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1. ĮVADAS 

 

Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė 2018 metais pradėjo naują etapą, 

kuriame vadovavimą pradėjo naujas vadovas med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius, kuris 2018 m. 

liepos 19 d. laimėjo konkursą ir nuo 2018 m. rugsėjo 14 d. ministro paskirtas direktoriumi penkeriems 

metams. Svarbiausias ataskaitinio laikotarpio įvykis buvo naujojo vadovo strateginių veiklos gairių 2018–

2023 m. pristatymas ligoninės darbuotojams, kuris įvyko 2018 m. spalio 14 d. 

Vadovo vertinimu, didžiausios Lietuvoje specializuotos psichiatrijos ligoninės, kurioje vienu metu 

gydoma iki 500 pacientų ir dirba 630 darbuotojų, iššūkiai 2018 metais buvo šie:  

 Naujos kultūros organizacijoje kūrimas, siekiant užsibrėžtų strateginių tikslų. 

 Vykę teisminiai procesai su buvusiais įstaigos darbuotojais. 

 Ilgus metus trunkančio prasto bendradarbiavimo, koordinuojant skubią ir greitąją pagalbą 

kompleksinių poreikių pacientams su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, įsisenėjusių 

problemų sprendimas. 

 Ligoninės darbuotojų darbo užmokesčio padidinimas, įgyvendinat Sveikatos apsaugos ministro 

įsakymą bei šakos kolektyvinę sutartį. 

 Pacientų teisių užtikrinimo standartų įgyvendinimo trūkumai. 

 Neadekvačiai mažas apmokėjimas už socialinės reabilitacijos paslaugas. 

 Neveiksmingas žmogiškųjų išteklių panaudojimas valstybės ir savivaldybių pavaldumo asmens 

psichikos sveikatos priežiūros įstaigose, kas nulemia aukštos kvalifikacijos specialistų trūkumą. 

 Pacientų maitinimo problemos, sietinos su viešųjų pirkimų būdu nupirkta paslauga šešeriems 

metams (sutarties su UAB „Pontem“ pabaiga 2019 m. birželis). 

 ESIS sistemos funkcionalumo trūkumai, didinantys darbo laiko sąnaudas. Lėtas programinių 

patobulinimų diegimas. Vienintelio tiekėjo, galinčio užtikrinti ESIS priežiūrą rinkoje, buvimas. 

 Bendradarbiavimo, siekiant vieningų RVPL tikslų, trūkumas su profesine sąjunga, vykdančia 

darbo tarybos funkcijas. 

 Viešųjų pirkimų procedūrų iškėlimas į išorinę organizaciją, siekiant didinti skaidrumą. 

 Visose šiose srityse naujasis įstaigos vadovas kryptingai siekė pokyčių, telkė pokyčių komandą, 

išsaugojo vertingąsias įstaigos savybes, dėl kurių įstaiga sėkmingai tęsė savo veiklą ir dirbo pelningai. 

 2018 m. iškelta nauja ligoninės misija „Arčiau paciento“ buvo pradėta įgyvendinti. Įdiegiant 

LEAN ir kitų modernių vadybos sistemų pagrindu pagrįstus sprendimus, atsisakoma perteklinių procesų, 

taupomas darbuotojų laikas, kuris daugiau skiriamas tiesioginei pacientų priežiūrai. 

Papildomų sunkumų iškilo 2018 metų pabaigoje, išėjus l.e.p. Personalo skyriaus vedėjai, keletui 

personalo ir buhalterijos darbuotojų, tačiau pačioje metų pabaigoje visi ligoninės darbuotojai pirmąkart 

ligoninės istorijoje gavo nemažą šventinę premiją. 
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Galime didžiuotis, jog ligoninėje atliktas ISO 9001:2015 standarto reikalavimų atitikties auditas ir 

gautas atitiktį patvirtinantis sertifikatas.  

Tikiuosi, kad nelengva pokyčių pradžia pažadino snaudžiančiuosius, motyvavo abejojančius, ir 

toliau su nuolatos tobulėjančia ir atsinaujinančia aukščiausios kvalifikacijos darbuotojų ekipa galėsime 

siekti užsibrėžtų tikslų ir kitais metais. 

Nuoširdžiai dėkoju visiems, prisidėjusiems prie RVPL vykdomos veiklos ir 2018 m. pasiektų 

rezultatų. 

 

Pagarbiai, 

 

Prof. dr. Arūnas Germanavičius 
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2. RVPL TEIKTŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ 2018 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.). Viešoji įstaiga 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, 2018 m. 

resertifikuota pagal LST EN ISO 9001:2015 standartą. Kokybės vadybos sistema yra nuolatos 

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

pačios įstaigos keliamais tikslais. 

2018m. įstaiga įvykdė sutartinius įsipareigojimus su visomis TLK. Buvo teiktos kompleksinės 

gydymo ir ištyrimo paslaugos, 25 proc. sudarė III lygio stacionarinių paslaugų. 99 proc. pacientų gydyti 

esant būtinosios pagalbos indikacijoms. 6 proc. pacientų gydyti priverstinai teismo leidimu. Su Vilniaus 

apylinkės teismo administracija buvo organizuotas susitikimas aktualiais priverstinio stacionarizavimo ir 

gydymo klausimais. 2018 m. akcentuotas dėmesys stacionarinės psichosocialinės reabilitacijos 

paslaugoms, išaugo paslaugų skaičius iki 238 pacientų, kas sudarė 4 proc.  visų gydytų ligonių. Dienos 

stacionare gydyti 164 pacientai. 2018 m. buvo toliau tobulinamos psichologinės paslaugos, paruošta 

procedūra ir pradėtas suicidinių pacientų psichosocialinis vertinimas. Ligoninėje buvo toliau plečiamos 

elektroninės paslaugos, net 82 proc. kompensuojamų receptų pildyti elektroniniu būdu. 

  

2.1. PAGRINDINĖS RVPL 2018 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, 

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. 
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2.2. VŠĮ RVPL 2018 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 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. 

 

2.3. 2018 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. 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  procedūras: 

4.3. pagal poreikį parengti naujas paslaugų teikimo procedūras ir (ar) atlikti patikslinimus 

galiojančiose procedūrose. 

4.4. atlikti  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. Plėtoti informacinę sistemą su Vilniaus miesto apylinkės teismu, byloms dėl pacientų 

priverstinio hospitalizavimo ir gydymo vaizdo konferencijų būdu bei organizuoti susitikimus su teismo 

administracija, aptariant aktualius priverstinio hospitalizavimo ir gydymo klausimus. 

6.2. Plėtojant informacines technologijas, skirtas išankstinei pacientų registracijai pas gydytoją, 

praplėsti paslaugų internetinę registraciją pacientų patogumui per tinklalapį sergu.lt. 
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6.3. Konfigūruoti 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, psichologų, laboratorijos darbuotojų ir slaugytojų veiklą. 

6.5. Toliau plėtoti kompiuterinį tinklą,  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 vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių vykdymą (Siekti 

įvykdyti LR SAM 2018 m. gegužės 9 d. įsakyme Nr. V-554 nurodytų rodiklių reikšmes.) 

  

__________________ 

 

RESPUBLIKINĖS VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖS 2018 METŲ VEIKLOS 

REZULTATŲ VERTINIMO KIEKYBINIAI IR KOKYBINIAI  RODIKLIAI 

  

Eil. Nr. Veiklos užduočių 

vertinimo rodikliai 

Rodiklių vertinimo kriterijus Rezultatas 

 Veiklos kiekybinių(finansinių )rezultatų vertinimo rodikliai 

1. Finansinis įstaigos veiklos 

rezultatas 

Būti nenuostolingai 690,2 tūkst. eur (perviršis) 

Įstaiga nenuostolinga 

2. Sąnaudų darbo 

užmokesčiui dalis 

Panaudoti darbo užmokesčio 

fondui didinti gautas tikslines 

lėšas sveikatos priežiūros 

specialistų, teikiančių asmens 

sveikatos priežiūros 

paslaugas, darbo užmokesčiui 

kelti vidutiniškai 20 proc., 

prioritetą teikiant mažiausiai 

uždirbantiems specialistams 

Lyginant vidutinį darbo 

užmokestį 2018 m. 06-12 

mėn. su 2018 m. 01-05 mėn. 

1 etatui procentine išraiška 

didėjo: 

gydytojams 34,8 proc., 

slaugytojams 28,6 proc. 

3. Sąnaudų valdymo 

išlaidoms dalis 

Įstaigos sąnaudų valdymo 

išlaidoms dalis ne daugiau 

kaip 1,72 proc. 

2,51 

4. Įstaigos finansinių 

įsipareigojimų dalis nuo 

metinio įstaigos biudžeto. 

Absoliutaus likvidumo 

rodiklis – nuo 0,5 iki 1 

2,2 

 Veiklos kokybinių rezultatų vertinimo rodikliai 

5. Pacientų pasitenkinimo 

įstaigos teikiamomis 

paslaugomis lygis bei 

pacientų skundų 

tendencijos 

Nei vieno pagrįsto pacientų 

skundo dėl asmens teisių 

pažeidimo ir neetiško 

personalo elgesio 

Pasiektas. Paslaugas 

teigiamai įvertino 98% 

respondentų. Nei vieno 

pagrįsto pacientų skundo dėl 

paslaugų kokybės.  

6. Konsoliduotų viešųjų 

pirkimų skaičius 

Ne mažiau kaip 1 1 pirkimas 
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7. Vidutinė hospitalizuotų 

pacientų gydymo trukmė 

17, 8 d. 18,9 d. 

8. Iš PSDF biudžeto lėšų 

apmokėtų brangiųjų 

tyrimų skaičius per darbo 

dieną 

Ne mažiau 30 KT tyrimų per 

darbo dieną vienu aparatu 

Per darbo dieną vid. atlikta 

5,5 KT tyrimų 

9. Informacinių technologijų 

diegimas ir vystymo lygis 

Ne mažiau 50proc. komp. el. 

receptų 

Pasiektas. El. komp. 

receptų 82 proc.  

