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SANTRUMPOS 

 

ARDS – vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos dienos stacionaras 

ASP – asmens sveikatos priežiūra 

ASPĮ – asmens sveikatos priežiūros įstaiga 

ES SF – Europos sąjungos struktūriniai fondai 

FMR – fizinė medicina ir reabilitacija 

GMP – greitoji medicinos pagalba 

KP – konsultacinė poliklinika 

KŠL – koronarinė širdies liga 

KT – kompiuterinė tomografija 

LIGSL – lėtinė išeminė galvos smegenų liga 

PAH – pirminė arterinė hipertenzija 

PSDF – Privalomojo sveikatos draudimo fondas 

PSP – pirminės sveikatos priežiūra 

PSPĮ – pirminės sveikatos priežiūros įstaiga 

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 

VLK – valstybinė ligonių kasa 

VšĮ – viešoji įstaiga 

VU – Vilniaus universitetas 

NVI – Nacionalinis vėžio institutas 

LSMU – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas 

LNSS - Lietuvos nacionalinė sveikatos sistema 
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I SKYRIUS 

BENDRIEJI ĮSTAIGOS DUOMENYS 

 

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

siekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, organizacinį, 

finansinį, teisinį savarankiškumą, savo antspaudą ir sąskaitas bankuose, veikiantis pagal Joniškio 

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. A-1105 

patvirtintus ir teisės aktų nustatyta tvarka  įregistruotus  įstatus,  teikiantis  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 tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. 

Ligoninės steigėja (savininkė) yra Joniškio rajono savivaldybė, kuri savo teises ir pareigas 

įgyvendina per Joniškio rajono savivaldybės tarybą. 

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

atnaujinta 2020 m. rugsėjo 30 d. Ligoninei vadovauja vyriausiasis gydytojas Edmundas Baltakis. 

Ligoninėje pagal Ligoninės struktūrą, patvirtintą Joniškio rajono savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A-1170, 2020 m. veikė: 

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

 I vidaus ligų skyrius, 

 II vidaus ligų skyrius, 

 Chirurgijos skyrius, 

 Operacinės, reanimacijos ir intensyvios terapijos skyrius, 

 Palaikomojo gydymo, slaugos ir paliatyviosios pagalbos skyrius, 

 Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius, 

 Vaikų vystymosi sutrikimų ankstyvos reabilitacijos dienos stacionaras (nuo 2020-09-30 

sustabdyta licencija paslaugų teikimui), 

 Konsultacinė poliklinika su Slaugytojo diabetologo kabinetu  (nuo 2020-09-30 sustabdyta 

licencija Slaugytojo diabetologo paslaugų  teikimui), 

 Klinikinės diagnostikos laboratorija, 

 Radiologijos skyrius, 

 Dantų protezavimo kabinetas (nuo 2020-10-31 panaikinta licencija paslaugų teikimui), 

 Vaistinė, 

 Sterilizacinė, 

 Ūkio skyrius,  

 Buhalterija—bendras skyrius, 

 Statistikos skyrius, 

 Administracija. 

 

Joniškio ligoninės darbuotojų skaičius 2020 m. pabaigoje 209 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 buvo teikiamos ligoninės Dantų protezavimo kabinete. 

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

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

personalo politikos klausimams. 
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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. 

 

II SKYRIUS 

FINANSAVIMO ŠALTINIAI 

 

Joniškio ligoninės pajamos gaunamos iš šių finansavimo šaltinių:  

 Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (toliau – PSDF) 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. 

2020 m. Joniškio ligoninė gavo  4 447 788,38  Eur pajamų, t. y. 318 621,38 Eur arba 7,2           

proc. daugiau nei 2019 m., kai buvo  gauta 4 129 167,00  Eur pajamų. 

Didžiąją gautų lėšų dalį, 4 177 565,58  Eur arba 94  proc. sudaro pajamos už suteiktas 

paslaugas pagal turimą licenciją iš PSDF biudžeto pagal sutartis su Teritorinėmis ligonių kasomis 

(toliau – TLK). Likusią gautų  pajamų  dalį  270 222,80 Eur arba 6,0 proc. sudaro lėšos: 

 gautos už fiziniams ir juridiniams asmenims suteiktas mokamas sveikatos priežiūros ir kitas 

paslaugas – 68 376, 83 Eur , iš jų, kitos veiklos pajamos – 2 678,99 Eur; 

 finansavimo pajamos – 201 845,97  Eur; 

2020 m. iš PSDF biudžeto uždirbta 328 443,75 Eur arba 8,53 proc. daugiau lėšų nei 2019 m. 

2019–2020 m. iš  PSDF  gautų  lėšų  struktūra  eurais, procentinė jų išraiška ir palyginimas pateikti 

1 lentelėje, lėšų iš PSDF pasiskirstymas procentais 2020 m., atsižvelgiant į paslaugų grupes, 

pavaizduotas 1 paveiksle.  

2020 m. Joniškio ligoninė teikė antrinio lygio stacionarines, specializuotas ambulatorines 

(stebėjimo, dienos stacionaro, dienos chirurgijos, ambulatorinės chirurgijos, kalbos korekcijos, 

skubios pagalbos, gydytojų specialistų konsultacijų) paslaugas, ambulatorinės reabilitacijos, slaugos 

ir palaikomojo gydymo, paliatyviosios pagalbos, dantų protezavimo, storosios žarnos vėžio 

ankstyvos diagnostikos programos (toliau - SŽVADP) paslaugas, brangiųjų tyrimų: kompiuterinės 

tomografijos (toliau - KT) 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. 2020 m. didžiausią pajamų iš PSDF biudžeto dalį 1 955 459,81 

Eur arba 46,81 proc. ligoninė gavo už sutektas stacionarines paslaugas. 
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Iš PSDF biudžeto lėšų finansuojamų stacionarinių paslaugų 2020 m. sutartinė planinė suma 

buvo 2 008 895 Eur, o faktinė per metus suteiktų stacionarinių paslaugų suma – 1 582 574,08 Eur. 

Paslaugų apmokėjimo  balo vertės vidurkis 2020 metais buvo 1,27 (2019 m. – 1,049). Tokį 

ženklų apmokėjimo už faktiškai suteiktas paslaugas balo augimą sąlygojo LR Vyriausybės 

įsipareigojimas asmens sveikatos priežiūros įstaigoms kompensuoti dėl COVID – 19 ligos įvesto 

karantino sustabdžius ar apribojus  planinių paslaugų teikimą. Lyginant su 2019 m., šių paslaugų 

apimtis per 2020 m. padidėjo  149 036,39 Eur arba 8,25 proc.  

 

1 lentelė 
 

Joniškio ligoninės 2019–2020 m. suteiktų paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto, struktūra 

 

Paslaugos 

 

2019 m.  2020 m.  Palyginimas 

Eur % Eur % Eur % 

Ambulatorinės  

specializuotos paslaugos 
1 153 604,74 29,95 1 320 288,62 31,60 +166 683,89 +14,45 

Stacionarinės paslaugos 1 806 423,42 46,89 1 955 459,81 46,81 +149 036,39 +8,25 

Palaikomasis gydymas 

ir slauga 
657 455,01 17,07 713 349,97 17,08 +55 894,96 +8,50 

Kompiuterinė 

tomografija 
106 013,82 2,75 81 463,53 1,95 -24 550,29 -23,15 

Ambulatorinė 

reabilitacija 
75 875,62 1,97 72 269,90 1,73 -3 605,72 -4,75 

Dantų protezavimas 34 173,57 0,89 22 070,76 0,53 -12 102,81 -35,41 

Storosios žarnos vėžio 

ankstyvos diagnostikos 

programa (SŽVADP) 

15 575,65 0,40 12 662,99 0,3 -2 912,66 -18,70 

 

Iš viso: 

 

3 849 121,83 100,0 4 177 565,58 100,0 +328 443,75 +8,53 

 

 

Už suteiktas ambulatorines specializuotas paslaugas 2020 m. gauta 1 320 288,62  Eur, tai 

sudaro 31,6 proc. visų iš PSDF biudžeto gautų lėšų, t. y. 166 683,89 Eur (14,45 proc.) daugiau nei 

2019 metais. Įgyvendinant šalyje sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimą, kaip tik 

ambulatorinių paslaugų apimtys turi būti nuolat didinamos 

Už kompiuterinės tomografijos paslaugas 2020 m. uždirbta 81 463,53Eur, tai sudaro 1,95 proc. 

visų iš PSDF biudžeto gautų lėšų: t. y. 24 550,29 Eur (23,15 proc.) mažiau  nei 2019 m. 

