesio buvo pradėtos teikti stacionarinės
psichosocialinės reabilitacijos paslaugos suaugusiems. Per 2017 metus šios paslaugos suteiktos 89
pacientams, tai pagerino šių pacientų socialinį savarankiškumą, adaptaciją, motyvaciją gydymuisi.
RVPL pacientams teikiamos kompleksinės gydymo paslaugos, sudaromi individualūs tyrimo
ir gydymo planai, skiriamos pažangios gydymo procedūros.
20

2. UŽDUOTIS. Pritraukti papildomus finansavimo šaltinius (vertinimo kriterijus Nr. 4):
2.1. gauti tikslinių valstybės biudžeto asignavimų, skirtų rezidento bazinei pareiginei algai
mokėti;
2.2. teikti mokamas paslaugas;
2.3. pritraukti paramą (medikamentais, 2 proc. gyventojų pajamų mokesčiu).

Vykdymas 2.1 ir 2.3 p.:
Gautų ir grąžintų per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumų detalizavimas:
Eil. Nr.

1.
1.1.

Pavadinimas
Iš valstybės biudžeto, iš jų:
Programa „Sveikatos sistemos valdymas" tikslinės lėšos
gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui mokėti iš LR SAM
piniginės lėšos kitoms išlaidoms kompensuoti
Programa „Sveikatos sistemos valdymas" priemonė „Kelti
sveikatos priežiūros specialistų kvalifikaciją“ iš LR SAM
piniginės lėšos kitoms išlaidoms kompensuoti
Už vadovavimą studentų pedagoginei praktikai iš Vilniaus
kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto
piniginės lėšos kitoms išlaidoms kompensuoti
Iš kitų finansavimo šaltinių, iš jų:
Paramos davėjai (medikamentai), iš jų:
UAB „Medikona“
1,1 tūkst. Eur.
UAB „Servier Pharma“ 0,9 tūkst. Eur.
Valstybinė ligonių kasa (gripo vakcina)
Užkrečiamų ligų ir AIDS centras (vakcina)
Vilniaus universitetas
(piniginės lėšos už vadovavimą studentų praktikai)
Vilniaus kolegija (piniginės lėšos už mokymo kursus)
Valstybinė mokesčių inspekcija
(piniginės lėšos iki 2 proc. GPM sumos)
Viso gautų ir grąžintų finansavimo sumų:

1.2.
1.3.

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Suma, tūkst. Eur
Gautos
Grąžintos
88 ,2
0,4
0,4
79,1
0,4
8,7

5,6
2,0
0,9
0,1
1,2
0,7
0,7
93,8

0,4

Vykdymas 2.2 p.. teikti mokamas paslaugas:
Suteiktos mokamos paslaugos per 2017 metus:
Eil.Nr.

Rodikliai

Suma, tūkst. Eur

1.

Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos
(Fiziniai asmenys)
Slaugytojų padėjėjų praktinis mokymas
(Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų
centras)
Viso mokamų paslaugų:

22,1

2.
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0,8

22,9

3. UŽDUOTIS. Siekti, kad didėtų pacientų pasitenkinimas ligoninės teikiamomis paslaugomis
(vertinimo kriterijus Nr. 5):
3.0. atlikti pacientų apklausą pagal Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų
vertinimo anketą (Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos
priežiūros paslaugas, veiklos kokybės vertinimo rodiklių sąrašo, patvirtinto 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“, 2 priedas);
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. 2017 m.
gauta 3818 anketų.
Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo anketą sudaro 10 klausimų, kurių
atsakymų variantai yra: „taip“ – vertinami 2 balais; „iš dalies“ – vertinami 1 balu; „ne“ – vertinami 0 balų.

Respondentų pasiskirstymas pagal amžių

23%

20%

iki 20 m.
21-30 m.
31-40 m.

9%

41-50 m.

3%
2% 2%

23%

51-60 m.
61-70 m.

18%

71-80 m.
81-90 m.

18 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal amžių

Tyrime dalyvavo 62,5 % vyrų ir 37,5 % moterų, daugiausiai 31-40, 41-50, 51-60
respondentai (18,19 lentelės).
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metų amžiaus

RESPONDENTŲ PASISKIRSTYMAS PAGAL LYTĮ
Moterys
37,5 %

Vyrai
62,5 %

19 lentelė. Respondentų pasiskirstymas pagal lytį.

VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje teikiamas stacionarines asmens sveikatos
priežiūros paslaugas teigiamai vertino 87,6% respondentų, iš dalies teigiamai 9%, neigiamai 3,4%. Anketos
balų suma 70328 balai ( atsakymų taip – 33453, iš dalies – 3422, ne – 1305), vidurkis 18, 4 balo
apklaustajam. VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės pacientai teigiamai vertina ligoninės
gydytojų, slaugytojų darbą; Jų nuomone , jiems svarbią informaciją išsamiai ir aiškiai taip pat pateikia
ligoninės gydytojai ir slaugytojos. Ligoninės pacientai patenkinti kuriama jaukia ir švaria aplinka, personalo
pagarbiu elgesiu. Todėl šioje ligoninėje rekomenduotų gydytis ir savo artimiems žmonėms.
2018 m. bus siekiama, kad pacientų pasitenkinimas ligoninės teikiamomis paslaugomis didėtų
3.1. gavus pacientų skundus atlikti neplaninius auditus.
2017 metais į VšĮ Respublikinę Vilniaus psichiatrijos ligoninę kreipėsi 91 pilietis. 2017 m. buvo gautos
4 pacientų padėkos ir 3 skundai. Dėl skundų atlikti neplaniniai vidaus medicininiai auditai. Audito metu
neatitikmenų nenustatyta. VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje pacientų skundai tiriami
teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais. Kartą per metus atliekama pacientų skundų vertinamoji analizė.
2017 m. Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje nebuvo nei vieno pagrįsto pacientų ir jų atstovo
skundo.
4. UŽDUOTIS. Tobulinti kokybės vadybos sistemą (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 veikiančiose procedūrose, pasikeitus teisės ar kitų
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norminių aktų reikalavimams. 2017 m. atnaujinta 11 procedūrų leidimų, atlikti 9 veikiančių procedūrų
pataisymai.
4.1. pakartotinai sertifikuoti kokybės vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2008 standartą;
2017 m. liepos 18 d. atliktas pakartotinio sertifikavimo auditas. Audito metu, neatitikčių
nenustatyta.
4.2. atnaujinti 2 procedūras;
4.2.1. KS P 09 procedūrą „Hospitalinės infekcijos kontrolė“;
4.2.2. KS P 13 procedūrą „Pacientų priėmimo tvarka“.
4.3. pagal poreikį parengti naujas paslaugų teikimo procedūras ir (ar) atlikti patikslinimus
galiojančiose procedūrose.
Vidaus medicininio audito tarnyba 2017 metais peržiūrėjo daugiau nei 20 kokybės vadybos sistemos
procedūrų. Buvo atlikti nauji procedūrų leidimai: KSP16 – „Medicinos prietaisų valdymas“, KSP28 –
„Medikamentų užsakymo, saugojimo, išdavimo ir naudojimo procedūra“, KSP53 – „Pacientų pinigų ir
vertybių priėmimo, saugojimo ir išdavimo tvarka“, KSR01 – „Pacientų priėmimo, gydymo ir išrašymo
reglamentas“, KSP09 – „Hospitalinės infekcijos ir užkrečiamų ligų kontrolė“, KSP11 – „Priverstinio
hospitalizavimo ir gydymo procedūros“, KSP13 – „Pacientų priėmimo tvarka“, KSP15 – „Rentgeno
kompiuterinės tomografijos procedūra“, KSP17 – „Laboratoriniai tyrimai“, KSP30 – „Rentgenologinio
tyrimo procedūra“, KSP61 – „Psichosocialinės reabilitacijos skyriaus darbuotojų veikla, teikiant
psichosocialinės reabilitacijos (bendrosios sveikatos intervencijos) paslaugas psichiatrijos stacionaro
pacientams aktyvaus gydymo metu“.
Taip pat buvo atlikti pataisymai procedūrose KSP01 – „Kokybės vadovo sistemos dokumentų valdymas“
KSP51 – „Pacientų priėmimo ir gydymo tvarka, kai neatskleidžiama asmens tapatybė“, KSR01 – 3
pataisymai – „Pacientų priėmimo, gydymo, išrašymo reglamentas“, KSP09 – „Hospitalinės infekcijos ir
užkrečiamų ligų kontrolė“, KSP11 – „Priverstinio hospitalizavimo ir gydymo procedūra“, KSP13 –
„Pacientų priėmimo tvarka“, KSP21 – „Skubi pagalba kolapso atveju“, KSP30 – „Rentgenologinio tyrimo
procedūra“, KSP61 - „Psichosocialinės reabilitacijos skyriaus darbuotojų veikla, teikiant psichosocialinės
reabilitacijos (bendrosios sveikatos intervencijos) paslaugas psichiatrijos stacionaro pacientams aktyvaus
gydymo metu“
4.4. atlikti 12 planinių medicininių vidaus auditų.
Atlikta 12 planinių medicininių vidaus auditų.
5. UŽDUOTIS. Užtikrinti psichikos sveikatos paslaugų prieinamumą ir kokybę (vertinimo kriterijus
Nr. 8):
5.1. optimizuoti stacionarines paslaugas, plėtoti nesudėtingų paslaugų perkėlimą į dienos
stacionaro skyrių;
RVPL dienos stacionare, 2017 m. gydėsi 165 pacientai su įvairiais psichikos sutrikimais, turintys
bendravimo problemų, nuotaikos sutrikimų. Skyriuje vienu metu gydosi 15 pacientų (vyrų ir moterų). 102
pacientai (62 procentai) iš aktyvaus stacionarinio gydymo RVPL buvo perkelti į Dienos stacionarą, tai leido
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sutrumpinti aktyvaus gydymo stacionare trukmę, pacientams geriau adaptuotis namuose, buityje, neatitrūkti
nuo įprastos aplinkos, bei tęsti gydymą prižiūrint gydytojui psichiatrui, gauti psichologines, socialines
paslaugas.
63 (38 proc.) pacientai į Dienos stacionarą buvo atsiųsti iš Psichikos sveikatos centrų. Gydymo metu
jie gavo kompleksinę medicininę pagalbą, buvo dažnai konsultuojami psichologo, socialinio darbuotojo,
buvo vykdoma užimtumo terapija (mankšta, meno terapija, piešimas, tapyba, lankstymas, pynimas, filmų
peržiūra ir aptarimas, ekskursijos, muzikos terapija, judesio terapija, dalyvavimas ligoninėje vykstančiuose
renginiuose, rankdarbiai, naudojimasis internetu), socialinių įgūdžių lavinimas, autogeninės treniruotės,
psichoedukacija, individuali ir grupinė psichoterapija,.
5.2. siekti pagerinti remisijos kokybę, sumažinti atkryčio riziką – teikiant stacionarines
psichosocialinės reabilitacijos paslaugas.
2016 m. RVPL pradėtos teikti stacionarinės psichosocialinės reabilitacijos paslaugos, po aktyvaus
stacionarinio gydymo. 2017 m. buvo suteiktos psichosocialinės reabilitacijos paslaugos 89 pacientams.
2017 m. sutartis su Panevėžio TLK viršyta 66 %, Vilniaus TLK – 48 %. Iš viso suteikta suteikta
psichosocialinės reabilitacijos paslaugų už 52.492 Eur. Sutartinė suma viršyta 50 %. Komandoje dirbo:
gydytojas psichiatras, psichikos sveikatos slaugytojas, socialinis darbuotojas, ergoterapeutas, psichologas
ir kt. Daugiausiai paslaugų pacientams psichosocialinėje reabilitacijoje teikė socialiniai darbuotojai.
Psichosocialinė reabilitacija tai procesas, kuris suteikia asmenims, turintiems psichikos ir elgesio
sutrikimų galimybę pasiekti optimalų savarankiškumo funkcionavimo lygį visuomenėje.

