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VŠĮ RVPL TEIKIAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
2011M. REZULTATŲ APŽVALGA
Bendroji dalis
Viešoji įstaiga Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė (toliau - RVPL) yra Lietuvos
nacionalinės sveikatos sistemos specializuota valstybinė asmens sveikatos priežiūros įstaiga. Joje
teikiama būtinoji ir planinė asmens sveikatos priežiūra psichikos ligomis sergantiems pacientams.
Aptarnaujamų pacientų kontingentas pagal teritoriją reglamentuotas Lietuvos Respublikos SAM 199402-15 d. įsakymu Nr. 61. Pagal Lietuvos Respublikos Psichikos sveikatos priežiūros įstatymo 10 str.
pacientas turi teisę pasirinkti psichikos sveikatos priežiūros įstaigą todėl, jeigu pacientas pagrįstai
pageidauja, gydytis RVPL, teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos visiems Lietuvos
Respublikos piliečiams, kuriems reikalingas antrinio arba tretinio paslaugų organizavimo lygio
stacionarinis gydymas arba ambulatorinė konsultacija.
RVPL yra sukurta, įforminta dokumentais, prižiūrima ir nuolat gerinama kokybės
vadybos sistema (KVS). KVS rezultatyvumas nuolat gerinamas pagal standarto LRT EN ISO
9001:2008 reikalavimus bei, LR galiojančių įstatymų ir kt. teisės aktų ir pačios įstaigos keliamus
reikalavimus.
PAGRINDINĖS RVPL VEIKLOS KRYPTYS BŪTŲ ŠIOS:
1. Antrinio ir tretinio paslaugų organizavimo lygio specializuota asmens sveikatos priežiūra
(stacionarinė ir ambulatorinė);
2. Pedagoginio ir praktinio darbo organizavimas padedant Vilniaus Universitetinei vaikų ir
paauglių psichiatrijos klinikai, medicinos kolegijoms ir aukštesniosioms medicinos
mokykloms ruošti gydytojus psichiatrus, psichologus, psichikos sveikatos slaugytojus ir
socialinius darbuotojus;
3. Medicinos mokslo tiriamieji ir taikomieji darbai;
4. Profesinės kvalifikacijos tobulinamos gydytojams psichiatrams, psichikos sveikatos
slaugytojams ir socialiniams darbuotojams;
5. Švietimas, leidyba.
VŠĮ RVPL KOKYBĖS TIKSLAI 2011 M. BUVO ŠIE:
1. Teikti kokybiškas, prieinamas ir patikimas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
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2. Racionaliai naudoti resursus, teikiant kokybiškas, prieinamas ir patikimas asmens sveikatos
priežiūros paslaugas.
3. RVPL – tai išskirtinė asmens sveikatos priežiūros įstaiga, siekianti pranašumo per kokybę,
inovacijas ir pažangiausias technologijas.
4. Naujų KVS procedūrų kūrimas.
5. Naujo kokybės vadovo parengimas.
UŽDAVINIAI:
1. Teikti asmens psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančias KVS standartus,
sutartis su TLK bei klientų ir teisės aktų reikalavimus.
2. Vidutinė stacionarinio gydymo trukmė 24 d.
3. Rehospitalizacijų skaičius iki 7 proc. per metus.
4. Teikti ne mažiau 30 proc. tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų.
5. Užtikrinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų tęstinumą, laiku suteikiant informaciją
apie pacientus ir jų

ambulatorinio gydymo rekomendacijas ambulatorinės grandies

specialistams.
6. Vykdyti psichologinio konsultavimo internetu programą .
7. Siekti, kad visi RVPL dirbantys sveikatos priežiūros specialistai nuolat tobulintų savo
kvalifikaciją.
8. Siekti, kad RVPL nebūtų nei vieno pagrįsto skundo dėl asmens teisių pažeidimo ir neetiško
personalo elgesio.
9. Įsisavinti TLK-10-AM ligų klasifikaciją.
10. Psichiatrijos stacionaro modernizavimas: įsteigti Ūmios psichiatrijos skyrių.
11. Dalyvavimas kuriant projektą „E sveikatos priežiūros paslaugos gyventojams ir
pacientams“.
12. Tirti elektros impulsų terapijos ir kvetiapino įtaką P300 potencialui.
13. Transkranijinės magnetinės stimuliacijos metodo taikymo analizė.
14. Parengti ir įgyvendinti procedūrą dėl pacientų vertybių ir pinigų apsaugos.
15. Kokybės politikos peržiūrėjimas ir koregavimas.
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1. VšĮ RESPUBLIKINĖS VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖS
2011 M. FINANSINIAI RODIKLIAI
1.1. ĮSTAIGOS DALININKAI, JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ 2011 METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE
Viešosios įstaigos RESPUBLIKINĖS VILNIAUS PSICHIATRIJOS LIGONINĖS dalininkas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Dalininko įnašo vertė finansinių 2011 metų
pradžioje ir pabaigoje 1.286.807,40 (vienas milijonas du šimtai aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai
aštuoni šimtai septyni litai 40 ct.).
1.2. GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS, ŠIŲ LĖŠŲ
SUNAUDOJIMAS
Per ataskaitinį laikotarpį VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė tęsė vykdymą šių
projektų:
1. „VšĮ Respublikinės Vilniaus

psichiatrijos ligoninės šilumos ūkio renovacija“. Projekto

tikslas – siekti VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės energijos suvartojimo ekonomijos.
Asignavimų valdytojas: LR Ūkio ministerija,
Įgyvendinančioji institucija: VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra;
Projekto patikslinta sutartinė suma – 1.568.389,69 Lt.
Projekto įgyvendinimo trukmė – 2008-09-11 iki 2011-07-29.
Skiriamas finansavimas - 85 proc. ES struktūrinių fondų lėšos ir 15 proc. valstybės
biudžeto lėšos.
Per ataskaitinius metus gauta finansavimo suma – 7.576,00 Lt. iš jų 6.439,61 Lt. ES struktūrinių
fondų lėšos ir 1.136,39 Lt. valstybės biudžeto lėšos. Sunaudota veikloje per ataskaitinius metus
8.368,24 Lt iš jų: 7.113,01 Lt. ES struktūrinių fondų lėšų ir 1.255,23 Lt valstybės biudžeto lėšų.
Šio projekto vykdymas užbaigtas, pateiktas galutinis mokėjimo prašymas 792,24 Lt. sumai.
Apmokėjimas

