VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės
2013 m. veiklos ataskaita

Pagrindinis tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą,
sumažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą,
kokybiškai teikti sveikatos priežiūros paslaugas.
Veiklos pobūdis – teikti specializuotas bei kvalifikuotas II
ir III lygio stacionarines ir ambulatorines sveikatos
priežiūros paslaugas.
Didžiausia daugiaprofilinė gydymo įstaiga Panevėžio
regione.
Vienintelė dalininkė – SAM, kurios kapitalas 2.137.489 Lt.
Gauto iš SAM turto vertė ataskaitinio laikotarpio
pabaigoje – 89.024.851 Lt.
Įsigyta ilgalaikio materialiojo turto už 6.470.943 Lt.
2013 m. veiklos rezultatas – 10.095.266 Lt deficitas.
Pajamos 116.615.496 Lt, sąnaudos 126.710.669 Lt.

Sąnaudos darbo užmokesčiui sudarė 65,4 proc. nuo
pagrindinės veiklos sąnaudų. Valdymo išlaidos sudarė
0,94 proc. nuo pagrindinės ir kitos veiklos sąnaudų.
2013 m. sausio 1 d. ligoninėje dirbo 1.992
darbuotojai, 2014 m. sausio 1 d. – 1.989.
Iki 2013 m. birželio 30 d. už įstaigos veiklą buvo
atsakingas vyr. gydytojas Č. Gutauskas, kurio darbo
užmokesčio ir kitų išmokų išlaidos sudarė 109.661 Lt.
I pusmečio veiklos deficitas 9.900 tūkst. Lt.
Nuo 2013 m. liepos 1 d. už įstaigos veiklą atsakingas
direktorius I. Dorošas, kurio išlaidos darbo
užmokesčiui ir priskaitymams sudarė 54.762 Lt. II
pusmečio veiklos deficitas 194 tūkst. Lt.

Žmogiškieji ištekliai
45 proc. visų darbuotojų sudarė slaugos personalas,
20 proc. valytojai, 18 proc. gydytojai ir 17 proc. kitas
personalas.
Darbuotojų skaičius nuo 2011 m. kito nežymiai:
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Žmogiškieji ištekliai
Išlaidos darbo užmokesčiui siekė 82.842.799 Lt.
Vidutinis mėnesio atlyginimas – 2.650 Lt.
Darbo užmokesčio fondas, Lt
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Stacionarinė asmens sveikatos priežiūra
Gydytų ligonių skaičiaus dinamika
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Stacionarinė asmens sveikatos priežiūra
Lovų skaičiaus dinamika
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Stacionarinė asmens sveikatos priežiūra
Didėjo stacionare gydomų pacientų iš kitų rajonų dalis (2012
m. – 40,7 proc., 2013 m. – 41,8 proc.):
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Stacionarinė asmens sveikatos priežiūra
Vidutinė gulėjimo trukmė ligoninėje 2013 m. buvo 6,22 (be
reabilitacijos ir ilgalaikio gydymo), kai Lietuvos vidurkis – 9,3
dienos.
Respublikinėje Panevėžio ligoninėje
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Stacionarinė asmens sveikatos priežiūra
Lovos apyvarta dienomis
(be reabilitacijos ir ilgalaikio gydymo)
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Stacionarinė asmens sveikatos priežiūra
Lovos užimtumas
(be reabilitacijos ir ilgalaikio gydymo)
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Ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra
Ambulatorinės paslaugos teikiamos Konsultacijų poliklinikoje,
Priėmimo skubios pagalbos skyriuje, Infekcinių ligų
konsultaciniame poskyryje, Radiologijos skyriuje ir
Endoskopinės diagnostikos poskyryje.
Apsilankymų skaičius pagal padalinius
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Ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra
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Ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra
2013 m. suteiktų prioritetinių paslaugų skaičius siekė 391.275.
Lyginant su 2012 m. skaičius išaugo 2,3 proc.:

Stebėjimo paslaugos
Dienos stacionaro paslaugos
Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos
paslaugos
Gydytojų specialistų konsultacijos,
papildomai apmokamos paslaugos
Profilaktinės programos
Priėmimo - skubios pagalbos paslaugos
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Ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra
2013 m. Priėmimo skubios pagalbos skyriuje stebėjimo
paslaugų suteikta 81,8 proc. daugiau nei 2012 m.
Stebėjimo paslaugų dinamika
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Ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra
2013 m. dienos stacionaro paslaugų skaičius augo 23,5 proc.
Tai lėmė 2012 m. pabaigoje pradėtos teikti vaikų ir paauglių
psichiatrijos dienos stacionaro paslaugos.
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Ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra
2013 m. dienos chirurgijos gydymo atvejų lyginant su 2012 m.
sumažėjo 1,2 proc., proporcingai gyventojų skaičiaus ir
prirašytų pacientų skaičiaus sumažėjimui.
Dienos chirurgijos paslaugos
(atvejų skaičius)
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Ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra
Skubios pagalbos priėmimo skyriuje paslaugų nežymų
sumažėjimą lėmė išaugęs Stebėjimo paslaugų skaičius.
Skubios pagalbos priėmimo skyriuje suteiktų
paslaugų dinamika
9.525

8.220

8.721

9.166

9.004

2009 M.

2010 M.

2011 M.

2012 M.

2013 M.

Ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra
Atrankinės patikros bei ankstyvosios diagnostikos programų
vykdymų dinamika:
Programa
Mamografinės patikros dėl krūties vėžio
finansavimo programa
Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios
diagnostikos programa
Gimdos kaklelio prevencinių priemonių
finansavimo programa *
Storosios žarnos vėžio ankstyvosios
diagnostikos programa**
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* PSPC centrai nebesudarė sutarčių su ligonine dėl šios programos vykdymo.
** 2013 m. rugpjūčio mėn. ligoninėje buvo pradėta vykdyti storosios žarnos vėžio
ankstyvosios diagnostikos programa.

Reabilitacijos paslaugos
Reabilitacijos paslaugos teikiamos Fizinės medicinos ir
ambulatorinės reabilitacijos skyriuje ir Likėnų reabilitacijos
ligoninėje. Nuo 2013 m. sausio 1 d. stacionarinės (reabilitacija
II) paslaugos teikiamos tik Likėnų reabilitacijos ligoninėje.
Suteiktų reabilitacijos paslaugų skaičiaus
dinamika
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Diagnostinė veikla
Brangių radiologinių tyrimų skaičiaus dinamika:
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Diagnostinė veikla
Laboratorinės
diagnostikos
skyriuje,
Mikrobiologijos
laboratorijoje ir Patologijos skyriaus laboratorijoje atlikta virš
930 tūkst. tyrimų.
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Pritaikytos ir įdiegtos naujos diagnostikos ir
gydymo metodikos
Neurochirurgijos srityje:
• Pirmą kartą Lietuvoje atlikta kranioplastika specialiai
pagamintu pagal KT vaizdus sumodeliuotu protezu.
• Pirmą kartą Lietuvoje stuburo lūžio gydymui panaudota
fiksacija fenestruotais varžtais.
• Pritaikytas endoskopinis hidrocefalijos gydymo metodas – 2
atvejais.
• Endovaskulinis plyšusių ar neplyšusių galvos smegenų
aneurizmų gydymas – 36 atvejais.

Pritaikytos ir įdiegtos naujos diagnostikos ir
gydymo metodikos
Neurologijos srityje:
• gydyti 617 galvos smegenų infarktais sirgę ligoniai, 16
ligonių atlikta trombolizė. Tai sudaro 2,59 proc. nuo visų
ligonių patyrusių išeminį insultą;
• arterioveninioų malformacijų endovaskulinis embolizavimas
– 5 atvejai;
• endovaskulinės kaklo kraujagyslių kritinių stenozių
stentavimo procedūros:
• intracerebrinių aretrijų kritinių stenozių stentuota 5;
• ekstracerebrinių arterijų kritinių simptominių stenozių
stentuota 13 atvejų (10 a. carotis, 3 a. vertebralis);
• miego arterijos endarterektomija – 1 atvejis.