10. Įstaigoje taikomų kovos 

su korupcija priemonių 

vykdymas 

Įstaigai suteiktas skaidrios 

asmens sveikatos priežiūros 

įstaigos vardas 

Pasiektas. Suteiktas 

skaidrios asmens sveikatos 

priežiūros įstaigos vardas 

(LR SAM 2016-06-14 d. 

įsakymu Nr. V-758) 

Paaiškinimai: 

7. Vidutinė hospitalizuotų pacientų gydymo trukmė. 

 Pacientai atvyksta iš visos Lietuvos, dažnai jau gydyti PSC ar regiono psichiatrijos stacionaruose. 

Jų psichikos būklės sudėtingos, rezistentiškos gydymui, neretai tenka taikyti EIT (elektros impulsų 

terapiją), TMS (transkranijinę magnetinę stimuliaciją). 57 proc. pacientų turėjo įvairių gretutinių ligų 

(atitinka DRG sudėtingą A lygmenį), todėl veiksmingo gydymo būdo parinkimas, medikamentų 

titravimas, gretutinių ligų gydymas ilgina sveikimo trukmę. Be to, ligoninėje suteikti 25 procentai III lygio 

paslaugų – sudėtingų kompleksinių ištyrimo, konsultacijų bei įvairių gydymo metodų taikymo paslaugų. 

 

8.  Iš PSDF biudžeto lėšų apmokėtų brangiųjų tyrimų skaičius per darbo dieną 

Santykinai mažo kompiuterinio tomografo naudojimo intensyvumo priežastys:  

1. Dirbama 1 pamaina (8 val.);  

2. Mažokas (484) ambulatorinių pacientų srautas iš kitų ASPĮ (ypač ne Naujosios Vilnios, o Vilniaus 

m. esančių – pagyvenę, judėjimo sunkumų ar kitų neurologinių sutrikimų turintys pacientai nurodo 

atstumo ar orientavimosi nepažįstamoje aplinkoje klausimą);  

3. Gydytojai konsultantai iš miesto ASPĮ teikia nepakankamą informaciją apie mūsų teikiamas KT 

paslaugas (nežinodami ar tikslingai – sunku konkuruoti informacinėje erdvėje su privačiomis „aktyviomis 

įstaigomis“, teikiančiomis analogiškas paslaugas). RVPL savo ruožtu deda visas pastangas siekiant 

reklamuoti KT paslaugas. Prašome kitų ASPĮ dalintis informacija apie eilių nebuvimą, nukreipinėti 

pacientus į RVPL. Buvo užsakyta reklama viešajame transporte.  

4. Tiek pacientų, tiek siunčiančių gydytojų stigmatizuotas požiūris dėl psichiatrijos ligoninės 

profilio specifikos;  

5. Stacionaro pacientų, sergančių psichikos ligomis, tyrimo trukmė kartais ilgesnė dėl 

psichomotorinio sujaudinimo ar mažesnio pacientų paslankumo (užtrunka paruošimas tyrimui, 

sujaudinimo atveju kai kada tenka teikti trumpalaikę intraveninę narkozę gydytojo anesteziologo-

reanimatologo priežiūroje) 
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2.4. 2018 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), logopedo, 

kineziterapijos, psichiatrijos dienos stacionaro, stacionarinės psichosocialinės reabilitacijos, laboratorinės 

diagnostikos paslaugos. 

Viešoji įstaiga 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 2018 m. nebuvo. 

Pagal sutartį su Vilniaus teritorine ligonių kasa buvo gydyti – 5648 pacientai, pagal sutartį su Kauno 

TLK –155, Klaipėdos TLK – 38, Šiaulių TLK – 72, Panevėžio TLK –893. 

 

 

1 lentelė. 2018 m. Gydytų pacientų pasiskirstymas pagal TLK. 

 

2018 m. Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje buvo 542 lovos, gydyti 6806 pacientai, iš 

jų – 6364 suaugusieji, 442 – vaikai. Mirusių ligonių skaičius – 62 (0.9%). Ambulatorinių psichiatrų 

konsultacijų suteikta 556, pacientų ambulatorinių apsilankymų – 681. Vidutinė gydymo trukmė buvo 18,9 

d., su stacionarine psichosocialine reabilitacija buvo 19,39 dienos, su ilgai sergančiais pacientais – 19,42 

Vilniaus TLK
83 %

Kauno TLK
2,3 %

Klaipėdos TLK
0,6 %

Šiaulių TLK
1 %Panevėžio TLK

13,1 %

2018 m. Pacientų pasiskirstymas pagal TLK

Vilniaus TLK

Kauno TLK

Klaipėdos TLK

Šiaulių TLK

Panevėžio TLK
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dienos. Pakartotinės hospitalizacijos buvo 16,59% (2017m. – 13,88 %).. Metinis lovos apkrovimas – 

72,84 %. Lovos apyvarta 14,31 (2017 m. buvo 17,36).  

RVPL teikiama dienos stacionaro paslauga suteikia galimybę sutrumpinti aktyvaus gydymosi 

trukmę stacionare. 2018 m. dienos stacionare gydyti 164 pacientai. Iš RVPL stacionaro nukreipti 114 

pacientai, iš ambulatorinės grandies – 50 pacientų. 

2018 m. 99,2 procentai pacientų Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje buvo gydomi esant 

būtinosios medicininės pagalbos indikacijoms, tik 0,8 proc. (57 pacientai) buvo gydomi esant planinei 

pagalbai (2 lentelė). Buvo suteikta 101 stebėjimo paslauga. Į RVPL 2122 pacientai (31%) atvyko turėdami 

siuntimą, 1234 (14%) atvyko be siuntimo, 3694 (54%) buvo atvežti GMP. Priverstinio hospitalizavimo 

atvejų buvo 402. Psichosocialinės reabilitacijos paslaugos buvo teiktos 238 pacientams (Vilniaus TLK 

201 pacientas, Panevėžio TLK 35 bei 2 pacientai Kauno TLK). Psichiatrijos tretinio lygio stacionarinės 

paslaugos sudarė 25 procentus. 

 

2 lentelė. 2018 m. Pacientų hospitalizavimas. 

 

2018 m. daugiausia (56 %) paslaugų buvo suteikta endogeninio profilio sutrikimais sergantiems 

pacientams (5 lentelė). Šią grupę sudarė: 

• Šizofreninio registro sutrikimai ( F20-29) – 2098 pacientų – 31 %; 

• Organinės psichozės (F00-09)- 1312  pacientas – 19 %; 

• Afektiniai sutrikimai (F30-39) – 427 pacientų- 6 %. 

Pacientų, sergančių šizofreninio registro sutrikimais, daugiausiai buvo 41-60 m. pacientų amžiaus 

grupėje  -841 pacientai ir 20-40 m. amžiaus grupėje  - 795 pacientai  (3 lentelė). Viso  2098 pacientai 

(31%) 

Planinė 
hospitalizacija 0,8% 

Būtinoji medicininė 
pagalba 99,2 %

Pacientų hospitalizavimas 2018 m.

Planinė hospitalizacija Būtinoji medicinos pagalba
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3 lentelė. Pacientų, šizofreninio registro sutrikimais (F20-F29) išsidėstymas pagal amžiaus grupes. 

 

Dėl nuotaikos sutrikimų stacionare daugiausiai -  170 pacientai gydėsi 41-60 m. pacientų amžiaus 

grupėje (4 lentelė). Iš viso pacientų, gydytų VšĮ RVPL dėl nuotaikos sutrikimų buvo 427 (6%). 

 

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

Pacientų sergančių neurozinio registro, asmenybės ir elgesio sutrikimais, protiniu atsilikimu buvo 

655 (10 proc.), sergančių Alzheimerio liga G30.1 – G30.8 buvo 17 pacientų. 

Pacientų sergančių psichoaktyvių medžiagų sukeltomis psichozėmis buvo 1996 (29 proc.) (5 

lentelė). 
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5 lentelė. VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės 2018m. suteiktų ASP paslaugų pasiskirstymas (pagal sutrikimų grupes).  

 

83 (1%) pacientai buvo gydyti dėl psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant narkotines ir 

psichotropines medžiagas (F11–F19), 1913 (28%) pacientai buvo gydomi dėl psichikos ir elgesio 

sutrikimų, vartojant alkoholį, iš jų 439 (23%) moterys ir 1474 (77%) vyrai (6lentelė).  

 

  

6 lentelė. 2018 m. gydytų pacientų skaičius, išskiriant gydytus pacientus dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant psichoaktyvias 

medžiagas. 

Pacientų skaičius 
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2018 m. gydytų pacientų skaičius: išskiriant gydytus pacientus dėl psichikos ir 
elgesio sutrikimų, vartojant alkoholį ir narkotines medžiagas

Pacientų skaičius vartojusių narkotines ir psichotropines
medžiagas

Pacientų skaičius gydytų dėl alkoholio vartojimo
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Sutrikimų grupėje F10.0-F10.9 psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį, daugiausiai 

pacientų – 729 (38 proc.) buvo gydyti dėl F10.4 – Psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant alkoholį, 

abstinencijos būklė su delyru. 691 (36 proc.) pacientų gydyti dėl F10.3 – Psichikos ir elgesio sutrikimai 

vartojant alkoholį, abstinencijos būklė. Kartu  tai sudarė  (F10.4 ir F10.3) 74 proc. 

  

7 lentelė. 2014 m.-2018 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 (8 lentelė): daugiausiai jų buvo 41–60 m. amžiaus grupėje. 

 

F10-F19 

Amžiaus grupė Gydytų pacientų skaičius 

15-19 m. 10 

20-40 m. 685 

41-60 m.  1060 
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Universitetiniame vaikų ir paauglių skyriuje buvo gydyti 442 pacientai su psichikos ir elgesio 

sutrikimais. Daugiausiai – 278 vaikai gydyti su elgesio ir emocijų sutrikimais prasidedančiais vaikystėje 

ir paauglystėje. Ligų grupėje F20-F29 gydyti 54 pacientai, grupėje F30-F39 - 30 pacientų. 