sustabdytas. Vyksta tyrimas

dėl gautos Europos Sąjungos finansinės paramos

naudojimo įtariamo pažeidimo požymių.
2. „Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių
neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“. Projekto tikslas – kelti sveikatos specialistų,
prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo
kvalifikaciją.
Asignavimų valdytojas: LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija,
Įgyvendinančioji institucija: VšĮ Paramos fondo Europos socialinio fondo agentūra.
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Projekto sutartinė suma – 7.592.100,00 Lt.
Projekto įgyvendinimo trukmė – 2009-05-04 iki 2014-04-30.
Skiriamas finansavimas - 100 proc. ES struktūrinių fondų lėšos.
Per ataskaitinius metus gauta finansavimo suma – 1.499.574,01 Lt. Sunaudotos lėšos
kvalifikacijai kelti per ataskaitinius metus 1.693.556,78 Lt.
3. „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos
ligoninėje“. Projekto tikslas – gerinti paslaugų prieinamumą ir kokybę VšĮ Respublikinėje Vilniaus
psichiatrijos ligoninėje, teikiant stacionarinę pagalbą ūmių psichikos sutrikimų atvejais.
Asignavimų valdytojas: LR Sveikatos apsaugos ministerija,
Įgyvendinančioji institucija: VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra.
Projekto sutartinė suma – 1.997.885,76 Lt.
Projekto įgyvendinimo trukmė – 2008-10-01 iki 2011-05-31. Projekto įgyvendinimo
trukmė ligoninės prašymu buvo pratęsta iki 2011-08-31.
Skiriamas finansavimas - 95,88 proc.; iš jų 85 proc. ES struktūrinių fondų lėšos ir 10,88
proc. valstybės biudžeto lėšos.
4,12 proc. projekto sutartinės sumos sudaro nuosavos ( PSDF ) lėšos.
Per ataskaitinius metus gauta finansavimo suma – 903.097,72 Lt. iš jų 800.618,56 Lt ES
struktūrinių fondų lėšos ir 102.479,16 Lt valstybės biudžeto lėšos. Sunaudota veikloje per ataskaitinius
metus 172.938,17 Lt iš jų: 153.313,92 Lt ES struktūrinių fondų lėšų ir 19.624,25 Lt valstybės
biudžeto lėšų. 2011 metais projekto vykdymas baigtas, finansavimas gautas.
4. Valstybės investicinis projektas „Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos
ligoninės pastatų Vilniuje, Parko g. 15, stogų rekonstravimo (avarinės būklės likvidavimas)“. Per
ataskaitinius metus gauta suma – 1.000.000,00 Lt. Gautos lėšos per ataskaitinius metus panaudotos
pagal paskirtį - ligoninės pastatų, naudojamų pagal panaudos sutartį su Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerija, stogų rekonstravimui (avarinės būklės likvidavimui).
Gautos ir panaudotos kitos tikslinio finansavimo lėšos:
1. Iš valstybės biudžeto gydytojų rezidentų darbo užmokesčiui mokėti per ataskaitinius metus
gauta 172.500 Lt. iš jų 2.894,96 Lt grąžintas nepanaudotų lėšų likutis ataskaitinių metų pabaigoje. Per
2011 metus gydytojams rezidentams išmokėta darbo užmokesčio 169.605,04 Lt;
2. Nuompinigiai

iš valstybės biudžeto Specialiosios nuompinigių už valstybės ilgalaikį

materialųjį turtą programos 30.988,16 Lt. Visos gautos lėšos panaudotos per ataskaitinį laikotarpį
pastatų, naudojamų pagal panaudos sutartį su Sveikatos apsaugos ministerija, priežiūrai, remontui.
3. Gauta parama -213.990,29 Lt. (medikamentai – 176.203,70 Lt, įvairūs žurnalai – 2.061,59 Lt.
piniginės lėšos – 35.725,00 Lt), Ataskaitiniais metais sunaudota 206.511,05 Lt;
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4. Vilniaus apskrities Valstybinės mokesčių inspekcijos pervestos iki 2 proc. pajamų mokesčio
sumos – 3.650,64 Lt. Šios lėšos ataskaitiniais metais nepanaudotos, išskyrus 4,20 Lt panaudota už
piniginių lėšų įplaukas bankinėms operacijoms.
5. Gautos dovanos iš fizinių asmenų mažaverčiu inventoriumi 792,99 Lt. Šis turtas naudojamas
eksploatacijoje. Priskaičiuota ankstesniais ataskaitiniais metais gauto ilgalaikio turto iš kitų šaltinių
nusidėvėjimo sąnaudų 5.236,32 Lt.
6. Neatlygintinai gauta vakcina 7.383,92 Lt.. Ataskaitiniais metais veikloje panaudota.
7. Gauta iš Lietuvos edukologijos universiteto 191,75 Lt. praktikos vadovams (socialiniams
darbuotojams) už vadovavimą studentų praktikai. Ataskaitiniais metais lėšos panaudotos.
Finansavimo sumų likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje sudarė 1.397.645 Lt. pabaigoje
2.031.886,76 Lt. Padidėjo 634.241,76 Lt. dėl įsigyto ilgalaikio turto per ataskaitinius metus.

Šaltiniai

Finansavimas (Litais)
Paskirtis
Gauta
Sunaudota

Pastabos

Asignavimų valdytojas:
LR Ūkio ministerija
Projektas „ VšĮ Respublikinės
Vilniaus psichiatrijos ligoninės
šilumos ūkio renovacija“:

valstybės biudžeto lėšos
ES lėšos

Kitoms išl.
kompens.
Kitoms išl.
kompens.

Viso
Asignavimų valdytojas:
LR Socialinės apsaugos ir
darbo ministerija
Projektas „ Sveikatos
specialistų, prisidedančių prie
sergamumo ir mirtingumo nuo
pagrindinių neinfekcinių ligų
mažinimo, kvalifikacijos
kėlimas“ :

ES lėšos
Viso

Kitoms išl.
kompens.

