
PATVIRTINTA
Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 
2018 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr.T1-110

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MAŽEIKIŲ LIGONINĖS
2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Ši Viešosios įstaigos Mažeikių ligoninės (toliau – Įstaiga)  veiklos ataskaita  parengta
vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  Viešųjų  įstaigų  įstatymo  12  straipsnio  (aktualios
redakcijos), Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 152 straipsnio (aktualios
redakcijos)  reikalavimais  bei  atsižvelgiant  į  Lietuvos  nacionalinės  sveikatos  sistemos  viešųjų
įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių
darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašą (Lietuvos Respublikos
sveikatos  apsaugos  ministro  2018 m.  vasario  12  d.  įsakymo  Nr.  V-164 redakcija)  (toliau  –
Aprašas). Veiklos užduotys įstaigai 2017 metams yra patvirtintos Mažeikių rajono savivaldybės
tarybos 2017 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T1-108.

1. INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS IR
POBŪDĮ, VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ IR VEIKLOS REZULTATUS PER
FINANSINIUS METUS, VEIKLOS PLANUS IR PROGNOZES ATEINANTIEMS

METAMS

Įstaiga yra iš Mažeikių rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji įstaiga, teikianti
pirmines ir antrines asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais. 

Įstaiga yra juridinis  asmuo,  ne pelno siekianti  viešoji  įstaiga,  turinti  ūkinį,  finansinį,
organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos
buveinė yra J.Basanavičiaus g.24, LT-89217 Mažeikiai. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės.
Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos
veikla neterminuota. Įstaigos identifikavimo numeris 166913899. Įregistruota 1997 m. lapkričio
6 d. Banko rekvizitai: A/s LT80 4010 0407 0032 0900 Luminor Bank, AB.

Įstaiga turi paramos gavėjo statusą.
Pagrindinis Įstaigos veiklos tikslas yra  tenkinti  viešąjį  interesą vykdant  sveikatinimo

veiklą:  gyventojų  sveikatos  atstatymą,  prieinamų  ir  tinkamų  Įstaigos  licencijoje  nurodytų
sveikatos priežiūros paslaugų (ambulatorinių ir stacionarinių) teikimą. 

Įstaigos  veiklos  sritys:  organizuoti  ir  teikti  pirminės  ir  antrinės  asmens  sveikatos
priežiūros paslaugas, kurias teikti teisę suteikia Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija,
teikti būtinąją medicininę pagalbą.

Savo tikslams pasiekti Įstaiga verčiasi įstatymų nedraudžiama šių rūšių ūkine komercine
veikla pagal Lietuvos Respublikos Statistikos departamento generalinio direktoriaus patvirtintą
Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių:

1) 86.10.10 – bendrosios paskirties ligoninių veikla;
2) 86.10.40 – slaugos ligoninių veikla;
3) 86.22 – gydytojų specialistų veikla;
4) 86.90.30 – medicinos laboratorijų veikla;
5) 86.90.20 – kraujo perpylimo įstaigų ir kraujo bankų veikla;
6)  kita  įstatymais  neuždrausta  veikla,  kuri  pagerintų  pacientų  ir  personalo  darbo  ir

poilsio sąlygas; konferencijų, seminarų, tobulinimosi kursų organizavimas; automobilių nuoma ir
kt.

Visos  Įstaigoje  teikiamos  paslaugos  yra  licencijuotos.  Licenciją  išdavė  Valstybinė
akreditavimo  sveikatos  priežiūros  veiklai  tarnyba  prie  LR  Sveikatos  apsaugos  ministerijos
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1999 m. lapkričio 11 d. Taip pat VšĮ Mažeikių ligoninė  2017 m. gruodžio 31 d. turėjo šias
licencijas:  Gamybinės  vaistinės  veiklos,  išduotą  1999  m.  birželio  4  d. Valstybinės  vaistų
kontrolės  tarnybos  prie  LR  Sveikatos  apsaugos  ministerijos,  ir  Veiklos  su  jonizuojančiosios
spinduliuotės šaltiniais, išduotą 2000 m. lapkričio 22 d. Radiacinės saugos centro.

Pagrindiniai Įstaigos veiklos rodikliai:
Eil.
Nr.

Rodiklis
2016 m. 2017 m.

1. Lovų skaičius metų gale 194 196

2. Vidutinė gulėjimo trukmė (dienų sk.) 6,2 6,5

3. Lovos funkcionavimas (dienų skaičius per metus) 275,7
302,3

4. Lovos apyvarta 44,4 46,6

5. Letališkumas (procentais) 3,3 3,4

6. Operacinių skaičius 4 4

7. Operacijų skaičius per metus 3058 2996

8. Chirurginis aktyvumas (procentais) 35,6 36,2

9. Gimdymų skaičius per metus 452 378

10. Pacientų skaičius iš viso 9123 9141

Stacionaro skyrių ir suteiktų paslaugų rodikliai:
Eil.
Nr.

Skyriaus pavadinimas
Lovų

skaičius
Hospitalizacijų

skaičius
Lovadienių

skaičius
Lovų

funkcionavimas
2016-

2017m.
2016m. 2017m. 2016m. 2017m. 2016m. 2017m.

1. Vidaus ligų 30 1451 1513 11501 12100 368,0 403,3
2. Nervų ligų 15 699 609 4841 4913 297,9 327,5

3.
Chirurgijos ir 
otorinolaringologijos

17 1245 1090 4390 3981 234,1 234,2

4.
Ortopedijos – 
traumatologijos 

23 907 1108 5698 7195 230,2 312,8

5.
Akušerijos –ginekologijos ir
neonatologijos

15 1431 1257 3678 3097 260,80 206,5

6. Vaikų ligų 14 827 844 3015 3117 194,5 222,6
7. Psichiatrijos 30 466 512 6771 7619 260,7 254,1

8.
Slaugos ir palaikomojo 
gydymo

46 296 324 15489 16025 358,0 348,4

9. Operacinės – reanimacijos 6 1801 1884 1205 1214 200,8 202,3

Įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius per ketvirtį ir per metus
pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes:
Eil.Nr. Paslaugos pavadinimas Mato vnt. 2017 

m.
I ketv. II ketv. III 

ketv.
IV ketv.

1. Stacionarinės asmens 
sveikatos priežiūros paslaugos

 Etapų skaičius 6075 1496 1494 1438 1647

2. Slaugos paslaugos  Lovadienių  
skaičius

16025 3856 3959 4176 4034

3. Ambulatorinės  asmens  Pacientų 87022 21281 22914 19812 23015
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sveikatos priežiūros paslaugos skaičius
4. Ambulatorinės reabilitacijos 