Nuo 2018 m. vykdomas tarpinstitucinis komunikavimas su vaikų teisių apsaugos tarnyba, 

Savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyriumi, atvejo 

vadybininku, specialiosios pedagogikos ir psichologijos centru, Vilniaus SOS vaikų kaimo socialinių 

paslaugų šeimai padaliniu, globos įstaigų atstovu, paciento šeima, siekiant užtikrinti vaiko teisių priežiūrą. 

Per metus įvyko apie 11 tarpžinybinių pasitarimų. Apie 30 proc. gydomų vaikų ir paauglių būna iš globos 

namų, todėl svarbu užtikrinti jų priežiūrą ir pagalbą globos įstaigose. Siekiant riboti psichoze sergančių 

pacientų agresyvaus elgesio neigiamą poveikį aplinkai, buvo išskirtos 2 vietos vaikams ir paaugliams 

ligoninės Ūmių psichikos sutrikimų skyriuje. 

Vidutinė gydymo trukmė Universitetiniame vaikų ir paauglių skyriuje buvo 14,53 dienos.  

Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje vaikams ir paaugliams teikiamos kompleksinės 

gydymo paslaugos: vaikų gydytojo psichiatro, psichoterapeuto, psichologo, socialinio darbuotojo, 

medicinos slaugytojų bei logoterapeuto paslaugos. 2018 m. vaikams ir paaugliams buvo suteiktos 384 

kalbos lavinimo paslaugos (9 lentelė). Kalbos įvertinimas buvo atliktas 42 pacientams. 

 

9 lentelė. Logopedo suteiktos paslaugos 2018 m. 

 

2.5 PRIVERSTINIS PACIENTŲ GYDYMAS 

Vilniaus miesto apylinkės teisme vykstančiame teismo posėdyje dėl paciento priverstinio gydymo, 

Respublikinę Vilniaus psichiatrijos ligoninę atstovauja 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). Teismo  

posėdis vykdomas  nuotolinės vaizdo konferencijos būdu nuo 2017 m. RVPL administracija 2018 m. 

organizavo susitikimą su Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininku, siekiant aptarti aktualius 

priverstinio hospitalizavimo ir gydymo klausimus.  

Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje 2018 m. priverstinai buvo gydyti 402 pacientai (10 

lentelė). Iš jų neveiksnūs buvo 262, veiksnūs -140. 
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10 lentelė. Priverstinio pacientų hospitalizavimo ir gydymo dinamika. 

 

2.6 SLAUGA 

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, respublikines konferencijas, ligoninėje organizuojamus seminarus, savišvietos 

konferencijas. Per metus kvalifikaciją tobulinimo 145 slaugytojai. 

Organizuota respublikinė mokslinė praktinė konferencija „Sveika gyvensena ir psichikos sveikata“.  

Dalyvavo ne tik RVPL slaugytojai, bet ir slaugytojai iš kitų Lietuvos miestų.  

2015 m. RVPL parengta ir SAM patvirtinta, 2018 m. atnaujinta slaugytojų 12 val. mokymo 

programa „Smurto artimoje aplinkoje apraiškų atpažinimas“. Minėtos programos mokymai vykdomi 

RVPL. Mokymus vykdo RVPL darbuotojai: slaugytojos, psichologai. Slaugos specialistai iš visos 

Lietuvos turi galimybę ne tik gauti teorinių žinių apie smurto artimoje aplinkoje atpažinimą, bet ir apie 

galimybę suteikti psichologinę, teisinę, socialinę pagalbą patyrusiems smurtą asmenims. 2018 m. 50 

Lietuvos slaugytojų dalyvavo šiose mokymuose.  

Pagal Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centro parengtas programas 

RVPL 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.). 2018 m. šiose kursuose dalyvavo 97 bendrosios 

praktikos  slaugytojai. Paskaitas skaitė  RVPL slaugytojos, turinčios slaugos magistro, laipsnį. 
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Bendradarbiaujama su Klaipėdos, Vilniaus universitetais, Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros 

fakultetu, Kauno, Utenos, Šiaulių kolegijomis. Kasmet ligoninėje psichikos sveikatos slaugos praktiką 

atlieka III kurso slaugos studentai. RVPL slaugytojos vadovauja slaugos praktikai.  2018 metais RVPL 

psichikos sveikatos slaugos praktiką atliko 98 studentai, intensyviosios slaugos praktiką atliko 8 studentai 

ir 12 slaugos studentų atliko baigiamąją praktiką.  

Nuolat tikrinama, aptariama slaugytojų pildoma dokumentacija, parengta ir nuo 2018 m. kovo 1 d. 

visuose skyriuose pildoma elektroninė slaugos istorija, tęsiamas slaugos protokolų kūrimas, koregavimas. 

Kintančioje ligoninės aplinkoje, formuojasi naujas požiūris į veiklos sistemą, kurioje slaugytojai, 

t.y. žmogiškieji ištekliai, tampa svarbiausia ir aktyviąja sistemos dalimi, lemiančia organizacijos veiklos 

efektyvumą. Siekiant pagerinti teikiamų paslaugų kokybę, aktyviosios slaugos išplėtimą ir slaugos 

paslaugų prieinamumą ligoninėje diegiama LEAN metodika. LEAN diegimo metodika padeda pamatyti, 

kurie RVPL veikos procesai yra neefektyvūs ir įtraukti visus darbuotojus į nuolatinį  veiklos procesų 

tobulinimą, siekiant galutinio tikslo – mažinti administracinių užduočių kiekį skyriuose, atlaisvinant 

gydymo padalinių personalo laiką tiesioginiam bendravimui su pacientu, kas siejasi su RVPL išsikelta 

misija – „Arčiau paciento“. Jau apmokytos skyrių vyresniosios slaugos administratorės ir skyriaus vedėjai 

LEAN metodikos pagrindų. Vyksta slaugytojų   „Pagrindiniai bendravimo įgūdžiai“ mokymai. Skyriuose 

diegiama komunikacijos lenta, kur personalas ne tik atsakingai seka skyriaus veiklos rezultatus, bet ir 

surašo savo pasiūlymus veiklos tobulinimui. Jau ne viena darbuotojų iškelta idėja įgyvendinta:  

- kraujo tyrimo paėmimo proceso sutrumpinimas nuo 55 iki 8 min. naudojant lipdukus 

identifikuojančius pacientą; 

-  pacientų įtraukimas į maitinimo proceso organizavimą, atlaisvino iki 5% slaugytojų darbo laiko 

(vidutiniškai 20 min. per slaugytoją); 

-  dirbame ties projektais  skirtais optimizuoti vyresniųjų slaugos administratorių administravimo 

laiką: atsisakyti darbo grafikų ir laiko apskaitos žiniaraščių pildymo dviejose sistemose, automatizuoti 

vaistų užsakymą. 

Ateičiai planuojama optimizuoti skyrių ūkio reikalų tvarkytojų darbą, vyresniųjų slaugos 

administratorių kasdieniniame darbe generuojančio nuostolingą veiklą vykdant perteklinį parašų rinkimą, 

perteklinę dokumentaciją, ligos istorijų klijavimą veiklos mažinimą.   

 

2.7 RADIOLOGIJOS SKYRIUS 

Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninės Radiologijos skyriuje atliekami galvos, stuburo, 

krūtinės ląstos, pilvo organų kompiuterinė tomografija, rentgenologiniai, ultragarso tyrimai.  

2018 metais atlikta: 

• 1387 Kompiuterinės tomografijos tyrimai, iš jų 484 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 

http://www.rvpl.lt/
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ligoninėje kompiuterinėms tomografijos paslaugoms nėra.  Taip pat pakartotinai išsiųsti informaciniai 

pranešimai – kvietimai Pirminėms ambulatorinėms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms dėl 

kompiuterinės tomografijos tyrimų. KT tyrimai buvo reklamuojami Vilniaus miesto viešajame transporte. 

Vidutiniškai per vieną darbo dieną buvo atlikti 5,5 KT tyrimai (251 d. d) 

• 838 Ultragarso tyrimai, iš jų 157 pacientams ambulatoriškai; 

• 1711 Rentgeno tyrimai, iš jų 279 pacientams ambulatoriškai (11 lentelė). 

 

11 lentelė. 2018 m. suteiktos radiologinės paslaugos pacientams. 

 

2.8. 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.  

Kompiuterinės 
tomografijos 

paslaugos
35%
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21%

Rentgeno tyrimai 44% 

2018 m. Radiologijos skyriuje suteiktos paslaugos
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12 lentelė. 2018 m. VšĮ RVPL taikytos pažangios gydymo ir tyrimų procedūros pacientams. 

 

1. Elektrofiziologinių tyrimo ir gydymo metodų skyriuje 2018 m. transkranijinė magnetinė 

stimuliacija (TMS) buvo taikyta 23 pacientams (atliktos - 504 procedūros). 166 pacientams atlikti 

elektroencefalografiniai tyrimai (EEG), vertinant pacientų kognityvinių funkcijų būseną - 40 

pacientams atliktas sukeltųjų potencialų (P300) tyrimas (12 lentelė). 

2. 2018 metais buvo atliekami šie moksliniai tyrimai: 

a) transkranijinės magnetinės stimuliacijos (TMS) ir elektros impulsų terapijos (EIT) įtaka 

kraujo serumo BDNF koncentracijai. 

b) transkranijinės magnetinės stimuliacijos (TMS) ir elektros impulsų terapijos (EIT) įtaka EEG, 

galvos smegenų sukeltiesiems potencialams ir klausos pastovios būsenos atsakams. 

c) bendrai su VU GMC pateikta mokslininkų grupių mokslo projekto paraiška „Gydymui 

atsparios depresijos fiziologinių savybių ir dinamikos tyrimas: Biožymenų analizė“. 