2020 m. sumažėjo pajamos ir už ambulatorinės reabilitacijos paslaugas – jų gauta 72 269,90 

Eur, tai yra 1,73  proc. visų iš PSDF biudžeto gautų lėšų, t. y. 3 605,72 Eur (4,75 proc.) mažiau nei 

2019 m.  

Už dantų protezavimo paslaugas (nuo 2020-10-31 panaikinta licencija paslaugų teikimui) 

2020 m. uždirbta 22 070,76 Eur arba 0,53 proc. visų uždirbtų PSDF biudžeto lėšų: t. y. 12 102,81 

Eur (35,41 proc.) mažiau nei 2019 m. Teisę į dantų protezavimo išlaidų kompensavimą turėjo 

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

darbingais ir vaikai. 

Kartu su paliatyviosios pagalbos paslaugomis už palaikomąjį gydymą ir slaugą iš PSDF 

biudžeto 2020  m. gauta 713 349,97 Eur, tai sudaro 17,08 proc. visų iš PSDF biudžeto uždirbtų 

lėšų: t. y. 55 894,96 Eur (8,50 proc.) daugiau nei 2019 m. Įgyvendinant anksčiau minėtą sveikatos 

priežiūros restruktūrizaciją, palaipsniui didintas slaugos lovų skaičius nuo 2 iki 3 lovų / 1 000 

gyventojų ir nuo 2017-12-18 siekia 61 palaikomojo gydymo ir slaugos lovą ir 2 paliatyviosios 

pagalbos lovos. 
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2020 m.  už  SŽVADP  gauta 12 662,99 Eur arba 0,3 proc. visų gautų iš PSDF biudžeto lėšų: t. 

y. 2 912,66 Eur (18,7 proc.) mažiau nei 2019 m. Programa skirta 50–74 metų amžiaus 

asmenims dėl storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos profilaktikos, ligoninei yra 

apmokama už gydytojo specialisto konsultaciją su kolonoskopija (storosios žarnos endoskopinis 

tyrimas) ir biopsija. 

 

 

 
 

1 pav. 2020 m. PSDF biudžeto lėšomis suteiktų paslaugų struktūra procentais 

 

Pajamos iš Valstybės ir Joniškio rajono savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų (toliau – ES SF) 

Joniškio ligoninės savininko – Joniškio rajono savivaldybės įnašo vertė finansinių metų 

pradžioje ir finansinių metų pabaigoje buvo – 122 729,73 Eur.  

2020 m. iš Valstybės biudžeto, Joniškio rajono savivaldybės biudžeto, ES SF ir kitų šaltinių 

Joniškio ligoninė gavo 70 914,23 Eur. 2020 m. Joniškio ligoninė iš Valstybės biudžeto, Joniškio 

rajono savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos ir kitų šaltinių gautos lėšos pateikiamos 2 lentelėje. 

 

      2 lentelė 

2020 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 22 603,29 

2. Savivaldybės biudžeto lėšos 19 569,06 

3. Europos Sąjungos lėšos 3 077,81 

4. Kiti šaltiniai 25 664,07 

4.1. 2 % GPM 1 285,06 

4.2. Programos „Dainuojam Lietuvos šimtmečiui“ lėšos 283,00 

Iš viso     70 914,23  

 

32%

47%

17%

2% 2%0%0%

Ambulatorinės specializuotos paslaugos Stacionarinės paslaugos

Palaikomasis gydymas ir slauga Kompiuterinė tomografija

Ambulatorinė reabilitacija Dantų protezavimas

SŽVADP
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          Joniškio rajono savivaldybės administracija skyrė 18 200 Eur centralizuotos deguonies 

tiekimo sistemos ir jos montavimo darbų ir drėkintuvų įsigijimo išlaidoms kompensuoti bei 1 

369,06 Eur su Covid-19 patirtų išlaidų kompensavimui. 

         Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija skyrė 16 735 Eur įrangos ir priemonių 

apsaugai nuo Covid-19 ligos įsigijimo kompensavimui. 
 

Pajamos už mokamas paslaugas. 

Beveik 1,54 proc. lėšų 2020 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 2020 m. suteikta 

už 68 376,83 Eur arba 61,6 proc. mažiau nei 2019 m. (2019 m. gauta 178 245 Eur). 2020 m. 

Joniškio ligoninės už mokamas paslaugas gautų lėšų struktūra pateikta 3 lentelėje ir 2 paveiksle. 

 

3 lentelė 

 

Joniškio ligoninės 2020 m. už mokamas paslaugas gautų lėšų struktūra 

 

Paslaugos 
Lėšų struktūra 

Eur % 

Kompiuterinė tomografija 751,10 1,10 

Rentgenogramos 716,39 1,05 

Echoskopijos 791,33 1,16 

Slauga ir palaikomasis gydymas 12 360,60 18,08 

Laboratoriniai tyrimai 2 449,52 3,58 

II lygio gydytojų konsultacijos 10 417,36 15,24 

Fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugos 12 726,57 18,61 

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai 21 170,69 30,96 

Ortodonto paslaugos 3 444,87 5,04 

Kitos medicininės 579,89 0,85 

Nemedicininės paslaugos 2 968,51 4,34 

Iš viso: 68 376,83 100,00 

 

Analizuojant fizinių ir juridinių asmenų lėšomis apmokėtas paslaugas, matome, kad apie 

penktadalį papildomų lėšų – 18,08 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 mokamas gydytojo ortopedo odontologo paslaugas (gydomąjį dantų protezavimą) gauta 

beveik 5,04 proc. lėšų. Už profilaktinius sveikatos tikrinimus gauta – 30,96  proc. lėšų. Daugiau nei 

15,24  proc. pajamų gauta už gydytojų specialistų mokamas konsultacijas ir 18,61 proc. už 

mokamas fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugas.  
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2 pav. Joniškio ligoninės 2020 m. už mokamas paslaugas gautų lėšų struktūra, proc. 
 

Joniškio ligoninės sąnaudos. 

2020 m. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Joniškio ligoninės sąnaudos sudarė – 4 416 346,15 

Eur, iš jų darbo užmokesčio sąnaudos (kartu su SODRA įmokomis) - 3 488 356 Eur arba 79,0  proc. 

nuo visų sąnaudų. Darbo užmokesčio fondas 2020 m. palyginti su 2019 m. padidėjo 470 792 Eur 

arba 15,6 proc. Palyginus su 2019 m., 2020-aisiais bendrų sąnaudų buvo 9,81 proc. arba 394 576 

Eur daugiau. Joniškio ligoninės 2019–2020 metų sąnaudų struktūra eurais, procentinė jų išraiška ir 

pokytis pateikti 4 lentelėje. 

2020 m. ligoninės finansinis rezultatas – 30 871 Eur perviršis, (iš PSDF biudžeto – 18 257 

Eur perviršis, kas sudaro 0,4  proc. nuo visų gautų pajamų). 2019 m. perviršis buvo 106 321 Eur, iš 

PSDF lėšų – 69 601  Eur). 

4 lentelė 

Joniškio ligoninės 2019–2020 m. sąnaudų struktūra 

 

Sąnaudų grupė 
2019 m. 2020 m. Pokytis 

Eur % Eur % Eur % 
Darbo užmokestis ir įmokos 

SODRAI 
3 017 564 75,03 3 488 356 78,99 +470 792 +15,60 

Kraujo produktai 22 745 0,57 21 582 0,49 -1 163 -5,11 

Medicinos reikmenys 205 365 5,11 228 872 5,18 +23 507 +11,45 

Transportas 15 425 0,38 10 381 0,24 -5 044 -32,70 

Komunalinės paslaugos 131 348 3,27 104 509 2,34 -26 839 -20,43 

Maitinimas 144 841 3,60 99 330 2,25 -45 511 -31,42 

Kitos sąnaudos 482 531 12,0 459 884 10,41 -22 647 -4,69 

Kitos veiklos sąnaudos 1 951 0,05 3 432,52 0,08 +1481,52 +75,94 

Iš viso: 4 021 770 100,00 4 416 346 100,00 +394 576 +9,81 

* sąnaudų padidėjimas, sumažėjimas 
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Nemedicininės paslaugos
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III SKYRIUS 

STACIONARO VEIKLA 

 

2020 m. Joniškio ligoninėje buvo iš viso 111 lovų, iš jų aktyvaus gydymo lovų –  48 (1000 

Joniškio rajono gyventojų teko 2,36 aktyvaus gydymo lovų, šalyje 1000 gyventojų – 6,5 aktyvaus 

gydymo lovos). Įgyvendinant ketvirtojo sveikatos sistemos plėtros ir ligoninių tinklo konsolidavimo 

etapo plano nuostatas, nuo 2015 m. Joniškio ligoninėje mažinamas stacionaro aktyvaus gydymo 

lovų skaičius: 2015 m. – 25 proc., 2016 m. – 16 proc., 2017 m. – 5 proc., 2018 m.  – 23 proc., o 

2019 m. lovų skaičius sumažintas dar 4 proc. 

