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SANTRUMPOS 

 

ARDS – vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos dienos stacionaras 

ASP – asmens sveikatos priežiūra 

ASPĮ – asmens sveikatos priežiūros įstaiga 

BVP – bendrasis vidaus produktas 

ESPBI IS – Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros 

informacinės sistemos 

ES SF – Europos sąjungos struktūriniai fondai 

FMR – fizinė medicina ir reabilitacija 

KP – konsultacinė poliklinika 

KŠL – koronarinė širdies liga 

KT – kompiuterinė tomografija 

LIGSL – lėtinė išeminė galvos smegenų liga 

MMA – minimali mėnesinė alga 

PAH – pirminė arterinė hipertenzija 

PKI – perkutantinė koronarinė intervencija 

PSDF – Privalomojo sveikatos draudimo fondas 

PSP – pirminės sveikatos priežiūra 

PSPĮ – pirminės sveikatos priežiūros įstaiga 

PTVAA – perkutaninė transliuminalinės vainikinių arterijų angioplastika 

ORITS – Operacinės, reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrius 

RŠL – Respublikinė Šiaulių ligoninė 

SPĮ – sveikatos priežiūros įstaiga 

SVEIDRA – Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema 

SŽVAD – storosios žarnos vėžio ankstyvoji diagnostika 

ŠRASPĮ IS – Šiaulių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigų informacinė sistema 

ŠN – širdies nepakankamumas 

TLK – teritorinė ligonių kasa 

VDU – vidutinis darbo užmokestis 

VGT – vidutinė gulėjimo trukmė 

VšĮ – viešoji įstaiga 

VU – Vilniaus universitetas 

NVI – Nacionalinis vėžio institutas 

LSMU – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 
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I. ĮVADAS 

 

2016 metais Joniškio ligoninė toliau sėkmingai įgyvendino Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2015 m. gruodžio 9 d. nutarimu Nr. 1290 „Dėl Ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir 

ligoninių tinklo konsolidavimo etapo plano patvirtinimo“ patvirtintą Ketvirtojo sveikatos sistemos 

plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo etapo planą (toliau – Planas). Įgyvendinant šį Vyriausybės 

nutarimą, siekiant sveikatos sektoriaus efektyvumo ir geresnės paslaugų kokybės, Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2016 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. V-532 „Dėl Šiaulių 

apskrities asmens sveikatos priežiūros paslaugų restruktūrizavimo plano patvirtinimo“, atsižvelgęs į 

Šiaulių apskrities ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo etapo 

įgyvendinimo koordinavimo tarybos (toliau – koordinavimo taryba) pasiūlymus, patvirtino 

apskrities sveikatos įstaigų restruktūrizavimo planą, atsižvelgiant į kiekvienos ligoninės galimybes 

ir veiklos rodiklius. 

Plane numatytos trys veiklos kryptys, iš kurių 2-oji ir 3-ioji kryptys ypač aktualios Joniškio 

ligoninei: 

 Pirmoji kryptis – pirminės sveikatos priežiūros grandies stiprinimas, ambulatorinių paslaugų 

plėtra, profilaktika. 

 Antroji kryptis – slaugos, ilgalaikio gydymo, paliatyviosios pagalbos ir geriatrijos paslaugų 

(geriatrija – vidaus ligų subspecialybė, kuri orientuota į senyvo amžiaus žmonių sveikatos 

priežiūrą) plėtra bei intensyvesnis dienos stacionaro, dienos chirurgijos, stebėjimo paslaugų 

vystymas.  

 Trečioji kryptis – atsisakyti perteklinių aktyvaus gydymo lovų, tobulinti ligoninių vidaus 

struktūrą, specializuotas paslaugas keisti slaugos ir dienos stacionaro / ambulatorinėmis 

paslaugomis, nepabloginant šių paslaugų kokybės ir saugumo.       

 

II. BENDRIEJI ĮSTAIGOS DUOMENYS 

 

Viešoji įstaiga Joniškio ligoninė (toliau – ligoninė, įstaiga) yra juridinis asmuo, pelno 

nesiekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, organizacinį, finansinį, teisinį savarankiškumą, savo 

antspaudą ir sąskaitas banko įstaigose, veikianti pagal Joniškio rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2011 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. A-546 patvirtintus ir teisės aktų nustatyta tvarka  

įregistruotus  įstatus,  teikianti  ambulatorines  ir  stacionarines  asmens  sveikatos  priežiūros 

paslaugas  pagal  sutartis  su  užsakovais – Teritorinėmis  ligonių  kasomis.  Įstaigos  identifikavimo 

numeris – 157659081, įregistruota 1994 m. spalio 14 d. Buveinė – Pašvitinio g. 21, Joniškis, LT-

84152. Įstaigos veikla neterminuota. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės, pagal savo prievoles 

atsako savo turtu. Ligoninės steigėjas – Joniškio rajono savivaldybės taryba, savininkas – Joniškio 

rajono savivaldybė. 

Įstaigai 1999 m. gruodžio 30 d. išduota asmens sveikatos priežiūros licencija Nr. 1108, 

atnaujinta 2015 m. lapkričio 5 d. (1 priedas). Ligoninei vadovauja vyriausiasis gydytojas 

Edmundas Baltakis. Ligoninėje pagal Ligoninės struktūrą, patvirtintą Joniškio rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2014 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. A-785 (Joniškio rajono savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 25 d. įsakymo Nr. A-174 redakcija), veikia: 

 Priėmimo–skubiosios pagalbos skyrius, turintis 4 lovas stebėjimo paslaugoms teikti, 

 I Vidaus ligų skyrius, 

 II Vidaus ligų skyrius su neurologinio profilio lovomis, 

 Vaikų ligų skyrius, 

 Chirurgijos–ortopedijos traumatologijos skyrius, 

 Operacinės, reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrius, 

 Palaikomojo gydymo, slaugos ir paliatyviosios pagalbos skyrius, 

 Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius, 
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 Vaikų vystymosi sutrikimų ankstyvos reabilitacijos dienos stacionaras, 

 Konsultacinė poliklinika su Slaugytojo diabetologo kabinetu, 

 Klinikinės diagnostikos skyrius, 

 Radiologijos skyrius, 

 Dantų protezavimo kabinetas, 

 Vaistinė, 

 Sterilizacinė, 

 Ūkio skyrius,  

 Buhalterija – bendras skyrius, 

 Administracija. 

Joniškio ligoninės darbuotojų skaičius 2015 m. pabaigoje buvo 242 darbuotojai. 2016 m. 

pabaigoje – 236 darbuotojai. 

2015 m. atnaujinta licencija Klinikinės diagnostikos laboratorijos veiklai – joje kokybiškai ir 

patikimai atliekami biocheminiai, hematologiniai, imunologiniai, imunofermentiniai, kraujo grupių 

nustatymo bei kraujo suderinamumo tyrimai. Per ligoninės Vaistinę, veikiančią pagal 2008 m. 

vasario 21 d. vaistinės veiklos licenciją Nr. 0750, ligoninė iš didmeninių farmacinių kompanijų 

įsigyja, nustatyta tvarka apskaito ir išduoda reikalingus vaistinius preparatus, medicinos pagalbos 

priemones. Dantų protezavimo paslaugas teikia ligoninės Dantų protezavimo kabinetas. Įstaiga 

užtikrina teikiamų paslaugų kokybę, diegdama kokybės sistemos procedūras, vykdydama nuolatinį 

paslaugų kokybės gerinimą, atlikdama veiklos vidaus auditus, ypatingą dėmesį kreipdama personalo 

politikos klausimams. 

 

Joniškio ligoninės misija – teikti mokslu ir pažangiomis technologijomis pagrįstas, 

kokybiškas, saugias, visuotinai prieinamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas veiklos licencijos 

apibrėžtose srityse, aktyviai dalyvauti visuomenės ir asmens sveikatos stiprinimo veikloje. 

 

Joniškio ligoninės vizija – patraukli, europietiškus standartus atitinkanti, racionaliai 

žmogiškuosius ir finansinius išteklius valdanti, nuosekliai gerinanti sveikatos priežiūros paslaugų 

kokybę ligoninė. 

 

Joniškio ligoninės strateginiai tikslai: 

1. Sergamumo ir mirtingumo rajone mažinimas, naudojant naujausius mokslo pasiekimus ir 

technologijas.  

2. Nuolatinis personalo kvalifikacijos kėlimas ir mokymas, komandinio darbo metodų 

taikymas, vykdant darbo organizavimą.  

3. Kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo užtikrinimas. 

4. Stacionarinių paslaugų apimties mažinimas, plečiant alternatyvias veiklos formas: dienos 

stacionarą, trumpalaikio gydymo ir pacientų stebėjimo Priėmimo–skubios pagalbos skyriuje 

paslaugas, II lygio ambulatorinių – konsultacinių paslaugų plėtra. 

Įstaigoje veikia kolegialūs valdymo organai: Stebėtojų taryba, Etikos komisija, Gydymo 

taryba, Slaugos taryba. Kolegialių valdymo organų nariams darbo užmokestis ar kitos išmokos 

nemokamos. 

 

III. 2016 M. FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

Joniškio ligoninės pajamos gaunamos iš šių finansavimo šaltinių:  

 PSDF biudžeto pagal sutartis su Teritorinėmis ligonių kasomis, 

 Valstybės biudžeto, Joniškio rajono savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų 

šaltinių, 

 Už suteiktas mokamas paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims. 
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Joniškio ligoninės 2016 metų Finansinės veiklos ataskaita pateikiama 2 priede. 

 

Pajamos už suteiktas paslaugas iš PSDF biudžeto.  
Už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal turimą licenciją 2016 m. Joniškio 

ligoninė gavo 3 336 903,85 Eur arba 117 474,59 Eur (3,5 proc.) daugiau nei 2015 m., kai buvo 

gauta 3 219 429,26 Eur pajamų. 