3. Išspausdinti 2 moksliniai straipsniai užsienio mokslinėje spaudoje: 

a) Valiulis V., Gerulskis G., Dapšys K., Valavičiūtė K. Šiurkutė A., Mačiulis V. The use of MR-

less MNI based neuronavigation for 10 Hz rTMS depression therapy: electrophysiological and 

clinical implications. Acta Neurobiol Exp 2018, 78: 271–280. 

b) Griskova-Bulanova I., Dapsys K., Melynyte S., Voicikas A., Maciulis V., Andruskevicius S., 

Korostenskaja M. 40Hz auditory steady-state response in schizophrenia: sensitivity to 

stimulation type (clicks versus flutter amplitude-modulated tones). Neuroscience Letters, 

2018 Jan 1; 662: 152-157. 
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13 lentelė. Elektros impulsų terapija. 

 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje 2018 m. 193 pacientams buvo taikyta elektros 

impulsų terapija, atlikta 1894 procedūros, vidutiniškai 9,8 procedūros vienam pacientui.  

 

2.9. KLINIKINĖ LABORATORIJA  

 

2018 m. Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje buvo siekiama nuolat gerinti klinikinės 

laboratorijos darbą bei tobulinti kokybės vadybos sistemą vadovaujantis LST EN ISO 15189:2013, LST 

EN ISO 22870:2017 ir LST EN ISO 9001:2008 standartais. Organizuoti klinikinės laboratorijos darbą 

efektyviai ir tolygiai paskirstant darbo krūvį. Efektyviai naudoti laboratorinei diagnostikai skiriamas lėšas, 

gerinti tyrimų kokybę, kelti darbuotojų kvalifikaciją, diegti naujus tyrimų metodus, atnaujinti įrangą bei 

mažinti neatitikčių kiekį.  

 

2018 m. atlikti 92 253 tyrimai (iš jų 106 mokami) (14 lentelė). 
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14 lentelė. 2018m. Klinikinėje laboratorijoje atliktų tyrimų skaičius 
 

2018 m. klinikinė laboratorija dalyvavo išorinės tarptautinės kokybės vertinimo programose: 

1. LABQUALITY (Suomija);  

2. QUALIRIS (Prancūzija); 

3. INSTAND (Vokietija). 

 

Ištirtos 372 kontrolinės analizės. Kokybės reikalavimus atitiko 92 % rezultatų.  

 

2018 m. patikslinta Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės asmens sveikatos priežiūros 

įstaigos licencija. Ji papildyta fosforo, laktatų, jonizuoto kalcio koncentracijos, kreatinkinazės aktyvumo, 

fibrinogeno, D-dimerų, kraujo grupės pagal ABO sistemą ir rezus faktoriaus Rh(D) tyrimais,  žmogaus 

imunodeficito viruso atrankiniu tyrimu.  

2018 m. RVPL klinikinėje laboratorijoje įdiegti du nauji laboratoriniai analizatoriai. Analizatorius 

URISED automatizuotai atlieka šlapimo forminių elementų tyrimą.  Automatiniu analizatoriumi ABL 

80basic tiriamos kraujo dujos, pH, elektrolitai ir laktatų koncentracija. 

2018 m. klinikinėje laboratorijoje užfiksuotos 27 neatitiktys: 16 medicinos prietaisų naudojimo 

neatitikčių (KS D 23A kodas 031), 3 informacinės sistemos neatitiktys (KS D 23A kodas 160), 7 išorės 

tiekėjo produkto/paslaugos neatitiktys (KS D 23A kodai 042), 1 medicinos dokumentų pildymo neatitiktis 

(KS D 23A kodas 150). Visos neatitiktys buvo išspręstos, korekcinių/prevencinių veiksmų baigimo 

ataskaitos pateiktos RVPL Vidaus audito tarnybos vadovei. 
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Numatoma toliau gerinti klinikinės laboratorijos darbą, kelti darbuotojų kvalifikaciją, diegti naujus 

tyrimų metodus, atnaujinti įrangą, mažinti neatitikčių kiekį, bendradarbiauti su RVPL gydytojais ir 

mokslo darbuotojais. Perkelti klinikinę laboratoriją į atnaujintas patalpas. 

 

2.10 PSICHOLOGINIO KONSULTAVIMO IR PSICHOTERAPIJOS SKYRIUS 

 

Psichologinio konsultavimo ir psichoterapijos skyriuje (PKPS) 2018 m. teiktos psichologinio 

įvertinimo, psichologinio konsultavimo, psichosocialinės reabilitacijos, psichiatro konsultacijos, 

psichologinės konsultacijos internetu, psichoterapijos, dailės terapijos paslaugos ir mokama ambulatorinė 

psichologo apžiūra (konsultacija). 2018 m. PKPS dirbo: metų pradžioje 15 medicinos psichologių ir 

vienas gydytojas psichoterapeutas; metų pabaigoje 12 medicinos psichologių , vienas gydytojas 

psichoterapeutas ir viena dailės terapeutė.  

Iš viso 2018 metais PKPS įvairioms paslaugoms buvo užregistruoti 4282 pacientai ir šios paslaugos 

jiems buvo suteiktos. Iš viso PKPS specialistai suteikė 24609 seansus įvairių paslaugų (15 pav.). 47 proc. 

iš šių paslaugų sudarė psichologinis įvertinimas, 41 proc. psichologinis konsultavimas (individualus arba 

grupėje), 8 proc. psichosocialinė reabilitacija, 4 proc. – kitos paslaugos.  

 

 
15 pav. 2018 m. PKPS suteiktos paslaugos. 

 

Psichologinis įvertinimas. 2018 m. iš viso 1990 RVPL pacientų atliktas psichologinis įvertinimas 

(11601 seansas): 
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• 85 pacientams įvertintas intelektas; 

• 1012 pacientams kognityvinės funkcijos; 

• 803 pacientams mąstymo ypatumai;  

• 793 asmenybės savybės (16 pav.).  

 

16 pav. 2018 m. PKPS atliktas psichologinis įvertinimas. 

 

Psichologinis konsultavimas. 2018 m. PKPS medicinos psichologės iš viso suteikė 10187 seansus 

psichologinių konsultacijų:  

• 1309 pacientams individualias konsultacijas; 

• 1312 pacientų grupines konsultacijas; 

• konsultavo 127 pacientų šeimos narius (17 pav.) 

 

17 pav. 2018 m. PKPS atliktas psichologinis konsultavimas.  

 

Psichosocialinė reabilitacija. 2018 m. 264 pacientai dalyvavo psichosocialinėje reabilitacijoje (iš 

viso 1908 apsilankymai).  
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Psichologinis konsultavimas internetu. Iš viso 2018 m. suteiktos 109 konsultacijos internetu.  

Mokama psichologo apžiūra. Iš viso 2018 m. suteiktos 6 mokamos ambulatorinės konsultacijos. 

Profesinė priežiūra. Iš viso 2018 m. PKPS medicinos psichologės skyrė 257 valandas profesinei 

priežiūrai (intervizijoms).  

Kvalifikacijos kėlimas. Iš viso 2018 m. PKPS medicinos psichologės įvairiuose psichologiniuose 

mokymuose kvalifikaciją kėlė 1037,5 valandas.  

Psichoterapija ir psichiatro konsultacijos. Iš viso 2018 m. suteikti 520 individualių 

psichoterapijos seansų ir 85 ambulatorinės psichiatro konsultacijos.  

Dailės terapija. Iš viso 2018 m. lapkričio – gruodžio mėn. įvyko 29 dailės terapijos grupės, jose iš 

viso dalyvavo 102 pacientai iš įvairių RVPL skyrių (193 apsilankymai).  

Mokymai ir sveikatos ugdymas.  Iš viso 2018 m. 9 PKPS specialistai skaitė pranešimus, vedė 

seminarus arba kitaip dalyvavo sveikatos ugdymo veikloje, skirtoje tiek RVPL, tiek kitiems specialistams.  

 

2.11 SOCIALINIŲ IR PSICHOSOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ SKYRIUS 

Socialinių ir psichosocialinės reabilitacijos paslaugų skyriuje dirba socialiniai darbuotojai, 

socialinių darbuotojų padėjėjai, ergoterapeutai. Jie dirba ir stacionarinės psichosocialinės reabilitacijos 

specialistų komandoje, vykdo pacientų psichosocialinę reabilitaciją. Teikiant psichosocialinės 

reabilitacijos (bendrosios sveikatos intervencijos) paslaugas stacionaro pacientams aktyvaus gydymo 

metu, išskiriamos 2 pagrindinės kryptys: 

1. Pagalba sprendžiant pacientų socialines problemas. 

2. 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 2018 metais teiktos 

2494 pacientams – iš viso 9183 paslaugos (18 lentelė). 

 
18 lentelė. 2018 m. suteiktų socialinių problemų sprendimo paslaugų pasiskirstymas pagal paslaugų grupes. 
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Pacientų užimtumo srityje socialiniai darbuotojai, ergoterapeutai ir socialinio darbuotojo padėjėjai 

teikė paslaugas 6278 pacientams-iš viso suteikta 26815 užimtumo paslaugų. 

 

19 lentelė. 2018 m. suteiktų pacientų užimtumo paslaugų pasiskirstymas pagal paslaugų grupes. 

 

2018 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 (19 lentelė). 
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3. 2018 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). 

Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė efektyviai organizuoja stacionarinių ir ambulatorinių 

asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei užtikrina būtinąją ir planinę pacientų hospitalizaciją visą 

parą, todėl 2018 m. nebuvo eilių pacientų hospitalizacijai ir diagnostinėms procedūroms atlikti. 2018 m. 

teigiamai VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje teikiamas paslaugas vertino 98 procentai 

apklaustųjų. Net  99 procentai pacientų gydyti esant būtinosios medicinos pagalbos indikacijoms, vidutinė 

gydymo trukmė buvo 18,9dienos. 2018 m. buvo suteiktos 556 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, oftalmologas, 

socialinis darbuotojas bei kiti specialistai. Toliau buvo vykdomos psichologinio konsultavimo internetu 

paslaugos. Taikomas kompleksinis gydymas – psichofarmakoterapija, psichoterapija, šeimos 

konsultavimas, taikoma stacionarinė psichosocialinė reabilitacija. Esant poreikiui taikoma intensyvi 

terapija ir detoksikacija, elektros impulso terapija, transkranijinė magnetinė stimuliacija. 2018 m. buvo 

suteikta 25  % III lygio stacionarinių paslaugų.(Buvo planuota  ne mažiau 22 proc.)  Teikiama dienos 

stacionaro paslauga sudarė galimybę sutrumpinti aktyvaus gydymosi trukmę.  Dienos stacionare teiktos 

paslaugos 164 pacientams. Nuo 2016 m. balandžio mėnesio buvo pradėtos teikti stacionarinės 

psichosocialinės reabilitacijos paslaugos suaugusiems. Per 2017 metus šios paslaugos suteiktos 89 

pacientams, o 2018m. jau 238 pacientams- tai ženkliai pagerino šių pacientų socialinį savarankiškumą, 

adaptaciją, motyvaciją gydymuisi.  

RVPL pacientams buvo teikiamos kompleksinės ištyrimo ir gydymo paslaugos, sudaromi 

individualūs tyrimo ir gydymo planai, skiriamos pažangios gydymo procedūros. Buvo siekiama užtikrinti 

psichikos sveikatos priežiūros paslaugų tęstinumą, laiku suteikiant informaciją apie gydytus pacientus ir 

jų ambulatorinio gydymo rekomendacijas ambulatorinės grandies specialistams. Ligoninėje dirbantys 

sveikatos priežiūros specialistai nuolat tobulino savo kvalifikaciją. RVPL nebuvo nė vieno pagrįsto 

paciento skundo dėl asmens teisių pažeidimo ar neetiško personalo elgesio.2018m.vykdant SAM ministro 

įsakymą, esant suicido rizikai, buvo pradėtas taikyti paciento psichosocialinis vertinimas jau priėmimo –

skubios pagalbos skyriuje budinčio psichiatro ar psichologo. Pacientui gydantis stacionare, esant poreikiui 

taip pat atliekamas šis tyrimas, po to tyrimo kopija kartu su epikrize siunčiama į PSC, kas užtikrina 

paslaugos tęstinumą ambulatorinėmis sąlygomis. Ligoninėje parengta psichosocialinio vertinimo atlikimo 
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procedūra, buvo atlikti personalo mokymai drauge su savižudybių prevencijos biuru. 2018 m. RVPL buvo 

organizuota Vilniaus krašto psichiatrų mokslinė–praktinė konferencija „Ankstyvosios vaikystės traumos 

įtaka psichikos sutrikimų išsivystymui, jų diagnostikai ir gydymui“. 

 

2. UŽDUOTIS.  Pritraukti papildomus finansavimo šaltinius (vertinimo kriterijus Nr. 4):  

 

Gautų ir grąžintų per ataskaitinį laikotarpį finansavimo sumų detalizavimas: 

Eil. Nr. Pavadinimas 

Suma, 

tūkst. Eur 

Gautos Grąžintos 

1. Iš valstybės biudžeto, iš jų: 111,7 4,4 

1.1. Programa „Sveikatos sistemos valdymas“ tikslinės lėšos 

gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui mokėti 

piniginės lėšos kitoms išlaidoms kompensuoti  

98,8 4,4 

1.2. Programa „Sveikatos sistemos valdymas“ priemonė „Kelti 

sveikatos priežiūros specialistų kvalifikaciją“ 

piniginės lėšos kitoms išlaidoms kompensuoti  

1,1  

1.3. Už vadovavimą studentų pedagoginei praktikai iš Vilniaus 

kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto 

piniginės lėšos kitoms išlaidoms kompensuoti  

11,8  

2. Iš kitų finansavimo šaltinių, iš jų: 50,4  

2.1. Paramos davėjai (medikamentai), iš jų: 47,0  

2.1.1. UAB „Medikona“ 46,6  

2.1.2. UAB „Servier Pharma“ 0,4  

2.2. Valstybinė ligonių kasa (gripo vakcina) 1,2  

2.3. UAB „ALMA LITTERA“ (literatūra) 0,1  

2.4. UAB „Jotema“ (literatūra) 0,1  

2.5. Vilniaus universitetas 

(piniginės lėšos už vadovavimą studentų praktikai)  

0,9  

2.6. Vilniaus kolegija (piniginės lėšos už mokymo kursus) 0,5  

2.7. Valstybinė mokesčių inspekcija 

(piniginės lėšos iki 2 proc. GPM sumos)  

0,6  

 Viso gautų ir grąžintų finansavimo sumų: 162,1 4,4 
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3. UŽDUOTIS. Siekti, kad didėtų pacientų pasitenkinimas ligoninės teikiamomis paslaugomis: 

3.1. 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); 

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. 2018 

m. gydyta pacientų 6806. Iš viso apklausoje dalyvavo 480 anketų, iš viso tinkamai užpildytos 468 anketos, 

teigiamai įvertintos - 460 anketų. Pacientų bendras pasitenkinimas teikiamomis paslaugomis 0,98 arba 

98proc. 

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. 

 

3.2. gavus pacientų skundus atlikti neplaninius auditus. 

2018 m. į Respublikinę Vilniaus psichiatrijos ligoninę kreipėsi 96 piliečiai. 2018 m. buvo gautos 9 

pacientų padėkos ir 5 skundai. Dėl skundų atlikti neplaniniai vidaus medicininiai auditai. Audito metu 

neatitikmenų nenustatyta. Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje pacientų skundai tiriami teisės 

aktų nustatyta tvarka ir terminais. Kartą per metus atliekama pacientų skundų vertinamoji analizė. 2018 

m. Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje nebuvo nei vieno pagrįsto pacientų ir jų atstovo 

skundo. 

 

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

4.1. pakartotinai sertifikuoti kokybės vadybos sistemą pagal LST EN ISO 9001:2015 

standartą; 

 

Kokybės vadybos sistema Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje įdiegta 2004 m. 2018 m. 

rugpjūčio 24 d. buvo atliktas resertifikacinis auditas, kurio metu patvirtinta, kad ligoninės kokybės 

vadybos sistema atitinka LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus ir įteiktas LST EN ISO 
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9001:2015 standarto atitikties sertifikatas. Kiekvienais metais sertifikuojanti organizacija atlieka 

priežiūros, kas 3 m. pakartotinio sertifikavimo auditus. Per priežiūros ir pakartotinio sertifikavimo auditus, 

neatitikčių nenustatyta.  

 

4.2. pagal poreikį parengti naujas paslaugų teikimo procedūras ir (ar) atlikti patikslinimus 

galiojančiose procedūrose. 

Kiekvienais metais pagal poreikius rengiamos naujos KVS procedūros arba atliekami pataisymai 

galiojančiose procedūrose, pasikeitus teisės ar kitų norminių aktų reikalavimams. Vidaus medicininio 

audito tarnyba 2018 metais peržiūrėjo visas kokybės vadybos sistemos procedūras. Parengė: 1 naują 

procedūrą, 1 naują procedūros leidimą, atnaujino 11 procedūrų leidimų. 

 

Nauja procedūra KS P 63 Savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinio vertinimo 

aprašas. Naujas procedūros leidimas KS P 10 RVPL personalo veiksmai ir dokumentų pildymo tvarka, 

mirus pacientui. 

Atnaujinti procedūrų leidimai:  

Kokybės vadovas, P 62 Stacionarinių psichosocialinės reabilitacijos paslaugų teikimo tvarka, P 64  

Elektroencefalogramos  (EEG) užrašymo procedūra, P 65 P300 Potencialo užrašymo procedūra, P 61 

Socialinių ir psichosocialinės reabilitacijos paslaugų skyriaus darbuotojų veikla, teikiant psichosocialinės 

reabilitacijos (bendrosios sveikatos intervencijos) paslaugas psichiatrijos stacionaro pacientams aktyvaus 

gydymo metu ir  stacionarinės psichosocialinės reabilitacijos paslaugas (2 pataisymai), P 55 Medicininių 

atliekų tvarkymas; P 20 Skubi pagalba, gaivinant pacientą, P 11 Priverstinio hospitalizavimo ir gydymo 

procedūra, P 63 Savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinio vertinimo aprašas, P 10 RVPL 

personalo veiksmai ir dokumentų pildymo tvarka, mirus pacientui, 11 Slaugos protokolų.  

 

4.3. atlikti 8 medicininius vidaus auditus. 

 

Atlikti 8 medicininiai vidaus auditai ir du išoriniai: VšĮ LST Sert ir MB „Medicininis auditas. Į visas 

audito pateiktas rekomendacijas atsižvelgta, dalis rekomendacijos bus įgyvendinama ir 2019 m.  

 

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 2018 m. gydėsi 164 pacientai su įvairiais psichikos sutrikimais, turintys 

bendravimo problemų, nuotaikos sutrikimų. Skyriuje vienu metu gydosi 15 pacientų (vyrų ir moterų). 114 

pacientai (69 proc.) iš aktyvaus stacionarinio gydymo RVPL buvo perkelti į Dienos stacionarą, tai leido 



30 

 

sutrumpinti aktyvaus gydymo stacionare trukmę, pacientams geriau adaptuotis namuose, buityje, 

neatitrūkti nuo įprastos aplinkos, bei tęsti gydymą prižiūrint gydytojui psichiatrui, gauti psichologines, 

socialines paslaugas.  