paslaugos
 Paslaugų 
skaičius

1587 278 611 196 502

5. Psichosocialinės reabilitacijos 
paslaugos (stacionarinės)

Lovadienių 
skaičius

688 160 128 144 256

Vadovaujantis  Valstybinės  ligonių  kasos  prie  Sveikatos  apsaugos  ministerijos
direktoriaus  2014-10-28  įsakymu  Nr.  1K-287  „Dėl  asmenų  registravimo  į  asmens  sveikatos
priežiūros  paslaugų  laukimo eiles  ir  šių  eilių  stebėsenos  tvarkos  aprašo  ir  asmens  sveikatos
priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitų formų patvirtinimo“, kas mėnesį Šiaulių
teritorinei ligonių kasai yra teikiamos ataskaitos dėl paslaugų laukimo eilių. 2017 m. gruodžio
mėnesiui planinėms stacionarinėms ir dienos chirurgijos paslaugoms laukimo eilių, viršijančių
60  kalendorinių  dienų  (toliau  –  k.d.),  nebuvo;  dienos  stacionaro  (vaikų  raidos  sutrikimų
ankstyvoji reabilitacija) paslaugoms – 1 k.d.; specializuotoms ambulatorinėms asmens sveikatos
priežiūros paslaugoms (specialistų konsultacijoms): akušerio-ginekologo – 15-25 k.d., chirurgo –
8-25 k.d., echoskopuotojo – 15-25 k.d.; endokrinologo – 0-7 k.d., endoskopuotojo – 0-14 k.d.,
fizinės  medicinos  ir  reabilitacijos  gydytojo  –  0-7  k.d.,  kardiologo  –  60  ir  daugiau  k.d.  (dėl
specialistų  trūkumo),  neurologo  –  15-25  k.d.,  ortopedo-tarumatologo  –  0-14  k.d.,
otorinolaringologo – 26-59 k.d. (dėl specialistų trūkumo), pulmonologo – 0-7 k.d., radiologo – 0-
7 k.d., urologo – 8-14 k.d., vaikų neurologo – 0-7 k.d.

Pažymėtina,  kad Įstaiga neatlieka iš  Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto
lėšų apmokamų brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių stebėsena vykdoma.

2018 m. Įstaigos veiklos planai ir prognozės ateinantiems finansiniams metams: pagal
Lietuvos  Respublikos  sveikatos  priežiūros  įstaigų  įstatymo  152 straipsnio  3  dalį,  Lietuvos
Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministras  kiekvienais  metais  tvirtina  Lietuvos  nacionalinės
sveikatos sistemos įstaigų finansinių ir veiklos rezultatų vertinimo rodiklių siektinas reikšmes
(veiklos užduotis) pagal įstaigų grupes. Pagal Aprašo 6 straipsnį viešųjų įstaigų steigėjai nustato
įstaigų siektinas vieklos užduotis pagal kiekybinius ir kokybinius rodiklius.

2. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ
FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE, DALININKŲ KAPITALO DYDIS

FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE

Įstaigos steigėja ir vienintelė dalininkė – Mažeikių rajono savivaldybė. Dalininko įnašo
vertė 832 110,11 Eur nesikeitė metų pradžioje ir pabaigoje.

3. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER
FINANSINIUS METUS IR ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMAS 

Pagrindinės veiklos pajamos sudaro  6 977 390,81 Eur, iš jų:
1. Finansavimo pajamos (valstybės, savivaldybės biudžeto, Europos Sąjungos, užsienio

valstybių ir tarptautinių organizacijų ir kitų finansavimo šaltinių lėšos) – 295 308,93 Eur;
2. Uždirbtos pajamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo už suteiktas medicinines

paslaugas – 6 548 088,28 Eur;
3. Uždirbtos pajamos už suteiktas mokamas medicinines paslaugas  – 129 195,60 Eur;
4. Kitos pajamos – 4 798,00 Eur (jungtinės veiklos pelno mokestis).
Kaip  matome  iš  pateiktos  informacijos,  pagrindinis  įstaigos  pajamų  šaltinis  yra

privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšos.
Per finansinius metus gauta parama iš teikėjų juridinių asmenų – 9 749,87 Eur:
1. UAB Servier Pharma (įm.kodas 300088003) – 2 556,99 Eur (medikamentai);
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2. UAB Sanitex (įm.kodas 110443493) – 85,00 Eur (ūkinis mažavertis inventorius);
3. UAB Armila (įm.kodas 123813957) – 895,00 Eur (medikamentai);
4. Boehringer Ingelheim RCV GMBH&CO KG (įm.kodas 3100383246) – 1 032,78

Eur (medikamentai);
5. VšĮ  Kultūros  ir  medijų  namai  (įm.kodas  304471554)  –  640,00  Eur  (koncerto

bilietai);
6. UAB  Berlin  Chemie  Menarini  Baltic  (įm.kodas  110407458)  –  2 452,10  Eur

(medikamentai – 1977,10 Eur; planšetė – 175,00 Eur; gydytojo otorinolaringologo kvalifikacijai
kelti - 300,00 Eur);

7. UAB  TELE2  (įm.kodas  11471645)  –  1 738,00  Eur  (įstaigos  reikmėms  pagal
sutartį);

8. UAB Skirgesa  (įm.  kodas  234449420)  –  350,00  Eur  (įstaigos  reikmėms  pagal
sutartį).

Užduotis  2017  metams: Įstaigos  dalyvavimas  bent  vienoje  išorės  investicinėje
programoje  ir  Mažeikių  rajono  savivaldybės  visuomenės  sveikatos  rėmimo  specialiosios
programos priemonių įgyvendinime.

Pasiektas rezultatas. 
Per ataskaitinį laikotarpį Įstaigai iš Mažeikių rajono  savivaldybės visuomenės sveikatos

rėmimo specialiosios programos skirta  – 172 770,00 Eur, panaudota – 128 170,00 Eur, grąžinta
– 44 600,00 Eur.

1. VšĮ  Mažeikių  ligoninės  sveikatos  priežiūros  specialistų  profesinės  kvalifikacijos
įgijimo programa – 10 506,00 Eur.

2. Hospitalinės  ir  antibiotikams  atsparios  infekcijos  rizikos  sumažinimo  tyrimas
atliekant mikrobiologinius tyrimus – 15 000,00 Eur.

3. Kaulų mineralinio tankio tyrimas – 71 995,00 Eur.
4. Morfologinių tyrimų atlikimas, histologinis ligonio audinių ištyrimas ir patologinio

proceso tikslus nustatymas – 20 000,00 Eur.
5. VšĮ  Mažeikių  ligoninės  gydytojo  anesteziologo-reanimatologo  kvalifikacijos

įgijimo programos 2017 metų laikotarpiui – 5 269,00 Eur.
6. Želdynui  kurti  ir  pertvarkyti  – 50 000,00 Eur,  panaudota 5 400,00 Eur,  grąžinta

-44 600,00 Eur.
Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimo rodiklis pagal Aprašo 9.4 punkto nuostatas:

128 170 Eur (papildomų finansavimo šaltinių suma)
_________________________________________   x100% =1,84%
                 6 977 390,81 Eur (visos pajamos)

4. INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ
ILGALAIKĮ TURTĄ PER FINANSINIUS METUS

Įstaigos  veikloje  yra  naudojamas  ilgalaikis  nematerialusis  turtas,  kurį  sudaro
programinė įranga ir jos licenzijos bei kitas nematerialusis turtas. Ilgalaikio nematerialiojo turto
grupėje taip pat apskaitomi ir išankstiniai apmokėjimai už nematerialųjį turtą.

Ataskaitinio  laikotarpio  pabaigoje  ilgalaikio  nematerialiojo  turto  likutinė  vertė  buvo
10 282,40 Eur kito nematerialiojo turto.

Turto, kurio kontrolę riboja sutartys ar teisės aktai, ir turto, užstatyto kaip įsipareigojimų
įvykdymo garantija, įstaiga neturi. Turto, kuris nebenaudojamas įstaigos veikloje, Įstaiga neturi.