Sumažintų stacionaro aktyvaus gydymo lovų sąskaita jau kelinti metai iš eilės plėtojamos 

slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos, dienos stacionaro paslaugos, panaudojant atsilaisvinusią 

infrastruktūrą ir personalą. Nuo 2019 m. ligoninėje nebeteikiamos stacionarinės asmens sveikatos 

priežiūros – suaugusiųjų ortopedijos ir traumatologijos gydymo paslaugos.  

2020 m. gale Joniškio ligoninėje buvo  111 lovų, iš jų aktyvaus gydymo lovų – 48. 

Lovų skaičius 2020 m. gale pagal profilius: 

 I vidaus ligų skyriuje – 19, 

 II vidaus ligų skyriuje – 18, 

 Chirurgijos skyriuje – 7, 

 Operacinės, reanimacijos ir intensyviosios pagalbos lovų – 4, 

 Palaikomojo gydymo, slaugos ir paliatyviosios pagalbos skyriuje – 63, iš jų 2 – 

paliatyviosios pagalbos.  

 

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

Joniškio ligoninės aktyvaus gydymo pacientų skaičiaus dinamika 2010—2020 metais, 

pacientų skaičiaus pagal skyrius dinamika 2010—2020 metais ir ligoninės lovadienių dinamika 

2010—2020 metais pateikta 3, 4 ir 5 paveiksluose. 

 

 
3 pav. Joniškio ligoninės aktyvaus gydymo  pacientų skaičiaus dinamika 2010–2019 metais 
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4 pav. Joniškio ligoninės pacientų skaičiaus pagal skyrius dinamika 2010–2020 metais 

 

 

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

Joniškio ligoninėje 2020 m. gydėsi 165 pacientai (2019 m. – 224 pacientai) iš kitų šalies 

savivaldybių: daugiausia iš Pakruojo rajono savivaldybės (68), Šiaulių rajono savivaldybės (9), 

Akmenės rajono savivaldybės (28), Šiaulių miesto savivaldybės (26). 

Šiaulių teritorinės ligonių kasos duomenimis, 2020 m. Joniškio ligoninės standartizuotas 

hospitalizacijos rodiklis (2020 m. gyventojų skaičius  metų pradžioje Joniškio rajono savivaldybėje 

–   20 730) – 15,31/100 gyventojų.  
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2020 metais taip pat stengiamės mažinti nebūtinąją hospitalizaciją ir kuo daugiau pacientų 

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

chirurgijos, ambulatorinės chirurgijos, stebėjimo Priėmimo–skubios pagalbos skyriuje paslaugas. 

Tą atspindi pacientų ir lovadienių skaičiaus mažėjimo tendencija. Lyginant su 2019 metais 2020 

metais, lovadienių skaičius sumažėjo 5016 arba 33,3 proc. 

 

5 pav. Joniškio ligoninės lovadienių dinamika 2010—2020m. 
 

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2020 metų siektinų reikšmių,  

sąraše (patvirtinta sveikatos apsaugos ministro įsakymu) numatyta, kad vidutinė terapijos paslaugų 

grupės gydymo trukmė turėtų būti ne ilgiau 6,4 dienos, o vidutinė chirurgijos paslaugų grupės 

gydymo trukmė – ne ilgiau 6,8 dienos.  2020 m. Joniškio ligoninėje vidutinė gulėjimo trukmė 

(toliau – VGT): 7,6 dienos – terapijos profilio lovose ir 6,9 dienos – chirurgijos profilio lovose. 

Bendra ligoninės VGT – 7,4 dienos. Vidutinė gulėjimo trukmė netrumpėja terapijos ir chirurgijos 

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.  

 

5 lentelė 

 

Vidutinės gulėjimo trukmės dinamika Joniškio ligoninės skyriuose 2015–2020 m. 

 

Skyrius 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

RITS 1,3 1,3 1,4 1,6 1,5 1,8 

I vidaus ligų skyrius 8,2 7,6 8,1 8 7,6 7,4 

II vidaus ligų skyrius 7,6 7,3 7,5 7,6 7,5 7,9 

Chirurgijos skyrius 6,8 6 6,1 6,4 5,6 6,9 

Iš viso: 7,3 6,7 7,5 7,6 7,3 7,4 

 

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

gydytojais užtikrinant, kad pacientai į stacionarą būtų siunčiami atlikus reikiamus tyrimus, 
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priskirtus I-nio lygio sveikatos priežiūrai, būtų nukreipiami ambulatorinėms specialistų 

konsultacijoms ir ištyrimui. Anksčiau minėti LNSS ASPĮ veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2020 

metų siektinų reikšmių, sąraše aktyvaus gydymo lovų užimtumas – ne mažiau 70 proc. 2020 m. 

Joniškio ligoninė  pasiekė 209,4 d., t. y. 57,4 proc. 

 

 
 

6 pav. Vidutinė gulėjimo trukmės Joniškio ligoninėje dinamika 2010–2020 m. 

 

Vidutinės gulėjimo trukmės dinamika Joniškio ligoninės stacionaro skyriuose 2015–2020 m. 

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

2010–2020 m. pateikta 6 paveiksle.  

 

6 lentelė 

 

2015–2020  m. Joniškio ligoninės Chirurgijos skyriaus darbo rodikliai 

 

 

Operacijų skaičius iš viso: 

(be ambulatorinių operacijų) 

2015 

m. 

2016 

m. 

2017 

m. 

2018 

m. 

2019  

m. 

2020 

m. 

732,    

iš jų: 

630,    

iš jų: 

476,    

iš jų: 

313,    

iš jų: 

247,      

iš jų: 

293,    

iš jų: 

Chirurginių operacijų skaičius 

(didžiųjų operacijų skaičius) 
268 269 179 126 136 173 

Dienos chirurgijos operacijų 

skaičius 
137 139 185 125 102 38 

Traumatologinių operacijų 

skaičius 
156 130 41 11 0 0 

Dienos traumatologijos 

operacijų skaičius 
92 60 33 14 9 19 

Ambulatorinės operacijos 640 637 540 534 456 375 
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Punkcinės operacijos stacionare 79 32 38 37 40 
32 

Endoskopinės procedūros: 

1 924, 

iš jų: 
1 437, 

iš jų: 
1 350, 

iš jų: 
1 199, 

iš jų: 

1354,     

iš jų 

828,     

iš jų  

Fibrogastroduodenoskopijos 
1 585 1 100 1 028 932 959 548 

Fibrokolonoskopijos 
264 273 282 255 381 280 

Cistoskopijos 
19 13 1 0 0 0 

Rektoromanoskopijos 
56 51 39 12 14 0 

 

Chirurgijos profilis. 
Joniškio ligoninės statusas po III-ojo ir IV-ojo etapų įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo 

reformos – rajoninio lygmens ligoninė, teikianti stacionarinės chirurgijos paslaugas. Siekiant 

išlaikyti stacionarinės chirurgijos paslaugų finansavimą iš Teritorinių ligonių kasų, siekėme atitikti 

Vyriausybės patvirtintą kriterijų – ne mažiau 400 didžiųjų operacijų per metus. Tačiau nuo 2012 m. 

keičiasi „didžiųjų“ ir „mažųjų“ operacijų sąrašai ir daug operacijų iš ,,didžiųjų“ sąrašo buvo 

perkeltos į ,,mažųjų“ operacijų sąrašą. Sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo eigoje 

numatyta nutraukti chirurgijos paslaugų teikimą ir finansavimą iš PSDF biudžeto, jei ASPĮ bent 

vienais iš dviejų iš eilės einančių paskutinių metų buvo atlikta mažiau kaip 400 didžiųjų operacijų, 

nurodytų sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintame sąraše; 

2015—2020 metų Joniškio ligoninės Chirurgijos skyriaus statistiniai darbo rodikliai pateikti 6 

lentelėje. 