Didžiąją gautų lėšų dalį 3 202 148,31 Eur arba 95,96 proc. sudaro pajamos už suteiktas 

paslaugas iš PSDF biudžeto pagal sutartis su Teritorinėmis ligonių kasomis. Likusią gautų pajamų 

dalį 134 755,54 Eur arba 4,06 proc. sudaro lėšos, gautos už fiziniams ir juridiniams asmenims 

suteiktas mokamas sveikatos priežiūros paslaugas.  

2016 m. iš PSDF biudžeto uždirbta 81 630,18 Eur arba 2,6 proc. daugiau lėšų nei 2015 m. 

2015-2016 m. iš PSDF gautų lėšų struktūra eurais pateikta 1 lentelėje, lėšų iš PSDF pasiskirstymas 

procentais 2016 m., atsižvelgiant į paslaugų grupes, pavaizduotas 1 paveiksle.  

 

1 lentelė 
 

Joniškio ligoninės 2015-2016 m. suteiktų paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, struktūra 

 

Eil. nr. 

 

 Paslaugos 

 

2016 m. (Eur) 

 

2015 (Eur) 

 

1.  Ambulatorinės specializuotos paslaugos 927 534,78 896 714,44 

2.  Stacionarinės paslaugos 1 674 654,48 1 691 620,24 

3.  Palaikomasis gydymas ir slauga 430 589,48 367 958,18 

4.  Kompiuterinė tomografija 78 832,36 77 524,25 

5.  Ambulatorinė reabilitacija 58 161,31 56 536,08 

6.  Dantų protezavimas 24 083,42 23 837,65 

7. 

 Storosios žarnos vėžio ankstyvos 

diagnostikos programa 8 292,48 6 327,29 

Iš viso: 3 202 148,31 3 120 518,13 

 

2016 m. Joniškio ligoninė teikė antrinio lygio stacionarines, specializuotas ambulatorines 

(stebėjimo, dienos terapijos, dienos chirurgijos, kalbos korekcijos, skubios pagalbos, gydytojų 

specialistų konsultacijų) paslaugas, ambulatorinės reabilitacijos, slaugos ir palaikomojo gydymo, 

paliatyviosios pagalbos, dantų protezavimo, brangiųjų tyrimų (kompiuterinės tomografijos) 

paslaugas Joniškio rajono ir kitiems Lietuvos Respublikos gyventojams.  

Joniškio ligoninė iš PSDF biudžeto apmokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikė 

pagal sudarytas sutartis su Šiaulių, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio, Vilniaus TLK. Pagrindinis 

paslaugų užsakovas – Šiaulių TLK. 2016 m. didžiausią pajamų iš PSDF biudžeto dalį 1 674 654,48 

Eur arba 52,3 proc. ligoninė gavo už sutektas stacionarines paslaugas. Lyginant su 2015 m., šių 

paslaugų apimtis per 2016 m. sumažėjo 16 965,76 Eur arba 1 proc. To ir siekiama, 

restruktūrizuojant sveikatos priežiūros sistemą: stacionarinių paslaugų apimtis turi mažėti 

ambulatorinių paslaugų sąskaita. 

Už suteiktas specializuotas ambulatorines paslaugas 2016 m. gauta 927 534,78 Eur, tai sudaro 

beveik 29 proc. visų PSDF lėšų arba 3,3 proc. daugiau nei 2015 metais. Įgyvendinant šalyje ir 

rajone ketvirtojo etapo Planą (anksčiau minėtą I skyriuje), kaip tik ambulatorinių paslaugų apimtis 

turi būti nuolat didinama. 

Už kompiuterinės tomografijos paslaugas 2016 m. uždirbta 78 832,36 Eur, tai sudaro 2,46 

proc. visų PSDF lėšų ir tai yra 1,7 proc. daugiau nei 2015 m. 
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2016 m. didėjo pajamos ir už ambulatorinės reabilitacijos paslaugas – jų gauta 58 161,31 Eur, 

tai yra 1,82 proc. visų PSDF biudžeto lėšų arba 2,8 proc. daugiau nei 2015 m.  

Už dantų protezavimo paslaugas 2016 m. uždirbta 24 083,42 Eur, t. y. 0,75 proc. uždirbtų 

PSDF lėšų, arba 1 proc. daugiau nei 2015 m. Teisę į dantų protezavimo išlaidų kompensavimą turi 

asmenys, sulaukę senatvės pensijos amžiaus, asmenys, pripažinti nedarbingais arba iš dalies 

darbingais ir vaikai. 

 

 

 
 

1 pav. 2016 m. PSDF biudžeto lėšomis suteiktų paslaugų struktūra procentais 

 

Nuo 2015 m. pradėtos teikti paliatyviosios pagalbos paslaugos sunkiai beviltiškai sergantiems 

pacientams ir šių paslaugų poreikis auga: 2015 m. gydyta 20, o 2016 m. – 29 tokie pacientai arba 31 

proc. daugiau. Atsižvelgiant į gyventojų skaičių rajone, Joniškio ligoninėje įsteigtos 2 paliatyviosios 

slaugos lovos. Kartu su paliatyviosios pagalbos paslaugomis už palaikomąjį gydymą ir slaugą iš 

PSDF biudžeto 2016 m. uždirbta 430 589,48 Eur, tai sudaro 13,45 proc. visų PSDF uždirbtų lėšų 

arba 14,5 proc. daugiau nei 2015 m. Įgyvendinant anksčiau minėtą ketvirtojo etapo Planą, 

palaipsniui didinamas slaugos lovų skaičius nuo 2 iki 3 lovų / 1 000 gyventojų, todėl šių paslaugų 

skaičius turi augti. Joniškio ligoninėje slaugos lovų skaičius nuo 42 iki 47 padidintas nuo 2016 m. 

birželio 1 d.  

2016 m. už Storosios žarnos vėžio ankstyvos diagnostikos programą gauta 8 292,48 Eur arba 

0,26 proc. visų gautų PSDF biudžeto lėšų ir tai yra 23,7  proc. daugiau nei 2015 m. Storosios žarnos 

vėžio ankstyvos diagnostikos programa skirta 50–74 metų amžiaus asmenims, ligoninei yra 

apmokama už gydytojo specialisto konsultaciją su kolonoskopija (storosios žarnos endoskopinis 

tyrimas). 

 

Pajamos iš valstybės ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto. 

Joniškio ligoninės savininko – Joniškio rajono savivaldybės įnašo vertė finansinių metų 

pradžioje – 81 042,73 Eur, finansinių metų pabaigoje – 105 929,73 Eur. Joniškio rajono 

savivaldybė per 2016 m. dalininko įnašą padidino 24 887 Eur. 2016 m. Joniškio ligoninės iš 

Valstybės biudžeto, Joniškio rajono savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių gautos 

lėšos pateikiamos 2 lentelėje. 

 

29%

52,3%

13,5%

2,5%

1,8%
0,7% 0,2%

Ambulatorinės pasl. Stacionarinės pasl. Palaik. gyd. ir slauga KT

Amb. reabilitacija Dantų protez. SŽVAD
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2 lentelė 

 

2016 m. Joniškio ligoninės iš Valstybės biudžeto, Joniškio rajono savivaldybės biudžeto, 

Europos Sąjungos ir kitų šaltinių gautos lėšos 

 

Eil. nr. Finansavimo šaltinis Gauta suma (Eur) 

1. Valstybės biudžeto lėšos 358,83 

2. Savivaldybės biudžeto lėšos 13 585,82 

3. Europos Sąjungos lėšos - 

4. Kiti šaltiniai 2 031,41 

Iš viso 15 976,06 

 

Joniškio ligoninės sąnaudos. 

2016 m. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Joniškio ligoninės sąnaudos sudarė – 3 578 213,76 

Eur, iš jų darbo užmokesčio sąnaudos – 2 476 947,92 Eur arba 69 proc. nuo visų sąnaudų. Darbo 

užmokesčio fondas 2016 m. palyginti su 2015 m. padidėjo 94 432 Eur arba 4 proc. 2016 m. 

palyginus su 2015 m. bendrų sąnaudų buvo daugiau 147 251 Eur arba 4,3 proc. Joniškio ligoninė 

per 2016 m. įsigijo ilgalaikio turto už 10 155,50 Eur. Joniškio ligoninės 2015-2016 metų sąnaudų 

struktūra eurais ir procentais pateikta 3 lentelėje ir 2 paveiksle. 

 

3 lentelė 

 

Joniškio ligoninės 2015-2016 m. sąnaudų struktūra 

      

 

Eil. nr. Sąnaudų grupė 2016 m. (Eur) 2015 m. (Eur) 

 

 
1. Darbo užmokestis ir įmokos SODRAI 2 476 948 2 382 516 

 

 
2. Kraujo produktai 33 228 25 173 

 

 
3. Medicinos reikmenys 251 643 257 439 

 

 
4. Pacientų transportavimas 10 817 13 752 

 

 
5. Komunalinės paslaugos 128 245 137 630 

 

 
6. Maitinimas 144 211 116 764 

 

 
7. Kitos sąnaudos 533 122 497 689 

 

 
Iš viso 3 578 214 3 430 963 

  

Pajamos už mokamas paslaugas. 

Per 4 proc. lėšų už asmens sveikatos priežiūros paslaugas 2016 metais buvo uždirbta, teikiant 

mokamas paslaugas fiziniams (dirbantieji galimos profesinės rizikos sąlygomis, vairuotojai, 

norintieji įsigyti civilinį ginklą, pacientai) ir juridiniams asmenims (savivaldybė, kitos SPĮ ir pan.). 