Įsigyta nematerialiojo turto per metus už  5 400,00 Eur.
Išankstinių mokėjimų už ilgalaikį nematerialujį turtą ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Įstaiga neturėjo.
Įstaigoje ilgalaikio nematerialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje, kuris visiškai nudėvėtas, bet veikloje naudojamas, suma – 49 172,54 Eur.
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Įstaigos veikloje yra naudojamas ilgalaikis materialusis turtas, kurį sudaro mašinos ir
įrenginiai (medicininė aparatūra), transporto priemonės, baldai ir biuro įranga, (pastatai, perduoti
panaudos sutartimi Mažeikių rajono savivaldybės).

Įsigyta ilgalaikio materialiojo turto per ataskaitinį laikotarpį už 214 158,31 Eur, iš jų: 
- mašinos ir įrenginiai (med. aparatūra) – 211 871,00 Eur;
- baldai ir biuro įranga – 2 287,31 Eur.
Įstaiga  turi  IMT  nebaigtą  statybą,  Mažeikių  rajono  savivaldybei  per  2017  metus

perduota   169 070,93 Eur  prisidėti  prie  pastato  vertės,  o  kol  yra  nebaigti  visi  projektai,  kol
vykdomi darbai, yra neperduota Mažeikių rajono savivaldybės turto valdymo skyriui pridėti prie
pastato vertės, balansinė vertė – 4 270 131,72 Eur.

Įstaigoje ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio
laikotarpio pabaigoje, kuris visiškai nudėvėtas, bet veikloje naudojamas, suma – 2 332 596,51
Eur.

Pagal panaudos sutartis gauto turto paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:
1. Mažeikių rajono savivaldybė pagal panaudos sutartį perdavė ligoninės pastatus, vertė

– 1 103 136,90 Eur;
2.  Vykdoma  Šveicarijos  Konfederacijos  bendradarbiavimo  programa  2012-07-12

sudaryta projekto „Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje“
įgyvendinimo  sutartis  Nr.CH-8-SAM-01/S-190/LBS-885,  pagal  kurią  gauta  aparatūros  už
179 713,45 Eur ir ūkinio inventoriaus už 1 545,05 Eur;

3.  Turto  panaudos  sutartis  su  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministerija
aparatūrai vertė – 72 405,00 Eur;

4. VšĮ Regioninė Telšių ligoninė pagal projektą „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra
Telšių  regiono  asmens  sveikatos  priežiūros  įstaigose“  pagal  panaudą  perdavė  kompiuterinės
įrangos už 26 096,51 Eur;

5.  Nacionalinės  žemės  tarnybos  prie  Žemės  ūkio ministerijos  Mažeikių  žemėtvarkos
skyrius – žemės sklypas už 69 407,53 Eur;

6.  UAB  „Diagnostinės  sistemos“  automatinis  ir  pusiau  automatinis  šlapimo
analizatorius – 25 000,00 Eur;  

7. UAB „Interlux“- Chroma II analizatorius su priedais – 2 126,28 Eur.

5. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS, IŠ JŲ –
IŠLAIDOS DARBO UŽMOKESČIUI

Pagrindinės veiklos sąnaudos sudaro  7 240 554,86 Eur, iš jų:
- Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 5 243 051,92 Eur, Įstaigos etatų

sąraše nurodytiems darbuotojams ataskaitinį laikotarpį pripažinta sąnaudose 4 005 308,49 Eur,
socialinio draudimo sąnaudų  1 237 743,43 Eur. 

Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalies rodiklis pagal Aprašo 9.2 punktą:

5243051,91 Eur (darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos per metus)
______________________________________________________________  x100% = 72,4 %
             7240554,86 Eur (pagrindinės veiklos sąnaudos)

-  Nusidėvėjimo  ir  amortizacijos  sąnaudos  –  263 889,83  Eur,  ataskaitinio  laikotarpio
ilgalaikio nematerialaus ir materialaus turto nusidėvėjimas.

- Komunalinių paslaugų ir ryšių paslaugos – 182 781,15 Eur, sudaro:
Eil.
Nr.

Sąnaudos Suma, Eur

1. Šildymo 71 061,55
2. Elektros energija 64 183,17
3. Vandentiekio ir kanalizacijos 25 991,90
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4. Ryšių paslaugų 9 487,53
5. Atliekų tvarkymas 12 057,00

- Komandiruočių  sąnaudas sudaro  4 034,13 Eur;
- Transporto sąnaudas sudaro 29 048,64 Eur (transporto degalai, automašinų remontai –

               14 869,71 Eur, pacientų transportavimas (GMP) – 14 178,93 Eur);
- Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 25 695,42 Eur;
-  Atsargų  sunaudojimo  sąnaudos  –  930 960,19  Eur  (ūkinių  atsargų,  medikamentų,

ūkinio inventoriaus, pagalbinių med. priemonių ir kraujo sunaudojimas per ataskaitinį laikotarpį,
finansavimo atsargų panaudojimas veikloje);

-  Socialinių  išmokų  sąnaudos –  1 564,02 Eur  (pagal  Kolektyvinę  sutartį  apmokama
vienkartinė pašalpa mirus artimajam giminaičiui);

- Kitų paslaugų sąnaudos – 524 273,70 Eur (maitinimas – 203 837,45 Eur, skalbimas –
72 077,27  Eur,  med.  aparatūros  priežiūra  ir  remontas  –  35 695,22  Eur,  tyrimų  sąnaudos  –
78 229,34 Eur, civilinės atsakomybės draudimas – 19 200,00 Eur, garantinio fondo sąnaudos –
7 441,80 Eur, teleradiologijos paslaugos – 33 901,80 Eur  ir kitos sąnaudos – 73 890,82 Eur.);

- Kitos sąnaudos – 35 255,86 Eur (deguonies talpos nuoma, automašinų nuoma, balionų
nuoma ir kita).

2017-12-31  Įstaiga  turėjo  finansinių  įsipareigojimų  (trumpalaikių  mokėtinų  sumų):
129 868,13 Eur – su darbo santykiais susijusiems įsipareigojimams, 356 564,15 Eur – sukauptų
atostoginių sąnaudų, 44 522,20 Eur – tiekėjams mokėtinų sumų; viso – 530 954,48 Eur. įstaigos
finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio Įstaigos biudžeto (6 682 081,88 Eur) – 7,95 %.

Užduotis 2017 metams: teigiamas finansinis Įstaigos veiklos rezultatas, kuris tiesiogiai
susijęs  su  nacionalinės  sveikatos  sistemos  įstaigų  finansavimo  iš  Privalomojo  sveikatos
draudimo fondo, lėšomis, skirtomis Įstaigai pagal sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis, ir nuo
teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų struktūros.

Pasiektas rezultatas. 2017 m. neigiamas finansinis rezultatas, kuris apskaičiuojamas
pagal  Aprašo  9.1  punkte  nurodytą  tvarką  –  263 164,05  Eur. Išsamus  2017  m.  finansinis
rezultatas nurodytas 2017 m. metiniame balanse ir aiškinamajame rašte. 