6. UŽDUOTIS. Įdiegti ir tobulinti numatytas informacines technologijas (vertinimo kriterijus Nr.
9):
6.1. Vaizdo konferencijų organizavimo teismo metu bylose dėl priverstinio hospitalizavimo ir
gydymo sistemos paruošimas, suderinimas su teismais ;
Paruošta darbui ir veikia vaizdo konferencijų organizavimo teismo metu sistema dėl priverstinio
hospitalizavimo ir gydymo bylose. 2017 m. pradėtos vykdyti nuotolinės vaizdo konferencijos.
6.2. Plėtojant informacines technologijas, skirtas išankstinei pacientų registracijai pas gydytoją,
praplėsti paslaugų internetinę registraciją pacientų patogumui per tinklalapį sergu.lt gauti paslaugas
su siuntimu ar be jo ligoninės radiologijos skyriuje ir klinikinėje laboratorijoje ;
Praplėsta paslaugų internetinė registracija per tinklalapį SERGU.LT gauti paslaugas su siuntimu ar
be jo ligoninės radiologijos skyriuje ir klinikinėje laboratorijoje. Kiekvieną mėnesį į sergu.lt suvedami
priėmimo laikai pagal pateikiamą radiologų ir laboratorijos grafiką.
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6.3. Vaizdų archyvavimo bei komunikavimo sistemos PACS konfigūravimas ir tinklinės vaizdų
archyvavimo duomenų saugyklos paruošimas darbui;
Nupirkta nauja duomenų saugykla. Pilnai paruošta ir sukonfigūruota vaizdų archyvavimo bei
komunikavimo PACS sistema ir tinklinė vaizdų archyvavimo duomenų saugykla.