Tokių paslaugų 2016 m. suteikta už 134 756 Eur arba 26,6 proc. daugiau nei 2015 m. (2015 m. 

gauta 98 911 Eur). Reikšmingą lėšų už mokamas paslaugas padidėjimą 2016 m. lėmė indeksuotas 

mokamų paslaugų kainynas. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, sveikatos priežiūros paslaugų 

kainodara, kaip ir leidimas indeksuoti kainas, yra SAM kompetencijoje. 2016 m. Joniškio ligoninėje 

už mokamas paslaugas gautų lėšų struktūra pateikta 4 lentelėje. 



Viešosios įstaigos Joniškio ligoninės 2016 metų veiklos ataskaita 

9 

 

 
 

2 pav. Joniškio ligoninės 2016 metų sąnaudų struktūra procentais 

 

4 lentelė 

 

Joniškio ligoninės 2016 m. už mokamas paslaugas gautų lėšų struktūra 

 

Eil. 

nr. 
Paslaugos Lėšos 

eurais 
Procentas nuo 

bendros sumos 

1. Kompiuterinė tomografija 2 500,67 1,86 

2. Rentgenogramos 1 872,84 1,39 

3. Echoskopijos 1 283,47 0,95 

4. Slauga ir palaikomasis gydymas 65 772,74 48,81 

5. Laboratoriniai tyrimai 2 259,28 1,68 

6. Centralizuota sterilizacinė 80,93 0,06 

7. Funkcinė diagnostika 41,80 0,03 

8. Nėštumo nutraukimas 564,18 0,42 

9. Mokamos nemedicininės paslaugos 1 908,39 1,42 

10. II lygio gydytojų konsultacijos 9 333,31 6,93 

11. Fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugos 11 122,60 8,25 

12. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai 11 321,95 8,40 

13. Gydytojo ortopedo odontologo paslaugos 23 963,78 17,78 

14. Mokamos stacionarinės paslaugos 273,09 0,20 

15. Vaikų globa (savivaldybės) 1 136,16 0,84 

16. 

Girtumo, apsvaigimo nuo psichotropinių medžiagų 

nustatymas 
979,35 0,73 

17. Procedūros 272,00 0,20 

18. Kitos paslaugos  69,00 0,05 

Viso 134 755,54 100,00 
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Analizuojant fizinių ir juridinių asmenų lėšomis apmokėtas paslaugas, matome, kad beveik 

pusę papildomų lėšų – 48,81 proc. ligoninė gavo, teikdama palaikomojo gydymo ir slaugos 

paslaugas pacientams, kurie nebuvo apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ar buvo gydomi 

ilgiau, nei nustatytas iš PSDF biudžeto lėšomis apmokamas limitas (120 kalendorinių dienų per 

metus). Už gydytojo ortopedo odontologo paslaugas (gydomąjį dantų protezavimą) gauta beveik 18 

proc. lėšų už profilaktinius sveikatos tikrinimus gauta – 8,4 proc. lėšų (čia didelę dalį lėšų sudaro 

lėšos už rentgenologinį profilaktinį tikrinimą, pacientų srautas žymiai padidėjo, Joniškio PSP 

centrui netekus galimybės eksploatuoti turėtą florografo aparatą), už kitus fizinių ar juridinių 

asmenų lėšomis apmokėtus ir atliktus radiologinius tyrimus (kompiuterinės tomografijos, 

echoskopinius tyrimus, rentgenogramas) įstaiga papildomai uždirbo dar 4,2 proc. lėšų. Daugiau nei 

15 proc. pajamų gauta už gydytojų specialistų mokamas konsultacijas ir mokamas fizinės medicinos 

ir reabilitacijos paslaugas.  

Joniškio rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė) pagal sutartis finansavo be tėvų globos 

likusių vaikų laikinojo apgyvendinimo ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir be tėvų globos 

likusių vaikų parengimo į socialinės globos įstaigas sveikatos priežiūros paslaugų teikimą 

ligoninėje. 2016 m. už šias paslaugas iš Savivaldybės gauta 1 136,16 Eur.  

Iš Savivaldybės Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų buvo skirta 600 

Eur Tuberkuliozės prevencijos tęstinei programai „Ankstyvas tuberkuliozės atvejų ir recidyvų 

išaiškinimas bei kontroliuojamo gydymo užtikrinimas“ finansuoti (2012 m. buvo skirti 2 607 Eur, 

2013 m. – 3 475 Eur, 2014 m. – 1 448 Eur, 2015 m. – 1 500 Eur). Programa įgyvendinta, numatyti 

rezultatai pasiekti. Pasikeitus teisės aktams, tuberkuliozės kontroliuojamo gydymo, tiesiogiai stebint 

medicinos personalui, paslaugos perduodamos savivaldybės pavaldumo PSPĮ, Joniškio rajone – 

Joniškio PSP centrui. 

Iš PSDF biudžeto lėšų finansuojamų paslaugų balo vertės vidurkis 2016 metais buvo 1,1025 

(2015 m. – 0,99). 

Atkreiptinas dėmesys, kad stacionare gydomiems pacientams nereikia primokėti už vaistus ir 

medicininės pagalbos priemones, išskyrus tuos atvejus, kai pacientas, leidus gydančiajam gydytojui, 

pageidauja gauti papildomų paslaugų, pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti nebūtinų paslaugų, 

medžiagų, tyrimų, medikamentų, medicinos pagalbos priemonių, procedūrų, kai pacientas nėra 

aktyvaus gydymo etape arba kai pacientas pasirenka brangiau kainuojančias ligoninėje teikiamas 

asmens sveikatos priežiūros paslaugas, medžiagas, tyrimus, vaistus, medicinos pagalbos priemones, 

procedūras. 

Vadovaujantis ligoninės vyriausiojo gydytojo patvirtintu medikamentu sąrašu, skyriai 

pakankamai aprūpinami vaistiniais preparatais: 2016 m. medikamentams ir medicininėms 

priemonėms išleista 264 266 Eur arba 2,4 proc. mažiau nei 2015 m. (2015 m. išleista 270 818 Eur), 

nes buvo gydytas mažesnis pacientų skaičius. Iš viso sąnaudos medikamentams ir medicininėms 

priemonėms 2016 m. sudarė 7,4 proc. nuo visų ligoninės sąnaudų. Gretutiniams susirgimams gydyti 

išrašomi kompensuojamieji vaistai, kaip reglamentuoja sveikatos apsaugos ministro įsakymai.  

Informacija apie Joniškio ligoninės 2016 metais gautas lėšas, finansavimo šaltinius, jų 

panaudojimą pagal išlaidų rūšis, įstaigos valdymo išlaidų sąnaudas, išlaidas vadovo darbo 

užmokesčiui, įsigytą ilgalaikį turtą pateikiama Finansinės veiklos ataskaitoje (2 priedas). 

 

IV. STACIONARO VEIKLA 

 

2016 m. pradžioje Joniškio ligoninėje lovų skaičius buvo iš viso – 125, iš jų aktyvaus gydymo 

lovų – 81. Įgyvendinant ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo 

etapo plano nuostatas, siekiant gerinti ligoninės veiklos rodiklius, ligoninės vyriausiojo gydytojo 

įsakymu nuo 2016 m. vasario 1 d. sumažintas stacionaro aktyvaus gydymo lovų skaičius dar 16 

proc. (2015 m. – 25 proc.), t. y. 13 lovų iš 81. Sumažintų stacionaro aktyvaus gydymo lovų sąskaita 

buvo plėtojamos dienos stacionaro paslaugos, panaudojant atsilaisvinusią infrastruktūrą ir 
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personalą. Nuo 2016 m. birželio 1 d. Joniškio ligoninėje padidintas slaugos lovų skaičius nuo 42 iki 

47. Metų gale Joniškio ligoninėje buvo iš viso 117 lovų, iš jų aktyvaus gydymo lovų – 68. 

Lovų skaičius 2016 m. gale pagal profilius: 

 Vidaus ligų skyriuje – 24, 

 Neurologijos–vidaus ligų skyriuje – 24 (iš jų 15 – neurologinio profilio), 

 Chirurgijos – ortopedijos traumatologijos skyriuje – 15 (iš jų 4 – ortopedijos traumatologijos 

profilio), 

 Vaikų ligų skyriuje – 3, 

 Operacinės, reanimacijos ir intensyviosios pagalbos lovų – 2, 

 Palaikomojo gydymo, slaugos ir paliatyviosios pagalbos skyriuje – 49 (iš jų 2 – 

paliatyviosios pagalbos).  

Stacionaro veiklai vertinti naudojami šie statistiniai rodikliai: vidutinė gulėjimo trukmė, 

lovos apyvarta, lovos funkcionavimas, mirtingumas, lovadienių skaičius, pacientų skaičius. 

Stacionarinės pagalbos apimties (hospitalizacijos) rodiklis – tai atvykusių į stacionarą 

pacientų skaičius per metus, tenkantis 100-ui gyventojų. Šis rodiklis neatspindi stacionaro veiklos 

kokybės, tačiau yra svarbus vertinant šeimos gydytojų darbą bei sveikatos reformos eigą.  

 

 
 

3 pav. Joniškio ligoninės pacientų skaičiaus dinamika 2005—2016 metais 

 

Vadovaujantis ketvirtojo etapo Planu, siektinas hospitalizacijos rodiklis – 19,4 

hospitalizuotųjų / 100 gyventojų. Istoriškai susiklosčius tradicijoms kaimiškose vietovėse 

gyvenantiems žmonėms gydytis stacionare, o ne ambulatoriškai, atsižvelgiant į tai, kad vyresniame 

amžiuje žmonės serga keletu susirgimų ir turi daugiau indikacijų gydytis stacionare, Joniškio rajono 

gyventojų hospitalizavimo rodiklis buvo didesnis už respublikos vidurkį. Hospitalizacijos rodiklis 

yra skaičiuojamas savivaldybės gyventojams, stacionarizuotiems ne tik Joniškio ligoninėje, bet 

visose šalies ASPĮ.  