Įstaigos neigiamam finansiniam rezultatui įtakos turėjo:
1. aktyviojo gydymo paslaugų skaičiuojamojo balo vertė sumažinta nuo 1,25 iki 1,10;

jei balo vertė būtų išlikusi nesumažinta, Įstaiga 2017 m. būtų papildomai gavusi apie 53 000 Eur;
2. neįsisavinta lėšų pagal sutartinius įsipareigojimus su teritorinėmis ligonių kasomis už

179 411  Eur,  t.y.  26 335  Eur  –  aktyviojo  gydymo  paslaugų,  46 610  Eur  –  ambulatorinių
specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, 106 466 Eur – gimdymo paslaugų;

3. mažinant darbuotojų skaičių, mokėtos išeitinės išmokos pagal 2017-06-16 Lietuvos
nacionalinės  sveikatos  sistemos  šakos  koletyvinės  sutarties  nuostatas  (dauguma  atleistųjų  –
ilgamečiai Įstaigos darbuotojai, dirbę virš 15 ar 20 metų) bei mokėtos išeitinės išmokos pagal
Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatas nutraukus darbo sutartį darbuotojo iniciatyva dėl
svarbių priežasčių (dėl ligos arba sukakus pensijos amžių dirbant Įstaigoje) – 111 909,36 Eur;

4.  vidutiniškai  4,1  proc.  didintas  Įstaigos  darbuotojų  darbo  užmokestis  (išskyrus
nekvalifikuotą darbą dirbančiųjų).

Užduotis 2017 metams: Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis, apskaičiuota nuo
gautų  pajamų  iš  Privalomojo  sveikatos  draudimo  fondo  (PSDF),  neviršija  steigėjo  nustatyto
normatyvo nuo 57,0 proc. iki 60 proc., o Įstaigos sąnaudose – ne daugiau 59,0 proc.

Pasiektas  rezultatas. Atsižvelgiant  į  2017  m.  kovo  23  d.  VšĮ  Mažeikių  ligoninės
Stebėtojų tarybos  susirinkimo protokolą  Nr.  1,  VšĮ  Mažeikių  ligoninės  direktoriaus  2017 m.
kovo 27 d. įsakymu Nr. V1-40 padidintas Įstaigos darbuotojų darbo užmokesčio normatyvas nuo
57,0 iki 60,0 proc. nuo gautų pajamų iš PSDF. 2017 m. Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis
nuo gautų pajamų iš PSDF – 61,2 proc., o Įstaigos sąnaudose – 55,0 proc. Maksimalus darbo
užmokesčio normatyvas  nuo gautų pajamų iš PSDF viršytas  dėl išeitinių išmokų nutraukiant
darbo  sutartis  išmokėjimo  pagal  Lietuvos  nacionalinės  sveikatos  sistemos  2017-06-16  šakos
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kolektyvinės sutarties Nr. 1 nuostatas (atsižvelgiant į darbuotojo nepertraukiamąjį darbo stažą
įstaigoje) ir pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso reikalavimus (sukakus įstatymų nustatytą
senatvės pensijos amžių ir įgijus teisę į visą senatvės pensiją dirbant Įstaigoje bei darbuotojui
negalint tinkamai atlikti  savo darbo funkcijos dėl ligos);  2017 m. išeitinėms išmokoms skirta
85 310,0 Eur (111 909,36 Eur su socialinio draudimo įmokomis). Taip pat darbo užmokesčio
normatyvo viršijimui įtakos turėjo nuo 2017-07-01 vidutiniškai 4,1 proc. darbuotojams pakeltas
darbo užmokestis (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai skyrius papildomų lėšų
per  paslaugų  balo,  už  suteiktas  asmens  sveikatos  priežiūros  paslaugas,  vertę),  tačiau,  kaip
nurodyta šioje ataskaitos dalyje, Įstaigai neįsisavinus sutartinių įsipareigojimų, neuždirbta tiek,
kad būtų padengtos darbo užmokesčio pakėlimo sąnaudos.

6. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ
PRADŽIOJE IR PABAIGOJE

Įstaigos  darbuotojų bei užimtų etatų skaičius ir  jo kaita  per 2017 m. pagal ataskaitos
duomenis,  kuri  kas mėnesį  teikiama Šiaulių teritorinei  ligonių kasai apie  Įstaigos darbuotojų
skaičių ir jų vidutinį darbo užmokestį, pateikiama lentelėje:

Eil.
Nr.

Rodiklis

2017-01-01 2017-12-31

fizinių
asmenų

skaičius*

užimtų etatų
skaičius

fizinių
asmenų

skaičius*

užimtų etatų
skaičius

Iš viso: 471 487,77 429 441,20

1 Gydytojai 70 89,07 70 84,88

2
Kiti specialistai, 
turintys aukštąjį 
išsilavinimą** 33 33,78 35 34,53

3 Slaugytojai*** 236 241,04 214 222,79

4
Kiti specialistai, 
turintys aukštesnįjį 
išsilavinimą**** 9 9,88 10 9,5

5 Kitas personalas***** 123 114 100 89,5

*visi  fiziniai  asmenys,  su kuriais  ataskaitinę  dieną buvo sudarytos  bet  kokios  rūšies
darbo  sutartys;  2017-01-01  5-iems  iš  jų  ataskaitinę  dieną  buvo  suteiktos  tikslinės  atostogos
vaikui prižiūrėti;  2017-12-31 6-iems iš jų ataskaitinę dieną buvo suteiktos tikslinės atostogos
vaikui prižiūrėti.

**kineziterapeutai,  ergoterapeutai,  medicinos  biologai,  vaistininkai,  logoterapeutai,
medicinos psichologai bei administracijos darbuotojai, turintys universitetinį išsilavinimą

***visas vidurinysis medicinos personalas;
**** aukštesnįjį išsilavinimą turintys ūkio skyriaus ir administracijos darbuotojai;
*****skyrių  pagalbiniai  darbuotojai,  valytojai,  ūkio  reikalų  tvarkytojai,  turintys

kvalifikaciją ūkio skyriaus darbininkai.
Per 2017 m. Įstaigoje sumažėjo 42 fiziniais asmenimis ir 46,55 etatų.
Užduotis  2017  metams: ne  didesnis  nei  2  proc.  ligoninės  darbuotojų  skaičiaus

sumažėjimas per metus (lyginant darbuotojų skaičių metų pradžioje ir pabaigoje), jei nesikeičia
teikiamų paslaugų apimtys  pagal sutartis  su teritorinėmis  ligonių kasomis,  teikiamų paslaugų
profiliai ir jei nevykdoma įstaigos struktūrinė reorganizacija.

Pasiektas rezultatas. Palyginus darbuotojų skaičių metų pradžioje ir pabaigoje matyti,
kad darbuotojų skaičius sumažėjo 8,9 proc.
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Atsižvelgiant į priežastis, aptartas šios ataskaitos 5 dalyje paaiškinant neigiamą Įstaigos
finansinį rezultatą, 2017 m. nuspręsta mažinti Įstaigos darbuotojų skaičių optimizuojant darbo
procesus bei atsisakant nebūtinų etatų ir pareigybių, siekiant sutaupyti lėšų. Mažinimas vykdytas
aktyviais  veiksmais  (keičiant  darbo  sutartis  ir  perkeliant  darbuotojus  į  kitas  darbo  vietas,
nutraukiant  darbo  sutartis  šalių  susitarimu,  mažinant  darbo  krūvį  darbuotojams,  dirbantiems
daugiau nei 1,0 etato krūviu,  mažiausiai  – nutraukiant  darbo sutartis  darbdavio iniciatyva  be
darbuotojo  kaltės)  ir  pasyviais  veiksmais  –  nepriimant  naujų  darbuotojų  į  natūraliai
atsilaisvinusias darbo vietas nutraukus darbo sutartis pačių darbuotojų iniciatyva. 

