PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2022 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-119
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS LIGONINĖS
2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2022-03-31

1. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ
1.1. Bendra informacija apie įstaigą
Viešoji įstaiga Kelmės ligoninė yra pelno nesiekianti ribotos civilinės atsakomybės viešasis
juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas
bankuose. Įstaiga įsteigta Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Kelmės rajono savivaldybės turto
ir lėšų. Įstaiga pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Įstaiga yra
paramos gavėja.
Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d. sprendimu Nr. T-393 patvirtinti
nauji Ligoninės įstatai.
1.2. Įstaigos veiklos tikslai
Pagrindinis veiklos tikslas — diagnozuoti ligas, gydyti ir slaugyti pacientus mokslu ir
pažangiausiomis technologijomis pagrįstais metodais, saugiai, pacientui prieinamu, lygiateisišku,
efektyviu, atitinkančiu kokybės standartus būdu. Tenkinti pacientų poreikius, lūkesčius ir interesus,
įstaigos savininko ir gydymo užsakovų atitinkančius reikalavimus bei užtikrinant pacientų informacijos
privatumą, žmogiškąją pagarbą ir orumą.
Pagrindiniai uždaviniai:
1. Gerinti paslaugų prieinamumą hospitalizuojamiems pacientams bei pacientams, kurie
kreipiasi pas gydytojus specialistus.
2. Pasiekti, kad pacientas galėtų patekti pas gydytoją specialistą ne ilgiau kaip per 10 dienų.
3. Gerinti medicininių paslaugų kokybę.
VšĮ Kelmės ligoninės tikslai:
1. Personalo kvalifikacijos kėlimas ir mokymas, siekiant užtikrinti paslaugų kokybę.
2. Jaunų specialistų mokymo finansavimas.
3. Didinti prioritetinių paslaugų apimtis.
4. Stacionarinių aktyviojo gydymo paslaugų optimizavimas.
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5. Investavimas į medicinos įrangą. Atsižvelgiant į naujausius technologijų bei mokslo
pasiekimus.
6. Informacinių technologijų plėtra.
7. Ligoninės infrastruktūros modernizavimas.
8. Paslaugų kokybės vadybos gerinimas.
1.3. Įstaigoje vykdoma veikla
VšĮ Kelmės ligoninėje teikiamos paslaugos yra licencijuojamos. Reikalavimų atitikimą
paslaugoms teikti prižiūri Valstybinė akreditavimo tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
VšĮ Kelmės ligoninė asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia Kelmės rajono savivaldybės,
Tytuvėnų, Šaukėnų ir kitų savivaldybių, bei kitų šalių gyventojams.
Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos šiuose skyriuose:
 I Vidaus ligų (COVID-19 poskyris, kai buvo gydomi COVID-19 liga sergantys pacientai);
 II Vidaus ligų;
 Vaikų ligų (sustabdytas dėl COVID-19);
 Reanimacijios, intensyviosios terapijos ir operacinės;
 Chirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos;
 Slaugos ir palaikomojo gydymo.
Priėmimo ir skubiosios medicinos pagalbos skyriuje teikiamos ambulatorinės paslaugos, bei
pacientų priėmimas ir nukreipimas į stacionarinio gydymo skyrius.
Ambulatorines paslaugas teikiantis padalinys - Konsultacijų poliklinika, kurioje teikiamos
antrojo lygmens gydytojų specialistų konsultacijų paslaugos.
Konsultacijų poliklinikoje konsultuoja šių specialybių gydytojai: kardiologai, ortopedaitraumatologai, endokrinologai, neurologai, dermatovenerologai, gastroenterologai, oftalmologai,
otorinolaringologai, urologai, chirurgai, abdominalinės chirurgijos gydytojas, akušeriai-ginekologai,
pulmonologas, vaikų ligų gydytojas, geriatras, radiologai, echoskopuotojai, endoskopuotojai, nefrologas,
fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai.
VšĮ Kelmės ligoninė teikia antrinės prevencinių priemonių programų paslaugas:
 Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa;
 Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa;
 Gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios diagnostikos programa.
Odontologijos, ortopedijos, ortodontijos kabinete atliekamos dantų protezavimo paslaugos
visiems asmenims, norintiems gauti šią paslaugą.
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Diagnostinės paslaugos šiuose kabinetuose:
 Radiologijos kabinete (rentgenologijos, dantų rengenogramos);
 Klinikinėje laboratorijoje (hematologiniai ir bendraklinikiniai, biocheminiai, imunologiniai
tyrimai);
 Echoskopijų ir endoskopijų kabinetuose.
Fizinės medicinos ir reabilitacijos tarnyba pacientams teikia medicininės reabilitacijos ir
sanatorinio gydymo paslaugas:
 Ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugas (išskyrus psichosocialinę reabilitaciją);
 Pirmojo etapo ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugas.
VšĮ Kelmės ligoninės kiti dirbantys specialistai užtikrina personalo administravimą, apskaitą,
ūkio valdymą, informacinių sistemų ir technologijų priežiūrą, medicinos įrangos eksploatavimą, viešųjų
pirkimų procedūrų vykdymą, sveikatos statistinę apskaitą, turto naudojimo priežiūrą, organizuoja darbo
vietų aprūpinimą materialinėmis vertybėmis, darbuotojų saugą ir sveikatą.
Įstaigos patariamieji organai: Stebėtojų taryba, Gydymo taryba, Slaugos taryba.
2. 2021 METŲ VEIKLOS REZULTATAI
2.1. Stacionarinė įstaigos veikla
VšĮ Kelmės ligoninės gydytojai 2021 m. stacionare teikė aktyviojo gydymo, dienos stacionaro
ir dienos chirurgijos paslaugas, slaugos, palaikomojo ir paliatyviosios pagalbos paslaugas.
Aktyvaus gydymo suteiktų paslaugų pokytis 2018-2021 m.
1 paveikslas