50 (31 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, 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, jų buvo suteikta 211 pacientų. 2017 m. suteiktos psichosocialinės reabilitacijos 

paslaugos tik 89 pacientams, nes sumažėjo paslaugų finansavimas. O 2018 m. šios paslaugos buvo 

suteiktos jau 238 pacientams. 2018 m. iš Panevėžio TLK stacionarinės psichosocialinės reabilitacijos 

paslaugos buvo suteiktos 35 pacientams, o Vilniaus TLK – 201 pacientui.  Komandoje dirbo: gydytojas 

psichiatras, psichikos sveikatos slaugytojas, socialinis darbuotojas, ergoterapeutas, psichologas ir kt. 

Daugiausiai paslaugų pacientams psichosocialinėje reabilitacijoje teikė socialiniai darbuotojai, 

ergoterapeutai. 

 Psichosocialinė reabilitacija tai procesas, kuris suteikia asmenims, turintiems psichikos ir elgesio 

sutrikimų galimybę pasiekti optimalų savarankiškumo funkcionavimo lygį visuomenėje. Ligoninės 

iniciatyva 2018m. kas mėnesį prasidėjo psichosocialinės reabilitacijos paslaugų komandos bendravimas 

ir paslaugų aptarimas su bendruomenės atstovais ir psichikos sveikatos centrų specialistais. Toks 

bendradarbiavimas skatina stacionaro ir ambulatorinės grandies ryšius, leidžia glaudžiau aptarti iškilusias 

problemas ir lūkesčius. 

   

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

6.1. Vaizdo konferencijų organizavimas teismo metu bylose dėl priverstinio hospitalizavimo ir 

gydymo.; 

 

        Ligoninėje veikia vaizdo konferencijų organizavimo teismo metu sistema dėl   priverstinio 

hospitalizavimo ir gydymo  bylose. 2018 m. toliau vykdomos 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 ; 
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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.  

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; 

2018 metais su ESIS  dirbo visi ligoninės skyriai. Visi skyriai užsakinėja laboratorinius tyrimus. 

Gydytojai užsakinėja vidines konsultacijas, instrumentinius tyrimus taip įtraukdami ir gydytojus 

konsultantus, psichologus, radiologijos skyriaus gydytojus bei elektrofiziologijos skyriaus darbuotojus į 

darbą su ESIS sistema. Per ESIS sistemą užsakinėjamos šios psichologų paslaugos: individualus 

konsultavimas, psichologinė grupė (atsipalaidavimo mokymas, bendravimo įgūdžių lavinimas, 

psichoedukacija), psichologinis įvertinimas, psichologinių įgūdžių lavinimas, psichoterapija. Kiek leido 

sistemos pajėgumai – buvo išrašinėjami e-receptai, (kompensuojamų elektroninių receptų 2018 m. buvo 

išrašyti 82 procentai), išduodami e-mirties liudijimai. Gydytojai pildo epikrizes ir 027 formas. Slaugytojos 

pildo elektronines slaugos istorijas. 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.  

6.5. Toliau plėtoti kompiuterinį tinklą, steigti naujas darbo vietas, atnaujinti pasenusią techniką; 

2018 metais nupirktas 21 naujas kompiuteris, iš jų – 9 nešiojamieji kompiuteriai. 15 lazerinių 

spausdintuvų, iš jų – 1 spalvinis. 1 daugiafunkcis spausdintuvas,1 skenavimo aparatas. 

6. 6. Socialinių ir psichosocialinės reabilitacijos paslaugų skyriaus kompiuterių patalpos, skirtos 

ligoniams, kompiuterinio tinklo ir kompiuterių paruošimas. 

Paruoštas kompiuterinis  tinklas, paruošti ir  pastatyti 4 kompiuteriai ligonių užimtumui. 

 

7. UŽDUOTIS. Vykdyti korupcijos prevencijos priemonės (vertinimo kriterijus Nr. 10). 

 

 2018 m. kiekvieno skyriaus susirinkime buvo naujai pristatyta Respublikinės Vilniaus psichiatrijos 

ligoninės direktoriaus 2017-02-06 įsakymu Nr. V1-20 patvirtinta „VšĮ Respublikinės Vilniaus 
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psichiatrijos ligoninės korupcijos prevencijos 2017-2019 metų programa ir atnaujintas jos įgyvendinimo 

priemonių planas. 2018 m. plane numatytos priemonės įvykdytos. Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos 

ligoninėje nuo 2018 m. yra paskirtas asmuo už korupcijos prevencijos ir kontrolės vykdymą. Lietuvos 

Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos Korupcijos prevencijos skyriui buvo pateikta RVPL 

korupcijos prevencijos 2017-2019 m. programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano kopija. Sveikatos 

apsaugos ministerija 2018 m. Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje atliko vertinimą, kurio 

metu įvertino įstaigos atitiktį skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo kriterijams, 

t. y. nustatė ligoninės korupcijos indeksą, atspindintį ligoninės viešumą ir atvirumą, korupcijos 

prevencijos priemonių vykdymą.  

Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės direktoriaus 2013-09-10 įsakymu Nr. V1-99 

patvirtintas Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės elgesio kodeksas, su šiuo kodeksu darbuotojai 

supažindinti pasirašytinai. Elgesio kodeksas skelbiamas interneto svetainėje.  Taip pat įvykdyti ir vykdomi 

kiti Korupcijos prevencijos programoje numatyti tikslai ir priemonės.  

 

8. UŽDUOTIS Vykdyti numatytus kiekybinius ir kokybinius veiklos rodiklius (LR SAM 2018 m. 

gegužės 9 d. įsakyme Nr.V-554 nurodytų rodiklių siektinas reikšmes.) 

Viešojoje įstaigoje Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje 2018 m. gruodžio 31 dieną dirbo 

615 asmenų (su mokymo bazės rezidentais – 633 asmenys.) Per ataskaitinį periodą ( nuo 2018 m. sausio 

1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d.) naujai įdarbinti 109 asmenys. Su 108 darbuotojais darbo sutartys buvo 

nutrauktos. Darbo sutarties nutraukimo priežastys: sulaukus senatvės pensijos 12 asmenų (iš jų 1 

gydytojas), 96 darbo sutartys nutrauktos dėl kitų priežasčių (pakeitus darbą, gyvenamąją vietą, dėl 

emigracijos ir pan.). Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės darbuotojų kaitos 

rodiklis 2018 m. yra 18,09.  

(Žiūrėti lentelę 8-9 psl. Kiekybiniai ir kokybiniai 2018 m. rodikliai.) 
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4. VEIKLOS ATLIKTOS RVPL 2018 METAIS SIEKIANT UŽSIBRĖŽTŲ 

STRATEGINIŲ TIKSLŲ 

 

1. TROKŠTAMIAUSIAS DARBDAVYS  

1.1. RVPL įvaizdžio gerinimas. 

Išorinės bei vidinės komunikacijos planas ir jo įgyvendinimas. Publikuoti straipsniai, susiję tiek su 

psichikos sveikata, tiek su RVPL veikla, spaudoje, dalyvauta tiek radijo, tiek TV laidose. Baigiamas kurti 

naujas internetinis puslapis. 

1.2. Nemedikamentinio gydymo kompetencijų ugdymas. Slaugos personalo kompetencijų ir 

atsakomybių didinimas. 

2018 metais paruoštas slaugytojų terapinių kompetencijų ugdymo planas ir pradėtas jo 

įgyvendinimas vidiniais organizacijos resursais, naudojant psichologų komandos kompetencijas. Pravesti 

terapinių kompetencijų mokymai apie jausmų atpažinimą 21 slaugytojui.  

1.3. Darbo užmokesčio motyvacinė sistema – į rezultatą orientuota, integruojanti inovatyvius 

gydymo metodus.  Kompetencijų ugdymo matricos sukūrimas ir įdiegimas 

Sukurtos kompetencijų ugdymo matricos psichologų ir vyr. slaugos administratorių bei pradėti 

paruošiamieji darbai darbo užmokesčio motyvacinės sistemos – orientuotos į rezultatą, integruojant 

inovatyvius gydymo metodus įdiegimui. 

 

2. PACIENTŲ IR ARTIMŲJŲ (GLOBĖJŲ) PASITENKINIMO PASLAUGŲ KOKYBE 

DIDINIMAS 

2.1. Pacientų ir jų artimųjų įtraukimas į gydymo procesą ir į galutinį rezultatą orientuoto 

gydymo vystymas. 

Pradėtas pacientų aktyvus integravimas į gijimo procesą. Paruošta trijų pakopų metodika, 

naudojantis geriausia pasauline ir Lietuvoje esama praktika: kasdienis paciento savijautos vertinimas, 

savaitinis paciento įsitraukimo vertinimas (RVPL geros savijautos rodiklis), pasitenkinimo paslaugomis 

vertinimas, po gydymo (The Psychiatric Inpatient Patient Experience Questionnaire (PIPEQ-OS). 

Aktyviai dirbta nukreipiant pacientus į psichosocialinę reabilitaciją. Skyrių darbuotojams bei 

pacientams pristatyti nauji lankstinukai bei pravesti mokymai apie reabilitacijos naudą. 2017 m. suteiktos 

psichosocialinės reabilitacijos paslaugos tik 89 pacientams, nes sumažėjo paslaugų finansavimas. O 2018 

m. šios paslaugos buvo suteiktos jau 238 pacientams. 

 

2.2. Fizinio suvaržymo stebėsena realiu laiku ir nuolatinio tobulinimo sistema. 

Nuo 2018 metų atliekama fizinio suvaržymo – sisteminga stebėsena. Numatyti prevenciniai 

žingsniai fizinio suvaržymo minimizavimui.  
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Mėnuo 

Fizinio 

suvaržymo 

atvejų skaičius 

Suvaržymą patyrusių 

pacientų skaičius 

Taikytas 

suvaržymas +  

priverst.gyd. 

Viso pacientų 

skaičius gydytų 

ligoninėje 

1 103 73 20 595 

2 90 67 15 535 

3 81 59 9 588 

4 123 107 15 576 

5 131 101 23 595 

6 135 104 20 584 

7 163 146 7 583 

8 119 98 14 605 

9 107 96 13 521 

10 138 111 4 596 

11 148 122 7 536 

12 145 112 9 492 

Viso 1483 1196 156 6806 

 

2.3. Pacientų pasitenkinimo paslaugomis vertinimas už 2018 m. 

Paslaugas teigiamai įvertino 98 % respondentų. Nei vieno pagrįsto pacientų skundo dėl paslaugų 

kokybės. 