1.136,39

1.255,23 Patalpų paprastasis remontas

6.439,61

7.113,01 Patalpų paprastasis remontas

7.576,00

8.368,24

1.499.574,01
1.499.574,01

1.693.556,78 Medicinos darbuotojų
kvalifikacijai kelti
1.693.556,78

Asignavimų valdytojas:
LR Sveikatos apsaugos
ministerija
Projektas „ Psichiatrijos
stacionaro modernizavimas VšĮ
Respublikinėje Vilniaus
psichiatrijos ligoninėje“

valstybės biudžeto lėšos

ES lėšos

Viso

Nepiniginiam
turtui įsigyti
Kitoms išl.
kompens.
Nepiniginiam
turtui įsigyti
Kitoms išl.
kompens.

102.479.16

4.556,63 Ilgalaikis turtas ir atsargos
15.067,62 Kitos

800.618,56

35.598,58 Ilgalaikis turtas ir atsargos
117.715,34 Kitos

903.097,72
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172.938,17

LR Sveikatos apsaugos
ministerija
valstybės biudžeto lėšos

LR Sveikatos apsaugos
ministerija
Kitų šaltinių lėšos

Paramos davėjai
Paramos lėšos

Kitoms išl.
kompens.

172.500,00

Kitoms išl.
kompens.

30.988,16

Nepiniginiam
turtui įsigyti
Kitoms išl.
kompens.

Viso
Kitų šaltinių lėšos:
Valstyb. ligonių kasa
AIDS centras

Nepiniginiam
turtui įsigyti
Nepiniginiam
turtui įsigyti

Viso

Kitoms išl.
kompens.

176.203,70
37.786,59

191.902,45 Ilgalaikis turtas, vaistai
14.608,60 Piniginės lėšos, įv.žurnalai

213.990,29

206.511,05

4.151,07

4.151,07 Gripo vakcina

3.232,85

3.232,85 Vakcina

7.383,92

7.383,92

3.650,64

Dovana (Fiziniai asm.)

Kitų šaltinių lėšos

Nepiniginiam
turtui įsigyti

792,99

Kitoms išl.
kompens.

191,75

Lietuvos edukologijos
universitetas

Kitų šaltinių lėšos

30.988,16 Patalpų paprastasis remontas

(iš gautų nuompinigių)

Vilniaus apskrities
Valstybinė mokesčių
inspekcija

Kitų šaltinių lėšos

Gydytojų rezidentų bazinei
pareiginei algai mokėti
169.605,04 Grąžintas likutis 2.894,96 Lt
į SAM sąskaitą

Pervestos sumos pagal
gyventojų pateiktus
Prašymus pervesti iki 2 proc.
4,20 pajamų mokesčio sumos
Lietuvos vienetams, pagal
Lietuvos Respublikos
Labdaros ir paramos
įstatymą, turintiems teisę
gauti paramą
Ilgalaikis turtas ir
6.029,31 trumpalaikis turtas
(inventorius). Naudojama
eksploatacijoje.
Socialinių darbuotojų
vadovavimas studentų
191,75 pedagoginei praktikai

2.839.745,48 2.295.576,62

Viso:

Nuo 2011 m. VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė partnerystės pagrindais dalyvauja
šių projektų vykdyme:
1. „E. sveikatos paslaugų gyventojams ir pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje
ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje ir VšĮ Vilniaus universitetinėje
Antakalnio ligoninėje“, projekto vykdytojas – VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė,
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2. „Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra (IPR-2)“, projekto vykdytojas – VšĮ
Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos.
1.3. ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMAS, NURAŠYMAS
VšĮ Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė funkcionuoja turėdama jai priklausantį turtą,
kuris atspindėtas ligoninės finansinės būklės ataskaitoje. Pateikiame informaciją apie įsigytą, nurašytą
ilgalaikį turtą per ataskaitinius metus:
(Litais, įsigijimo verte, be PVM)
Eil.
Nr.

Ilgalaikio turto
grupės

1.

Nematerialusis turtas

2.

Materialusis turtas:

2.1
2.2
2.3

Statiniai
Infrastruktūros
statiniai (priešgaisrinio
vandentiekio tinklas)
Įrenginiai (katilinės)

2.4

Įranga, įrengimai

2.5

Medicininė įranga

2.6

Likutis
2010-12-31

Apyvarta 2011 m.
Įsigyta
Nurašyta

Likutis
2011-12-31

115.662,98

28.930,00

14.535,00

130.057,98

6.752.278,27

2.014.781.11

1.046.577,67

7.720.481,71

33.351,70

33.351,70
70.417,36

70.417,36
1.762.390,70

1.762.390,70

183.469,57

36.723,08

15.864,67

204.327,98

3.077.640,28

684.680,97

24.800,00

3.737.521,25

Kompiuterinė įranga

451.764,41

41.463,17

2.933,00

490.294,58

2.7

Transportas

317.576,34

74.200,00

2.8

Baldai

251.208,93

57.710,04

2.9

Esminiai pagerinimo
darbai:
674.876,34

49.586,49

6.867.941,25

1.000.000,00
2.043.711,11

1.Projektas „Psichiatr. stacion.
moderniz.VšĮ RVPL“
2. VIP lėšos „Stogų avarin.
būkl. likvidavimas“

3.

Ilgalaikio turto viso:

391.776,34
2.980,00

305.938,97

724.462,83
1.000.000,00
1.061.112,67

7.850.539,69

Esminiai pagerinimo darbai:
1. vykdomo projekto „Psichiatrijos stacionaro modernizavimas VšĮ Respublikinėje Vilniaus
psichiatrijos ligoninėje“ sukaupta atliktų modernizavimo darbų vertė 724.462,83 Lt.,
2. valstybės investicinės programos (toliau VIP) lėšos, skirtos ligoninės stogų rekonstravimui,
avarinės būklės likvidavimui sukaupta esminių pagerinimo darbų suma 1.000.000,00 Lt. Atlikus
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ligoninės pastatų, naudojamų pagal panaudos sutartį su Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerija, stogų rekonstravimą, avarinės būklės likvidavimą (sukaupti esminiai pagerinimo darbai)
1.000.000,00 Lt. perduoti panaudos davėjui – LR sveikatos apsaugos ministerijai pastatų įsigijimo
vertei didinti.
VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės veiklai vykdyti naudojamas pagal panaudą
gautas ilgalaikis turtas:
Eil.
Nr.