Gydymo etapų pokytis
3,118

3,072

1,598

1,475

468

430

318

2018 m.

2019 m.

2020 m.

Stacionarinis atyvus gydymas
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2021 m.

Dienos chirurgija
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Nacionalinės sveikatos sistemos prioritetas - teikti daugiau dienos chirurgijos, stebėjimo bei
dienos stacionaro paslaugų, mažinant aktyvaus gydymo paslaugų skaičių. Per trumpesnį laiką intensyviai
teikiamos paslaugos yra pigesnės. VšĮ Klemės ligoninėje iki pandemijos pradžios buvo laikomasi šios
strategijos, todėl aktyviojo gydymo atvejų skaičius mažėjo. Pandemijos metu, aktyvaus gydymo etapų
skaičius 2021 m. lyginant su 2020 m. sumažėjo vos 9 proc.
Optimizuojant stacionarinių paslaugų teikimą, nesudėtingos paslaugos perkeliamos į dienos
chirurgijos lygmenį. Dienos chirurgijos atvejų skaičius augo, tačiau prasidėjus pandemijai dėl planinių
operacijų apribojimo, 2020 m. krito, tačiau 2021 m. lyginant su 2020 m. išaugo 68 proc. Tam įtakos
turėjo naujų specialistų pritraukimas, kaip abdominalinės chirurgijos gydytojo ir kitų.
Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbas šalyje vertinamas pagal žemiau
lentelėje pateiktus rodiklius. Rodikliai skaičiuojami tik aktyviojo gydymo atvejams.
1 lentelė

Rodiklio pavadinimas
Lovadienių skaičius1
Pacientų skaičius2
Lovos funkcionavimo rodiklis
Lovos apyvarta