Šis  mažinimas  daugiausia  palietė  ambulatorinių  ir  stacionaro  skyrių  nekvalifikuotų
darbuotojų bei Ūkio skyriaus darbuotojų gretas, taip pat mažinta slaugytojų ir jiem prilygstančių
specialistų,  administracijos darbuotojų: panaikinti  rūbininkų, liftininkų (vienas paliktas dienos
metu),  kiemsargio,  Ūkio  skyriaus  kvalifikuotų  darbuotojų  (elektriko,  santechniko,  šaltkalvio-
dujininko,  metrologo,  siuvėjų),  bendrųjų  plotų  valytojų  etatų;  administracijoje  –  sveikatos
statistiko,  mašininko  (epikrizėms  spausdinti),  registratoriaus  archyvui  etatų  (visi  pensinio
amžiaus); Infekcijų kontrolės ir dezinfekcijos-sterilizacijos skyriuje bei Slaugos ir palaikomojo
gydymo  skyriuje  dalis  slaugytojų  pareigybių  (kur  galima  pagal  darbų  pobūdį)  pakeista
pagalbinių  darbuotojų  ar  slaugytojų  padėjėjų  pareigybėmis.  Slaugos  ir  jai  prilygstančių
specialistų etatai sumažinti nutraukus darbo sutartis šalių susitarimu su darbuotojais, įgijusiais
teisę  į  visą  senatvės  pensiją  ir  ją  gaunančiais  arba tokiems darbuotojams jų pačių iniciatyva
nutraukus darbo sutartis, o į laisvas darbo vietas nepriimant naujų specialistų, - iš viso 2017 m.
darbo sutartys nutrauktos su 20 slaugos ir jai prilygstančių specialistų, 14 iš jų – įgijusių teisę į
senatvės pensiją, 6 – ne pensinio amžiaus darbuotojais jų pačių iniciatyva. Taip pat nutrauktos
darbo  sutartys  su  6  nekvalifikuotais  darbuotojais  skyriuose  (pagalbiniais  darbuotojais,  ūkio
reikalų  tvarkytojais),  įgijusiais  teisę  į  senatvės  pensiją;  su 1 ne pensinio  amžiaus  darbuotoja
darbo sutartis nutraukta šalių susitarimu ir su 1 – darbdavio iniciatyva nesant darbuotojo kaltės,
darbuotojui nesutikus dirbti pakeistomis darbo sutarties sąlygomis. 

Gydytojų fizinių asmenų skaičiaus kaita buvo natūrali, etatų skaičius nežymiai keitėsi
dėl darbo funkcijų ir krūvių pasikeitimo, gydytojų tikslinių atostogų ir pan.

Darbuotojų kaitos įstaigoje rodiklis pagal Aprašo 10.3 punkto reikalavimus:

60 atleisti darbuotojai+18naujai priimtų (be priimtų pagal terminuotą darbo sutartį)/2
_____________________________________________________________________     x100%  = 9,09%

             429 darbuotojai paskutinę metų darbo dieną

Svarbu paminėti, kad 2017 m. VšĮ Mažeikių ligoninė į darbą priėmė gydytoją psichiatrą,
2  vaikų  ligų  gydytojus,  vidaus  ligų  gydytoją,  gydytoją  akušerį-ginekologą,  2  medicinos
gydytojus,  gydytoją  chirurgą,  gydytoją  otorinolaringologą.  Visi  gydytojai  Įstaigoje  dirba
nepagrindinėse pareigose.

7. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS

Užduotis 2017 metams: Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis neviršija 3,9 proc.
Įstaigos sąnaudų. Valdymo išlaidas sudaro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir vyriausiojo
slaugos administratoriaus darbo užmokestis.

Pasiektas  rezultatas. Ligoninės  direktoriaus,  pavaduotojo  medicinai  ir  vyriausiojo
slaugos administratoriaus darbo užmokestis 2017 m. sudarė 2,0 proc. nuo Įstaigos sąnaudų, taigi
nebuvo viršyta leistina 3,9 proc. riba. 

Pagal Aprašo 9.3 punktą nustatomas sąnaudų valdymo išlaidoms dalies rodiklis:
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101 634,44 Eur (valdymo darbuotojų per metus patirtų išlaidų suma)
_______________________________________________________ x 100% = 1,4%
7 240 554,86 Eur (pagr. veiklos sąnaudos+kitos veiklos sąnaudos per metus)

8. DUOMENYS APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS
VADOVO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS

VADOVO IŠMOKOMS

Įstaigos  direktoriaus  pareigas  eina  Albinas  Lidžius,  laimėjęs  konkursą  ir  paskirtas  į
pareigas  2014  m.  lapkričio  28  d.  Mažeikių  rajono  savivaldybės  administracijos  direktoriaus
įsakymu Nr. P1-478P  nuo 2014 m. gruodžio 2 d. penkerių metų kadencijai.

Direktoriaus tarnybinio atlyginimo pastoviosios dalies koficientas yra 13,8, nustatytas
vadovaujantis 2014 m. lapkričio 28 d. Mažeikių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
įsakymu Nr. P1-478P, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo
151 straipsniu. 2017  m.  balandžio  28  d.  Mažeikių  rajono  savivaldybės  tarybos  sprendimu
Nr.T1-112 „Dėl viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies
nustatymo“ VšĮ Mažeikių ligoninės direktoriui nuo 2017 m. gegužės 1 d. iki 2018 m. balandžio
30 d. nustatyta kintamoji dalis 40 proc. nuo pastoviosios mėnesinės algos dalies dydžio. 2017 m.
Įstaigos direktoriui priskaičiuotas darbo užmokestis – 30 711,81 Eur ir 9575,94 Eur socialinio
draudimo įmokų. Kitų išmokų nebuvo.

9. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IŠLAIDŲ KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO
NARIO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ

NARIŲ IŠMOKOMS

Įstaigos išlaidų kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos
kolegialių organų narių išmokoms 2017 metais nebuvo.

10. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
DALININKAIS SUSIJUSIEMS ASMENIMS

Įstaigos  išlaidų išmokoms su įstaigos  dalininkais  susijusiems asmenims 2017 metais
nebuvo.

11. KITA INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ PAGAL 2017 METŲ VEIKLOS UŽDUOTIS

11.1. PACIENTŲ PASITENKINIMO ĮSTAIGOS TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS
LYGIS BEI PACIENTŲ SKUNDŲ TENDENCIJOS

Užduotis 2017 metams: ne daugiau nei 10 proc. anketavimo būdu apklaustų pacientų,
išreiškusių nepasitenkinimą ligoninėje teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis ir
ne daugiau nei 0,05 proc. skundų nuo per metus ligoninėje gydytų ligonių skaičiaus.

Pasiektas  rezultatas. Tiriant  pacientų  pasitenkinimą  VšĮ  Mažeikių  ligoninės
teikiamomis  paslaugomis  anoniminio  anketavimo  būdu  apklausti  219  pacientai.  Anketavimo
būdu apklaustų pacientų, išreiškusių nepasitenkinimą ligoninėje teikiamomis asmens sveikatos
priežiūros paslaugomis buvo mažiau nei 10 proc.