 

3. VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS 

Aktyviai įgyvendinta LEAN metodika, jau pasiekta tiesioginė nauda RVPL, ši metodika padėjo 

pamatyti kurie RVPL veikos procesai yra neefektyvūs ir įtraukti visus darbuotojus į nuolatinį veiklos 

procesų tobulinimą, siekiant galutinio tikslo mažinti administracinių užduočių kiekį skyriuose, 

atlaisvinant gydymo padalinių personalo laiką tiesioginiam bendravimui su pacientu. 

3.1. Darbuotojų įtraukimas į veiklos kokybės nuolatinį tobulinimą: 

• Suorganizuota strateginė sesija visiems RVPL darbuotojams, skirta pristatyti strateginius tikslus 

ir atitinkamai pabrėžiant integralias su LEAN įgyvendinimu susijusias strategines kryptis.   

• Pravesti LEAN metodikos mokymai skyrių vedėjams ir vyr. slaugos administratorėms – viso 35 

darbuotojai 

• Skyriuose įdiegtos KAIZEN komunikacijos lentos, skirtos veiklos rezultatų nuolatiniam 

stebėjimui ir darbuotojų aktyviam dalyvavimui veiklos procesų tobulinime. 

• Vykdomi vadovybės GEMBA ugdomieji vizitavimai į skyrius, kurių tikslas pasidalinti su skyrių 

specialistais ekspertinėmis žiniomis ir padėti išspręsti susidariusias problemas. 

3.2. Veiklos procesų standartizavimas ir optimizavimas: 
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• Įdiegta automatizuota dokumentų valdymo sistema; 

• Kraujo tyrimo paėmimo proceso sutrumpinimas nuo 55 iki 8 min. naudojant lipdukus 

identifikuojančius pacientą;  

• Pacientų įtraukimas į maitinimo proceso organizavimą, atlaisvino iki 5 % slaugytojų darbo laiko 

(vid. 20 min. per slaugytoją);  

• Baigiami paruošiamieji dabai darbo laiko grafikų ir tabelių ruošimui bei valdymui tik 

automatizuotoje profitweb sistemoje; 

• Pradėti paruošiamieji darbai skalbinių tvarkymo proceso optimizavimui, kai šiuo metu ūkio reikalų 

tvarkytojos sugaišta  vid. 2 val.  per dieną tvarkant skalbinius; 

• Atlikti paruošiamieji darbai vaistų užsakymo proceso automatizavimui. 

3.3. Efektyvus darbo resursų valdymas: 

• Pradėtas diegti įrankis skirtas pacientų tolygaus užimtumo planavimui, efektyviai panaudojant 

visas turimas specialistų kompetencijas ypatingą dėmesį skiriant psichologų ir ergoterapeutų bei 

socialinių darbuotojų kompetencijų aktyviam panaudojimui; 

• Pradėti paruošiamieji darbai suminei darbo laiko apskaitai įgyvendinti; 

• Viešųjų pirkimų perorganizavimas, iškeliant pirkimus, didesnius nei 10 tūkst. eur., į CPO; 

• Priėmimo skyriaus veiklos kokybės gerinimas, nuo gruodžio mėnesio budėjimams skiriant po 2 

gydytojus, iki to laikotarpio priėmimo skyriuje budėdavo tik po vieną gydytoją. 

 

4. SKAIDRIOS VEIKLOS VERTINIMO SISTEMOS SUKŪRIMAS 

 

4.1. Veiklos vertinimo rodiklių sistemos sukūrimas  

Sukurta veiklos vertinimo rodiklių matrica. Baigti RVPL vidinės komunikacijos įrankio – intraneto 

kūrimo darbai, kuriame įdiegta automatizuota veiklos vertinimo rodiklių sistema, leisianti tiesiogiai 

susieti duomenis registruojamus ESIS sistemoje ir nuolatos stebėti veiklos rodiklius tiek skyriuose, tiek 

administracijoje. 
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5. VšĮ RESPUBLIKINĖS VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖS 2018 M. 

FINANSINIAI RODIKLIAI 

 

5.1. 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 2018 metų 

pradžioje ir pabaigoje 372,7 tūkst. Eur.        

 

5.2. ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMAS PER 2018 METUS 

Eil. 

Nr. 

Ilgalaikio turto pavadinimas Kiekis 

Vnt 

Įsigijimo 

savikainos 

suma, 

tūkst. Eur 

Lėšų šaltinis 

1. Medicininė įranga, iš jų:  56,1  

1.1. Funkcinė elektrinė lova (su čiužiniu) 6 26,1 PSDF 1. 

1.2. Vakuuminis gleivių siurblys 1 2,2 PSDF I. 

1.3. Infuzinė tūrinė pompa 1 2,1 PSDF I. 

1.4. Elektrokardiografas KENZ CARDICO 306 1 1,7 PSDF I. 

1.5. Stacionarus elektrokardiografas su kompiuteruine 

analize KENZ CARDICO 601 

1 2,0 PSDF I. 

1.6. Enterinio maitinimo pompa Kangaroo ePump 1 0,7 PSDF I. 

1.7. Švirkštinis infuzinis siurblys SEP21S Plus 2 3,1 PSDF I. 

1.8. Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas Iternis 

ADV 

1 18,2 PSDF l. 

2. Įranga, iš jų:  4,5  

2.1. Traktorius Husqvarna TC239T 1 3,6 PSDF 1. 

2.2. Mobilusis telefonas Apple iPhone7 plius 1 0,9 PSDF 1. 

3. Kompiuterinė įranga, iš jų:  22,4  

3.1. Daugiafunkcinis įrenginys Kyocera 1 1,8 PSDF 1. 

3.2. Nešiojamas kompiuteris 7 8,1 PSDF 1. 

3.3. Stacionarus kompiuteris su programine įranga 16 12,6 PSDF 1. 

4. Baldai, iš jų:  0,7  

4.1. El. reguliuojamo aukščio konferencijos stalas 1 0,7 PSDF 1 

5. Esminio pagerinimo darbai, iš jų:  6,8  

5.1. Gydymo paskirties pastato (UN.Nr.1093-5005-

8096) 9D2/p korpuso patalpų remonto projektas 

 6,8 PSDF 1. 

 llgalaikis materialusis turtas viso:  90,5  

 Nematerialus turtas viso:  18,2  

 VISO ILGALAIKIO TURTO:  108,7  

 

Perleisto ilgalaikio turto nebuvo. 
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5.3. GAUTOS IR GRĄŽINTOS PER 2018 METUS FINANSAVIMO SUMOS 

Eil. Nr. Pavadinimas 

Suma, 

tūkst. Eur 

Gautos Grąžintos 

1. Iš valstybės biudžeto, iš jų: 111,7 4,4 

1.1. Programa „Sveikatos sistemos valdymas“ tikslinės lėšos 

gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui mokėti 

piniginės lėšos kitoms išlaidoms kompensuoti  

98,8 4,4 

1.2. Programa „Sveikatos sistemos valdymas“ priemonė „Kelti 

sveikatos priežiūros specialistų kvalifikaciją“ 

piniginės lėšos kitoms išlaidoms kompensuoti  

1,1  

1.3. Už vadovavimą studentų pedagoginei praktikai iš Vilniaus 

kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto 

piniginės lėšos kitoms išlaidoms kompensuoti 

11,8  

2. Iš kitų finansavimo šaltinių, iš jų: 50,4  

2.1. Paramos davėjai (medikamentai), iš jų: 47,0  

2.1.1. UAB „Medikona“ 46,6  

2.1.2. UAB „Servier Pharma“ 0,4  

2.2. Valstybinė ligonių kasa (gripo vakcina) 1,2  

2.3. UAB „ALMA LITTERA“ (literatūra) 0,1  

2.4. UAB „Jotema“ (literatūra) 0,1  

2.5. Vilniaus universitetas 

(piniginės lėšos už vadovavimą studentų praktikai)  

0,9  

2.6. Vilniaus kolegija (piniginės lėšos už mokymo kursus)  0,5  

2.7. Valstybinė mokesčių inspekcija 

(piniginės lėšos iki 2 proc. GPM sumos)  

0,6  

 Viso gautų ir grąžintų finansavimo sumų: 162,1 4,4 

 

5.4. PANAUDOTOS VEIKLAI PER 2018 METUS FINANSAVIMO SUMOS 

Eil. Nr. Pavadinimas Suma, tūkst. eur 

1. Iš valstybės biudžeto, iš jų: 110,1 

1.1. Projektas „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas VšĮ 

Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje" 

nepiniginiam turtui įsigyti 

0,9 

1.2. Projektas „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir 

pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje 

ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos 

ligoninėje“ nepiniginiam turtui įsigyti  

1,8 

 

  

1.3. Projektas „Išankstinės pacientų registracijos sistemos 

plėtra (IPR-2)“ nepiniginiam turtui įsigyti 
0,1 

1.5. Programa „Sveikatos sistemos valdymas“ tikslinės lėšos 

gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui mokėti 

kitoms išlaidoms kompensuoti 

94,4 

1.6. Programa „Sveikatos sistemos valdymas“ priemonė „Kelti sveikatos 

priežiūros specialistų kvalifikaciją“ 

kitoms išlaidoms kompensuoti 

 

1,1 

1.7. Už vadovavimą studentų pedagoginei praktikai iš Vilniaus 

kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto 

kitoms išlaidoms kompensuoti 

 

11,8 
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2. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų, iš jų 17,3 

2.1. Projektas „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas VšĮ 

Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje" 

 nepiniginiam turtui įsigyti 

 

6,7 

2.2. Projektas „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir 

pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje 

ligoninėje, Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos 

ligoninėje“ nepiniginiam turtui įsigyti  

10,0 

 

2.3. Projektas „Išankstinės pacientų registracijos sistemos 

plėtra (IPR-2)“ nepiniginiam turtui įsigyti 
0,6 

3. Iš kitų finansavimo šaltinių, iš jų: 38,6 

3.1. Finansavimo sumų davėjai (ilgalaikio turto nudėvėta dalis) 0,4 

3.2. Paramos davėjai (medikamentai) 35,4 

3.3. Valstybinė ligonių kasa (gripo vakcina) 1,2 

3,4. UAB „ALMA LITTERA ir UAB „Jotema“ (literatūra) 0,2 

3.5. Vilniaus universitetas 

(piniginės lėšos už vadovavimą studentų praktikai)  
0,9 

3.6. Vilniaus kolegija (piniginės lėšos už mokymo kursus)  0,5 

 Viso panaudotų finansavimo sumų: 166,0 

 

5.5.PAJAMOS 

Eil. 