3

4

Vidutinė gulėjimo trukmė5

2018 m.
23.093

2019 m.
21.233

2020 m.
11.136

2021 m.
12.660

3.445

3.322

1.754

1.823

281,6

258,9

135,8

154,4

42,0

40,5

21,4

22,2

6,7

6,4

6,3

6,9

ligoninės lovų užimtumo apskaitos vienetas — skaičiuojamas vidutinis dienų skaičius, kai lovos yra užimtos.
iš viso tais metais įstaigoje gydymo kursą baigusių asmenų skaičius, išskyrus slaugos.
3
rodiklis , nurodantis, kiek dienų per metus buvo užimta viena ligoninės stacionare esanti lova. Šis rodiklis
apskaičiuojamas lovadienių skaičių dalinant iš stacionaro lovų skaičiaus.
4
rodiklis, nurodantis, kiek pacientų per metus gulėjo vienoje stacionaro lovoje. Šis rodiklis apskaičiuojamas
pacientų skaičių padalinant iš stacionaro lovų skaičiaus.
5
vidutinis paciento ligoninės stacionare praleistų lovadienių skaičius, kuris apskaičiuojamas lovadienių skaičių
padalinant iš pacientų skaičiaus.
1
2

Per pastaruosius metus lovadienių skaičius įstaigoje mažėjo, išskyrus 2021 m., kai ligoninėje
buvo gydomi COVID-19 liga sergantys pacientai, kurių gydymo trukmė ženkliai didesnė (daigiau nei 10
dienų), nei kitų ligų gydymas. Lovadienių skaičių mažina teikiamos dienos chirurgijos paslaugos.
Lietuvoje hospitalizacijos rodiklis yra aukštesnis nei Europos Sąjungos šalyse, todėl siekiama sumažinti
brangiai kainuojančių stacionarinių hospitalizacijų skaičių, gerinant ambulatorinės sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumą ir kokybę.
Vidutinė gulėjimo trukmė VšĮ Kelmės ligoninėje 2021 m. pailgėjo 0,9 dienos. Tam turėjo įtakos
Covid-19 pacientų gydymas. Dėl pažangesnių gydymo metodų taikymo ir modernios medicinos įrangos
naudojimo siekiama, kad pacientas gydymo įstaigoje praleistų kuo mažiau laiko. Trumpinti gydymo
trukmę — vienas iš siektinų stacionarinių gydymo įstaigų uždavinių.
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VšĮ Kelmės ligoninės stacionare atliekamos įvairios operacijos ir/ar diagnostinės procedūros.
Žemiau pateikiame bendrą atliktų medicininių chirurginių procedūrų/operacijų skaičių bei iš jų išskirtų
didžiųjų operacijų skaičių. Didžiųjų operacijų sąrašas patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 2012 m.
vasario 27 d. įsakymu Nr. V-145 (nauja redakcija 2017-09-01).
2 paveikslas

Operacijų skaičiaus dinamika
904

820
742
546
412
334

283
169

2018 m.

2019 m.

Operacijų skaičius

2020 m.

2021 m.

Tame skaičiuje didžiosios operacijos

Per 2021 m. atlikta 820 operacijų, lyginat su 2020 m. 274 operacijomis daugiau didėjo 50 proc.
Didžiųjų operacijų per 2021 m. buvo atlikta 283, lyginant su 2020 m. didžiųjų operacijų atlikta 114
daugiau didėjo 67 proc. ir sudarė 35 proc. visų atliktų operacijų
2 lentelė

Operacijų viso, iš jų:
Chirurginių
Ortopedinių traumatologinių
Akušerinių ginekologinių
Otolaringologinių