Dėl kokybiškų, gerai prieinamų, tinkamų ligoninės specialistų teikiamų paslaugų Joniškio 

savivaldybės gyventojai, turintys sveikatos sutrikimų, mielai renkasi gydytis Joniškio ligoninę.  

TLK duomenimis, 2016 m. šalies ASPĮ gydėsi iš viso 5 018 Joniškio rajono savivaldybės 

gyventojų, iš jų – 53 proc. gydėsi Joniškio ligoninėje. Tai yra vienas geriausių rezultatų Šiaulių 

TLK aptarnaujamoje zonoje. 2015 m. šalies ASPĮ gydėsi iš viso 5 075 Joniškio rajono savivaldybės 

gyventojai, iš jų – 55,4 proc. rinkosi Joniškio ligoninę (t. y. 2 813 pacientų).  

Kiti Joniškio savivaldybės gyventojai 2016 m. tradiciškai dažniausiai gydėsi: Respublikinėje 

Šiaulių ligoninėje –32 proc. visų stacionarizuotų ligonių, LSMU Kauno klinikose –5,7 proc., VU 
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Santariškių klinikose – 3,3 proc., NVI – 0,9 proc., Respublikinėje Vilniaus universitetinėje 

ligoninėje – 1,1 proc., Klaipėdos universitetinėje ligoninėje – 1,1 proc., Respublikinėje Panevėžio 

ligoninėje – 0,5 proc., Radviliškio ligoninėje – 0,7 proc. 

Be Joniškio rajono savivaldybės gyventojų, kurie sudarė daugumą Joniškio ligoninės pacientų 

– 96,4 proc., Joniškio ligoninėje 2016 m. gydėsi 3,6 proc. pacientų iš kitų šalies savivaldybių: 

daugiausia iš Pakruojo rajono savivaldybės – 1,7 proc., Šiaulių miesto savivaldybės – 0,9 proc., 

Šiaulių rajono savivaldybės – 0,2 proc. 

 

 
 

4 pav. Joniškio ligoninės pacientų skaičiaus pagal skyrius dinamika 2005—2016 metais 

 

2016 m. Joniškio ligoninės hospitalizavimo rodiklis (2016 m. gyventojų skaičius Joniškio 

rajono savivaldybėje – 23 160) – 11,5 / 100 gyventojų. TLK duomenimis, viso Joniškio rajono 

gyventojų hospitalizavimo rodiklis – 21,7 / 100 gyventojų.  

Joniškio ligoninės bendro pacientų skaičiaus dinamika 2005—2016 metais, pacientų skaičiaus 

pagal skyrius dinamika 2005—2016 metais ir ligoninės lovadienių dinamika 2005—2016 metais 

pateikta 3, 4 ir 5 paveiksluose.  

2016 metais taip pat stengiamės mažinti nebūtinąją hospitalizaciją ir kuo daugiau pacientų 

gydyti, teikiant alternatyvias paslaugas – ambulatorines konsultacijas, dienos terapijos, dienos 

chirurgijos, stebėjimo Priėmimo–skubios pagalbos skyriuje paslaugas. Tą atspindi akivaizdus 

pacientų ir lovadienių skaičiaus mažėjimas pediatrinio, chirurginio ir traumatologinio profilio 

lovose. Visuose skyriuose išlieka ilgametė tendencija – mažėjantis pacientų ir lovadienių skaičius. 

Lyginant su 2015 metais 2016 metais lovadienių skaičius sumažėjo 2 975 arba 14,3 proc. 

Nuo 2012 m. ima ilgėti vidutinė gulėjimo trukmė, pvz. 2014 m. vidutinė gulėjimo trukmė 

pailgėjo net 6,75 proc., palyginus su 2013 m. 2015 m. pavyko sutrumpinti vidutinio lovadienio 

trukmę beveik iki 2012 m. lygio. 2016 m. vidutinio lovadienio trukmė buvo dar labiau sumažinta – 

iki 6,7 dienos arba 8,2 proc. dėka padidinto slaugos lovų skaičiaus. Labiausia vidutinė gulėjimo 

trukmė ilgėjo terapijos ir neurologijos profilio lovose. Tą sąlygoja didėjantis vyresnio amžiaus 

pacientų skaičius, kurie vienu metu serga keliomis lėtinėmis, ne retai užleistomis, ligomis, kai 

vienos jų paūmėjimas sąlygoja kitų lėtinių ligų pablogėjimą.  
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5 pav. Joniškio ligoninės lovadienių dinamika 2005—2016 m. 
 

Siekiant mažinti gulėjimo trukmę, buvo palaikomas ir stiprinamas ryšys su savivaldybės 

šeimos gydytojais užtikrinant, kad pacientai į stacionarą būtų siunčiami atlikus reikiamus tyrimus, 

priskirtus I-io lygio sveikatos priežiūrai, būtų nukreipiami ambulatorinėms specialistų 

konsultacijoms ir ištyrimui. Įgyvendinant IV-ojo pertvarkos etapo planą, numatoma atsisakyti 

perteklinių aktyvaus gydymo lovų, kad aktyvaus gydymo lovų užimtumas asmens sveikatos 

priežiūros įstaigose nebūtų mažesnis kaip 300 dienų per metus. 

Vidutinės gulėjimo trukmės dinamika Joniškio ligoninės stacionaro skyriuose 2012—2016 m. 

pateikta 5 lentelėje, o bendra ligoninės vidutinės gulėjimo trukmės Joniškio ligoninėje dinamika 

2005—2016 m. pateikta 6 paveiksle.  

 

5 lentelė 

 

Vidutinės gulėjimo trukmės dinamika Joniškio ligoninės skyriuose 2012—2016 m. 

 

Skyrius 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 

RITS 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 

I Vidaus ligų skyrius 8,4 8,1 8,3 8,2 7,6 

II Vidaus ligų skyrius 8,5 8,8 9,5 7,6 7,3 

Vaikų ligų skyrius 4,3 4,3 4,0 4,1 3,5 

Chirurgijos – ortopedijos 

traumatologijos skyrius 
5,1 6,2 6,6 6,8 6,0 

Iš viso 7,2 7,4 7,9 7,3 6,7 

 

2016 m. lovos apyvartos rodiklis siekė 39,1 ir palyginti su 2015 m. padidėjo 12 proc. (2015 

m. – 34,9). Lovos funkcionavimas 2016 m. taip pat pailgėjo 2 proc. palyginti su 2015 m. ir siekė 

261,7 dienos (2014 m. – 256,4 dienos). Lovos apyvartos rodiklio didėjimas ir lovos funkcionavimo 

rodiklio didėjimas susijęs su lovų skaičiaus mažinimu.  

 

Chirurgija ir traumatologija. 
Joniškio ligoninės statusas po III-ojo etapo įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo reformos – 

rajoninio lygmens ligoninė, teikianti stacionarinės chirurgijos paslaugas. Siekiant išlaikyti 

stacionarinės chirurgijos paslaugų finansavimą iš Teritorinių ligonių kasų, siekėme atitikti 
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Vyriausybės patvirtintą kriterijų – ne mažiau 660 didžiųjų operacijų per metus. Tačiau 2012 m. 

pasikeitus „didžiųjų“ ir „mažųjų“ operacijų sąrašams (daug operacijų iš pirmojo sąrašo buvo 

išbrauktos ir įrašytos į antrąjį sąrašą).  

 

 
 

6 pav. Vidutinė gulėjimo trukmės Joniškio ligoninėje dinamika 2005—2016 m. 

 

 

IV-ojo etapo plane numatyta nutraukti chirurgijos paslaugų teikimą ir finansavimą iš PSDF 

biudžeto, jei bent vienais iš 2 iš eilės einančių paskutinių praėjusių metų ligoninėje atlikta ne 

mažiau kaip 400 didžiųjų operacijų, nurodytų sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintame 

sąraše; 

 

6 lentelė 

 

2014—2016 m. Joniškio ligoninės chirurgijos–traumatologijos skyriaus darbo rodikliai 

 

 

Operacijų skaičius iš viso 

2014 m. 2015 m. 2016 m. 

748, iš jų: 732, iš jų: 630, iš jų: 

Chirurginių operacijų skaičius (didžiųjų 

operacijų skaičius) 

335 268 269 

Dienos chirurgijos operacijų skaičius 117 137 139 

Traumatologinių operacijų skaičius 130 156 130 

Dienos traumatologijos operacijų skaičius 87 92 60 

LOR operacijų skaičius 0 0 0 

Punkcinės operacijos stacionare 79 79 32 

Ambulatorinių operacijų 517 640 637 

Endoskopinės procedūros iš viso 1 539, iš jų 1 924, iš jų 1 437, iš jų: 

Fibrogastroduodenoskopijos 1 251 1 585 1 100 

Fibrokolonoskopijos 201 264 273 

Cistoskopijos 15 19 13 

Rektoromanoskopijos 72 56 51 

 

Chirurgijos paslaugų infrastruktūrai gerinti Joniškio ligoninė yra gavusi ES SF paramą, todėl 

šiuo atveju chirurgijos paslaugos iš PSDF biudžeto bus apmokamos 5 metus po to, kai baigiamas 

įgyvendinti projektas, t. y. iki 2019 m. 

2014—2016 metų Joniškio ligoninės chirurgijos–traumatologijos skyriaus statistiniai darbo 

rodikliai pateikti 6 lentelėje. 
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Dienos chirurgijos pacientų skaičius 2016 m. – 250, iš jų: 

 Chirurgijos profilio – 139, 

 Traumatologijos profilio – 61, 

 Ginekologijos profilio – 50. 