Joje saugomi

radiologijos skyriaus vaizdai. Atlikta archyvo migracija į duomenų saugyklą.
6.4. Administruoti Informacinę sistemą ESIS , derinant medicinos personalo pareikštas pastabas
ligoninėje naudojamiems funkcionalumams su sistemos kūrėjais, integruojant sprendimus į kasdieninę
gydytojų ir slaugytojų veiklą;
2017 metais su ESIS pradėjo dirbti visi skyriai. Visi skyriai užsakinėja laboratorinius tyrimus.
Gydytojai

užsakinėja vidines konsultacijas, instrumentinius tyrimus taip įtraukdami ir gydytojus

konsultantus ir radiologijos skyriaus gydytojus bei elektrofiziologijos skyriaus darbuotojus į darbą su
ESIS sistema. Kiek leido sistemos pajėgumai – buvo išrašinėjami e- receptai, išduodami e- mirties
liudijimai. Gydytojai pildo epikrizes ir 027 formas. Sukurti pageidaujami šablonai spausdinimui. Atsiradus
netikslumams arba gydytojams išreiškus tam tikrus pageidavimus dėl programos darbo, kreipiamasi į
programos kūrėjus per klaidų fiksavimo sistemą JIRA. Radiologijos skyriaus gydytojai pildo aprašymus,
kuriuos pasirašo el. parašu ir perduoda informaciją į ESPBĮ kartu su vaizdais. Kai kurie skyriai pradėjo
naudotis ataskaitų funkcionalumu.
6.5. Toliau plėtoti kompiuterinį tinklą, steigti naujas darbo vietas, atnaujinti pasenusią techniką;
2017 metais, pradėjus skyriams aktyviai dirbti su ESIS programa, buvo įsteigta 6 naujos darbo
vietos: Ūmių psichikos sutrikimų skyriuje, laboratorijoje, vaikų skyriuje, ūmių alkoholinių psichozių
skyriuje. Nupirkta 18 naujų kompiuterių, kurie pakeitė pasenusius kompiuterius, 12 lazerinių spausdintuvų,
Nupirkta 8 valdomi tinklo komutatoriai, kurie padeda optimizuoti tinklą ir užtikrina tinklo saugą. Pakeistas
nauju sugedęs katilinių bei šilumos punktų kontrolės sistemos serveris. Nupirktas 1 multifunkcinis
spausdintuvas reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriui.
6. 6. Psichosocialinio ir reabilitacijos skyriaus kompiuterių patalpos, skirtos ligoniams,
kompiuterinio tinklo ir kompiuterių paruošimas .
Paruoštas kompiuterinis tinklas, paruošti ir pastatyti 3 kompiuteriai ligonių užimtumui.