2020 m. dienos chirurgijos pacientų buvo – 114  (2019 m. – 146  arba 21,9 proc. daugiau  nei 

2020 m.), iš jų: 

 Chirurgijos profilio –  95  (2019 m. – 127), 

 Traumatologijos profilio – 19  (2019 m. –  9), 

 Ginekologijos profilio –  0  (2019 m. –  10). 

 

Terapijos profilis. 

Stacionarinės terapinio profilio paslaugos 2020 metais buvo teikiamos I vidaus ligų skyriuje, 

kur gydyti 561 ligonis (2019 m. – 905), sergantys vidaus ligomis ir II vidaus ligų skyriuje, kur 

gydytas 474 ligoniai  (2019 m. – 838). 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. 
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IV SKYRIUS 

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 63 lovas. Senstant 

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

paslaugų poreikis auga. Pacientų, gydytų 2010—2020 m. Joniškio ligoninės Palaikomojo gydymo, 

slaugos ir paliatyviosios pagalbos skyriuje, funkcionavimo, VGT ir lovadienių įvykdymo pokyčiai 

parodyti 11 paveiksle. 

 

11 pav. Palaikomojo gydymo, slaugos ir paliatyviosios pagalbos skyriaus 

funkcionavimo rodiklių dinamika 2010–2020 m. 

 

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

pacientams. Paliatyviosios pagalbos poskyris (pagal rajono gyventojų skaičių įsteigtos 2 lovos) 

buvo įrengtas ES SF lėšomis. Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus normatyvus 

stacionarinės paliatyviosios pagalbos paslaugos turi apimti ne daugiau kaip 12 lovų 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:  2015 m. 

gydyta 20, o 2016 m. – 29, o 2017 m. – 41,  2018 m. – 38, o 2019 m. – 22,  2020 m. – 17 tokių 

pacientų. 

Mokamos slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos (pasibaigus apmokamam iš PSDF 

biudžeto 120 dienų terminui) buvo suteiktos 4 pacientams.  

 

V SKYRIUS 

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, 
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 ambulatorinė chirurgija, 

 dienos stacionaro: dienos terapija suaugusiesiems, vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji 

reabilitacija. 

 

 

7  lentelė 

2019–2020 metais suteiktų ambulatorinių paslaugų, 

apmokamų iš PSDF biudžeto, struktūra ir lėšos eurais 

 

Ambulatorinės paslaugos 
Gautos lėšos Eur 

2019 m. 2020 m. 

Gydytojų specialistų konsultacijos 625 806,79 735 444,83 

Skubi pagalba 24 276,53 30 237,42 

Dienos chirurgija 65 679,99 81 786,03 

Dienos stacionaras 194 946,51 203 986,76 

Stebėjimas 241 731,46 266 072,58 

Ambulatorinė chirurgija 5 774,47 6 349,00 

Iš viso: 1 158 215,75     1 320 288,62 

 

Už ambulatorines paslaugas 2020 m. gauta 1 320 288,62  Eur arba 13,99 proc. daugiau nei 

2019 metais (2019 m. gauta 1 158 215,75 Eur). Kaip ir pernai, 2020 m. didžiausią dalį pajamų už 

ambulatorines paslaugas sudaro II-ojo lygio gydytojų specialistų konsultacijos – 56 proc. (2019 m. 

– 53 proc.). Joniškio ligoninės 2019—2020 m. suteiktų ambulatorinių paslaugų, apmokamų iš 

PSDF biudžeto, struktūra ir lėšos eurais pateikiami 7 lentelėje, 2020 m. lėšų už ambulatorines 

specializuotas sveikatos priežiūros paslaugas pasiskirstymas procentais pateikiamas 7 paveiksle. 

 

 

 
7 pav. 2020 m. lėšų už ambulatorines specializuotas 

sveikatos priežiūros paslaugas pasiskirstymas procentais 
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Konsultacinė poliklinika. 

Konsultacinėje poliklinikoje 2020 m. buvo teikiamos gydytojų konsultantų chirurgo, 

neurologo, otorinolaringologo, endokrinologo, urologo, ortopedo traumatologo, vaikų chirurgo, 

kardiologo, oftalmologo, pulmonologo, akušerio ginekologo paslaugos. Nuo 2011 m. 

sergantiesiems cukriniu diabetu specialaus mokymo paslaugas, finansuojamas PSDF biudžeto 

lėšomis, teikia slaugytoja diabetologė. Konsultacines paslaugas be išvardintų gydytojų specialistų 

teikia fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, echoskopuotojas, radiologas. 

 

8 pav. Konsultacinių paslaugų dinamika 2010–2020 m. 

 

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

norėtųsi.  

Prieš keletą metų Konsultacijų poliklinikoje bei Priėmimo–skubiosios pagalbos skyriuje 

gydytojų specialistų teiktų prioritetinių konsultacinių paslaugų skaičius augo, tačiau mažėjant 

gyventojų skaičiui (ir ypač trūkstant gydytojų specialistų rajonuose) nuo 2015 m. šis skaičius ėmė 

mažėti. 

Visų konsultacinių paslaugų dinamika 2010–2020  m. pateikiama 8 paveiksle. 

 

Dienos stacionaras. 

Dienos stacionaro paslaugos skiriamos į dvi dalis: tai dienos stacionaro (terapijos) paslaugos 

bei Vaikų vystymosi sutrikimų ankstyvos reabilitacijos paslaugos. Dienos stacionaro (terapijos) 

paslaugos priskiriamos prioritetinėms, jos nuo 2012 m. pacientų saugumui ir patogumui užtikrinti 

pradėtos teikti I ir II vidaus ligų skyriuose. Pacientai, atvykę su gydytojo siuntimu, kas dieną gali 

gauti reikalingą infuzoterapiją, injekcijas, fizioterapijos procedūras, jiems, nelaukiant bendroje 

eilėje Konsultacinėje poliklinikoje, padaromi reikalingi būtinieji tyrimai, konsultacijos, pacientai 

gydomi nenutoldami nuo namų aplinkos, nedidinamas hospitalizacijos rodiklis. 2019 m. tokių 

paslaugų atlikta – 6401, 2020 m. – 4866.  

Vaikų vystymosi sutrikimų ankstyvos reabilitacijos paslaugos (nuo 2020-09-30 sustabdyta 

licencija paslaugų teikimui) finansuojamos PSDF biudžeto lėšomis, teikiamos vaikams iki 6 m. 

amžiaus, pirmenybę teikiant vaikams iki 4 m. amžiaus. 2020 m. tokių paslaugų suteikta 775  (2019 

m.   2 124 paslaugų) arba 63  proc. mažiau  nei 2019 m.. 
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Priėmimo–skubiosios pagalbos skyrius. 
Informacija apie Priėmimo–skubiosios pagalbos skyriuje 2010–2020 metais suteiktas paslaugas 

pateikta 9 paveiksle.  

 

  

9 pav. Priėmimo–skubiosios pagalbos skyriaus suteiktų paslaugų dinamika 2010–2020 m 

 

Bendras Priėmimo–skubiosios pagalbos skyriuje suteiktų paslaugų skaičius 2020 m., palyginus 

su 2019 m., sumažėjo 1550  atvejais  (2019 m. – 6687, 2020 - 5137). 

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

Pirminėmis asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiomis įstaigomis 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; 

 Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo 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 2015—2020 m. 

pateikta 10 paveiksle. 

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, sūkurinė 

vonia), aparatinio stuburo tempimo, kompresinės terapijos (limfodrenažinis masažas), 
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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 (psoriazė), atopinė 

dermatozė, riebioji seborėja). 

 

 

10 pav. Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje 

teikiamų paslaugų dinamika 2015–2020 m. 

 

VI SKYRIUS 

IŠTYRIMO PASLAUGOS 

 

Instrumentiniai tyrimai. 