Iš viso 2016 m. Joniškio rajono savivaldybės gyventojams atliktos 672 didžiosios operacijos, 

36 proc. iš jų – Joniškio ligoninėje. Iš visų Joniškio ligoninėje atliktų didžiųjų operacijų 8 proc. 

operacijų atlikta kitų rajonų gyventojams. 

 

Terapijos profilis. 

Stacionarinės terapinio profilio paslaugos 2016 metais buvo teikiamos I Vidaus ligų skyriuje, 

kur gydyti 955 ligoniai, sergantys vidaus ligomis (2015 m. – 957), ir II Vidaus ligų skyriuje, kur 

gydyti 345 ligoniai, sergantys vidaus ligomis (2015 m. – 380) bei 502 ligoniai, sergantys nervų 

sistemos ligomis (2015 m. – 588). Iš viso II Vidaus ligų skyriuje gydyti 847 ligoniai (2015 m. – 

968). Daugiausia šiuose skyriuose gydyta terapinių pacientų, sergančių širdies ir kraujagyslių 

sistemos ligomis (KŠL, LIGSL ir insultais, PAH, ŠN), kvėpavimo sistemos ligomis, onkologinėmis 

ligomis. Tenka pripažinti, jog mažėjant gyventojų skaičiui rajone, mažėja ir gydytų pacientų 

skaičius. 

2015 m., gerinant lovos užimtumo ir funkcionavimo rodiklius, racionaliau naudojant lėšas, 

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrius buvo sujungtas su operacine. ORITS lovų skaičius 

nuo 6 sumažintas iki 3 lovų, o 2016 m. – iki 2 lovų. 5 lentelėje pateikiamas skaičius tik tų pacientų, 

kurie po gydymo šiame skyriuje buvo išrašyti ar mirė, perkelti į kitus skyrius pacientai statistiškai 

parodyti tuose skyriuose. 

Nuo 2014 m. RITS gydytojai sėkmingai prisideda prie kardiologijos klasterio tikslų 

(sumažinti mirštamumą ir neįgalumą dėl miokardo infarkto) įgyvendinimo. Bendradarbiaujant su 

RŠL, kaip PKĮ centru, 2016 m. ligoninės gydytojai anesteziologai–reanimatologai 3 miokardo 

infarktu sergantiems pacientams sėkmingai atliko trombolizes (2015 m. – 2 pacientams). Į PKI 

centrus PTVAA atlikti, suteikus reikiamą kvalifikuotą pagalbą, išsiųsta 17 pacientų (2015 m. – 26 

pacientai).  

 

Vaikų ligos. 

Vaikų ligų skyriuje 2016 metais dar sumažintas lovų skaičius iki – 3 (nuo 13 – 2014 m. iki 7 – 

2015 m.) stacionaro lovų ir buvo teiktos antrinio lygio pediatrijos (Pediatrija I) paslaugos 297 

pacientams (2015 m. – 296) ir dar 26 vaikams pagal sutartį su Joniškio rajono savivaldybės 

administracija buvo teiktos laikinosios globos paslaugos. Iš viso Vaikų ligų skyriuje 2016 m. 

paslaugos buvo suteiktos 323 vaikams. Didžioji dalis pacientų gydėsi dėl kvėpavimo sistemos ligų: 

plaučių uždegimų ir obstrukcinių bronchitų, viršutinių kvėpavimo takų ligų su hipertermija, 

virškinimo sistemos ligų su ūmia dehidratacija. Vaikų ligų skyriuje teikiamos Savivaldybės 

dotuojamos be tėvų globos likusių vaikų laikinojo apgyvendinimo ir parengimo į stacionarines 

socialinės globos įstaigas paslaugos. 

Jau keletą metų Ligoninėje plėtojamos ambulatorinės paslaugos vaikams: nuo 2013 metų 

išaugo stebėjimo paslaugų apimtys: 2013 m. atlikta 670 paslaugų, 2014 m. – 878, 2015 m. – 702, 

2016 m. – 797 paslaugos. Kasmet atliekama apie 400 ambulatorinių vaikų konsultacijų / priėmimo–

skubiosios pagalbos paslaugų, nuo 2015 m. pradėtos teikti vaikų dienos stacionaro paslaugos: 2015 

m. jų atlikta 71, o 2016 m. – 302 (4,3 karto daugiau nei 2015 m.). 

Įgyvendinant Šiaulių apskrities asmens sveikatos priežiūros paslaugų restruktūrizavimo planą, 

pritarus steigėjui, 2016 m. priimtas sprendimas nuo 2017-04-01 pertvarkyti Vaikų ligų skyrių, 

plėtojant priėmimo–skubiosios pagalbos, stebėjimo bei vaikų dienos stacionaro paslaugas, 

nebeteikiant aktyvaus stacionarinio gydymo vaikams paslaugų. 

Šiuos procesus ligoninėje skatina mažėjantis rajono gyventojų bei vaikų (iki 18 metų) 

skaičius: per pastaruosius 5 metus vaikų skaičius Joniškio rajone sumažėjo net 24 proc., o kaimo 

vietovėse – 28 proc. Vaikų iki 9 metų (didžiausias hospitalizacijos atvejų skaičius šioje amžiaus 
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grupėje) sumažėjo beveik trečdaliu – 29,7 proc. Šiaulių TLK duomenimis, 2015 m. Joniškio 

ligoninės Vaikų ligų skyriuje gydėsi tik 37,4 proc. (268 pacientai) visų Joniškio rajono savivaldybės 

vaikų, 2016 m. – 40,6 proc. Daugiausia rajono vaikų tiek 2015 m., tiek 2016 m. gydėsi 

Respublikinėje Šiaulių ligoninėje (apie 45 proc.) visų šalyje hospitalizuotų Joniškio rajono vaikų). 

Joniškio ligoninės stacionaro skyrių 2016 m. veiklos rodikliai pateikiami 8 lentelėje. 

 

V. AMBULATORINĖS PASLAUGOS 

 

Joniškio ligoninėje teikiamos šios ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros 

paslaugos: 

 II lygio gydytojų specialistų konsultacijos, 

 priėmimo–skubiosios pagalbos paslaugos,  

 stebėjimas,  

 dienos chirurgija,  

 kalbos korekcija, 

 ambulatorinė chirurgija, 

 dienos stacionaro: 

o dienos terapija suaugusiesiems ir vaikams, 

o vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija. 

Už ambulatorines paslaugas 2016 m. gauta 927 535 Eur arba 3,5 proc. daugiau nei 2015 metais 

(2015 m. gauta 896 714 Eur). Kaip ir 2015 m. didžiausią dalį ambulatorinių paslaugų sudaro II-ojo 

lygio gydytojų specialistų konsultacijos: 2016 m. – 54 proc. Joniškio ligoninės 2015—2016 m. 

suteiktų ambulatorinių paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, struktūra ir lėšos eurais pateikiami 7 

lentelėje, 2016 m. lėšų už ambulatorines specializuotas sveikatos priežiūros paslaugas 

pasiskirstymas procentais pateikiamas 7 paveiksle. 

 

7 lentelė 

2015—2016 metais suteiktų ambulatorinių paslaugų, 

apmokamų iš PSDF biudžeto, struktūra ir lėšos eurais 

 

Ambulatorinės paslaugos Gautos lėšos Eur 

2015 m. 2016 m. 

Gydytojų specialistų konsultacijos 540 555 499 673,86 

Skubi pagalba 14 820 15 430,93 

Dienos chirurgija 89 728 82 203,86 

Dienos stacionaras 74 964 99 522,05 

Stebėjimas 165 910 220 157,78 

Kalbos korekcija 6 211 5 839,08 

Ambulatorinė chirurgija 4 525 4 707,22 

Iš viso: 896 714 927 534,78 
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8 lentelė 

Joniškio ligoninės stacionaro skyrių 2016 m. veiklos rodikliai 

 

 

Lovos 

 

Išrašyti 

ligoniai 

Mirę 

 

Iš viso 

 

Lovadieniai 

% 

Funkcionavimas 

Lovos 

apyvarta 

Vidutinė 

gulėjimo 

trukmė 

Lovos profilis 

 Planas Įvykdymas 2015 M. 2016 M. 

Reanimacija – 

intensyvioji terapija 2 31 23 54 700 432 61,7 256,7 216,0 27,0 

 Pagal ataskaitas 

 

598 

 

598 800 803 100,4 284 401,5 299,0 1,3 

Chirurgija 11 354 1 355 3120 2207 70,7 236,8 200,6 32,3 6,2 

Traumatologija 4 121 1 122 903 653 72,3 165,4 163,3 30,5 5,4 

Viso 15 475 2 477 4023 2860 71,1 215,8 190,7 31,8 6,0 

Vidaus ligų (I sk.) 24 937 18 955 7270 7218 99,3 289,1 300,8 39,8 7,6 

Vidaus ligų (II sk.) 9 325 20 345 2726 2415 88,6 278,5 268,3 38,3 7,0 

Neurologija 15 479 23 502 4770 3731 78,2 266,7 248,7 33,5 7,4 

Viso 24 804 43 847 7496 6146 82,0 271,1 256,1 35,3 7,3 

Vaikų ligų 3 323 

 

323 900 1138 126,4 172 379,3 107,7 3,5 

Viso 68 2570 86 2656 20389 17794 87,3 256,4 261,7 39,1 6,7 

Slauga 47 159 56 215 19957 18659 93,5 367,3 397,0 4,6 86,8 

Paliatyvi slauga 2   29 29 732 536 73,2 183 268,0 14,5 18,5 

Viso 49 159 85 244 20689 19195 92,8 358,9 391,7 5,0 78,7 

            Dienos chirurgija (DCH) 

          Chirurdija 139 

  
Iš viso su DCH 2 906 

     Traumatologija 61 

          

Ginekekologija 50 

  

Iš viso su DCH                       3 365 

ir slauga  

    Iš viso 250 
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7 pav. 2016 m. lėšų už ambulatorines specializuotas 

sveikatos priežiūros paslaugas pasiskirstymas procentais 

 

Konsultacinė poliklinika. 