Klausimas Atsakymai Pacientų, išreiškusių
nepasitenkinimą ligoninėje

teikiamomis asmens
sveikatos priežiūros

paslaugomis procentas.

Taip Iš dalies
(galbūt)

Ne
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Ar  Jūs  patenkinti  ligoninės  gydytojų
darbu?

204 14 1 0,9

Ar  Jūs  patenkinti  ligoninės  slaugytojų  ir
(ar) akušerių darbu?

213 6 0 0

Ar Jus gydę gydytojai suprantamai suteikė
Jums svarbią informaciją?

194 21 4 3,5

Ar  Jus  slaugiusios  slaugytojos  ir  (ar)
akušerės suprantamai suteikė Jums svarbią
informaciją?

206 12 1 0,9

Ar  jautėte  personalo  pagarbą  gydymo
ligoninėje metu?

214 5 0 0

Ar personalas atsižvelgė į Jūsų nuomonę,
priimdamas  sprendimus  dėl  tyrimų  ir
gydymo eigos?

204 14 1 0,9

2017  m.  VšĮ  Mažeikių  ligoninėje  stacionarinės  paslaugos  teiktos  9141  pacientams,
ambulatorinės  –  76791.  Dėl  teiktų  asmens  sveikatos  priežiūros  paslaugų  2017  m.  gauti  4
rašytiniai pacientų ar jų atstovų skundai: iš jų 2 dėl stacionarinių, 2 – dėl ambulatorinių paslaugų;
visi rašytiniai skundai buvo nepagrįsti. 

Aprašo  10.1.1  punkte  įvardintas  pacientų  pasitenkinimo  Įstaigos  teikiamomis
paslaugomis lygio rodiklis (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio
29 d. įsakymo Nr. V-1073 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugpjūčio
10 d.įsakymo Nr.  V-929 redakcija)  2.1.1 papunktis),  įvertinamas atlikus stacionaro pacientų
anketavimą.  Už  kiekvienus  ataskaitinius  metus  duomenys  apie  gautus  rezultatus  (Ataskaita)
pateikiami  Valstybinei  akreditavimo  sveikatos  priežiūros  veiklai  tarnybai  prie  Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos.

Ataskaitos fragmentas dėl pasitenkinimo lygio rodiklio:

3.

 

Pacientų 
pasitenkinimo 
lygis

1.VšĮ Mažeikių ligoninėje gydėsi 9141 
pacientas.
 2. Anketos bvo pateiktos 230 pacientams pagal 
patvirtintą LR sveikatos apsaugos ministro 2012
m. lapkričio 29 d. įsakymą V-1073 “Dėl asmens
sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių 
stacionarines asmens sveikatos priežiūros 
paslaugas, veiklos kokybės ir efektyvumo 
vertinimo rodiklių sąrašų patvirtinimo” 3 priedą.
Anketas užpildė 219 pacientų.
 3. Bendro pasitenkinimo teikiamomis asmens 
sveikatos priežiūros paslaugomis anketų 
skaičius ir 219 apklausoje dalyvavusių anketų 
skaičiaus santykis yra:
1.taip – 3902;
2. iš dalies – 198;
3. 18,7 % - pasitenkinimo lygis.

Duomenų šaltinis –VšĮ 
Mažeikių ligoninės 2017 m. 
stacionarinių asmens sveikatos
priežiūros  paslaugų vertinimo 
anketos. 

Pagal  Aprašo  10.1.2  punkte  nurodytą  formulę  apskaičiuojamas  pacientų  skundų
tendencijų rodiklis yra 0 %, kadangi visi rašytiniai skundai nepagrįsti.

11.2. KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS DIEGIMO IR VYSTYMO LAIPSNIS
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Užduotis 2017 metams: Vidaus medicininio audito metų plano - grafiko įvykdymas,
kokybės vadybos dokumentų koregavimas pagal naujai priimtus teisės aktus.

Pasiektas  rezultatas. 2017 m.  Vidaus  medicininio  audito  metų  plane  grafike  buvo
numatyta atlikti 11 medicininių dokumentų pildymo auditų – atlikta 11. Neatitikčių nenustatyta.

Atliktas dokumentų koregavimas pagal naujai priimtus teisės aktus.
Koreguoti dokumentai:
Laboratorinių ėminių paėmimo, registravimo, ruošimo, atlikimo ir vertinimo kokybės

sistemos procedūra;
Mirties atvejo konstatavimo ir registravimo tvarka VšĮ Mažeikių ligoninėje;
            Informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo 

tvarkos aprašas;
Būtinosios pagalbos, hospitalizacijos paslaugų teikimo priėmimo – skubios pagalbos ir

konsultacijų skyriuje procedūra;
Stebėjimo paslaugos teikimo VšĮ Mažeikių ligoninėje aprašas;
Kokybės sistemos procedūra Rentgenologiniai tyrimai;
VšĮ  Mažeikių  ligoninės  Radiaciniams  tyrimams  naudojamos  įrangos  ir  priemonių

kokybės bandymų instrukcija;
Ambulatorinės reabilitacijos  I ir ambulatorinės reabilitacijos II  pacientų ištyrimo ir

reabilitacinio gydymo kokybės sistemos procedūra;
Akušerijos profilio ligonio gydymo procedūra;
Ginekologijos profilio ligonio gydymo procedūra.
Parengti nauji dokumentai:
Reanimacijos profilio ligonio gydymo kokybės sistemos procedūros KSP 002/3/Pat.2,

1 priedas „Donorystės paslaugų teikimo tvarkos aprašas”;
Pranešimo apie nustatytą (įtariamą) susirgimą užpildymo, registravimo ir informacijos

perdavimo tvarkos aprašas;
Pacientų anketavimo tvarka;
Akušerijos profilio ligonio gydymo procedūra KSP 007/Pat2 papildyta instrukcijomis.

11.3. PRIORITETINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO DINAMIKA

Užduotis 2017 metams: teigiama prioritetinių paslaugų (antrinio lygio ambulatorinės
konsultacijos,  priėmimo  –  skubios  pagalbos,  dienos  chirurgijos,  stebėjimo,  slaugos  ir
palaikomojo  gydymo,  paliatyvios  pagalbos)  teikimo  dinamika,  jei  nemažėja  šias  paslaugas
teikiančių gydytojų skaičius ir lėšos, skirtos pagal sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis.

Pasiektas  rezultatas. Regioninės  ligoninės  statusą  turinčioms  asmens  sveikatos
priežiūros  įstaigoms  Lietuvos  Respublikos  Vyriausybės  2009  m.  gruodžio  7  d.  nutarimu
Nr. 1654 nustatyti prioritetai, atitinkamai VšĮ Mažeikių ligoninės 2017 m. pasiekti rezultatai:

Paslaugos rūšis 2016 m. 2017m.
1. Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos 

priežiūros paslaugos – specialistų konsultacijos 
(pacientų skaičius)

71894 76791

2. Priėmimo-skubios pagalbos paslaugos (pacientų 
skaičius)

3643 7490

3. Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos (paslaugų 
skaičius)

2338 1587

4. Dienos chirurgijos paslaugos (etapų skaičius) 1247 1174
5. Stebėjimo paslaugos (pacientų skaičius) 1837 1567
6. Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos 

(lovadienių skaičius)
14389 14524

7. Stacionarinės paliatyvios pagalbos paslaugos 1102 1501
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(lovadienių skaičius)
Prioritetinių paslaugų dalis nuo bendros Įstaigoje 
teikiamų paslaugų metinės sutartinės sumos su TLK

33,8% 36,1%

Kaip matyti pagal lentelės duomenis, prioritetinių paslaugų dinamika yra teigiama.
Prioritetinių paslaugų dalies rodiklis pagal Aprašo 10.4 punkte nurodytą skaičiavimo

metodiką:

8184 (einamaisiais m. suteiktų prioritet. pasl.sk. – praėjusiais m. suteiktų prioritet.pasl.sk.)
_______________________________________________________________________   x 100% =8,49%
                   96450 (praėjusiais m. suteiktų prioritet.pasl.sk.)