7. UŽDUOTIS. Vykdyti korupcijos prevencijos priemones (vertinimo kriterijus Nr. 10).
VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės direktoriaus 2014-02-18 įsakymu Nr. V127 buvo patvirtinta „VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės korupcijos prevencijos 2014-2016
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metų programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas“. VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės
korupcijos prevencijos 2014-2016 metų programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas yra įvykdytas. VšĮ
Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje nuo 2011 m. yra paskirtas asmuo už korupcijos prevencijos
ir kontrolės vykdymą – Vidaus medicininio audito tarnybos vadovė Nijolė Petrauskienė. Lietuvos
Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui buvo pateikta RVPL
korupcijos prevencijos 2014-2016 m. programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano kopija.
Ligoninės internetiniame puslapyje www.rvpl.lt nuolatos skelbiama informacija apie
korupcijos prevencijos programą RVPL, nurodyta informacija, kur reikia kreiptis korupcijos prevencijos
klausimais - „Korupcijos prevencijos klausimais galite kreiptis el. paštu – prevencija@rvpl.lt arba tel. 267
14 51. Sveikatos apsaugos ministerijoje veikia antikorupcinė SAM linija: nemokamas telefonas 8 800 66
004, el.p. korupcija@sam.lt. STT "karštosios linijos" telefonas (8 5) 266 3333, el.p. pranesk@stt.lt“,
publikuojamas VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės direktoriaus dr. Valentino Mačiulio
kreipimasis į darbuotojus ir pacientus siekiant vykdyti korupcijos prevenciją „Gerb. RVPL darbuotojai ir
pacientai, nelikite abejingi neteisėtai veiklai. Pastebėję neteisėtus veiksmus – korupciją ar veikas, turinčias
korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių, kreipkitės vienu iš nurodytų telefonų ar elektroninio
pašto adresų. Kovokime su korupcija kartu.“ ir kita svarbi informacija.1
VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos
ligoninės direktoriaus 2013-09-10 įsakymu Nr. V1-99 patvirtintas VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos
ligoninės elgesio kodeksas, su šiuo kodeksu darbuotojai supažindinti pasirašytinai. Elgesio kodeksas
skelbiamas interneto svetainėje. Ligoninėje ant visų gydytojų kabinetų pakabinti skelbimai „Geriausia
padėka gydytojui – jūsų šypsena“. Taip pat įvykdyti ir vykdomi kiti Korupcijos prevencijos programoje
numatyti tikslai ir priemonės.
8. UŽDUOTIS. Užtikrinti numatytų veiklos kiekybinių ir kokybinių rodiklių įvykdymą (vertinimo
kriterijai Nr. 1-10).
Viešojoje įstaigoje Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje 2017 m. gruodžio 31 dieną dirbo
619 asmenų (su mokymo bazės rezidentais – 630 asmenų). Per ataskaitinį periodą ( nuo 2017 m. sausio 1
d. iki 2017 m. gruodžio 31 d.) naujai įdarbinti 69 asmenys. Su 83 darbuotojais darbo sutartys buvo
nutrauktos. Darbo sutarties nutraukimo priežastys : sulaukus senatvės pensijos 24 asmenys (iš jų 6
gydytojai), 59 darbo sutartys nutrauktos dėl kitų priežasčių (pakeitus darbą, gyvenamąją vietą, dėl

1

http://www.rvpl.lt/index.php/lt/korupcijos-prevencija
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emigracijos ir pan.). Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės darbuotojų kaitos
rodiklis yra: 12,2.

Eil.
Nr.

Veiklos užduočių vertinimo
rodikliai
Kiekybiniai rodikliai

1.

Finansinis įstaigos veiklos Teigiamas
rezultatas

2.

Sąnaudų
darbo
užmokesčiui dalis
Sąnaudų
valdymo
išlaidoms dalis
Papildomų
finansavimo
šaltinių pritraukimas

3.
4.

Rodiklių vertinimo kriterijus

Rezultatas

Neviršyti 82 proc.

Pasiektas. 2017 metų įstaigos
veiklos finansinis rezultatas
teigiamas 897,5 tūkst. Eur
Pasiektas. 79,5 proc.

Neviršyti 3 proc.

Pasiektas. 2,5 proc.

Ne mažiau kaip 0,5 proc. nuo Pasiektas. 1,1 proc.
visų gautų pajamų

Kokybiniai rodikliai
5.

6.

7.
8.

9.

10.