Konsultacinėje poliklinikoje teikiamos gydytojų konsultantų chirurgo, neurologo, 

otorinolaringologo, endokrinologo, urologo, traumatologo–ortopedo, vaikų chirurgo, kardiologo, 

oftalmologo, pulmonologo, vaikų pulmonologo, ginekologo paslaugos. Nuo 2011 m. sergantiesiems 

cukriniu diabetu specialaus mokymo paslaugas, finansuojamas PSDF biudžeto lėšomis, teikia 

slaugytoja diabetolog. 2016 m. parengta nauja kvalifikuota slaugytoja diabetologė, kuri nuo 2016 

m. birželio mėn. atlieka diabetinė pėdos priežiūros procedūras. Iš viso 2016 m. buvo atliktos 99 

diabetinė pėdos priežiūros ir 146 mokymo konsultacijos. 

Konsultacines paslaugas teikia gydytojai specialistai: neurologas, kardiologas, 

endokrinologas, pulmonologas, vaikų chirurgas, ginekologas, chirurgas, ortopedas traumatologas, 

urologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, oftalmologas, otolaringologas, 

echoskopuotojas, radiologas. 

Dėl gydytojų specialistų trūkumo ambulatorinių paslaugų plėtra nėra tokia intensyvi, kaip 

norėtųsi. Pavyzdžiui dėl kardiologų trūkumo nepavyko pradėti Asmenų, priskirtinų širdies ir 

kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programos. 

 

Jau keli metai iš eilės Konsultacijų poliklinikoje bei Priėmimo–skubios pagalbos skyriuje 

gydytojų specialistų teiktų prioritetinių konsultacinių paslaugų skaičius nuolat augo, tačiau 

mažėjant gyventojų skaičiui (ir ypač trūkstant gydytojų specialistų rajonuose) nuo pernai šis 

skaičius ėmė mažėti: 2014 m. suteikta 49 586 konsultacijos, 2015 m. – 48 751 konsultacija (1,7 

proc. mažiau), o 2016 m. – 45 782 (6,1 proc. mažiau). Visų ambulatorinių paslaugų dinamika 

2005—2016 m. pateikiama 8 paveiksle.  

 

Dienos stacionaras. 

Dienos stacionaro paslaugos skiriamos į dvi dalis: tai dienos terapijos paslaugos bei vaikų 

ankstyvos reabilitacijos paslaugos. Dienos terapijos paslaugos priskiriamos prioritetinėms, jos nuo 

2012 m. pacientų saugumui ir patogumui užtikrinti pradėtos teikti I ir II Vidaus ligų skyrių lovose, o 

nuo 2015 m. ir Vaikų ligų skyriaus lovose. Pacientai, atvykę su gydytojo siuntimu, kas dieną gali 

gauti reikalingą infuzoterapiją, injekcijas, jiems, nelaukiant bendroje eilėje Konsultacinėje 

poliklinikoje, padaromi reikalingi būtinieji tyrimai, konsultacijos, pacientai gydomi nenutoldami 

nuo namų aplinkos, nedidinamas hospitalizacijos rodiklis.  

53,9%

1,7%
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0,6%

0,5%
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Vaikų raidos sutrikimų ARDS paslaugos, finansuojamos PSDF biudžeto lėšomis, teikiamos 

vaikams iki 6 m. amžiaus, pirmenybę teikiant vaikams iki 4 m. amžiaus. 2016 m. tokių paslaugų 

233 pacientams suteikta 1 982 (2015 m. – 206 pacientams suteikta 2 239 paslaugų) arba 11,5 proc. 

mažiau. 
 

 
 

8 pav. Ambulatorinių paslaugų dinamika 2009—2016 m. 

 

Priėmimo–skubios pagalbos skyrius. 
Informacija apie Priėmimo–skubiosios pagalbos skyriuje 2005—2016 metais suteiktas 

paslaugas pateikta 9 paveiksle.  

 

 
 

9 pav. Priėmimo–skubios pagalbos skyriaus suteiktų paslaugų dinamika 2005—2016 m 
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Priėmimo–skubios pagalbos skyriaus suteiktų paslaugų skaičius kryptingai auga, ypač išaugo 

šiame skyriuje teiktų stebėjimo paslaugų skaičius. Šių paslaugų augimas leidžia sėkmingai mažinti 

rajono gyventojų hospitalizacijos rodiklį. Reikia pažymėti, kad sumažėjo neapmokamų paslaugų 

skaičius (nemoka TLK arba patys pacientai, jei jie yra nedrausi privalomuoju sveikatos draudimu, 

neturi asmens dokumentų, jiems nėra teikiama būtinoji pagalba ir pan.). Tokių paslaugų skaičius 

nuo 1586 atvejų 2005 m. sumažėjo iki 61 atvejo – 2016 m.  

Bendras Priėmimo–skubios pagalbos skyriuje suteiktų paslaugų skaičius 2016 m., palyginus 

su 2015 m., padidėjo 493 atvejais arba 6,6 proc.  

Atkreiptinas dėmesys, kad ligoninės Priėmimo–skubios pagalbos skyriuje pagal sutartis su 

PSPĮ jų nedarbo laiku teikiamos šeimos gydytojo kompetencijos paslaugos rajono gyventojams. 

Didelis šių paslaugų kiekis ligoninės skyriaus teikiamų paslaugų struktūroje įrodo nepakankamai 

efektyvų šeimos gydytojų darbą. Stiprinant abipusį bendradarbiavimą, šį augimą pavyksta 

stabilizuoti. 

 

Fizinė medicina ir reabilitacija. 

Joniškio ligoninėje teikiamos: 

 Ambulatorinės fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugos pacientams, sergantiems 

neurologinėmis, ginekologinėmis ir traumatologinėmis ligomis; 

 Gydytojo reabilitologo konsultacinės paslaugos, kai skiriami atskiri fizinės medicinos ir 

reabilitacijos procedūrų vienetai; 

 Kalbos korekcijos paslaugos; 

 ARDS – Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos dienos stacionaras. 

Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje teikiamų paslaugų dinamika 2012—2016 m. 

pateikta 10 paveiksle. 

 

 
 

10 pav. Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje 

teikiamų paslaugų dinamika 2012—2016 m. 

 

 

Renovuotas Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius, 2014 metais pabaigus įgyvendinti iš 

ES SF finansuojamą projektą. Tai – vienas populiariausių Joniškio ligoninės skyrių. Projekto 

lėšomis suremontuotos šio skyriaus patalpos, įsigyta moderni įranga, išplėstas paslaugų 

asortimentas: pradėtos teikti vandens terapijos (perlinė vonia, povandeninis  masažas, Šarko dušas, 
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sukūrinė vonia), aparatinio stuburo tempimo, kompresinės terapijos (limfodrenažinis masažas), 

elekltroterapijos paslaugos, įrengta kineziterapijos (gydomosios gimnastikos) salė, aprūpinta nauju 

kardiotreniruokliu, įsigyti modernūs masažo stalai. 2014 m. pradėjo veikti druskų kambarys 

(haloterapija), kurį ligoninei padėjo įrengti Rotary klubas. Haloterapija – nevaistinis gydymo ir 

profilaktikos metodas, sukurtas naudojant dirbtinį mikroklimatą, artimą druskų kasykloms. Šiuo 

metodu plačiai ir efektyviai gydomos lėtinės kvėpavimo sistemos ligos (bronchinė astma, 

bronchektazinė liga, sinusitai, faringitai, laringitai), odos ligos (pvz., žvynelinė (psioriazė), atopinė 

dermatozė, riebioji seborėja). 

 

 

VI. PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS PASLAUGOS 

 

Slauga ir palaikomasis gydymas, vegetacinių ir onkologinių ligonių palaikomasis ilgalaikis 

gydymas, negalinčių savęs aptarnauti ligonių palaikomasis ilgalaikis gydymas – tai aktyviojo 

gydymo stacionarinėms paslaugoms nepriskiriamos ASP paslaugos. Jos teikiamos ligoninės 

Palaikomojo gydymo, slaugos ir paliatyviosios pagalbos skyriuje, turinčiame 51 lovas (2015 m. – 

42 lovos). Paliatyviosios pagalbos poskyris (pagal rajono gyventojų skaičių skirtos 2 lovos) buvo 

įrengtas ES SF lėšomis. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus normatyvus 

stacionarinės paliatyviosios pagalbos paslaugos turi apimti ne daugiau kaip 9 lovas 100 tūkst. 

gyventojų. Paliatyviosios pagalbos paslaugas – ligonio, sergančio pavojinga gyvybei, nepagydoma, 

progresuojančia liga, ir jo artimųjų gyvenimo kokybės gerinimas, užkertantis kelią kančioms ar jas 

lengvinantis, padedantis spręsti kitas fizines, psichosocialines ir dvasines problemas. 

 

 

 

11 pav. Palaikomojo gydymo, slaugos ir paliatyviosios pagalbos skyriaus 

funkcionavimo rodiklių dinamika 2009—2016 m. 