2020 m.
546
228
199
30
89

2021 m.
820
415
268
37
100

Skirtumas

274
187
69
7
11

Kaip lentelėje matome, visų operacijų atlikta daugiau nei 2020 m., o didžiausią skirtumą sudarė
chirurginių, kurių atlikta 187 daugiau. Tai įtakojo buvusiųjų specialistų sugrįžimas bei naujų specialistų
atvykimas dirbti į mūsų įstaigą.
Be aktyviojo gydymo ir dienos chirurgijos paslaugų stacionare teikiamos slaugos, palaikomojo
gydymo ir paliatyviosios pagalbos paslaugos.
Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos apima gydymo, slaugos, kitas minimalias sveikatos
būklės palaikymo paslaugas/priemones bet kurio amžiaus žmonėms, sergantiems lėtinėmis ligomis,
neįgaliesiems ir kitiems pacientams, kai yra aiški ligos diagnozė ir nereikalingas aktyvus gydymas bei
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kontraindikuotina medicininė reabilitacija. Pacientai į ASPĮ hospitalizuojami, kai nustatyta galutinė
diagnozė ir nereikia tirti papildomai. Paliatyviosios pagalbos paslaugos skiriamos ligoniams, sergantiems
gyvenimą trumpinančia, nepagydoma, progresuojančia liga, kurios bent vienas iš nurodytų progresavimo
požymių yra raštiškai gydytojų konsiliumo ar gydytojų konsultacinės komisijos patvirtintas medicininėje
dokumentacijoje. Paliatyviosios pagalbos paslaugoms gauti ligonį siunčia gydantis gydytojas.
Šiame skyriuje, pacientui teikiamos įvairios sveikatos būklės palaikymo paslaugos ir priemonės,
siekiant išsaugoti individualų fizinį aktyvumą ir, pagal galimybes, palaikyti organizmo funkcinį
pajėgumą. Gydymo trukmė šiame skyriuje negali viršyti 120 dienų per metus. Baigus gydyti, pacientas
išrašomas ambulatoriniam gydymui ar nukreipiamas globos ir rūpybos įstaigos žiniai.
3 paveikslas

Slaugos ir palaikomojo gydymo lovadienių skaičius
kartu su paliatyviosios pagalbos paslaugų lovadienių
skaičiumi
16,802
15,206

2018 m.

2019 m.

12,467

12,560

2020 m.

2021 m.

Slaugos, palaikomojo gydymo ir paliatyviosios pagalbos lovadienių skaičius 2021 m. lyginant
su 2020 m., padidėjo 93 lovadieniais.
VšĮ Kelmės ligoninės nuo 2018 m. iki 2021 m. aktyviojo gydymo stacionaro lovų skaičius
nesikeitė išliko 82 lovos, taip pat slaugos, palaikomojo gydymo ir paliatyviosios pagalbos 52 lovos.
2.2. Ambulatorinės paslaugos
Vienas iš padalinių, teikiantis ambulatorines paslaugas - priėmimo ir skubiosios medicinos
pagalbos skyrius, kuriame teikiamos skubios medicinos pagalbos paslaugos.
Priėmimo ir skubiosios medicinos pagalbos skyriuje per 2021 m. aptarnauta 5701 ligonis, iš jų
hospitalizuota 2078, ambulatoriškai aptarnauta 3623. Lyginat su 2020 m. hospitalizuota 76 ligoniais
daugiau, ambulatoriškai aptarnauta ligonių taip pat daugiau 634.
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4 paveikslas

Skubios medicinos pagalbos paslaugos
3,652
3,807
3,245
2,102

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

Skubios medicinos pagalbos paslaugas pacientams Priėmimo ir skubiosios medicinos pagalbos
skyriuje teikia gydytojai: kardiologai, ortopedai-traumatologai, chirurgai, abdominalinės chirurgijos,
anesteziologai–reanimatologai, vidaus ligų, medicinos gydytojai, neurologai. 2021 m. paslaugų skaičius,
lyginant su 2020 m. padidėjo 13 proc. tai yra 407 paslaugomis.
5 paveikslas