Pacientų
pasitenkinimo
įstaigos
teikiamomis
paslaugomis lygis bei
pacientų
skundų
tendencijos
Kokybės vadybos sistemos
diegimo ir vystymo lygis

Nei vieno pagrįsto pacientų
skundo dėl asmens teisių
pažeidimo ir neetiško personalo
elgesio

Pasiektas. Paslaugas teigiamai
įvertino 87,6 % respondentų.
Nei vieno pagrįsto pacientų
skundo dėl paslaugų kokybės.

Metinių planuotų užduočių Pasiektas. Metinių planuotų
įvykdymas –
užduočių įvykdymas 100 proc.
100 proc.
Darbuotojų kaitos rodiklis
Ne daugiau kaip 10 proc.
Viršytas. Darbuotojų kaitos
rodiklis 12,2.
Prioritetinių
paslaugų Psichiatrijos tretinio lygio Pasiektas. Psichiatrijos tretinio
teikimo dinamika
stacionarinių paslaugų teikimas lygio stacionarinių paslaugų
– ne mažiau 20 proc.
teikimas 28 proc.
Informacinių technologijų Metinių planuotų užduočių Pasiektas. Metinių planuotų
diegimas ir vystymo lygis
įvykdymas –
užduočių įvykdymas 100 proc.
100 proc.
Įstaigoje taikomų kovos su Įstaigai suteiktas skaidrios
Pasiektas. Suteiktas skaidrios
korupcija priemonių
asmens sveikatos priežiūros
asmens sveikatos priežiūros
vykdymas
įstaigos vardas
įstaigos vardas (LR SAM
2016-06-14 d. įsakymu Nr. V758)
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3. VšĮ RESPUBLIKINĖS VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖS
2017 M. FINANSINIAI RODIKLIAI
3.1. ĮSTAIGOS DALININKAI, JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ 2017 METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE
Viešosios įstaigos RESPUBLIKINĖS VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖS dalininkas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Dalininko įnašo vertė finansinių 2017 metų pradžioje
ir pabaigoje 372,7 tūkst. eurų.
3.2. GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER 2017 METUS,
ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS PAGAL EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS
Gautos lėšos (pinigais) ir jų šaltiniai
Finansavimo šaltiniai

Suma, tūkst. Eur

%

PSDF biudžeto lėšos:

10 185,6

98,9

- už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš TLK

10 185,6

(įvertinus užskaitos aktus su VTLK)

Valstybės biudžeto lėšos:
-gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui mokėti

87,8
78,7

- kvalifikacijai kelti

0,4

- už vadovavimą studentų praktikai (Vilniaus kolegija)

8,7

Kitų šaltinių lėšos:

26,9

- už suteiktas asmens sveikatos priežiūros ir kitas paslaugas
(fiziniai asmenys ir juridiniai asmenys)

22,2

- kitos veiklos (mokymo paslaugos iš Sveikatos priežiūros ir
farmacijos specialistų kompetencijų centras)

0,9

- už metalo laužą (UAB „Kusameta“)

1,2

- už vadovavimą studentų praktikai (Vilniaus universitetas)

1,2

0,8

0,3

(finansavimo lėšos)

- už mokymo kursus (Vilniaus kolegija) (finansavimo lėšos)
- 2% gyventojų pajamų mokesčio (Valstybinė mokesčių
inspekcija) (finansavimo lėšos)
VISO:
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0,7
0,7
10 300,3

100

2017 M. GAUTOS LĖŠOS (PINIGAIS) IR JŲ ŠALTINIAI,
PROCENTAIS
Kitų šaltinių lėšos:
0,3%

Valstybės biudžeto
lėšos:
0,8%

PSDF biudžeto lėšos:
98,9%

PSDF biudžeto lėšos:

Valstybės biudžeto lėšos:

Kitų šaltinių lėšos:

Panaudotos lėšos (pinigais su PVM) pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius
Išlaidų straipsniai

Suma, tūkst. Eur

%

7 828,7

80,1

Komunalinių paslaugų ir ryšių

330,3

3,4

Komandiruočių

10,1

0,1

Transporto

8,4

0,1

Kvalifikacijos kėlimo

26,0

0,3

Paprasto remonto ir eksploatavimo

157,3

1,6

Atsargų įsigijimo

544,9

5,6

Socialinių išmokų (įvertinus užskaitos aktus su VSDFV)