Pritaikytos ir įdiegtos naujos diagnostikos ir
gydymo metodikos
Kraujagyslių chirurgijos srityje:
• pirmą kartą Lietuvoje atliktas plyšusios aortos stentavimas.
Bendrosios ir abdominalinės chirurgijos srityje:
• videolaparoskopinės tiesiosios ir gaubtinės žarnos rezekcijos
– 15 atvejų;
• videolaparoskopinės apendektomijos – 28 atvejai.

Pritaikytos ir įdiegtos naujos diagnostikos ir
gydymo metodikos
Gastroenterologijos srityje:
• įrengtas endoskopininės diagnostikos poskyris, kuriame
atliekami visi virškinamojo trakto tyrimai naujausia
aparatūra;
• įdiegti nauji tulžies latakų stentavimo metodai.

Pritaikytos ir įdiegtos naujos diagnostikos ir
gydymo metodikos
Ortopedijos – traumatologijos srityje:
• šlaunikaulio kaklelio lūžių gydymas, panaudojant
endoprotezus su bipoline gūžduobe – 64 atvejai;
• sudėtingų periprostetinių lūžių gydymas, panaudojant MP,
revizinius endopretezus – 5 atvejai;
• onkologinių ligonių metastatinių lūžių prevencija, taikant
osteosintezę su kaulinio cemento plastika – 4 atvejai;
• osteomielitinio židinio radikali sanacija naudojant sintetinį
kaulą – 5 atvejai;
• dubens užpakalinio žiedo ir gūžduobės osteosintezė – 4
atvejai.

Pritaikytos ir įdiegtos naujos diagnostikos ir
gydymo metodikos
Ortopedijos – traumatologijos srityje:
• peties sąnario endoprotezavimas reversiniu endoprotezu – 2
atvejai;
• alkūnės sąnario endoprotezavimas – 1 atvejis;
• klubo sąnario revizinis endoportezavimas distaliniu
mechaninio tvirtinimo Integraendoprotezu – 5 atvejai;
• vienkondilinis kelio sąnario protezavimas – 10 atvejų;
• pėdos artrodezė „atminties“ kabėmis – 10 atvejų;
• artroskopinės peties sąnario „Bankart“ tipo operacijos – 2
atvejai.

Pritaikytos ir įdiegtos naujos diagnostikos ir
gydymo metodikos
Urologijos srityje:
• radikali prostatektomija – 41 atvejis;
• ekstrakorporinė litotripsija – 224 atvejai;
• videolaparoskopinė nefrektomija – 12 atvejų;
• įdiegtos ir naudojamos endourologijos-laparoskopijos ir
modulinė ekstrakorporinės litotripsijos sistemos.
LOR srityje:
• radiodažnuminė minkštojo gomurio redukcijos operacija – 4
atvejai;
• endolaringinė mikroskopinė operacija – 7 atvejai.
Vaikų chirurgijos srityje:
• videolaparoskopinė apendektomija – 14 atvejų.

Pritaikytos ir įdiegtos naujos diagnostikos ir
gydymo metodikos
2013 m. gruodžio mėn. įkurtas intervencinės echoskopijos poskyris, kuriame
atliktos procedūros ultragarso ir kompiuterinio tomografo kontrolėje:
• transtorakinės plaučių navikų biopsijos;
• aspiracinės punkcinės biopsijos plona adata;
• stulpelinės punkcinės biopsijos stora adata;
• cistinio darinio aspiracinė punkcija / ir spiritizacija;
• pseudocistos aspiracinė punkcija ir drenažas;
• absceso aspiracinė punkcija ir drenažas;
• skysčio sankaupų pilvaplėvės ertmėje drenažas;
• nefrostomija ir/ar antegradinis ir retrogradinis šlapimtakių stentavimas;
• išorinis tulžies latakų drenažas ir/ar cholangioplastika;
• porto kateterių implantacija;
• plaučių navikų biopsijos;
• transluminalinė kepenų tulžies latakų naviko žnyplelinė biopsija;
• kitų organų navikų biopsijos, nesant galimybės tai atlikti ultragarso
kontrolėje.