Panaudos davėjas,
Ilgalaikio turto grupės

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13

Panaudos davėjas – LR sveikatos apsaugos
ministerija
Negyvenamieji pastatai
Gyvenamieji pastatai
Infrastruktūros statiniai
Kiti statiniai
Medicininė įranga
Kitos mašinos ir įrenginiai
Transporto priemonės
Baldai
Kita biuro įranga
Scenos meno priemonės
Biologinis turtas
Gautina suma (dėl įvykusios vagystės)

1
1
1

Panaudos davėjas – Nacionalinė žemės tarnyba
prie Žemės ūkio ministerijos
Žemė
Panaudos davėjas – Lietuvos sutrikusios
psichikos žmonių globos bendrija
Kompiuterinė įranga
Panaudos davėjas – AB „Lietuvos dujos“
Kompiuterinė įranga

Ataskaitinio
laikotarpio
pabaigoje
(Litais)
14.811.121,61
10.920.892,61
10.049,00
157.353,00
328.776,00
2.436.317,00
25.346,00
192.226,00
30.687,00
40.952,00
1.000,00
666.376,00
1.147,00
16.509.845,00
16.509.845,00
2.542,22
2.542,22
4.250,00
4.250,00

1.4. PAJAMOS IR SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS
Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Pajamos, išskyrus finansavimo pajamas,
pripažįstamos, kai tikėtina, jog Įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą, kai galima
patikimai įvertinti su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Pajamos registruojamos apskaitoje ir
rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį suteikiamos
paslaugos ar parduodamas turtas ar kt., nepriklausomai nuo pinigų gavimo momento. Finansavimo
pajamos pripažįstamos tais laikotarpiais, kuriais padaromos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo
skirtos finansavimo sumos.
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Eil.
Nr.
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
2.
2.1
2.2
2.3
3.
3.1
3.2

Straipsniai
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS
FINANSAVIMO PAJAMOS
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybių biudžetų
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų
Iš kitų finansavimo šaltinių
PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS
už asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš 5-ių TLK
už išrašytus pacientams kompens. vaistų pasus iš VTLK
už mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugas
(fiziniai asmenys)
KITOS VEIKLOS PAJAMOS
už studentų praktinį mokymą iš Vilniaus kolegijos
Sveikatos priežiūros fakulteto

%
pajamų
viso
dalyje
99,82
7,07
0,59

5,72
0,76

92,75
92,46

0,29

0,05
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32.383.180,40
2.295.576,62
190.484,52
1.853.983,71
251.108,39
30.087.603,78
29.994.423,71
230,85
92.949,22
15.568,37

0,05

Iš naudotų fiksažo tirpalų sidabro išgavimą (Fizinių ir
technologijos mokslų centras)
Kitos (po turto nurašymo)
FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS
PAJAMOS
Banko palūkanos už piniginių lėšų likutį banko sąskaitoje
Teigiama valiutos kursų įtaka
PAJAMOS VISO

Ataskaitinis
laikotarpis

15.436,37
37.50
94,50

0,13

41.859,86
0,13

100,00

41.857,30
2,56
32.440.608,63

Didžiausią pajamų dalį 92,46 proc. visų pajamų dalyje sudaro pajamos gautos už suteiktas
asmens sveikatos priežiūros paslaugas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (teritorinės ligonių
kasos). Pagrindinės veiklos kitose pajamose 30.087.603,78 Lt., pajamos gautos už suteiktas asmens
sveikatos priežiūros paslaugas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo 29.994.423,71 Lt., sudaro
99,69 procento.
Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo principu tuo ataskaitiniu laikotarpiu,
kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiantį pinigų išleidimo laiką. Tais atvejais, kai
per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su konkrečių pajamų uždirbimu
ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos
sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Eil.
Nr

Rodiklis

Ataskaitinis laikotarpis

1
2
2.1
2.2

Pajamos
Sąnaudos, iš jų
darbo užmokestis
įnašai soc. draudimui, garant.
fondui

32.440.608,63
32.876.152,15
17.548.366,38
5.433.848,97

100,00
53,37
16,52

2.3
2.4
2.5
2.6

Vaistai, tvarsliava
kraujo komponentai
vakcina, med. pag. priemonės
laboratoriniai ir kiti tyrimai,
atliekami kitose įstaigose

1.400.268,04
3.584,37
27.756,87
40.276,86

2.7
2.8
2.9
2.1
0
2.1
1
2.1
2
2.1
3
2.1
4
2.1
5
2.1
6
2.1
7
3

maitinimas
šildymas
elektros energija
vanduo

Iš viso
(Litais)

Iš PSDF
(Litais)

%
sąnaud

54,09
16,75

29.994.654,56
30.558.610,04
17.306.878,14
5.361.324,87

100,00
56,64
17,54

57,70
17,87

4,26
0,01
0,08
0,12

4,32
0,01
0,09
0,12

1.259.256,71
3.584,37
27.756,87
40.276,86

4,13
0.01
0.09
0.13

4.20
0.01
0.09
0.13

1.488.923,84
810.868,25
316.010,78
94.540,59

4,53
2,47
0,96
0,29

4,59
2,50
0,97
0,29

1.488.923,84
810.868,25
316.010,78
94.540,59

4.88
2.65
1.03
0.31

4.96
2.70
1.05
0.32

73.442,00

0,22

0,23

73.442,00

0.24

0.24

1.621.943,00

4,93

5,00

39.906,62

0,13

0,13

53.371,61

0,16

0,16

47.848,53

0.16

0.16

525.423,57

1,60

1,62

493.010,59

1.61

1,65

mokestinės sąnaudos (PVM)

1.307.399,40

3,98

4,03

1.206.863,18

3.95

4.02

civilinės atsakomybės draud.