45,5

0,5

Kitų paslaugų įsigijimas

695,8

7,1

Kitos išmokos

12,9

0,1

Ilgalaikio turto įsigijimas

110,1

1,1

9 770,0

100,0

Darbo užmokesčio, socialinio draudimo
(įvertinus užskaitos aktus su VSDFV)

Viso:
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2017 M. PANAUDOTOS LĖŠOS (PINIGAIS SU PVM) PAGAL
EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS, PROCENTAIS
Atsargų įsigijimo;
5.6%

Socialinių išmokų ; 0.5%

Kitų paslaugų įsigijimas;
7.1%

Kitos išmokos ; 0.1%
Ilgalaikio turto įsigijimas;
1.1%

Paprasto remonto ir
eksploatavimo; 1.6%
Kvalifikacijos kėlimo;
0.3%
Komandiruočių; 0.1%
Transporto; 0.1%
Komunalinių paslaugų ir
ryšių; 3.4%

Darbo užmokesčio, socialinio
draudimo; 80.1%

3.3. ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMAS IR PERLEIDIMAS PER 2017 METUS
Per ataskaitinį laikotarpį pirkto IMT detalizavimas pagal pavadinimus ir lėšų šaltinius:
Ilgalaikio materialaus turto
pavadinimas

1.

Medicininė įranga, iš jų:

1.1.

Multifunkcinis staliukas

1

0,7

PSDF 1.

1.2.

Mikroplokštelių skaitytuvas EL 200 su priedais

1

6,5

PSDF I.

1.3.

Mikroplokštelių plovimo įranga EL 50

1

5,1

PSDF I.

1.4.

Ėminių transportavimo sistema

1

1,5

PSDF I.

1.5.

Laboratorinė vidutinio dydžio centrifūga

1

3,5

PSDF I.

1.6.

Atsilenkiantis rotatorius

1

1,2

PSDF I.

1.7.

Paciento kėdė odontologo

1

3,6

PSDF I.

1.8.

Gydytojo odontologo instrumentų komplektas

1

2,8

PSDF l.

Kiekis
Vnt

Įsigijimo
savikainos
suma,
tūkst. Eur

Lėšų šaltinis

Eil.
Nr.

51,8
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1.9.

Spjaudyklės blokas/ asistento instrumentų
komplektas

1

1,3

PSDF l.

1.10.

Operacinis šviestuvas

1

1,4

PSDF l.

1.11.

Elektrinis bešepetėlinis mikrovariklis su
pašvietimu

1

1,5

PSDF l.

1.12.

Turbininis antgalis su greita jungtimi

1

0,7

PSDF l.

1.13.

Siurblys vakuminis

1

0,9

PSDF l.

1.14.

Kompresorius

1

0,7

PSDF 1.

1.15.

Vertikalus šaldiklis

1

2,8

PSDF l.

1.16.

Kolposkopas OP-C5 Optomic

1

8,0

PSDF l.

1.17.

Traukos spinta

1

2,9

PSDF l.

1.18.

Spinta vaistams

2

3,1

PSDF l.

1.19.

Kėdė kraujo paėmimui, fiksuoto aukščio

1

0,6

PSDF l.

1.20.

Pakeltų rankų laikiklis

1

3,0

PSDF l.

2.

Įranga, iš jų:

2.1.

Nespalvinis daugiafunkcinis įrenginys

3.

Kompiuterinė įranga, iš jų:

3.1.

Kompiuteris su programine įranga

1

0,7

PSDF 1.

3.2.

Asmeninis kompiuteris su programine įranga

19

13,5

PSDF 1.

3.3.

Nepertraukiamos srovės šaltinis

1

0,6

PSDF 1.

3.4.

Stacionarus kompiuteris su operacine sistema
Windows 10PRO

1

0,9

PSDF 1.

4.

Kita biuro įranga

4.1.

Maršrutizatorius su ugniasienės funkcija Fortigate

5.

Transportas, iš jo:

5.1.

Savivartė traktorinė dviašė priekaba ZKT 4,5 t.

1,3
1

1,3

PSDF 1.

15,7

16,0
2

16,0

Mokamų paslaugų

4,9
1

Pirkta IMTviso:

4,9
89,7

Perleisto ilgalaikio turto nebuvo.
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PSDF 1.

3.4. SĄNAUDOS PER 2017 METUS, IŠ JŲ - IŠLAIDOS DARBO UŽMOKESČIUI
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.

I.12.