Stebėjimo paslaugos
834

828

489

231

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

Stebėjimo paslaugų, kurių trukmė iki 24 valandų, teikimas vykdomas Priėmimo ir skubiosios
medicinos pagalbos skyriuje. Tai viena iš prioritetinių paslaugų. Didėjant stebėjimo paslaugų skaičiui,
mažėja aktyvaus gydymo atvejų skaičius. Lyginant 2021 m. su 2020 m., atvejų skaičius padidėjo 597
arba 258 proc. Nemaža dalis apsilankančių žmonių jiems reikalingą pagalbą galėtų gauti apsilankę pas
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savo šeimos gydytoją. Vis dėlto žmonių nežinojimas, kokiais atvejais reikia vykti į Priėmimo ir
skubiosios medicinos pagalbos skyrių, bei nenoras laukti suplanuoto vizito pas šeimos gydytoją lemia,
kad į šį skyrių plūsta daugiau pacientų, nei turėtų.
Tam didžiausią įtaką turėjo COVID-19 pandemija. Pirminiams sveikatos priežiūros centrams
dirbant nuotoliniu būdu, didžiausias COVID-19 liga sergančių pacientų krūvis teko Priėmimo ir
skubiosios medicinos pagalbos skyriaus darbuotojams.
Pagrindinis ambulatorines paslaugas teikiantis padalinys – Konsultacinė poliklinika, kurioje
teikiamos antrojo lygmens gydytojų specialistų konsultacijos. Pacientai gali registruotis telefonu, atvykę
arba per išankstinės pacientų registracijos sistemą internetu.
Ypatingai svarbu, kad pacientas galėtų kuo greičiau patekti pas gydytoją specialistą. Dėl šios
priežasties vykdoma pacientų eilių stebėsena. Pacientų eilių optimalus reguliavimas vykdomas,
atsižvelgiant į įstaigos gydytojų skaičių, jų darbo krūvius ir sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis.
Dalyvavimas išankstinėje pacientų registravimo informacinėje sistemoje (toliau – IPR IS).
Kiekvieno mėnesio 10 dieną teikiamos ataskaitos Šiaulių teritorinei ligonių kasai įvedant
duomenis į eilių stebėsenos sistemą. Konsultacijų poliklinikoje ilgiausiai tenka laukti pas gydytoją
neurologą, pas šios srities specialistą laukimo trukmė viršija 30 dienų, kadangi padidėjo pacientų srautas.
6 paveikslas

Ambulatorinių konsultacijų skaičius

58,221
54,686

2018 m.

2019 m.

32,186

35,154

2020 m.

2021 m.

Ambulatorinių konsultacijų apimtys 2021 m. lyginant su 2020 m. padidėjo 9 proc. arba 2968
konsultacijomis. Tai įtakojo atšaukti ambulatorinių paslaugų ribojimai COVID-19 pandemijos metu.

7 paveikslas
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43,785
38,972
Gydytojų specialistų
konsultacijos

27,893
22,492
14,436

9,694

2018 m.

Gydytojų specialistų
konsultacijos, kai
atliekami diagnostiniai ir
gydomieji veiksmai

15,714

2019 m.

2020 m.

7,261

2021 m.

Gydytojų specialistų konsultacijų lyginant 2020 m. su 2021 m. padaugėjo 5401 arba 24 proc.,
bet gydytojų specialistų konsultacijų, kai atliekami diagnostiniai ir gydomieji veiksmai sumažėjo 2433
tai yra 25 proc. Tam galimai įtakos turėjo pandemijos metu pacientų atotrūkis nuo gydytojų specialistų
bei liekamieji padariniai po COVID-19 infekcinės ligos, ko pasekoje specialistai negalėjo atlikti
intervencinių procedūrų.
8 paveikslas

Dienos stacionaro paslaugos
4,928
4,345

2,003

2018 m.

2019 m.

2020 m.

1,824

2021 m.