 

 

Senstant Joniškio rajono, kaip ir visos šalies, gyventojų populiacijai, palaikomojo gydymo ir 

slaugos paslaugų poreikis auga. Todėl įgyvendinant IV-ojo etapo planą, 2016 m. įsteigtos 5 

papildomos slaugos ir palaikomojo gydymo lovos, o 2016-12-30 vyriausiojo gydytojo įsakymu dar 

5 lovos nuo 2017-01-01. Ypač reikalingos paliatyviosios pagalbos paslaugos: 2016 m. jų suteikta 

536 lovadieniai (29 pacientams) ir tai 46 proc. daugiau nei 2015 m. (2015 m. – 366 lovadieniai 20 

pacientų). 
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Pacientų, gydytų 2009—2016 m. Joniškio ligoninės Palaikomojo gydymo, slaugos ir 

paliatyviosios pagalbos skyriuje, funkcionavimo, VGT ir lovadienių perviršiaus pokyčiai parodyti 

11 paveiksle. Lovadienių perviršis susidaro dėl pacientų, kuriems teikiamos mokamos slaugos ir 

palaikomojo gydymo paslaugos (pasibaigus apmokamam iš PSDF biudžeto 120 dienų terminui), šių 

pacientų lovadieniai sudaro 19 proc. visų skyriaus lovadienių. 

 

 

VII. IŠTYRIMO PASLAUGOS 

 

Instrumentiniai tyrimai. 

2016 metais instrumentiniai tyrimai buvo atliekami: 

 Radiologijos skyriuje: kompiuterinė tomografija, rentgenologiniai tyrimai, širdies ir 

kraujagyslių, skydliaukės, pilvo organų ir inkstų, mažojo dubens organų ultragarso tyrimai; 

 Endoskopijų kabinete (duomenys pateikti poskyryje ,,Chirurgija ir traumatologija“): 

ezofagogastroduodenoskopija ir kolonoskopiniai tyrimai; 

 Funkcinės diagnostikos tyrimai: elektrokardiografija, veloergometrija, plaučių funkciniai 

mėginiai. 

Instrumentinių tyrimų skaičius Joniškio ligoninėje 2015 m. ir 2016 m. pateiktas 9 lentelėje. 

Palyginus atliktų tyrimų 2015 m. ir 2016 m. dinamiką, matyti, kad jų apimtis mažėja ir tai susiję su 

gydytojų specialistų trūkumu. Rentgeno tyrimų skaičius 6,6 proc. išaugo sąskaita profilaktinių 

tikrinimų, pasibaigus Joniškio PSP centro florografo aparato eksploatacijos terminui. KT tyrimų 

atlikta 20 proc. mažiau nei 2015 m., echoskopijų (ultragarsinis tyrimas) – 27,3 proc. mažiau, 

endoskopinių tyrimų – 25,4 proc. mažiau, o funkcinės diagnostikos tyrimų (kurių didžiąją dalį 

sudaro elektrokardiografiniai tyrimai) – sumažėjo 1,4 proc.  

 

9 lentelė 

 

Instrumentinių tyrimų skaičiaus dinamika Joniškio ligoninėje 2015 m. ir 2016 m. 

 

 

Tyrimo pavadinimas 

 

 

Iš viso atlikta 

tyrimų 

Iš jų ambulatoriniams 

ligoniams 

2015 m. 2016 m. 2015 m. 2016 m. 

Rentgeno tyrimai  10 159 10 874 6 914 7 860 

KT tyrimai 2 547 2 047 1 743 1 388 

Ultragarso tyrimai 13 351 9 711 9 870 7 763 

Endoskopijos tyrimai 1 924 1 437 1 065 1 151 

Funkcinės diagnostikos 

tyrimai 
4 713 4 648 295 391 

 

 

Klinikinė diagnostika. 
2014 m. atnaujinta licencija Klinikinės diagnostikos laboratorijos veiklai – joje kokybiškai 

ir patikimai atliekami biocheminiai, hematologiniai, imunologiniai, imunofermentiniai, kraujo 

grupių nustatymo bei kraujo suderinamumo tyrimai. Laboratorijos atliekamų tyrimų dinamika 

2009–2016 m. pateikiama 12 paveiksle. 

Didžioji dalis visų atliktų tyrimų – atliekama stacionare (nuo 92 proc. 2009 m. iki 94,2 proc. 

2016 m.).  
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12 pav. Laboratorijos atliekamų tyrimų dinamika 2009—2016 m. 

 

VIII. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

 

Joniškio ligoninėje jau keli metai personalo skaičius išlieka maždaug stabilus: 2014 m. gale 

dirbo 242 darbuotojai, taip pat ir 2015 m. gale – 242 darbuotojai, 2016 m. gale – 236. 

Joniškio ligoninėje steigėjo patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 241 etatas 

(iš jų administracijos – 3,0 etatai). Joniškio ligoninės darbuotojų skaičiau dinamika 2012—2016 m. 

pateikiama 10 lentelėje.  

Dėl gydytojų trūkumo visi stacionaro gydytojai, dirbantys pirmaeilėse pareigose, dirba didesniu 

nei 1,0 etato krūviu. Pirmaeilėse pareigose dirba tik apie pusę gydytojų. Dėl specialistų 

koncentracijos didžiuosiuose šalies miestuose ir jų stygiaus rajone, į ligoninę kviečiami dirbti 

gydytojai iš kitų miesto sveikatos priežiūros įstaigų ir miestų, kompensuojant jiems atvykimo 

sąnaudas. Slaugytojų trūkumo kol kas nėra.  

 

10 lentelė 

 

Joniškio ligoninės darbuotojų skaičiaus dinamika 2012—2016 metais 

 

Darbuotojų skaičius 2012 m. 2013 m. 2014 m.  2015 m. 2016 m. 

Iš viso 251 254 242 242 236 

Gydytojų 49 50 44 49 47 

Slaugytojų 107 103 103 100 97 

Kito medicinos personalo 30 27 32 31 31 

Kiti ne medicinos darbuotojai 65 74 63 62 61 

 

Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio su socialinio draudimo mokesčiu, išlaidų 

kvalifikacijai kelti ir išlaidų komandiruotėms procentinė dalis nuo visos įstaigos atitinkamų išlaidų 

2016 metais neviršijo 5 proc. ir sudarė 2,3 proc. nuo bendrų ligoninės sąnaudų arba 82 271 Eur, 

2015 m. šis rodiklis siekė 3,4 proc. nuo bendrų ligoninės sąnaudų arba 118 040 Eur. Valdymo 

išlaidos 2016 m. sumažėjo 35 769 Eur arba 33,3 proc. Ligoninės vadovo mėnesinis darbo 

užmokestis (su kintamąja dalimi) 2016 m. buvo toks pat kaip ir 2015 m. – 2 192,4 Eur. 
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11 lentelė 

 

Joniškio ligoninės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2015 m. ir 2016 m. 

 

 

Personalas 

Vidutinis darbo užmokestis eurais 

2015 m. 2016 m. 

Vieno darbuotojo 

(fizinio asmens) 

darbo užmokestis 

Vieno etato darbo 

užmokestis 

Vieno darbuotojo 

(fizinio asmens) 

darbo užmokestis 

Vieno etato darbo 

užmokestis 

Visi darbuotojai 

 

627,27 654,66 658,17 702,71 

Gydytojai 

 

1 105,00 1 391,44 1 123,00 1 532,00 

Slaugytojai 

 

534,07 513,64 579,58 617,70 

 

Kita svarbi žmogiškųjų išteklių problema tiek Joniškio ligoninėje, tiek šalyje – darbo 

užmokestis. Ypač mažas atlyginimas slaugytojų, kurių kvalifikacijai reikalingas specialus 

išsimokslinimas ir žinios, tačiau kylant minimaliam mėnesiniam atlyginimui, daugumos slaugytojų 

atlyginimas artėja prie minimalaus mėnesinio atlygio, kurį gauna nekvalifikuoti darbininkai. 

Medicinos darbuotojų atlyginimo kėlimo klausimas nėra sprendžiamas respublikoje daug metų.. 

Galime pasidžiaugti, kad vidinių resursų dėka pavyko pakelti ir išlaikyti darbuotojų vidutinį darbo 

užmokestį (VDU), kuris viršija šalies rajoninių ASPĮ darbuotojų atlyginimų vidurkius. Joniškio 

ligoninės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2015 m. ir 2016 m. pateiktas 11 lentelėje. 

 

IX. ELEKTRONINĖS SVEIKATOS PASLAUGOS 

 

2015 m. partnerio teisėmis kartu su Šiaulių regiono ASPĮ baigėme įgyvendinti regioninės 

dimensijos ES SF lėšomis finansuojamą projektą ,,Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Šiaulių 

regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ ir turime įdiegtą produktą – Šiaulių regiono 

asmens sveikatos priežiūros įstaigų informacinę sistemą. Deja, turėdami savo ŠRASPĮ IS, negalime 

dirbti su respublikine ESPBI IS, t. y. negalime gauti duomenų apie savo pacientus iš kitų ASPĮ 

(pvz., RŠL, Kauno klinikų, Santariškių klinikų ir pan.) 

2016 m. Joniškio ligoninėje visos statistinės formos (perduodamos į TLK SVEIDRA sistemą) 

pradėtos pildyti ŠRASPĮ IS portale, išrašomi elektroniniai receptai. Kol kas siuntimai (forma 

027/a), vaizdo duomenys neįkeliami į ŠRASPĮ IS ir neperduodami į ESPBI IS. Ligos istorijos 

pildomos popieriuje.  

Bendras visų projekto dalyvių IS naudojimo rodiklis – 5,2 proc. Sukurtų elektroninių 

paslaugų siektinas vartojimo rodiklis po dviejų metų nuo atitinkamų elektroninių paslaugų 

sukūrimo – 30%. Visų projekto dalyvių ŠRASPĮ IS įsisavinimo per 2016 m. duomenys procentais 

pateikti 12 lentelėje. 

Problemos, trukdančias sėkmingam darbui IS: 

1) ŠRASPĮ IS programos kūrėjai (vykdytojai) vėlavo pagal planą baigti savo produktą, iki 

šiol pagal įsipareigojimus neprijungė laboratorijos įrangos į bendrą IS. 