2014 m. planuojamos veiklos
Naujų intervencinių procedūrų atlikimas:
• transarterinė embolizacija (kraujavimų stabdymui ir navikų
vaskuliarizacijos redukcijai);
• transarterinė chemoembolizacija;
• lokali navikų destrukcija (termoabliacija).
Dalyvavimas klasterių veikloje:
• dėl ūminio galvos smegenų insulto diagnostikos ir gydymo
insulto gydymo centruose (pagal Sveikatos apsaugos
ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymą Nr. V-40);
• dėl sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų ūminio miokardo
infarkto ST segmento pakilimu atveju (pagal Sveikatos
apsaugos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymą Nr. V-244).

Finansinės veiklos analizė
2013 m. ligoninės pajamos siekė 116.615.496 Lt. Lyginant su
2012 m. rezultatu pajamos padidėjo 0,01 proc.: finansavimo
pajamos išaugo 965 tūkst. Lt, o pagrindinės veiklos kitos
pajamos sumažėjo 955 tūkst. Lt.
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS
Iš valstybės biudžeto
Iš ES, užsienio valstybių ir
tarptautinių organizacijų
lėšų
Iš kitų finansavimo šaltinių
PAGRINDINĖS VEIKLOS
KITOS PAJAMOS
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9.365
965.315
133.489

Pokytis proc.
0,01
9,10
38,23

1.445.645

2.151.826

706.181

48,85

8.811.002
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Finansinės veiklos analizė
Pagrindinės veiklos kitos pajamos sumažėjo 0,95 mln. Lt dėl:
• nustatyta bazinių kainų 1 balo vertė lygi 0,89 Lt (pagal
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011
m. gruodžio 23 d. įsakymą NR. V-114 „Dėl bazinių kainų
balo vertės“);
• paskaičiuotas apmokėjimo balas už stacionarines
paslaugas 2013 m. tesiekė 0,80 Lt;
• plaukiojančio balo įvedimo atskiroms paslaugų grupėms
(brangiems tyrimams ir procedūroms).

Finansinės veiklos analizė
PSDF finansavimo (be reabilitacijos ir transplantacijos
paslaugų) skirtumas tarp suteiktų ir apmokėtų paslaugų:
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Finansinės veiklos analizė
95,5 proc. pajamų už suteiktas medicinines paslaugas
gauta iš Panevėžio teritorinės ligonių kasos (TLK), 4,5
proc. iš kitų TLK:
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Finansinės veiklos analizė
Suteiktų paslaugų iš PSDF struktūra:
Suteikta paslaugų
(Lt)
79.557.961
24.072.692
3.696.457
3.452.266

71,52
21,64
3,32
3,10

Prevencinės programos

422.096

0,38

Žmogaus organų ir audinių transplantacijos
paslaugos

16.778
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Sergančių cukriniu diabetu slaugos paslaugos

15.770

0,01

111.234.020
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Finansinės veiklos analizė
2013 m. sąnaudos siekė 126,7 mln. Lt:
2012
PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS
DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO
DRAUDIMO
NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS
KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ
KOMANDIRUOČIŲ
TRANSPORTO
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO
PAPRASTOJO REMONTO IR
EKSPLOATAVIMO
SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ
SAVIKAINA
SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
KITŲ PASLAUGŲ

2013

Skirtumas Pokytis
proc.

124.697.783 126.710.669 2.012.886

1,61

81.446.085

82.842.799

1.396.714

4.882.541
4.584.250
32.829
480.157
22.441

5.368.828
4.427.970
31.571
429.160
61.474

486.287
-156.280
-1.258
-50.997
39.033

1,71
9,96
-3,41
-3,83
-10,62
173,94

2.895.688

2.713.909

-181.779

-6,28

25.753.329

27.484.193

1.730.863

4.600.462

116.723
3.234.041

116.723
-1.366.421

6,72
-29,70

Finansinės veiklos analizė
Sąnaudos išaugo 1,6 proc. dėl:
• padidėjusių išlaidų darbo užmokesčiui (dėl minimalios algos
padidėjimo – 943.098 Lt, išeitinių kompensacijų išmokėjimo
– 408.457 Lt);
• padidėjusių nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudų dėl
naujai įsigyto turto: ilgalaikio materialaus turto
nusidėvėjimo – 5.335.096 Lt; ilgalaikio nematerialaus turto
nusidėvėjimo – 33.732 Lt;
• išaugusių 1.730.8634 Lt sunaudotų atsargų savikainos, iš jų
medikamentams – 202.034 Lt, kraujo komponentams –
169.184 Lt bei medicinos priemonėms – 1.359.646 Lt.