Dienos stacionaras - tai prioritetinė paslauga, kai pacientui yra taikomas medikamentinis
gydymas pagal klinikinę situaciją, neatitrūkstant nuo įprasto gyvenimo ritmo, nes pacientas tą pačią dieną
grįžta namo. Dienos stacionaro paslaugos teikiamos turint gydytojo siuntimą. 2022 m. šios paslaugos
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plėtojimui bus skiriamas labai didelis dėmesys, nes šios paslaugos pagalba galima ženkliai mažinti
išvengiamų hospitalizacijų skaičių.
2.3. Žmogiškieji ištekliai ir vadovaujamas pareigas einančių asmensų atlyginimas per ataskaitinius
metus darbo užmokestis
3 lentelė

Darbuotojai
Gydytojai
Slaugytojai
Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros
paslaugas
Administracija
Kitas personalas
Iš viso:

Fizinių asm.
skaičius
2020-12-31
66
72

Fizinių asm. skaičius
2021-12-31
64
79

34

40

19
58
249

19
58
260

2021 m. gruodžio 31 d. VšĮ Kelmės ligoninėje dirbo 260 darbuotojų. Žmogiškųjų išteklių
sandara ir jos palyginimas su 2020 m. gruodžio 31 d. duomenimis pateikti aukščiau esančioje lentelėje.
VšĮ Kelmės ligoninė 62 darbuotojams yra ne pagrindinė darbovietė. Tame skaičiuje 46
gydytojams ir 7 slaugytojams. Užimtų etatų skaičius 2021 m. gruodžio 31 d. 216,59 tame skaičiuje 32,25
etato gydytojai, 78,50 etato slaugytojai (iš jų 14,90 et. – anestezijos ir intensyviosios terapijos bei
operacinės slaugytojai), 33,50 etato kiti sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys specialistai ir
darbuotojai.
2021 metais VšĮ Kelmės ligoninė pradėjo gydyti COVID-19 (koronaviruso) infekcija sergančius
pacientus. Tam tikslui sukomplektuota komanda. Į COVID-19 gydymo skyrių pertvarkytas vienas iš I
Vidaus ligų skyrių.
2021 metais dėl COVID-19 pandemijos bei sumažėjusio vaikų skaičiaus savivaldybės
teritorijoje ir toliau nebuvo galima teikti stacionarinių vaikų ligų paslaugų.
Įsisavinant užimtumo tarnybos subsidijavimo mechanizmo lėšas jaunų specialistų įdarbinimui,
darbo sutartys 2021 metais sudarytos su kineziterapeutu ir slaugytojų padėjėju. Per 2021 metus praktiką
VšĮ Kelmės ligoninėje atliko 16 būsimų sveikatos priežiūros specialistų.
VšĮ Kelmė ligoninė valdymo struktūra nebeatitiko reikalavimų asmens sveikatos priežiūros
įstaigai ir 2021 metais buvo atnaujinta. Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 17 d.
sprendimu Nr. T-411 ,,Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kelmės ligoninės vidaus struktūros pertvarkai ir
naujos valdymo struktūros, pareigybių sąrašo ir etatų patvirtinimo“ (Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2021 m. vasario 18 d. sprendimo Nr. T-40 redakcija) buvo pritarta ligoninės vidaus struktūros pertvarkai.
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Buvo patvirtinta teisės aktus atitinkant nauja ligoninės valdymo struktūra ir naujas pareigybių sąrašas.
Nustatytas didžiausias leistinas pareigybių (etatų) skaičius nuo 2021 m. kovo 1 d. – 240.
Kaip ir ankstesniaisiais metais aktualia problema VšĮ Kelmės ligoninėje, taip pat kaip ir kitose
periferijų ligoninėse, išlieka gydytojų specialistų trūkumas ir palaipsniui didėjanti vyresnio amžiaus
asmens sveikatos paslaugas teikiančių darbuotojų grupė.
4 lentelė

Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Pareigų
(pareigybės)
pavadinimas

Bazinis
atlyginimas

Priemokos
*

Priedai

Premijos

Kitos
išmokos**

Iš viso***

1

2

3

4

5

6=1+2+3+4+
5

59.308

-

-

1.967

12.041

73.316

38.619

-

5.103

-

11.362

55.084

40.614

-

626

-

Direktorius
Direktoriaus
pavaduotojas
Skyriaus vedėjasvyriausiasis
buhalteris

-

41.240

*Išeitinė kompensacija
**Gydytojo atlyginimas
***Neatskaičius mokesčius (be sodros mokesčių).