Nr. 
Straipsniai 

% 

 

Ataskaitinis 

laikotarpis, 

tūkst. Eur 

1 2 3 4 

1. PAGRINDINĖS VEIKLOS 

PAJAMOS, iš jų: 

100,0 

 

11 962,7 

1.1. FINANSAVIMO PAJAMOS, iš jų: 1,4 166,0 

1.1.1. Iš valstybės biudžeto  110,1 

1.1.2 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų lėšų 

 

 

17,3 

1.1.3. Iš kitų finansavimo šaltinių  38,6 

1.2. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS 

PAJAMOS, iš jų: 

98,6 

 

11 796,7 

1.2.1. už asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš 5-ių TLK  11 786,5 

1.2.2. už išrašytus pacientams kompensuojamų vaistų pasus iš VTLK   

1.2.3. už mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugas (fiziniai ir 

juridiniai 

asmenys) 

 10,2 

 

5.6. SĄNAUDOS PER 2018 METUS, IŠ JŲ – IŠLAIDOS DARBO UŽMOKESČIUI 

Eil. Nr. Sąnaudų straipsniai 
% 

 

Ataskaitinis 

laikotarpis, 

tūkst.  Eur 

1 2  3 

I PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS, iš jų: 100,0 11 272,5 

I.1. Darbo užmokesčio, socialinio draudimo, iš jų: 82,4 9 285,8 
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 - darbo užmokesčio  7 007,7 

 - darbo užmokesčio atostogų kaupimai  73,2 

 - socialinio draudimo  2 182,1 

 - social. draud. dėl sukauptų atostogų kaupimo  22,8 

I.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos 1,5 169,4 

I.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių, iš jų: 2,6 287,7 

 - šildymas  175,9 

 - elektros energija  76,6 

 - vanduo  22,9 

 - ryšių paslaugos  12,3 

I.4. Komandiruočių 0,0 1,8 

I.5. Transporto 0,0 1,4 

I.6 Kvalifikacijos kėlimo 0,2 20,7 

I.7. Paprasto remonto ir eksploatavimo, iš jų: 1,3 146,5 

 - paprasto remonto  61,6 

 - eksploatavimo  84,9 

I.8. Nuvertėjimo ir nurašytų sumų 0,0 0,5 

I.9. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina, iš jų: 4,3 483,9 

 - medikamentai  257,7 

 - tvarsliava, kraujo produktai, vakcina  145,1 

 - mažaverčio ūkinio ir medicininio inventoriaus  31,6 

 - kuras, transporto atsarginės dalys  8,7 

 - kitos atsargos  40,8 

I.10. Socialinių išmokų 0,4 41,9 

I.11. Kitų paslaugų, iš jų: 5,2 588,5 

 - pacientų maitinimas  400,8 

 - skalbimas  66,9 

 - draudimo(priv. pacient. žal., transp., įrangos, pastatų)  40,4 

 - laborat. ir kiti tyrimai, atlikti kitose  ASPĮ  14,8 

 - kitų paslaugų  65,6 

I.12. Kitos, iš jų: 2,1 244,4 

 - PVM mokestinės sąnaudos  235,1 

 - kitos  9,3 

Išlaidos darbo užmokesčiui, socialinio draudimo įmokoms per 2018 metus sudarė 8 994,0 tūkst. 

Eur. 

 

5.7. GRYNOJO PERVIRŠIO AR DEFICITO DINAMIKA 

Laikotarpis Perviršis (+), deficitas (-) (suma, tūkst. Eur) 

Ataskaitinio laikotarpio Sukauptas 

2014-12-31  1 227,5 

2015-12-31 372,2 1 599,7 

2016-12-31 22,1 1 621,8 

2017-12-31 897,5 2 519,3 

2018-12-31 690,2 3 209,5 

 

 

5.8. DARBUOTOJŲ SKAIČIUS 2018 METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE 

 

Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės darbuotojų skaičius:  

2018 m. sausio 1 d. – 630.    



40 

 

2018 m. gruodžio 31 d. – 633. 

Informacija teikiama su gydytojais rezidentais. 

 

5.9. SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS 2018 M. 

Viešojoje įstaigoje Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje valdymui priskiriama ligoninės 

vadovybės skyrius: direktorius, 4 direktoriaus pavaduotojai, direktoriaus patarėjas ir vyriausiasis 

buhalteris. Sąnaudos valdymui per 2018 m. sudaro 282,5 tūkst. Eur, tai sudaro 2,5 proc. visų įstaigos 

sąnaudų. 

 

Valdymo sąnaudų detalizacija: 

Eil.  Nr Sąnaudų straipsniai Suma, tūkst. Eur % 

1. 
Darbo užmokestis, valstybinio socialinio 

draudimo įmokos 
272,8 96,6 

2. Kvalifikacijos kėlimo 3,0 1,1 

3. Ryšiai 0,7 0,2 

4. Kitos sąnaudos 6,0 2,1 

 Viso: 282,5 100,0 

 

DUOMENYS APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO 

DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVO IŠMOKOMS 

Ataskaitiniu laikotarpiu už Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės veiklą 

atsakingas yra direktorius Arūnas Germanavičius. 

Direktoriaus darbo užmokestis nustatytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

įsakymu. Per 2018 metus ligoninės direktoriui priskaičiuota darbo užmokesčio suma 35,1 tūkst. Eur. Kitos 

išmokos: kvalifikacijos kėlimo išlaidoms 1,3 tūkst. Eur ir komandiruotės išlaidoms 1,5 tūkst. Eur.  

 

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. 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKAMOS SU VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKU 

SUSIJUSIEMS ASMENIMS, NURODYTIEMS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO  

3 STRAIPSNIO 3 DALYJE 
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Viešojoje įstaigoje Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje nebuvo išmokų su įstaigos 

dalininku susijusiems asmenims, nurodytiems Viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje. 

 

REIKŠMINGI SANDORIAI 

 

Eil. 

Nr. 

Sandorio šalis Sandorio 

objektas 

Suma, 

Eur***** Pavadinimas* Kodas** Registras*** Adresas**** 

1. - - - - - - 

2.       

3.       

...       

     Iš viso - 

* Jei tai juridinis asmuo, nurodoma teisinė forma ir pavadinimas, jei fizinis asmuo – vardas ir pavardė. 

** Nurodomas juridinio asmens kodas. 

*** Nurodomas registras, kuriame kaupiami ir saugomi juridinio asmens duomenys. 

**** Jei tai juridinis asmuo, nurodoma buveinė (adresas), jei fizinis asmuo – adresas korespondencijai. 

***** Jei sandoris yra apmokestinamas PVM, viešoji įstaiga, kuri yra PVM mokėtoja, sumą nurodo be PVM, o viešoji įstaiga, 

kuri nėra PVM mokėtoja, – su PVM. 

 

SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS  

 

Eil. 

Nr. 

Susijusi šalis 

Sandorio objektas 
Suma, 

Eur****** 
Pavadinimas* Kodas** Registras*** Adresas**** Santykių 

pobūdis***** 

1. Lietuvos 

Respublikos 

sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

188603472 Juridinių 

asmenų 

registras 

Vilniaus 

g. 33, LT-

01506 

Vilnius 

Įstaigos 

dalininkas 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistų 

profesinės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programų 

organizavimas 

ir vykdymas 

528,00 

 

2. Lietuvos 

Respublikos 

sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

188603472 Juridinių 

asmenų 

registras 

Vilniaus 

g. 33, LT-

01506 

Vilnius 

Įstaigos 

dalininkas 

Sveikatos 

priežiūros 

specialistų 

profesinės 

kvalifikacijos 

tobulinimo 

programų 

organizavimas 

ir vykdymas 

600,00 
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* Jei tai juridinis asmuo, nurodoma teisinė forma ir pavadinimas, jei fizinis asmuo – vardas ir pavardė. 

** Nurodomas juridinio asmens kodas. 

*** Nurodomas registras, kuriame kaupiami ir saugomi juridinio asmens duomenys. 

**** Jei tai juridinis asmuo, nurodoma buveinė (adresas), jei fizinis asmuo – adresas korespondencijai. 

***** Nurodomas susijusių šalių santykių pobūdis remiantis Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo 

sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 19.3 papunkčiu. 

****** Jei sandoris yra apmokestinamas PVM, viešoji įstaiga, kuri yra PVM mokėtoja, sumą nurodo be PVM, o viešoji įstaiga, 

kuri nėra PVM mokėtoja, – su PVM. 

 

  

 

 

Direktorius    med. dr. profesorius Arūnas Germanavičius 

3. Lietuvos 

Respublikos 

sveikatos 

apsaugos 

ministerija 

188603472 Juridinių 

asmenų 

registras 

Vilniaus 

g. 33, LT-

01506 

Vilnius 

Įstaigos 

dalininkas 

Ilgalaikio 

materialaus 

turto, 

trumpalaikio 

materialaus 

turto panauda  

121 690,83 

 

12 999,30 

      Iš viso 135 818,13 