2020 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 Chirurgijos profilis): 

ezofagogastroduodenoskopija ir kolonoskopiniai tyrimai; 

8 lentelė 

Instrumentinių tyrimų skaičiaus dinamika Joniškio ligoninėje 2019 m. ir 2020 m. 

 

 

Tyrimo pavadinimas 

 

 

Iš viso atlikta 

tyrimų 

Iš jų ambulatoriniams 

ligoniams 

2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 

Rentgeno tyrimai  10 681 7846 8 178 6084 

KT tyrimai 2 246 1280 1 445 738 

Ultragarso tyrimai 13 594 8149 11 169 6697 

Endoskopijos tyrimai 1354 828 1020 614 

Iš viso: 27  875 18 103 21 812 14 133 
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Instrumentinių tyrimų skaičius Joniškio ligoninėje 2019 m. ir 2020 m. pateiktas 8 lentelėje.  

Klinikinė diagnostika. 
2015 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 2010–2020 

m. pateikiama 12 paveiksle. 

Didžioji dalis visų atliktų tyrimų – atliekama stacionare (98,4 proc. - 2020 m.). 

 

12 pav. Laboratorijos atliekamų tyrimų dinamika 2010–2020 m. 

 

VII SKYRIUS 

ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

 

Joniškio ligoninėje 2020 m. dėl struktūrinių pakeitimų (Dantų protezavimo kabineto bei  Vaikų 

vystymosi sutrikimų ankstyvos reabilitacijos dienos stacionaro veiklos nutraukimo bei 

sustabdymo), sumažėjo darbuotojų skaičius:  2016 m. gale – 236,  2017 m. gale – 234,  2018 m. 

gale – 236,  2019 m. gale – 229, o 2020 m.  gale – 209.  

Joniškio ligoninėje steigėjo patvirtintas didžiausias leistinas pareigybių skaičius – 241 etatas 

(iš jų administracijos – 3,0 etatai). Joniškio ligoninės darbuotojų skaičiau dinamika 2016–2020 m. 

pateikiama 9 lentelėje.  

 

9 lentelė 

Joniškio ligoninės darbuotojų skaičiaus dinamika 2016–2019 metais 

 

Darbuotojų skaičius 2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m.  2020 m. 

Gydytojų 47 47 47 45 47 

Slaugytojų 97 92 91 88 79 

Kito medicinos personalo 31 29 31 42 34 

Kiti ne medicinos 

darbuotojai 
61 66 67 54 49 

Iš viso: 236 234 236 229 209 
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Dėl gydytojų trūkumo visi stacionaro gydytojai, dirbantys pirmaeilėse pareigose, dirba didesniu 

nei 1,0 etato krūviu. Pirmaeilėse pareigose dirba tik 23,4 proc. 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, atsirandantį slaugytojų ir slaugytojų padėjėjų trūkumą kompensuojame perskirstydami 

krūvius.  

 

10 lentelė 

Joniškio ligoninės darbuotojų vidutinis darbo užmokestis   

2019 m. ir 2020 m. 

 

Personalas 

Vidutinis darbo užmokestis eurais 

2019 m. 2020 m. 

Vieno 

darbuotojo 

(fizinio 

asmens) darbo 

užmokestis  

Vieno etato 

darbo 

užmokestis 

 

Vieno 

darbuotojo 

(fizinio 

asmens) darbo 

užmokestis  

Vieno 

etato darbo 

užmokestis 

 

Visi darbuotojai 1068,97 1106,36 1204,40 1262,20 

Gydytojai 1625,70 2383,70 1743,87 2539,27 

Slaugytojai 994,03 917,14 1141,7 1084,66 

(be išeitinių ir už nepanaudotas atostogas paskaičiuotų kompensacijų) 

 

Sąnaudų valdymo išlaidų dalis (kartu su darbo užmokesčiu, prekių ir paslaugų naudojimo 

išlaidomis, administracinių pastatų išlaikymo (įskaitant ir remontą) sąnaudomis, materialiojo ir 

nematerialiojo turto įsigijimo išlaidomis) 2019  m. sudarė 2,22  proc. nuo visų ligoninės sąnaudų,  

2020 m. sudarė 2,38  proc. nuo visų ligoninės sąnaudų. 

Visų sąnaudų darbo užmokesčiui dalis kartu su įmokomis SODRAI 2019 m. sudarė 75,04  

proc., 2020 m. sudarė 78,98 proc. nuo visų patirtų sąnaudų. Darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų 

dalis nuo visų sąnaudų 2020 m. lyginant su 2019 m. padidėjo 3,94  proc. Padidėjimą lėmė priedai, 

sumokėti su COVID-19 ligos gydyme dalyvavusiam medicininiam ir aptarnaujančiam personalui. 

Nuo 2020 m. spalio mėn. buvo papildomai gauta iš VLK sumokėta darbuotojams 84994 Eur. Iš 

savo lėšų nuo 2020 m. kovo mėn. skubiosios medicinos pagalbos skyriaus darbuotojams buvo 

papildomai mokami 15 proc. priedai. Bendro darbo užmokesčio fondo su įmokomis Sodrai 

padidėjimas nebuvo toks žymus, nes dėl šalyje paskelbtų karantinų, buvo ribojamas sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimas, tad personalas, laikinai neteikiantis paslaugų, tuo laikotarpiu gavo tik 

apmokėjimą už prastovas. 
  

VIII SKYRIUS 

JONIŠKIO LIGONINĖJE PRIIMTI SPRENDIMAI COVID-19 PANDEMIJOS METU 

 

Pirmoji informacija apie COVID-19 naująją infekciją viešojoje įstaigoje Joniškio 

ligoninėje (toliau – ligoninė) buvo aptarta 2020 m. sausio  30 d., kai Gydymo tarybos ir Slaugos 

tarybos posėdžio metu dalyviai buvo informuoti apie naujojo koronaviruso epidemiologinę 

priežiūrą ir valdymo rekomendacijas, kurias pateikė Sveikatos apsaugos ministerija. Pateiktame 

rašte jau buvo nurodyta, kad jei simptomai (panašūs į gripą – karščiavimas, kosulys, dusulys ir kiti 

kvėpavimo sutrikimai) pasireiškė keliaujant po Kiniją ar grįžus iš jos, ar per dvi savaites po 

kontakto su žmonėmis, neseniai buvusiais toje šalyje, tokiu atveju reikia nedelsiant skambinti į 

Bendrąjį pagalbos centrą telefonu 112, pateikti susirgimo aplinkybes ir vykdyti medikų 

rekomendacijas. Ligoninės darbuotojai, ypatingai dirbantys Priėmimo – skubiosios pagalbos 

skyriuje (toliau – Priėmimo skyrius) buvo instruktuoti, kad jie turi informuoti Visuomenės sveikatos 
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centrą, kad įtariamas atvejis turi būti izoliuojamas arčiausiai esančioje viešojoje įstaigoje 

Respublikinėje Šiaulių ligoninėje. Spausdintos rekomendacijos buvo perduotos Priėmimo – 

skubiosios pagalbos skyriui, kad visi darbuotojai turėtų galimybę su jomis susipažinti. Ligoninėje 

buvo atlikta turimų asmens apsaugos priemonių inventorizacija (jų apskaita buvo vykdoma nuolat ir 

iki pandemijos pagal galiojančią ligoninės tvarką). 

2020 m. kovo 3 d. Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos 

valstybės operacijų vadovo sprendimu Nr. V-3263 „Dėl informacijos, susijusios su koronaviruso 

(COVID-19) plitimo valdymu Lietuvos Respublikoje“ buvo priimtas sprendimas sudaryti Joniškio 

ligoninės pagrindinę komandą (toliau – komanda) koronaviruso (COVID-19) įvykio vadybai. Į 

komandą buvo nutarta įtraukti infekcijų riziką valdančius specialistus: ligoninės vadovybės narius, 

ligoninės infekcinės kontrolės komandą, intensyviąją priežiūrą ir skubiąją pagalbą atstovaujančius 

specialistus, nustatyti pagrindinius vidinius kontaktus įvairioms užduotims (pvz. administravimui, 

komunikacijai, slaugos administravimui, saugumui, žmogiškiesiems ištekliams, farmacijai, 

infekcijų kontrolei, intensyvios pagalbos paslaugoms, skubios pagalbos paslaugoms, laboratorijai, 

skalbinių priežiūrai, valymui, dezinfekcijai ir medicininių atliekų tvarkymui, numatyti vietą 

mirusiųjų laikymui) ir juos pavaduojančius asmenis. Komanda pilnai sukomplektuota 2020 m. kovo 

16 d., Lietuvoje paskelbus karantiną. Komandos vadovu ir visų veiksmų koordinatoriumi buvo 

patvirtintas ligoninės vyriausiasis gydytojas Edmundas Baltakis. 