Įstaigos vadovo ir pavaduotojo darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis LR sveikatos
priežiūros įstaigų įstatymo 1996-06-06 Nr. I-1367 15' straipsniu (galiojanti redakcija 2022-03-01 iki
2022-06-30). Priskaičiuotas darbo užmokestis pagal darbo sutartį, neatskaičius mokesčius (be sodros).
3. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS PAJAMAS BEI JŲ ŠALTINIUS IR SĄNAUDAS
3.1. Gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus
5 lentelė

Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
2.
3.

Pajamos
Iš viso :
Pagrindinės veiklos pajamos, iš jų
Iš PSDF biudžeto
Kitos pagrindinės veiklos
pajamos
Finansavimo pajamos
Kitos veiklos pajamos

Suma, Eur
Pokytis (+/-)
2020 m.
2021 m.
Suma, Eur
%
5.262.956
5.928.721
665.765
12,65
5.018.274
5.368.999
350.725
6,99
4.918.752
5.234.203
315.450
6,41
99.522

134.796

35.274

35,44

243.017
1.666

549.621
10.102

306.604
8.436

126,17
506,48

Palyginus ataskaitinius metus su 2020 m., įstaigos pajamos padidėjo 12,7 proc. tai yra 665,8
tūkst. Eur. Įstaigos 2021 m. visos pajamos sudaro 5928,7 tūkst. Eur pajamų, iš jų: finansavimo pajamos
– 549,6 tūkst. Eur, kurios padidėjo 306,6 tūkst. Eur, kitos pagrindinės veiklos pajamos 134,8 tūkst. Eur
jos taip pat padidėjo 35,3 tūkst. Eur.
9 paveikslas
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Pajamos iš PSDF už suteiktas medicinines paslaugas 2021 m.,
eurais
763,937

142,971
2,424,324

1,674,701
228,269
Stacionarinio atyviojo gydymo paslaugos

Medicininė reabilitacija ir sanatorinis gydymas

Ambulatorinės paslaugos

Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos

Dantų protezavimo paslaugos

Pagrindinės veiklos pajamose – 5369,0 tūkst. Eur – pajamos iš PSDF 5234,2 tūkst. Eur (98
proc.) iš jų: 2424,3 tūkst. Eur (46 proc.) už stacionarines paslaugas, 1674,7 tūkst. Eur (32 proc.) už
ambulatorines specializuotas paslaugas, 143 tūkst. Eur (3 proc.) už dantų protezavimo paslaugas, 228,3
tūkst. Eur (5 proc.) už medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas, 764 tūkst. Eur (14
proc.) už slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas.
Įstaigai, už gyventojams suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, apmoka Šiaulių TLK pagal pasirašytą sutartį.
Finansavimo pajamas sudarė 549,6 tūkst. Eur: 262,2 tūkst. Eur iš valstybės biudžeto, 200,6
tūkst. Eur iš kitų finansavimo šaltinių, 57,4 tūkst. Eur iš savivaldybių biudžeto, 29,4 tūkst. Eur iš ES
užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų.
Mokamų paslaugų pajamas lyginant 2021 m. su 2020 m. padidėjo 38 proc. tai yra 36,4 tūkst.
Eur. Didžiausią dalį pajamų 2021 m. už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas sudaro pajamos:
55,8 tūkst. Eur iš privačių asmenų už med. paslaugas, 46,2 tūkst. Eur iš privačių asmenų už protezavimo
paslaugas, 24 tūkst. Eur iš kitų įstaigų už med. paslaugas, 10,1 tūkst. Eur už darbuotojų mitybą (ši
paslauga pradėta teikti 2021 m.).

10 paveikslas
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Mokamų paslaugų dinamika, eurais
197,744

132,487

96,047

2019 m.

2020 m.

2021 m.