2) Per mažai lėšų skirta kompiuterinės įrangos ir kitos įrangos (pvz., brūkšninių kodų 

spausdintuvui, kuris reikalingas suvedant laboratorinių tyrimų duomenis į IS) įsigijimui, įsigyta 

kompiuterinės įrangos nepakanka, o dėl ligoninės sudėtingos finansinės padėties, 2016 m. 

papildomai įsigyti kompiuterių nebuvo galima. 

3) Personalo mokymai darbui su IS buvo nepakankamos trukmės, gana formalūs, vyko per 

anksti, kai nemaža dalis ŠRASPĮ IS modulių dar nebuvo sukurta, todėl kasdieniam darbui su IS 
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žinių ir įgūdžių nepakanka. Vyresnio amžiaus medikams dėl bendro kompiuterinio raštingumo 

stokos įgūdžių pradėti darbą su ŠRASPĮ IS dar labiau nepakanka.  

4) Palyginti su respublikos E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros 

informacine sistema – ESPBI IS, ligoninėje įdiegta regioninė ŠRASPĮ IS yra lėtesnė (nors buvo 

tvirtinama atvirkščiai), painesni šablonai, kuriuos reikia užpildyti. 

5) E-receptų išrašymo problemos: 

 pradžioje labai strigo IS ir sunkiai pavykdavo ,,pasirašyti“ e-receptą, tai išgąsdino dalį 

darbuotojų, kuriuos turime vėl įtikinėti tai daryti, 

 nebuvo priimtina pacientams (ypač, kurie yra slaugomi, nevaikšto), nes jų artimieji priversti 

turėti tokio paciento asmens dokumentą pasiimant vaistus iš vaistinės, 

 pradžioje tik vienas vaistinių tinklas išduodavo e-receptus, nors buvo deklaravę visi tinklai, 

tai ypač nepatiko pacientams, 

 išrašant e-receptą užgaištama daugiau laiko nei ranka. 

 

12 lentelė 

 

Informacinės sistemos panaudojimas Šiaulių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose  

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaiga 
Rodiklio reikšmė 

2016 m. 

VšĮ Radviliškio raj. pirminės sveikatos priežiūros centras 21,2% 

VšĮ Radviliškio ligoninė 19,9% 

VšĮ Šiaulėnų ambulatorija 15,8% 

VšĮ Šeduvos pirminės sveikatos priežiūros centras 14,0% 

VšĮ Alksnupių ambulatorija 12,6% 

VšĮ Sidabravo ambulatorija 10,6% 

VšĮ Kelmės ligoninė 8,4% 

VšĮ Grinkiškio ambulatorija 8,1% 

VšĮ Baisogalos pirminės sveikatos priežiūros centras 7,2% 

VšĮ Šaukoto ambulatorija 6,1% 

VšĮ Joniškio ligoninė 5,2% 

VšĮ Pakruojo ligoninė 3,5% 

VšĮ Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras 1,9% 

VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras 1,2% 

VšĮ Šiaulių centro poliklinika 0,9% 

VšĮ Naujosios Akmenės ligoninė 0,5% 

VšĮ Kuršėnų ligoninė 0,0% 

VšĮ Pakruojo pirminės sveikatos priežiūros centras 0,0% 

Bendras rodiklis 5,2% 

 

 

 

Vyriausiasis gydytojas  Edmundas Baltakis 

 

Informacijos šaltiniai 

 VLK ir Šiaulių TLK duomenys 

 SVEIDRA 
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Eil. Nr. Rodiklis 

Ataskaitinis ketvirtis * Nuo metų pradžios ** 

iš viso 
iš PSDF 

*** 
iš viso 

iš PSDF 

*** 

1 Pajamos 977.619 879.992 3.525.645 3.201.692 

1.1 
už suteiktas mokamas asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas 

42.412   134.756   

2 
Sąnaudos(2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+...+2.12),tenka

nčios:  

925.472 833.017 3.578.214 3.310.13

6 

2.1 
Darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui 

(2.1.1+2.1.2): 
629.708 629.708 2.476.948 2.476.94

8 

2.1.1 darbo užmokesčiui 
481.194 481.194 1.896.406 1.896.40

6 

2.1.2  socialinio draudimo įmokoms 148.514 148.514 580.542 580.542 

2.2 kraujo produktams įsigyti (2.2.1+2.2.2):                                          7.529 7.529 33.228 33.228 

2.2.1 kraujo komponentams įsigyti iš kraujo donorystės įstaigų 7.529 7.529 33.228 33.228 

2.2.2  kraujo komponentų gamybai     

2.3 
medicinos reikmenims ir sveikatos priežiūros paslaugoms 

pirkti (2.3.1+2.3.2+2.3.3): 

70.766 63.696 251.643 228.583 

2.3.1  vaistams, tirpalams, tvarsliavai įsigyti 28.487 25.641 104.219 94.774 

2.3.2  medicinos pagalbos priemonėms įsigyti 36.182 32.567 128.062 116.275 

2.3.3 
 laboratorinių tyrimų ir kitų asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų, teikiamų kitose įstaigose, išlaidoms apmokėti 

6.097 5.488 19.362 17.534 

2.4 pacientų transportavimui 3.884 3.496 10.817 9.802 

2.5 maitinimui 37.550 33.799 144.211 131.064 

2.6 komunalinėms paslaugoms (2.6.1+2.6.2+2.6.3+2.6.4): 39.977 35.983 128.245 116.739 

2.6.1  už šildymą 22.064 19.860 66.597 60.721 

2.6.2  už elektros energiją 12.708 11.438 40.815 37.083 

2.6.3 už vandentiekį ir kanalizaciją 3.581 3.223 14.143 12.855 

2.6.4 už ryšio paslaugas 1.624 1.462 6.690 6.080 

2.7 darbuotojų kvalifikacijai  kelti 5.305 4.925 6.173 5.723 

2.8 einamajam remontui 259 233 8.303 502 

2.9 mokesčiams į biudžetą 0 0 0 0 

2.10 ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 68.346 41.443 275.879 168.280 

2.11 civilinės atsakomybės draudimui 3.000 3.000 12.330 12.330 

2.12 kitos sąnaudos 59.148 9.205 230.437 126.937 

3 Finansinis rezultatas (1-2) 52.147 46.975 -52.569 -108.444 

4 Įsigytas ilgalaikis turtas (4.1+4.2): 1.500 1.500 10.156 10.156 

4.1 medicinos įranga 0 0 0 0 

4.2 kitas ilgalaikis turtas 1.500 1.500 10.156 10.156 

5 Per vienus metus gautinos sumos 231.815 209.869 231.815 209.869 

6 Finansiniai įsipareigojimai (6.1+.62)           573.298 573.298 573.298 573.298 

6.1 ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0 0 0 0 

6.2 trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai (6.2.1+...+6.2.6): 573.298 573.298 573.298 573.298 
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6.2.1 darbo užmokestis ir socialinis draudimas 171.316 171.316 171.316 171.316 

6.2.2 
medicinos reikmenys ir asmens sveikatos priežiūros 

paslaugos                                                  

58.629 58.629 58.629 58.629 

6.2.3 maitinimo paslaugos 66.504 66.504 66.504 66.504 

6.2.4 komunalinės paslaugos   31.237 31.237 31.237 31.237 

6.2.5 
ilgalaikių fin. įsipareigojimų ,vykdomų einamaisiais  metais, 

dalis 

17.010 17.010 17.010 17.010 

6.2.6 kiti trumpalaikiai finansiniai  įsipareigojimai 
228.60

2 

228.602 228.602 228.602 

7 
Pinigai ir pinigų ekvivalentai (7.1+7.2+7.3),                  iš 

jų: 

150.63

2 

137.872 150.632 137.872 

7.1 kasoje 23 0 23 0 

7.2 banko sąskaitose 
149.84

1 

137.872 149.841 137.872 

7.3 įšaldytose sąskaitose 768 0 768 0 

8 Sukauptas perviršis ar deficitas -11.342 -10.209 -11.342 -10.209 

9 Praeitų metų finansinis rezultatas 9.440 -17.911 -23.229 -127.634 

Pastabos

: 

* Pateikiami ataskaitinio laikotarpio, t. y. I ketv., II ketv., III 

ketv. ar IV ketv., paskutinės dienos duomenys. 

    

 

** Pateikiami laikotarpio nuo metų pradžios iki atasklaitinio laikotarpio (I ketv., I pusm., 9 mėn., metų) 

paskutinės dienos duomenys. 

 

Privačios LNSS įstaigos pildo 4 ir 6 stulpelius. 

    

 

Duomenys 9 eilutėje pildomi teikiant metinę LNSS įstaigos finansinės veiklos ataskaitą 

 

 

Vyriausiasis gydytojas                                                                                                                       Edmundas Baltakis 

 

Vyriausioji buhalterė                                                                                                                           Rūta Martinaitienė 

 

Rengėjas:  Rūta Martinaitienė, tel. 8 426 51 879, el.p. ruta@joniskioligonine.lt 

   (Vardas, Pavardė, tel., el.p.) 

     

 

 

 

 

 

 

     Gauta iš kitų TLK nuo metų pradžios - 16 888,42 Eur. 

   Kauno TLK: I ketv. - 578,07 Eur., II ketv. - 1 336,25 Eur., III ketv. - 567,32 Eur., IV ketv. - 2 459,60 

Eur. 

  Klaipėdos TLK: I ketv. - 365,56 Eur., II ketv. - 392,01 Eur., III ketv. - 382,92 Eur., IV ketv. - 1 

211,56 Eur. 

  Panevėžio TLK:  I ketv. - 405,20 Eur., II ketv. - 310,88 Eur., III ketv. - 441,21 Eur., IV ketv. - 

949,86 Eur. 

  Vilniaus TLK: I ketv. - 697,02 Eur., II ketv. - 1589,71 Eur., III ketv. - 829,06 Eur., IV ketv. - 4 

372,19 Eur. 
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