113.833,33

0,35

0,35

113.833,33

0.37

0.40

2.016.294,29

6,13

6,22

1.874.284,51

6.13

6.25

-1.34

-563.955,48

ryšių paslaugos
kvalifikacijos kėlimas
komandiruotės
pastatų einamasis remontas

kitos sąnaudos
Finansinis rezultatas

%
sąnaud

%
paj.
100,00

-435.543,52

12

%
paj.
100,00

-1.88
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Didžiausia dalį įstaigos sąnaudų sudaro darbuotojų darbo užmokestis su įmokomis socialiniam
draudimui ir garantiniam fondui.
Priskaitymai atostoginių kaupimams
Rodiklis
Darbo užmokestis

2011-12-31
Lt.
721.126,92

2010-12-31
Lt.
603.100,36

Įnašai soc. draudimui

223.405,12

186.840,49

+36.564,63

944.532,04

789.940,85

+154.591,19

Viso

Didėjimas (+)
Mažėjimas (-) Lt.
+118.026,56

Sąnaudų lentelėje darbo užmokesčio ir įmokų socialiniam draudimui sumoje pateikiama
ligoninės darbuotojų atostoginių kaupimų padidėjimas. Padidėjimą įtakojo tai, kad per ataskaitinius
metus buvo didinamas darbuotojų darbo užmokestis, dėl to didėjo ir vidutinis darbo užmokestis.
Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos skiltyje „iš viso“ pateiktos su vykdomo projekto „Sveikatos
specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo,
kvalifikacijos kėlimas“ patirtomis sąnaudomis.
Didžiausią dalį kitose sąnaudose 2.016.294,29 Lt. sudarė ilgalaikio turto nusidėvėjimas
504.402,00 Lt, atsargų ir inventoriaus sąnaudos 402.465,00 Lt., skalbimas ir skalbinių nuoma
296.155,00 Lt.
Išlaidos darbo užmokesčiui per ataskaitinius metus 17.430.339,82 Lt.
VšĮ Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje valdymui priskiriamos ligoninės
direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojų pareigybės. Ligoninės sąnaudos valdymo išlaidoms sudaro
614.756,76 Lt. PSDF lėšų sąnaudų dalyje tai sudaro 2,0 procentus.
VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės direktoriaus darbo užmokestis nustatytas
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu. Per 2011 metus priskaičiuota darbo
užmokesčio suma 130.856,29 Lt.
Ligoninėje nebuvo išmokų su įstaigos dalininku susijusiems asmenims, taip pat kitų kolegialių
organų nariams.
Ataskaitinių metų deficitas sudaro 435.543,52 Lt. Pagrindinis faktorius kuris įtakojo ataskaitinių
metų

deficito atsiradimą, esant būtinybei, buvo atliekamas

ligoninės pastatų, naudojamų pagal

panaudos sutartį su LR sveikatos apsaugos ministerija, paprastasis remontas.
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1.5. DARBUOTOJŲ SKAIČIUS 2011 METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE

Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės darbuotojų skaičius 2011 m.
sausio 1 d. – 672, metų pabaigai - 2011 m. gruodžio 31 d. - 692.

1.6. PINIGINĖS LĖŠOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI, GAUTINOS IR MOKĖTINOS
SUMOS

Eil.
Nr.
1
2
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

Rodiklis

Ataskaitinio
pabaigai suma Lt.

Piniginės lėšos banko sąskaitose ir kasoje
Išankstiniai apmokėjimai
Gautinos sumos, iš jų
gautinos finansavimo sumos
už suteiktas ASP paslaugas iš TLK
kitos
Mokėtinos sumos, iš jų
darbo užmokestis
įnašai soc. draudimui
vaistai
maitinimas
šildymas
elektros energija
vanduo
ryšių paslaugos
kitos

laikotarpio
5.846.684,62
61.007,22
4.313.813,65
873.383,38
3.419.090,58
21.339,69
2.549.857,63
721.126,92
859.257,88
53.485,57
12.350,17
160.391,91
57.856,46
6.006,30
679.382,42

Išankstiniai apmokėjimai tai iš anksto apmokėtos sumos tiekėjams už pastatų remontą,
prenumeratą, kitas paslaugas, prekes 33.646,01 Lt, kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos (prenumerata,
turto ir transporto draudimas, blankai) 27.361,21 Lt.
Gautinos finansavimo sumos tai pateiktų mokėjimo prašymų gautinos sumos vykdomų projektų
veiklai.
Mokėtinos sumos:
Priskaičiuoti

įsipareigojimai įstaigos darbuotojams už nepanaudotas kasmetines atostogas

ataskaitinio laikotarpio pabaigai 721.126,92 Lt. ir nuo šios sumos priskaičiuoti įsipareigojimai
valstybinio socialinio draudimo fondui – 223.405,12 Lt. Priskaičiuotų socialinio draudimo įmokų
sumai 635.852,76 Lt. nuo ligoninės darbuotojams priskaičiuoto
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2011 m. gruodžio mėn.

darbo

užmokesčio 2012 metų sausio mėn. atlikta tarpusavio užskaita su valstybinio socialinio draudimo
fondo valdybos Vilniaus skyriumi ir ta pačia suma su Vilniaus teritorine ligonių kasa įsiskolinimo už
suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
Pateiktoje mokėtinų sumų lentelėje 3.9 eilutėje „kitos„ didžiausia sumos dalį sudaro projekto
„Sveikatos specialistų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo psichikos sutrikimų
mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“ vykdymui - už mokymo paslaugas 420.218,25 Lt., minėto projekto
vykdymui gautas avansas 100.000 Lt. , už funkcines lovas 129.772,00 Lt. (PSDF lėšos).
Tiekėjams mokėtinos sumos susiformavo per 2011 m. gruodžio mėnesį už gautas prekes,
suteiktas paslaugas. Šios skolos padengtos per 2012 metų sausio mėnesį.
Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi.
Įstaigos mokumo koeficientas K= 4,00
Pelningumo rodiklis (-1,34)
Ataskaitiniais metais VšĮ Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės veiklos rezultatas
deficitinis, bet įvertinus sukauptą ankstesniųjų metų perviršį 9.242.116,00 Lt , ataskaitinių metų
pabaigai bendras įstaigos perviršis sudaro 8.806.571,70 Lt.
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2. KOKYBINIAI VŠĮ RESPUBLIKINĖS VILNIAUS PSICHIATRIJOS
LIGONINĖS VEIKLOS VERTINIMO RODIKLIAI
2.1. PACIENTŲ PASITENKINIMO ĮSTAIGOS TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS LYGIS BEI
PACIENTŲ SKUNDŲ TENDENCIJOS.
Per 2011 m. kreipėsi 79 piliečiai. 74 kreipimaisi dėl informacijos ir med. dokumentų kopijų
gavimo. Gauta 1 paciento padėka dėl teiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų. RVPL gauti 4
pacientų skundai ir kreipimaisi dėl teiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir teisėtumo.
2 skundai buvo gauti Sveikatos apsaugos ministerijoje dėl RVPL teiktų asmens sveikatos priežiūros
paslaugų kokybės. Skundai persiųsti ištyrimui į RVPL. Dėl šių skundų atlikti neplaniniai vidaus
medicininiai auditai. Auditų metu neatitikčių nenustatyta. 2011 m. nebuvo nė vieno skundo į VMAI.
Tendencijos – per pastaruosius keletą metų gaunama ne daugiau 3-6 skundų per metus į
RVPL, 2-3 į VMAI, 2011 m. skundų gauta mažiausiai. Nuo 2004 m. RVPL ne rečiau kaip kartą per
metus atliekamos pacientų apklausos, tiriant pacientų pasitenkinimą RVPL teikiamų asmens sveikatos
priežiūros paslaugų kokybe. Kadangi per 3-4 metus vertinimas buvo praktiškai vienodai geras, 2010
m., 2011 m. atlikti labiau detalizuoti atskirų veiklos sričių tyrimai. 2011 m. atlikta pacientų apklausa,
vertinant psichosocialinės pagalbos paslaugų efektyvumą stacionare gydomiems pacientams.
Tendencijos – pacientai geriau žino savo teises ir pareigas, todėl labiau pagrįstai ir kritiškai
(gerąja socialinio sąmoningumo prasme) vertina situaciją.
2.2. KOKYBĖS VADYBOS SISTEMOS DIEGIMO IR VYSTYMO LAIPSNIS.
Kokybės vadybos sistema RVPL įdiegta 2004 m. ir nuo tada ligoninė turi LST EN ISO 9001:2008
standarto atitikties sertifikatą.