Po karantino paskelbimo kovo 16 d. buvo priimtas visos ligoninės bendruomenės vieningas 

sprendimas, ir išleistas ligoninės vyriausiojo gydytojo įsakymas, kuriame nurodyta įvertinti visų 

skyriuose besigydančių pacientų objektyvią sveikatos būklę ir jai nekeliant pavojaus gyvybei 

pavojus išrašyti juos ambulatoriniam gydymui, hospitalizuoti pacientus tik būtinosios pagalbos 

suteikimui arba jei nesuteikus stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugų atsirastų būtinosios 

medicinos pagalbos poreikis arba pablogėtų paciento būklė, atidėti planines operacijas, atidėti 

planines specialistų konsultacijas, nustoti teikti ambulatorines medicininės reabilitacijos paslaugas, 

stabdyti Dienos stacionaro veiklą, uždrausti pacientų lankymą (išskyrus terminalinės būklės 

pacientų lankymą). Buvo nutarta atlaisvinti I vidaus ligų ir Chirurgijos skyrių patalpas galimam 

pacientų srautui iš Respublikinės Šiaulių ligoninės, perorganizuoti ir perkelti sujungiant kai kuriuos 

stacionarinius skyrius, taip turint galimybę sudaryti ir sutelkti esant būtinybei darbuotojų rezervą, 

kurie, esant reikalui, būtų iškviesti ir vykdytų savo pareigą pacientų gydymui ir jų gyvybių 

išsaugojimui. Taip pat buvo sudaryti buvusių ligoninės darbuotojų, šiuo jau metu jau nedirbančių, 

tačiau sutinkančių esant reikalui įsilieti į ligoninės komandą, rezerviniai sąrašai. Buvo patvirtintas  

naujas ligoninės skyrių ir padalinių higienos ir dezinfekcijos planas COVID-19 infekcijos 

laikotarpiu, sudarytas darbuotojų darbo karantino laikotarpiu tvarkos aprašas, nustatantis tarpusavio 

kontaktų, savo ir kolegų sveikatos būklės bei jos pokyčių stebėjimą, infekcijų kontrolės ir darbo 

saugos bei higienos reikalavimus, infekuotų atliekų tvarkymą, nurodyta, kad būtų atliekami ir 

parašais patvirtinami darbuotojų mokymai apie teisingą asmens apsaugos priemonių (toliau – AAP) 

dėvėjimą, patvirtinti AAP užsidėjimo ir nusiėmimo algoritmai ir AAP naudojimo tam tikruose 

skyriuose aprašymai, medicininių kaukių dėvėjimas ir kitos bendrosios rekomendacijos, kaip elgtis 

ir kokių tvarkų laikytis karantino laikotarpiu. prie visų ligoninės lauko įėjimų, visų skyrių prieigose 

buvo įrengtos papildomos rankų dezinfekcijos priemonės, informacija apie jų naudojimą, kaukių 

dėvėjimą, atstumų laikymąsi. Visose AAP apsirengimo ir nusirengimo vietose pakabintos 

atmintinės su nurodyta veiksmų seka, nustatyta ir vyriausiojo gydytojo įsakymu patvirtinta tvarka, 

kokiems atvejams ir situacijoms kokie AAP rinkiniai reikalingi ir turi būti naudojami, sudaryti jų 

rinkiniai. ligoninės darbuotojai dalyvavo UAB „Krizių tyrimo centro“ mokymuose, kur buvo 

apmokyti SARS-COV-2 PGR (polimerazės grandininės reakcijos) tepinėlio iš nosiaryklės 

paėmimo, patvirtintas slaugos protokolas dėl tepinėlio iš nosiaryklės (dėl COVID-19) paėmimo. 

Buvo patvirtintos ligoninės darbuotojų COVID-19 ekspozicijos bei ligos valdymo gairės, kuomet 

kokios priemonės taikomos turėjus labai aukštą arba labai didelės rizikos sąlytį su COVID-19 

sergančiu asmeniu (įskaitant namiškius) ir galimai pažeidus AAP naudojimo reikalavimus, kaip 

vykdomas jų stebėjimas, papildomas ištyrimas, izoliacija ir jo trukmė. Buvo griežtai naudojamasi 

tik elektronine sveikatos paslaugų teikimo sistema, kur pacientų siuntimas konsultacijai, tyrimams, 
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gydymui, atsakymas į siuntimą konsultacijai, tyrimams, gydymui, diagnostinio tyrimo aprašymas, 

vaizdai buvo tvarkomi Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros 

informacinėje sistemoje. 

Priėmimo skyrius buvo perorganizuotas išskiriant jame du atskirus įėjimus, išskirstant 

„švarų“ ir „nešvarų“ ligonių srautą. Prie įėjimo į  skyrių įrengtas domofonas, buvo atliekamas 

atvykstančių pacientų triažas, apklausiant juos specifinių, su COVID-19 liga susijusių klausimų, 

bekontakčiu termometru matuojama kūno temperatūra. Karščiuojantiems pacientams buvo įrengtas 

atskiras įėjimas į izoliacinį bloką, kuriame įrengta 1 vienvietė palata, 1 reanimacinė palata, 1 

operacinė, pastatyta tualetinė kėdė. Izoliaciniame bloke buvo naudojamas portatyvinis rentgeno 

aparatas. Ligoninėje buvo suformuotos atskiros personalo pamainos, siekiant užtikrinti, kad tai 

pačiai pacientų grupei paslaugas teiktų tik tos pačios personalo komandos. Tik esant poreikiui, kai 

konsultuoti nėra galimybių per nuotolį, į Priėmimo skyrių konsultuoti ateidavo tuo metu įstaigoje 

dirbantys gydytojai konsultantai, dėvintys atitinkamo saugumo lygio AAP, kurios buvo keičiamos 

po kiekvieno paciento, užtikrinama rankų higiena ir papildomai dezinfekuojamos patalpos. 

Personalo srautai į Ligoninės izoliacinį bloką valdomi: slaugytojų, slaugytojų padėjėjų, valytojų, 

ūkio reikalų tvarkytojų darbas organizuotas tik izoliaciniame bloke, ribojant vaikščiojimą į kitus 

skyrius, buvo įsteigta kurjerio pareigybė, kuris atliko tas funkcijas, kurių atlikimui skyrių 

darbuotojams būtų reikėję palikti patalpas, pav. nunešti į laboratoriją kraujo tyrimus, perduoti ligos 

istorijas, pervežti pacientus ir kt. Darbuotojų pasitarimai vyko tik nuotoliniu būdu: telefonu, 

elektroniniu paštu, vėliau įsigytos kameros ir kolonėlės, kad būtų galima tai vykdyti vaizdo ir garso 

perdavimo pagalba, stacionaro skyriams nupirkti mobilieji telefonai, kad pacientams būtų suteikta 

galimybė bendrauti su namiškiais nuotoliniu būdu. 

Pirmosios karantino bangos metu iš Respublikinės Šiaulių ligoninės buvo pervežti ir 

Chirurgijos skyriuje gydyti chirurginio profilio pacientai, nes Šiaulių ligoninėje buvo atlaisvinamos 

plečiamos patalpos, siekiant užtikrinti viso regiono COVID-19 liga sergančių pacientų lokalizaciją 

šioje ligoninėje. 

Respublikinės Šiaulių ligoninės sprendimu Joniškio rajono pacientų, kuriems buvo 

reikalingas stacionarinis gydymas, srautas buvo nukreiptas į viešąją įstaigą Mažeikių ligoninę, iš 

kurios po neigiamo SARS-CoV-2 atsakymo savo ligoninės transportu perveždavome gydyti atgal į 

savo ligoninę gydymą tęsti pagal gyvenamą vietą, o gavus teigiamą atsakymą, jie buvo perkeliami 

gydyti į Respublikinę Šiaulių ligoninę. Taip pat Joniškio rajono savivaldybės sprendimu Joniškio 

ligoninei buvo pavesta COVID-19 liga sergančius pacientus tolimesniam ambulatoriniam gydymui 

iš Šiaulių ligoninės pervežti į Joniškio savivaldybę pagal jų gyvenamą vietą. 