11.4. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMO IR VYSTYMO LYGIS

Užduotis 2017 metams:
- dalyvavimas projekte „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Telšių regiono asmens

sveikatos priežiūros įstaigose“ (e. sveikata);
-  Įstaigos  interneto  svetainės  veikimas  (www.mazeikiuligonine.lt),  duomenų

atnaujinimas;
- Įtaigos personalo duomenų kaupimas kompiuterinėje programoje „Medicinos įstaigos

personalo apskaita“.
Pasiektas rezultatas:
Dalyvaujant  projekte  „Elektroninių  sveikatos  paslaugų  plėtra  Telšių  regiono asmens

sveikatos  priežiūros  įstaigose“  įdiegta  informacinė  sistema  (ESIS),  šiuo  metu  naudojami
informacinės sistemos funkcionalumai:

1. Ambulatorinių apsilankymų planavimas;
2. Ambulatorinių pacientų priėmimas;
3. Ambulatorinis gydymas;
4. Priėmimas stacionariniam gydymui;
5. Stacionarinis gydymas;
6. Laboratorinių tyrimų užsakymas;
7. Instrumentinių tyrimų užsakymas;
8. Stacionaro epikrizė E003 rašymas;
9. Ambulatorinio apsilankymo aprašymas E025;
10. Elektroninis receptas EREC01;
11. Duomenys teikiami į ESPBI (E003, E025, E200, Gimimo pažymėjimai (E103);
12. Mirties liudijimai (E106); 
13. El. receptai (EREC01).
Veikia ir yra periodiškai atnaujinama bei papildoma informacija VšĮ Mažeikių ligoninės

internetinė svetainė www.mazeikiuligonine.lt
Įstaigos personalo duomenys kaupiami kompiuterinėje programoje „Medicinos įstaigos

personalo apskaita“.
Kompiuterinių techologijų,  programų įdiegimą, vystymą  bei priežiūrą VšĮ Mažeikių

ligoninėje vykdo kompiuterinių sistemų specialistas.
Aprašo  10.5.  punkte  nurodytas  informacinių  technologijų  diegimo  ir  plėtros  lygio

rodiklis:
1. duomenys teikiami į ESPBI IS; 
2. visų  pacientų  atvykimo  (Encounter)  į  įstaigą  registracijos  duomenys  teikiami  į

ESPBI IS; 
3. kompensuojamų vaistų, išrašytų naudojant e.recepto paslaugą, absoliutus skaičius –

6318, procentinė dalis – 23,8 %;
4. Įstaiga per ESPBI IS keičiasi duomenimis statistinių ir klinikinių duomenų rinkinių

apraše nustatyta apimtimi;

http://www.mazeikiuligonine.lt/
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5. Įstaigoje naudojamasi  teleradiologijos paslaugomis pagal sutartį  su UAB „Baltic
RAD“;

6. su  pacientu  susieta  vaistų  ir  kitų  medicinos  priemonių  panaudojimo  apskaitos
sistema veikia kaip Įstaigos buhalterinės apskaitos programos „Progra“ posistemė;

7. Įstaigos interneto svetainė yra reguliariai atnaujinama;
8. 2017  m.  modernizuota  Įstaigos  buhalterinės  apskaitos  programos  „Progra“

personalo  darbo krūvio apskaitos  posistemė –  informacija  apie  darbuotojui  priskaitytą  darbo
užmokestį, atostoginius bei socialinio draudimo įmokų dydžius (atsiskaitymo lapeliai) siunčiami
į darbuotojų asmeninius elektroninius paštus atsisakius popierinių variantų;

9. Įstaigoje yra kompiuterizuotos visos specialistų darbo vietos;
10. Įstaigoje  yra  reglamentuotas  informacinių  sistemų  naudojimas:  dalyvaujant

projekte  „Elektroninių  sveikatos  paslaugų  plėtra  Telšių  regiono  asmens  sveikatos  priežiūros
įstaigose“, kuriame Įstaiga yra VšĮ Regioninės Telšių ligoninės partneris, 2017-02-27 įsakymu
Nr.  V1-16  buvo  patvirtinti  Informacinės  sistemos  duomenų  saugumo  nuostatai,  kuriais
vadovaujasi projekto dalyviai.

11.5. VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE TAIKOMŲ KOVOS SU KORUPCIJA 
PRIEMONIŲ VYKDYMAS

Užduotis 2017 metams: vykdyti skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo 
atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015-01-26 įsakymu Nr. V-65 
patvirtintus asmens sveikatos priežiūros įstaigos korupcijos indekso nustatymo kriterijus.

Pasiektas rezultatas. VšĮ Mažeikių ligoninėje taikomos korupcijos prevencijos 
priemonės atsižvelgiant į asmens sveikatos priežiūros įstaigų korupcijos indekso nustatymo 
kriterijus:

Eil.
Nr.

Kriterijai

Įvertinimas
balais pagal
korupcijos

indekso
nustatymo
kriterijus

1.
Ligoninės interneto svetainėje skelbiama informacija apie baudžiamąją 
atsakomybę už korupcinio pobūdžio veikas

2

2.
Ligoninės interneto svetainėje skelbiama informacija, į ką galima kreiptis 
susidūrus su korupcinio pobūdžio veika (vadovas ar asmuo atsakingas už 
korupciją, nurodytas kabinetas)

2

3.
Ligoninės interneto svetainėje skelbiama informacija apie įstaigos pasitikėjimo 
telefoną

2

4.
Ligoninės interneto svetainėje skelbiama informacija apie SAM pasitikėjimo 
telefoną (+370 800 66004)

2

5.
Ligoninės interneto svetainėje skelbiama informacija apie SAM  el. paštą 
(korupcija@sam.lt)

2

6.
Ligoninės interneto svetainėje skelbiama informacija apie STT „karštosios linijos“
telefoną (+370 5 2663333)

2

7.
Ligoninės interneto svetainėje skelbiama informacija apie STT el. paštą 
(pranešk@stt.lt)

2

8. Ligoninės interneto svetainėje demonstruojami STT antikorupciniai klipai 4
9. Ligoninės interneto svetainėje skelbiamas įstaigos vadovo kreipimasis raštu 2

10. Ligoninės interneto svetainėje skelbiamas įstaigos darbuotojų elgesio kodeksas 2

11.
Ligoninės interneto svetainėje skelbiama informacija apie mokamas paslaugas, jų 
apmokėjimo tvarką, už kokias paslaugas neturi būti mokama