2.3. DARBUOTOJŲ KAITOS ĮSTAIGOJE RODIKLIS.
Darbuotojų kaitos rodiklis (toliau – DKR)

yra apskaičiuojamas: VISO išėjusių

darbuotojų skaičius (2011 m.) x100/darbuotojų skaičius VISO (realiai dirbusių 2011 m.).
VISO išėjusių darbuotojų skaičiaus 2011 m. – 43 fiziniai asmenys, iš jų:
7 – gydytojai;
9 – slaugytojai;
27 - kiti darbuotojai.
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VISO realiai dirbančių darbuotojų skaičius 2011 m. – 665 fiziniai asmenys.
DKR = 43x100/665= 6.46%

2.4. PRIORITETINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO DINAMIKA.
RVPL teikia šias paslaugas: tretines stacionarinės sveikatos priežiūros, antrines
stacionarinės sveikatos priežiūros, tretines ambulatorinės sveikatos priežiūros, antrines ambulatorinės
sveikatos priežiūros (psichiatrijos II, priklausomybės ligų psichiatrijos II, vaikų ir paauglių
psichiatrijos IIB, reanimacijos ir intensyvios terapijos I-II (suaugusių), reanimacijos ir intensyvios
terapijos II (suaugusių), psichiatrijos dienos stacionaro, kompiuterinės tomografijos, logopedijos,
laboratorinės diagnostikos.
Teikdama asmens sveikatos priežiūros paslaugas RVPL vadovaujasi kokybės vadybos
standartais, sutartimis su TLK bei klientų ir teisės aktų reikalavimais.
2011 m. RVPL gydyta 7450 pacientų, tai 308 atvejais daugiau nei pernai (pvz.1).
Trumpalaikio gydymo paslaugos suteiktos – 424 pacientams (6%), 25 atvejais daugiau nei 2010m.
Ilgalaikio gydymo – 186 (2%),

46 atvejais daugiau negu 2010 m. /pvz.2/. 2011 atlikta 1091

ambulatorinė konsultacija, 26 stebėjimo paslaugos. 2010m -1063 ir 5 atitinkamai (pvz. 3). Visų
besigydančių ligonių tarpe moterys sudarė 35%, vyrai-65%. (pvz. 4)
99,96% stacionare gydytų pacientų hospitalizuoti esant būtinosios pagalbos indikacijoms.
175 (2,3%) gydyti priverstinai (kaip keliantys pavojų savo ar kitų gyvybei ar sveikatai), tai 2,5 karto
daugiau nei 2010 metais.
Planinių paslaugų suteikta 0,04 %.
Daugiausia paslaugų, kaip ir 2010 m., suteikta:
I. endogeninio profilio sutrikimais sergantiems pacientams - 46%. Šią grupę sudarė:
1. šizofreninio registro sutrikimai ( F20-29) -23%,
2. organinės psichozės(F00-09)-15%,
3. afektiniai sutrikimai (F30-39) -6%,
4. psichikos sutrikimai esant protiniam atsilikimui (F70-79)-2%.
F20-29 grupėje daugiausiai pacientų su kodu F20 (šizofrenija) - 1221 atvejis (66%), su
kodu F25 ( šizoafektinis sutrikimas) – 430 atvejų (23% ). Padaugėjo susirgimų su kodu F23 (ūminiai ir
praeinantys psichoziniai sutrikimai) - 91 atvejis (5%). 2010 metais buvo 73 atvejai (pvz.5).
F00-F09 grupėje (organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai) - daugiausia buvo
sergančių kitais psichikos sutrikimais dėl smegenų pažeidimo, disfunkcijos ir somatinės ligos (F06) –
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536 atvejai (47%), delyru, nesukeltų alkoholio arba kitų psichoakt. medžiagų (F05) – 493 atvejai
(43%). (pvz.6)
Nuotaikos (afektiniai) sutrikimai (F30-F39) buvo nustatyti– 477 pacientams /pvz.7/.
Šioje grupėje dažniausiai pasitaikė pasikartojantis depresinis sutrikimas (F33) – 311 atvejų (65%),
bipolinis afektinis sutrikimas (F31)– 95 atvejai (20%) ir depresijos epizodas (F32)– 59 atvejai (12%)
/pvz.8/. Moterų buvo 71%, vyrų– 29% .
II. 44% - sergantiems psichoaktyvių medžiagų sukeltomis psichozėmis.
Šioje grupėje F10-F19 dominavo psichikos ir elgesio sutrikimai vartojant alkoholį
(F10.0-F10.9) - 3046 atvejai – 94%. Iš jų 1762 atvejai(58%) - abstinencijos būklė (F10.3), 951 atvejis
(31%) - abstinencijos būklė su delyru (F10.4), 134 atvejai (4%) - psichozinis sutrikimas (F10.5)
/pvz.9, 9a/. 83% pacientų (2534 atvejai) - vyrai, 17% (512 atvejų) – moterys. Lyginant su 2010 metais,
2011 metais psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant alkoholį padaugėjo: vyrų 250 atvejų, moterų 121 atveju /pvz.10/. Šios grupės 5-jų metų susirgimų skaičiaus kreivė pavaizduota/ pvz.11/.
Tik

15%

diagnozuojamas

psichikos

ir

elgesio

sutrikimų

vartojant

alkoholį

komorbidiškumas su kitais psichikos sutrikimais, tuo tarpu literatūros duomenimis komorbidiškumas50-60% .
59 atvejais sumažėjo susirgimų su kodais F11.0-F19.9 (psichikos ir elgesio sutrikimai
vartojant psichoaktyviąsiais medžiagas) – 176 atvejai

2011 metais ir 235 atvejai

2010 metais

/pvz.12/. Šioje grupėje dažniausiai pasitaikė abstinencijos būklė vartojant opioidus (F11.3) – 101
atvejis /pvz.13/.