Per pirmąją COVID-19 bangą šia liga neužsikrėtė nei vienas ligoninės darbuotojas, taip pat 

mūsų ligoninėje nebuvo gydyti šia liga sergantys pacientai. 

Pasibaigus karantinui, tačiau pasilikus Sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskelbtai ekstremaliajai situacijai, ligoninėje 

buvo patvirtinti planinių stacionarių ir planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

etapinio atnaujinimo ir teikimo planai, suderinti su Respublikine Šiaulių ligonine. Stacionarinių 

paslaugų teikimui visuose skirtingų profilių skyriuose įrengtos izoliacinės palatos, buvo nustatyta, 

kad kol negautas SARS-CoV-2 tyrimo atsakymas, pacientai po vieną guldomi izoliacinės palatose, 

prie kurių įrengtos papildomos AAP nusiėmimo/pasikeitimo ir rankų dezinfekavimo stotelės, o 

gavus neigiamą atsakymą pacientai guldomi į bendras palatas, laikantis 2 metrų atstumo ir palatoje 

stacionarizuojant tik iki 2 pacientų, taip pat juos diferencijuojant atskirose palatose karščiuojančius 

ir nekarščiuojančius. Visi ligoninės darbuotojai, dirbantys ir kitose įstaigose,  deklaravo savo darbo 

vietas, darbo organizavimo ciklus. Buvo vykdoma lovų užimtumo stebėsena (per parą, pagal 

paslaugų grupes), informaciją teikiant Valstybinei ligonių kasai, Respublikinei Šiaulių ligoninei, 

esant reikalui – Joniškio rajono savivaldybei, Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui. Planinių 

ambulatorinių paslaugų teikimui buvo nustatytas maksimalus per dieną galimų priimti pacientų 

skaičius, kiekvienas kabinetas sudarė grafiką, kiek galima per dienos darbo laiką atlikti nuotolinio ir 

tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijų, invazinių ir neinvazinių procedūrų. Ambulatorinių 

paslaugų teikimui nustatytas minimalus, būtinas paslaugoms suteikti ASP specialistų skaičius, 
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pacientų aptarnavimo ir paslaugų teikimo principai, sudaryta pacientų registracijos tvarka, atskiriant 

pacientus į atskirus srautus – turinčius ar neturinčius virusinės infekcijos požymių, taip pat 

pacientus iki 60 metų atskiriant nuo pacientų vyresnių nei 60 metų. Buvo vykdoma per dieną 

ligoninėje priimamų pacientų skaičiaus stebėsena, vertinama ligoninės epidemiologinė situacija. 

Visą karantino laikotarpį Joniškio rajono karščiuojantys pacientai galėjo kreiptis į 

Šiauliuose esančią karščiavimo kliniką, tačiau nuo liepos 1 d. Joniškio rajono savivaldybė šią sutartį 

nutraukė. Šiaulių ligoninė, siekdama valdyti riziką, susijusią su COVID-19, prisiėmė visą 

karščiuojančių pacientų srautą iš Joniškio ligoninės, taip pat priiminėjo Joniškio greitosios pagalbos 

ten nuvežtus pacientus. Pagal Sveikatos apsaugos ministro naujai patvirtintą Ambulatorinių asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomų turintiems pacientams 

teikimo tvarkos aprašą nuo rugpjūčio 15 d. karščiuojančius pacientus privalėjome priimti ir gydyti 

savo ligoninėje darbo dienomis po šeimos gydytojų darbo valandų ir savaitgaliais bei švenčių 

dienomis. Tam buvo peržiūrėtas pacientų srautų valdymas ir detalizuotas pacientų pasiskirstymas 

stacionaro skyriuose. Karščiuojantys pacientai buvo priimami Priėmimo skyriuje įrengtoje 

izoliacinėje palatoje, ten stebimi, jiems atliekami nustatyti tyrimai, po Konsultacinės poliklinikos 

ambulatorinių pacientų priėmimo pabaigos jiems buvo atliekami rentgeno ir kiti diagnostiniai 

tyrimai, reikalingi diagnozei nustatyti. Didėjant jų srautui buvo imtasi papildomų priemonių ir 

Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus fizioterapijos patalpose įrengtas Priėmimo skyriaus 

Stebėjimo poskyris su 5 gulimomis vietomis, patvirtintas tam skirtas darbuotojų veiksmų algoritmas 

bei pacientų srautų valdymo schema. 

Ligoninės darbuotojai buvo periodiškai testuojami atliekant profilaktinius tyrimus dėl 

COVID-19 ligos. Per 2020 m. Joniškio  ligoninėje atlikti  SARS-CoV-2  tyrimai (PGR būdu) 

Covid-19 ligai diagnozuoti: 

 
2020 m. rugsėjo mėn., atsižvelgiant į padidėjusį COVID-19 patvirtintų atvejų skaičių mūsų 

apskrityje, randantis koronaviruso židiniams Radviliškio iš Šiaulių ligoninėse, kuriose dirbo mūsų 

gydytojai, ir vykdant Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktorės 2020 m. rugsėjo 22 d. 

įsakymą Nr. A-891 „Dėl COVID-19 (Koronaviruso) valdymo priemonių Joniškio rajono 

savivaldybėje“ buvo sustabdytas visų skyrių pacientų lankymas, galimas buvo tik saugus 

netiesioginis būtiniausių priemonių perdavimas pacientams, siuntiniai dezinfekuojami ir tik tada 

perduodami pacientams. Visi darbuotojai, turėdami bent mažiausią įtarimą dėl COVID-19 

infekcijos požymių, ar turėtų kontaktų, privalėjo informuoti padalinių vadovus, kurie perdavė 

informaciją už infekcijų kontrolę atsakingam asmeniui. Liginėje buvo organizuoti papildomi AAP 

užsidėjimo ir nusėmimo mokymai, apribotas judėjimas tarp skyrių, imtasi papildomų infekcijos 

kontrolės priemonių. 
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2020 m. spalio mėn. 26 d. Joniškio rajono savivaldybėje paskelbus karantiną, Gydymo 

tarybos ir Slaugos tarybos posėdžio metu buvo konstatuota, kad ligoninėje per šį mėnesį turėta 7 

COVID-19 patvirtintų atvejus. todėl tapo būtina perorganizuoti ligoninės darbą, nes kiekviename 

skyriuje turėdami izoliacines palatas, kuriose jau nustatyta ne vienas atvejis, kai COVID-19 tyrimas 

yra teigiamas, mes netenkame dalies savo darbuotojų, kurie išsiunčiami izoliuotis. Kadangi I vidaus 

ir II vidaus ligų skyriai buvo sujungti ir laikomi vienu skyriumi, 5-to aukšte esantis II vidaus ligų 

skyrius pertvarkytas į izoliacinį skyrių ir tik jame buvo nustatyta guldyti ligonius iki PGR tyrimo 

atsakymo. Nutarta, kad pacientų stebėjimai būtų vykdomi tik Priėmimo skyriuje, ribojama planinė 

hospitalizacija, kuo daugiau sprendimų, tyrimų, gydytojų paskyrimų, specialistų konsultacijų 

hospitalizuojant pacientus dėl būtinosios pagalbos būtų priimama ir atliekama Priėmimo skyriuje, 

taip ribojant ir mažinant darbuotojų ir pacientų kontaktų skaičių. 

2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 “Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje 

paskelbimo” ir atsižvelgiant į viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės 2020 m. gruodžio 3 

d. gautą raštą “Dėl COVID-19 gydymo padalinio įsteigimo”, įvedus 26 deguonies taškus, į 

atskirame korpuse esantį Palaikomojo gydymo, slaugos ir paliatyviosios pagalbos skyrių, siekiant 

sumažinti COVID-19 plitimo riziką,  gydant įtariamus ir patvirtintus COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) atvejus per 2 darbo dienas buvo perorganizuotas ligoninės darbas: siekiant 

užtikrinti palaikomojo gydymo, slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimą Fizinės 

medicinos ir reabilitacijos skyriaus fizioterapijos kabinete panaikintas Priėmimo skyriaus Stebėjimo 

poskyris, perkeltas Dienos stacionaro paslaugų teikimas, o į jų vietą  pagrindinio korpuso trečiąjį 

aukštą perkeltas Palaikomojo gydymo, slaugos ir paliatyviosios pagalbos skyrius. 