Sąnaudų straipsniai

%

2
Pagrindinės veiklos sąnaudos
Darbo užmokesčio, socialinio draudimo, iš jų:

Ataskaitinis
laikotarpis,
tūkst. Eur

100,0
79,5

3
9 907,1
7 875,7

- darbo užmokesčio

60,3

5 975,1

- darbo užmokesčio atostogų kaupimai
- socialinio draudimo

0,3
18,8

32,2
1 857,8

- social. draud. dėl sukauptų atostogų kaupimo
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
- tvarsliava, kraujo produktai, vakcina
- mažaverčio ūkinio ir medicininio inventoriaus
- kuras, transporto atsarginės dalys
- kitos atsargos
Socialinių išmokų
Kitų paslaugų, iš jų:
- pacientų maitinimas
- skalbimas
-draudimo(priv.pacient.žal.,transp., įrangos, pastatų)
- laborat. ir kiti tyrimai, atlikti kitose ASP įstaigose
- kitų paslaugų
Kitos, iš jų:
- PVM mokestinės sąnaudos
- kitos

0,1

0,1

10,6
162,6
288,3
159,9
81,1
35,0
12,3
9,9
6,9
24,6
142,6
66,1
76,5
5,4
490,1
349,7
25,2
74,4
10,3
30,5
46,1
577,2
401,0
46,0
40,1
17,4
72,7
277,7
264,1
13,6

100

9 907,1

VISO SĄNAUDŲ

1,7
2,9
1,6
0,8
0,4
0,1

0,1
0,1
0,2
1,4
0,6
0,8

0,1
4,9
3,5
0,2
0,8
0,1
0,3

0,5
5,8
4,0
0,5
0,4
0,2
0,7

2,8
2,7

Išlaidos darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms per 2017 metus sudarė 7 828,7 tūkst. Eur.
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2017 M. SĄNAUDOS, PROCENTAIS

Transporto
Sunaudotų ir
0.1%
Nuvertėjimo ir parduotų atsargų
Paprasto remonto ir
nurašytų sumų
savikaina
eksploatavimo
0.1%
4.9%
1.4%
Kitų paslaugų
Kvalifikacijos kėlimo
5.8%
0.2%
Kitos
Komunalinių
2.8%
paslaugų ir ryšių
2.9%

Socialinių išmokos
0.5%

Nusidėvėjimo ir
amortizacijos
1.7%
Komandiruočių
0.1%

Darbo užmokesčio,
socialinio draudimo
79.5%

3.5. DARBUOTOJŲ SKAIČIUS 2017 METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE
Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės darbuotojų skaičius:
2017 m. sausio 1 d.

- 642

2017 m. gruodžio 31 d. - 630,
Informacija teikiama su gydytojais rezidentais.
3.6. SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS 2017 M.
Viešojoje įstaigoje Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje valdymui priskiriama ligoninės
vadovybės skyrius: direktorius, direktoriaus pavaduotojai ir vyriausiasis buhalteris. Sąnaudos valdymui
per 2017 m. sudaro 248,4 tūkst. Eur, tai sudaro 2,5 proc. visų įstaigos sąnaudų.
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Valdymo sąnaudų detalizacija:
Eil.
Nr

Sąnaudų straipsniai

Suma, tūkst. Eur

%

1.

Darbo užmokestis, valstybinio socialinio draudimo
įmokos

240,8

96,9

2.
3.
4.

Kvalifikacijos kėlimo
Ryšiai
Kitos sąnaudos
Viso:

1,7
0,8
5,1
248,4

0,7
0,3
2,1
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 buvo
direktorius Valentinas Mačiulis. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymu
Nr. K-804 „Dėl Arūno Germanavičiaus skyrimo laikinai eiti viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos
ligoninės direktoriaus pareigas“ nuo 2017 m. gruodžio 22 d. atsakingas yra direktorius Arūnas Germanavičius.

Direktoriaus darbo užmokestis nustatytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
įsakymu. Per 2017 metus ligoninės direktoriui priskaičiuota darbo užmokesčio suma 27,7 tūkst. Eur. Kitos
išmokos: dirbant gydytoju psichiatru priskaičiuota darbo užmokesčio suma 5,1 tūkst. Eur.

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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