84% vyrų ir 16 % moterų, 2010 metais jų buvo 170, 86% vyrų ir 14 % moterų

/pvz.14/.
III. 6,9% - dėl neurozinių sutrikimų;
IV. 0,1% - dėl psichosomatinių sutrikimų;
V. 3,1 % -Vaikų ir paauglių psichiatrija IIB.
Lyginant su 2010 metais padaugėjo susirgimų ligų grupėse pagal TLK-10-AM /pvz.15/:
1. (F00 – F09). Organiniai ir simptominiai psichikos sutrikimai - 28 atvejais,
2. F10-F19 (psichikos ir elgesio sutrikimai,vartojant psichoaktyviąsiais medžiagas) 329 atvejais,
3. F40-F48 (neuroziniai, stresiniai ir somatoforminiai sutrikimai) 34 atvejais,
4. F70-F79 (protinis atsilikimas) 24 atvejais,
5. F30-F39 (nuotaikos {afektiniai}) sutrikimai 18 atvejų.
Bendra pacientų gydymo trukmė lyginant su 2010 metais sutrumpėjo /pvz16/.
Vidutinė gydymo trukmė su ilgai sergančiais - 24 dienos, be ilgai sergančių 19 dienų.
Skirtingų sutrikimų grupių gydymo trukmė pasikeitė nevienodai /pvz. 17/:
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1. Šizofrenijos, šizoafektinio ir kliedesinio sutrikimų (F20-F29) – 48 d., t.y. 7 dienomis trumpiau
nei 2010 m. Vyrai sveiksta 18 dienų lėčiau, jų gulėjimo trukmė 2011 metais - 57 dienos, moterų – 39
dienos /pvz.18/.
2. Sergančių organiniais ir simptominiais psichikos susirgimais (F00-F09) ir nuotaikos
(afektiniais) sutrikimais (F30-F39) sutrumpėjo 2 ir 1 diena atitinkamai /pvz.19/.
3. Sergančių suaugusiųjų asmenybės ir elgesio sutrikimais (F60-F69), neuroziniais, stresiniais ir
somatoforminiais sutrikimai (F40-F49) – gydymo trukmė liko nepakitusi - 10 d.
4. Elgesio sindromai, susiję su fiziologiniais ir fiziniais faktoriais ( F50-F59) – 28 d.
Trumpiausia gydymo trukmė:
1. specifiniai kalbos ir kalbėjimo raidos sutrikimai (F80-F89) – 6 d.
2. psichikos ir elgesio sutrikimai,vartojant psichoaktyviąsiais medžiagas (F10-F19) – 9d.
Atkreiptinas dėmesys, kad tiek abstinencijos būklės, tiek abstinencijos būklės su delyru
vartojant alkoholį vidutinė gydymo trukmė beveik nesiskiria. Tai patvirtina, jog hospitalizuojami
pacientai ypač sunkios abstinencijos būsenos.
2011 metais buvo suteiktos 1657 (22%) psichiatrijos tretinio lygio stacionarinės
paslaugos. /pvz.2/.
Klinikinių atvejų, nukreipiamų stacionariniam gydymui didėjantį sudėtingumą patvirtina:
1. Laboratorinių tyrimų poreikis dėl lydinčios somatinės patologijos išaugo nuo 82960 iki 94240
t.y. padaugėjo 11280 atvejais.( vid.12,6 tyr. vienam ligoniui) /pvz.20/
2. EIT skirta 176 pacientams tai yra 2,3 % visų gydytų pacientų.
3. TMS skirta 37 pacientams, atliktos 485 procedūros, 2010 metais – 522 .
4. Radiologijos skyriuje atlikti 5125 tyrimai, tai yra 20 tyrimų daugiau, negu 2010 metais – 5105.
Stacionare besigydantiems pacientams 2011 metais atlikti