Joniškio rajono savivaldybės direktoriaus įsakymu šalia ligoninės įsteigtame Tepinėlių iš 

paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliųjų punktą, ligoninės darbuotojų komanda užtikrino 

PGR tepinėlių paėmimą rajono gyventojams kiekvieną trečiadienį. 

Nuo 2020 m. gruodžio 5 d. atskirame korpuse esančiose Palaikomojo gydymo, slaugos ir 

paliatyviosios pagalbos patalpose, turinčiose atskirus įėjimus ir išėjimus pradėjo veikti II vidaus 

ligų skyriaus COVID-19 padalinys (16 palatų), į kurias perkeltos izoliacinės palatos, sumontuotos 

papildomos durys, įrengtos skyrių padalinančios ir atskiriančios pertvaros ir įsteigta 16 lovų su 

deguonimi COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams. II vidaus ligų skyriaus 

personalas nukreiptas dirbti su COVID-19 infekcija sergančiais pacientais, suformuojant atskiras 

komandas dirbti su izoliaciniais ir COVID-19 liga sergančiais pacientais, įrengti atskiri procedūrų 

kabinetai, AAP užsidėjimo ir nusiėmimo vietos ir patalpos, užtikrinančios darbuotojams kas 4 val. 

keisti 4 lygio AAP ir pailsėti. Tą pačią dieną iš Respublikinės Šiaulių ligoninės tęstiniam gydymui 

buvo perkelti COVID-19 liga sergantys pacientai. 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių 

departamentas pranešė, kad nuo 2020-12-10 iki 2020-12-20 ir nuo 2020-12-11 iki 2020-12-14 

ligoninėje buvo registruoti COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protrūkiai viešojoje įstaigoje 

Joniškio ligoninėje, epidemiologiškai susiję vietos ir laiko atžvilgiu. Buvo užregistruoti 25 COVID-

19 ligos  atvejai, iš jų 13 COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejų nustatyti Joniškio 

ligoninės darbuotojams. Ligoninės Palaikomojo gydymo, slaugos ir paliatyviosios pagalbos skyrius, 

II vidaus ligų skyriaus COVID-19 padalinys, I vidaus ligų skyriaus izoliacinis padalinys ir 

Operacinės, reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrius buvo paskelbti koronaviruso židiniu, 

kasdien pildyta ir Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui teikta informacija apie teigiamus 

COVID-19 atvejus šių skyrių darbuotojams, pacientams ir pacientų mirtį nuo COVID-19 ligos. 

2020 m. gruodžio 22 d. II vidaus ligų skyriaus COVID-19 padalinys pertvarkytas ir 

išplėstas iki 31 lovos, iš kurių 26 lovos su deguonies prieiga, skirta COVID-19 liga sergantiems 

pacientams, 1 intensyvaus stebėjimo su deguonies prieiga ir dirbtiniu plaučių ventiliacijos aparatu ir 

3 izoliacinės palatos, skirtos gydyti didelės rizikos, dar nepatvirtintus COVID-19 liga sergančius 

pacientus, tačiau su ryškiais jiems pasireiškusiais kvėpavimo takų infekcijos požymiais. Skyriuje 

buvo įrengtos papildomos pertvaros, į trejas duris sumontuotos elektroninės spynos, įrengtos 

papildomos AAP apsirengimo ir nusirengimo vietos ir AAP tvarkingam laikymui reikalingos 
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priemonės. Konsultacinės poliklinikos pacientų srautas nukreiptas per atskirą įėjimą, išvengiant 

persikirtimo su COVID-19 padalinio „raudona zona“.  

 
Izoliacinis skyrius buvo perkeltas į I vidaus ligų skyrių, muriame įrengtos 8 pacientams 

gydyti skirtos lovos su deguonimi. Dėl SARS-CoV-2 plitimo tarp medicinos darbuotojų valdymo 

buvo pateikta papildoma informacija apie koronaviruso infekcijos plitimo būdus oro lašeliniu, 

aerozoliniu, tiesioginiu kontaktiniu (bei oraliniu-fokaliniu) ir patvirtintos papildomos infekcijų 

kontrolės priemonės, draudžiančios vienoje patalpoje valgyti ir gerti daugiau nei vienam 

darbuotojui, papildomai dezinfekuoti visus liestus paviršius, vėdinti patalpas ir tarp darbuotojų 

laikytis ne mažesnio, nei 2 metrų atstumo. 
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2020 m. gruodžio 28 d. įsteigtas papildomas izoliacinis 7 lovų su deguonies prieiga 

padalinys Chirurgijos skyriuje. Prie II vidaus ligų skyriaus COVID-9 padalinio įsteigtas Priėmimo 

skyriaus karščiuojančių pacientų padalinys su atskiru įėjimu ir privažiavimu, ten perkeltas vienas 

priėmimo skyriaus bendrosios praktikos slaugytojų postas, lauke pastatytos aiškios nuorodos, kaip 

nuo „švaraus“ Priėmimo skyriaus patekti į karščiuojančių pacientų Priėmimo skyriaus patalpas, apie 

tai informuoti pirminiai sveikatos priežiūros centrai, greitoji medicinos pagalba. Optimizuotas 

Operacinės, reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus slaugytojų darbas, vieną slaugytojų 

postą nukreipiant pagalbai į „švarų“ Priėmimo skyrių. 

Atsižvelgiant į pagrindinius SARS-CoV-2 infekcijos plitimo būdus, buvo patvirtintos 

naujos žemo, vidutinio ir aukšto rizikos lygio AAP naudojimo ligoninėje principai, labai aiškiai 

reglamentuojantys ir apibūdinantys ir pagrindžiantys minimalių AAP naudojimą teikiant konkrečias 

asmens sveikatos paslaugas ir kitus su pacientų tiesiogine ir netiesiogine priežiūra susijusius darbus. 

Atliekant profilaktinius tyrimus dėl COVID-19 ligos 54 ligoninės darbuotojams per 2020 

m. buvo nustatytas teigiamas SARS-CoV-2 atsakymas.  

 

Viešosios įstaigos Joniškio ligoninės pacientų, kuriems 2020 m. nustatyta COVID-19 

infekcija, skaičius pagal skyrius 

 
Metai, 

mėnuo 
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viso: 

Priėmimo-

skubiosios 

pagalbos 

skyrius 

Operacinės, 

reanimacijos 

ir 
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terapijos 

skyrius 

Chirurgijos 

skyriaus 

izoliacinis 

padalinys 

I vidaus 

ligų 

skyriaus 
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II vidaus 

ligų 
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COVID-

19 

padalinys 

Palaikomojo 

gydymo, 

slaugos ir 

paliatyviosios 
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Kitos 

ambulatorinės 
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2020 m. 

10 mėn. 

6 2 1 - 1 2 - - 

2020-11 12 1 1 - - 9 - 1 
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mėn. 

2020- 12 

mėn. 

44 6 1 - 1 18 18 - 

Iš viso: 62 9 3 0 2 29 18 1 

Pastaba. Neįtraukti pacientai, su nustatyta COVID-19 liga tęstiniam gydymui perkelti iš 

Respublikinės Šiaulių ligoninės 

 

2020 m. gruodžio 31 d. Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie sveikatos apsaugos 

ministerijos vykdė užkrečiamosios ligos židinio epidemiologinį tyrimą ir atliko operatyviąją 

tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos kontrolę, siekiant įvertinti užkrečiamosios ligos  

išplitimą ligoninėje nulėmusias priežastis. Kontrolės metu buvo vertinama faktinė situacija visuose 

ligoninės skyriuose, taip pat objekto atstovų žodžiu teikta informacija, pildytas Stacionarines 

asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos operatyviosios visuomenės sveikatos 

saugos kontrolės klausimynas. Kontrolės metu rimtų, epidemiologinę situaciją dar labiau 

apsunkinančių pažeidimų nustatyta nebuvo, nebuvo sustabdytos ligoninėje teikiamos asmens 

sveikatos priežiūros paslaugos. 

 

 

_____________________ 