Finansinės veiklos analizė
Lyginant pusmečio rezultatus, II pusmetį sąnaudos sumažėjo
7,27 proc. (4.778 tūkst. Lt), pajamos išaugo 8,82 proc. (4.928
tūkst. Lt). Veiklos rezultatų skirtumas pusmečiais siekė 9.706
tūkst. Lt.
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS
PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS
DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO
NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS
KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ
KOMANDIRUOČIŲ
TRANSPORTO
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO
PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO
SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA
SOCIALINIŲ IŠMOKŲ
KITŲ PASLAUGŲ
KITOS
REZULTATAS

I pusmetis
55.843.921
65.744.315
43.224.047
2.668.767
2.568.754
9.741
241.423
24.253
1.363.272
13.524.208
2.119.851
-9.900.394

II pusmetis
Skirtumas
60.771.575
4.927.654
60.966.354
-4.777.961
39.618.753
-3.605.294
2.700.061
31.295
1.859.216
-709.538
21.830
12.090
187.737
-53.685
37.222
12.969
1.350.638
-12.634
13.959.984
435.776
116.723
116.723
1.114.190
-1.005.662
-251
-251
-194.779
9.705.614

Paslaugų kokybė
• 2013 m. rugsėjo – lapkričio mėnesiais buvo
vykdomas stacionarinių asmens sveikatos priežiūros
paslaugų vertinimo tyrimas. Gautos užpildytos 547
anketos. Bendras pasitenkinimo balas siekė 18,75
iš 20 galimų, kas sudaro 93,75 proc.
• 2013 m. gauta 14 pacientų skundų, iš jų 10
nepagrįsti.
• Įstaigoje nuolat vykdoma antikorupcinė veikla.

Infrastruktūros plėtra
2013 m. VIP, ES ir kitų fondų finansuoti projektai:
• Krizių centro įkūrimas.
• Ambulatorines reabilitacijos ir dienos chirurgijos paslaugų
plėtra.
• E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas.
• Energiją tausojančių technologijų diegimas.
• Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir
mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas.
• Likėnų gydomojo korpuso ir maisto bloko rekonstrukcija.
• Ligoninės teritorijos kelių, pėsčiųjų takų, automobilių
stovėjimo aikštelių taisymas (remontas) ir eismo
reguliavimo priemonių įrengimas.

Infrastruktūros plėtra
Įsigyta brangi medicininė technika:
• Po 11 operacinių bloko rekonstrukcijos įsigyta moderni medicininė
įranga (videolaparoskopijos-endourologijos sistema, echoskopas,
intubacinis bronchoskopas, LOR operacinė video sistema, šeiveris,
operacinis mikroskopas, elektrochirurginiai įrenginiai).
• Echokardioskopas I klasės, kuris palengvino kardiologinių ligonių
ištyrimą.

• Angiografas, kuris sudaro geresnes galimybes skubiems ir planiniams
pacientams atlikti koronografinius tyrimus, PKI, galvos smegenų
kraujagyslių stenozių ir aneurizmų diagnostikai ir gydymui, hemoraginių
insultų diagnostikai.
• Holterio monitoravimo sistema.
• Moderni videolaparoskopijos sistema.

Infrastruktūros plėtra
Savomis lėšomis vykdyta plėtra:
• Biuvetės Likėnuose renovacija.
• Mineralinio gręžinio Likėnuose įsigijimas.
• Angiografijos skyriaus kapitalinis remontas.
• Endokrinologijos skyriaus kapitalinis remontas.
• Patologijos skyriaus kapitalinis remontas.

Informacinių technologijų plėtra
Atnaujintos 2 tarnybinės stotys (serveriai).
Įdiegta 60 kompiuterinių darbo vietų (kompiuterinis
tinklas ir kompiuteris).
Įsigyta laboratorinės diagnostikos informacinė sistema.
Atnaujinta antivirusinė programa.
Visi ligoninės skyriai prijungti prie ligoninės informacinės
sistemos.
Vykdomi E.sveikatos projekto įgyvendinimo darbai.

Ačiū už dėmesį