3324 tyrimai, ambulatoriniams

pacientams - 1801. 2010m. atitinkamai - 3321 ir 1784 /pvz.21/:
kompiuterinių tomografijų – 1500, (2010 m. buvo 76 tyrimais daugiau – 1576),
rentgeno tyrimų – 1897, (2010 metais 89 daugiau – 1986), /pvz.22/
Ultragarsinių tyrimų – 1728, (185 tyrimais daugiau nei 2010 metais – 1543).
5. Elektrofiziologinių tyrimo ir gydymo metodų skyriuje buvo atlikti 1768 tyrimai, tai yra 53
tyrimais mažiau, nei 2010 metais - 1821 tyrimas.
Iš jų: P300 (galvos smegenų klausos sukelto potencialo P300 tyrimas) - 132. (2010m.
327). EEG (elektroencefalografija) – 425 tyrimai, 2010 metais – 431. EKG (elektrokardiografija) –
1211 tyrimas, 2010 metais – 1063. /pvz.23/
6. 2011 metais pacientams, besigydžiusiems RVPL stacionare ir ambulatoriškai buvo atlikti 1903
psichologiniai ištyrimai. Daugiausia buvo atlikta mąstymo tyrimų, taip pat asmenybės savybių tyrimų,
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kognityvinių funkcijų tyrimų. Tai rodo, kad psichiatrijos stacionare klinikinei diferencinei diagnostikai
svarbus ir psichologinis ištyrimas. /pvz.24/.
Suteikta psichologinių konsultacijų 2001 pacientui, iš kurių 1026 pacientai konsultuoti
individualiai, o 975 pacientai - psichologinėje grupėje /pvz.25/. Taip pat suteiktos 103 šeimos
konsultacijos. Bendras individualių psichologinių konsultacijų sesijų skaičius - 4038, o grupėse įvyko
534 užsiėmimai, kuriuose buvo apsilankyta 4986 kartus /pvz26/.
Ambulatoriškai vykdyta psichologinio konsultavimo internetu programa.
Konsultuota 500 pacientų, suteikta 650 konsultacijų. Elektroniniu paštu suteikta 78.8%
konsultacijų, realiuoju laiku - 21.2%.
6% buvę RVPL pacientai, 34% asmenys turintys psichikos sutrikimų, 60% asmenys
turintys psichologinių problemų.
7. Gydytojai psichoterapeutai suteikė 714 psichoterapinių konsultacijų. /pvz27/.
Socialinių paslaugų skaičius 2011 metais buvo 42736. 2010 metais – 44 atvejais daugiau
– 42780 /pvz.28/. Socialinės pagalbos skyriaus rodiklius atspindi grafikai: pvz. 37,38. Medicininės
reabilitacijos skyriaus darbas - pvz./29,30/.
Planuotuose kokybės rodikliuose numatyta, jog rehospitalizacija neturėtų viršyti 7%,
pasiektas rodiklis 6%.
Rehospitalizacijos atvejų 2011 metais buvo 414, t.y. 14 atvejų mažiau negu 2010 metais .
Pagrindinės rehospitalizacijos priežastys:
1. vaistų vartojimo nutraukimas ar nereguliarus vartojimas;
2. komorbidiškumas su priklausomybės nuo alkoholio sindromu;
3. psichotraumuojanti situacija namuose.
2011 metais RVPL mirė 64 ligoniai, Iš jų 40 vyrų ir 24 moterys /pvz.31/. Daugiausia
mirė Alzheimerio ligų skyriuje – 34, RIT skyriuje - 16 /pvz.32/. Su organiniais ir simptominiais
psichikos sutrikimais (F00-F09) mirė

40 pacientų. Dėl psichikos ir elgesio sutrikimų, vartojant

psichoaktyviąsiais medžiagas (F10-F19) mirė 15 ligonių. Dėl šizofrenijos, šizoafektinių ir kliedesinių
sutrikimų (F20-F29) mirė 8 ligoniai /pvz.33/.
Dienos stacionare 2011 metais gydėsi 170 pacientų, 2010 metais jų buvo 144. 114
nukreipti remisijos stabilizacijai po gydymo RVPL .
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2.5. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMO IR VYSTYMO LYGIS.
Ligoninės kompiuterizacijos lygis: 2011 m. gruodžio 30 d. duomenimis

VšĮ

Respublikinėje Vilniaus psichiatrijos ligoninėje buvo 160 kompiuterizuotų darbo vietų. Veikia 6
serveriai.

2011 m. praplėsta ir atnaujinta RVPL programuotojų

sukurta pacientų registravimo

informacinė sistema „Klinika“. Sistemoje registruojami atvykusieji pacientai, kaupiami duomenys
apie gydymą(saugoma epikrizė) , diagnozes, išrašymą, baigmes, perkėlimą į kitus skyrius arba
perkėlimą į kitą stacionarą. Sistema įdiegta priėmimo skyriuje, gydomuosiuose skyriuose, statistikos
skyriuje ir archyve. Informacinėje sistemoje veikia šios posistemės:
Duomenų įrašymas, paieška ir tvarkymas duomenų bazėje
Suvestinių posistemė (suvestinės apie atvykusius pacientus, jų išrašymą, perkėlimai, ligonių
judėjimas,priverstinis gydymas, skyrių metiniai rodikliai ir t.t.)
Statistikos posistemė (statistika pagal amžių, pagal gydytoją, pagal diagnozę, pagal kelias
diagnozes ir t. t.)
Sistemos administravimo posistemė(klasifikatorių tvarkymas ir vartotojų administravimas)
Skalbinių sandėlyje įdiegta ligoninėje sukurta skalbinių apskaitos ir jų cirkuliacijos
programa.
Bibliotekoje įdiegta ligoninėje sukurta bibliografijos apskaitos ir paieškos programa.
Atnaujintas interneto tinklalapis www.rvpl.lt.
Sukurta ir įdiegta gaunamų užklausų dėl gydymo ir kitų dokumentų registravimo
sistema, leidžianti kontroliuoti atsakymus pagal datą.
2011m. įdiegta nauja buhalterinės apskaitos programa ALGA 2000.
2011 m. spalio 21 d. pasirašyta Jungtinės veiklos (Partnerystės) sutartis tarp VšĮ Vilniaus
universiteto ligoninės Santariškių klinikų ir 24 gydymo įstaigų, kurių tarpe yra ir mūsų ligoninė, dėl
Investicinio projekto įgyvendinimo „Išankstinė pacientų registracijos sistemos plėtra“. Projekto
įgyvendinimas leis modernizuoti Išankstinės pacientų registracijos sistemos funkcionalumą.
2011m. vasario 17 d. pasirašyta

projekto „E-sveikatos paslaugų gyventojams ir

pacientams kūrimas VšĮ Vilniaus miesto universitetinėje ligoninėje, VšĮ Respublikinėje Vilniaus
psichiatrijos ligoninėje ir VšĮ Vilniaus universitetinėje Antakalnio ligoninėje“ įgyvendinimo jungtinės
veiklos (partnerystės) sutartis. Projekto metu bus įdiegta IS, apimanti 27 funkcijas (21 f-ja
modernizuojama, 6 – kuriamos). Projekto tikslas - sudaryti sąlygas gyventojams ir pacientams,
naudojantis projekto metu sukurtomis e.sveikatos paslaugomis, elektroniniu

būdu gauti savo

elektroninės medicininės istorijos, tyrimų ir kitus duomenis apie asmens sveikatą, o sveikatos
priežiūros įstaigoms ir jų specialistams, tarpusavyje bendradarbiauti ir saugiai keistis informacija
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elektroninėmis priemonėmis. Bendras projekto uždavinys - išplėtoti informacinių technologijų
infrastruktūrą ir įdiegti naują informacinę sistemą. Projekto vertė - 3 000 000 litų. Projektas
finansuojamas iš Europos Sąjungos fondų lėšų (2 550 tūkst. Lt) ir valstybės biudžeto lėšų (450
tūkstančių litų ).
2012 m. vasario mėnesį pradėti serverinės įrengimo darbai.

Direktoriaus pavaduotoja medicinai,

Jūratė Lengvenienė

pavaduojanti direktorių
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