3

12. Ligoninės interneto svetainėje skelbiama įstaigos veiklos ataskaita 1
13. Ligoninės interneto svetainėje skelbiama įstaigos finansinė atskaita 1
14. Sudaryta galimybė ligoninės interneto svetainėje pacientams pateikti savo 
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atsiliepimus, komentarus, informaciją apie įstaigos veiklos trūkumus. Apie 
galimas korupcinio pobūdžio veikas ar įtarimus

2

15.
Ligoninės informaciniuose stenduose skelbiama informacija apie baudžiamąją 
atsakomybę už korupcinio pobūdžio veikas

2

16.
Ligoninės informaciniuose stenduose skelbiama informacija, į ką galima kreiptis 
susidūrus su korupcinio pobūdžio veika (vadovas ar asmuo atsakingas už 
korupciją, nurodytas kabinetas)

2

17.
Ligoninės informaciniuose stenduose skelbiama informacija apie įstaigos 
pasitikėjimo telefoną

2

18.
Ligoninės informaciniuose stenduose skelbiama informacija apie SAM 
pasitikėjimo telefoną (+370 800 66004)

2

19.
Ligoninės informaciniuose stenduose skelbiama informacija apie SAM  el. paštą 
(korupcija@sam.lt)

2

20.
Ligoninės informaciniuose stenduose skelbiama informacija apie STT „karštosios 
linijos“ telefoną (+370 5 2663333)

2

21.
Ligoninės informaciniuose stenduose skelbiama informacija apie STT el. paštą 
(pranešk@stt.lt)

2

22. Ligoninės informaciniuose stenduose skelbiamas įstaigos vadovo kreipimasis raštu 3

23.
Ligoninės informaciniuose stenduose (segtuvuose) skelbiama informacija apie 
mokamas paslaugas, jų apmokėjimo tvarką, už kokias paslaugas neturi būti 
mokama 

3

24. Ligoninės monitoriuose demonstruojami  STT antikorupciniai klipai 4
25. Ligoninės monitoriuose demonstruojamas įstaigos vadovo kreipimasis 4
26. Ligoninėje platinami  įstaigos lankstinukai antikorupcine tema 2
27. Ant gydytojų kabinetų durų yra lipdukai korupcijos prevencijos tematika. 2

28.
Įstaigos darbuotojų elgesio kodeksas skelbiamas ligoninės ambulatoriniame 
padalinyje bei stacionaro skyriuose

2

29.
Ligoninės stacionaro skyriuose skelbiama  atitinkamo gydytojo specialisto 
medicinos normos

2

30.
Ligoninės stacionaro skyriuose skelbiama informacija, susijusi su skyriuje 
teikiamomis nemokamomis (kompensuojamomis Privalomojo sveikatos draudimo 
fondo lėšomis) ir mokamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis

2

31.

Ligoninės stacionaro skyriuose skelbiama informacija apie visas įstaigas, 
teikiančias medicinines reabilitacijos paslaugas suaugusiems ar vaikams pagal 
skyriuje gydomų ligonių profilius, o taip pat to profilio pacientų organizaciniai 
telefonai, kontaktiniai asmenys 

2

32.
Ligoninėje skelbiama  informacija apie nemokamas ambulatorines 
(kompensuojamas Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis) ir mokamas 
asmens sveikatos priežiūros paslaugas

2

33. Įstaigoje paskirtas asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją 2

34.
Parengta ir patvirtinta įstaigos korupcijos prevencijos programa ir jos 
įgyvendinimo priemonių planas

2

35.
Neįvykdyta iki 10 %  numatytų priemonių  pagal įstaigos korupcijos prevencijos 
programos įgyvendinimo planą

2

36. Pasirašytinai visi darbuotojai supažindinti su įstaigos darbuotojų elgesio kodeksu 3

37.
Pasirašytinai visi darbuotojai supažindinti su įstaigos darbuotojų, susidūrusių su 
galima korupcinio pobudžio nusikalstama veika elgesio taisyklėmis

3

38. Privačiuosius interesus deklaravo ne mažiau 100 %  įstaigos darbuotojų 5

39.
Ligoninės direktoriaus įsakymu sudaryta komisija atliko Korupcijos pasireiškimo 
tikimybės vertinimą ligoninėje, korupcijos rizikos veiksnių nenustatyta

2

40.
Ligoninės gydytojų (įstaigos vadovas, padalinių vadovai, skyrių gydytojai), 
dirbančių keliose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, darbo laiko grafiko 
pažeidimai įstaigoje nebuvo nustatyti

2

41.
Nebuvo poreikio teikti užklausą LR korupcijos prevencijos įstatymo nustatyta 
tvarka apie asmenį, siekiantį eiti arba einantį pareigas Įstaigoje 2

42. Įstaigos darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama 2
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veika, pranešimų nebuvo

43.
SAM per metus skundų (informacijos) dėl  įstaigoje korupcinio pobūdžio veikų, 
nepriklausomai nuo skundų (informacijos) pateikimo būdo (SAM pasitikėjimo 
telefonu, el.paštu, raštu) negauta

4

44.
Pacientų skundų, pateiktų TLK, dėl nepagrįstai savo lėšomis įsigytų vaistinių 
preparatų, medicinos pagalbos ir kt. priemonių stacionarinio ar ambulatorinio 
gydymo metu (nepriklausomai, ar buvo sutikimas ar ne) nebuvo

3

45.

Pacientų skundų, pateiktų ligoninei, dėl nepagrįstai savo lėšomis įsygytų vaistinių 
preparatų, medicinos pagalbos ir kt. priemonių stacionarinio ar ambulatorinio 
gydymo metu (nepriklausomai, ar buvo sutikimas ar ne) buvo, tačiau pacientui 
lėšos grąžintos 

3

46.
Ligoninėje  du kartus buvo atliktos stacionare besigydančių pacientų anoniminės 
apklausos, dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės

2

47.
Apie galimybę pasireikšti korupcinio pobūdžio veikoms VšĮ Mažeikių ligoninėje 
nuomonę išsakė iki 10 % apklaustųjų.

1

48.
Anoniminių apklausų metu pranešimų apie įstaigos veiklos trūkumus nebuvo  
gauta

2

49.
Anoniminių apklausų metu, respondentams išreiškus nuomonę apie tikimybę 
pasireikšti korupcinio pobūdžio veikoms, buvo prevenciškai kalbėta dėl 
korupcinių veikų pasireiškimo tikimybės su skyrių vedėjais pasitarimų metu

2

50.
Ligoninės interneto svetainėje ir CVP IS skelbiamas įstaigos einamųjų metų 
viešųjų pirkimų planas

1

51.
Įstaigoje viešieji pirkimai vykdomi nepažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 3 
straipsnio reikalavimų. Kompetetinga institucija nepripažino, kad pirkimas buvo 
vykdomas pažeidžiant minėtą nuostatą

2

52. Visi įstaigos viešųjų pirkimų komisijos nariai deklaravo nešališkumą 1
IŠ VISO: 117

Įstaiga, teikianti stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, turinti monitorių,
pagal  surinktų korupcijos indekso balų skaičių  atitinka  kandidato  skaidrios  asmens  sveikatos
priežiūros įstaigos vardui gauti statusą; korupcijos indekso balų skaičius, lyginant su 2016 m.,
padidėjo 6 balais.

Direktorius Albinas Lidžius