Lyginant 2019 m. su 2020 m. pajamos už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas
ženkliai sumažėjo 102 tūkst. Eur. Galima teigti, tai įvyko dėl apribojimų ryšium su COVID-19 karantino
įvedimo ir ambulatorinių paslaugų teikimo sustabdymo.
3.2. Įstaigos sąnaudos
VšĮ Kelmė ligoninės 2020-2021 m. sąnaudų struktūra ir jų pokytis pateikiami žemiau lentelėje.
6 lentelė

Eil.
Nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sąnaudos

2020 m.
Eur
%
4.790.470 100

2021 m.
Eur
%
5.923.524
100

Pokytis (+/-)
Eur
%
1.133.055
23,7

Iš viso sąnaudų :
Darbo užmokesčio ir
3.914.641 81,7 4.753.172
80,2
socialinio draudimo
Medicinos reikmenų ir
311.208
6,5
455.666
7,7
paslaugų, kraujo produktų
Pacientų transportavimo
12.599
0,3
15.906
0,3
Maitinimo
47.807
1,0
49.046
0,8
Komunalinių paslaugų
134.696
2,8
148.151
2,5
Darbuotojų kvalifikacijos
3.073
0,1
4.751
0,1
kėlimo
Einamojo remonto
11.664
0,2
40.254
0,7
Ilgalaikio turto
118.725
2,5
189.239
3,2
nusidėvėjimo
Civilinės atsakomybybės
21.309
0,4
16.756
0,3
draudimo
Kitų sąnaudų
214.749
4,5
250.582
4,2
472.487
X
5.197
X
Finansinis rezultatas:
2021 m. įstaigos sąnaudos sudarė 5923,5 tūkst. Eur, lyginant su 2020 m.

838.532

21,4

144.459

46,4

3.307
1.239
13.455

26,2
2,6
10,0

1.678

54,6

28.590

245,1

70.513

59,4

-4.553

-21,4

35.834
16,7
X
X
sąnaudos padidėjo

1133,1 tūkst. Eur. Didžiausią sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos –
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4753,2 tūkst. Eur. Šios sąnaudos lyginant su 2020 m. išaugo 21,4 proc. Sąnaudos padidėjimo pagrindinė
priežastis - finansavimas iš PSDF darbo užmokesčio didinimui gautas tik nuo 2021 m. rugsėjo mėnesio
1d., nors darbo užmokestis buvo padidintas nuo 2021 m. sausio mėnesio 1d., todėl darbo užmokesčio
bazinio dydžio pasikeitimas padidino sąnaudas. Taip pat darbo užmokesčio priedų mokėjimas
darbuotojams, teikiantiems pacientams sergantiems COVID-19 liga asmens sveikatos priežiūros
paslaugas. Praėjusiais metais darbuotojams išmokėta priedų už 361,5 tūkst. Eur. Šios išlaidos buvo
kompensuotos finansavimo būdu. Vadovaujantis šakine kolektyvine sutartimi darbuotojų darbo
užmokesčio dydžio formavimas yra susietas su MMA, darbuotojams darbo užmokestis buvo padidintas
vidutiniškai 7 proc., o tai sudarė apie 273,9 tūkst. Eur. Be to, praėjusiais metais darbuotojams buvo
išmokėta išeitinių kompensacijų ir kompensacijų už nepanaudotas atostogas už 127,3 tūkst. Eur.
Medicinos reikmenų ir paslaugų, kraujo produktų išaugo 144,5 Eur, nes 2021 m. buvo gydomi
COVID-19 liga sergantys pacientai, reikėjo daugiau ir brangesnių medikamentų, apsaugos priemonių.
Be to, lyginant su praėjusiais metais, augo suteiktų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų
apimtys.
Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos išaugo 13,4 tūkst. Eur. Išlaidos išaugo, nes UAB
„Litesko“ filialas Kelmės šiluma šildymo kainos padidėjo 22 proc. (1 MWh kaina išaugo nuo 64,50 Eur
iki 79,0 Eur).
Einamoojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos išaugo 28,6 tūkst. Eur. Buvo atliktas
reanimacijos intensyvios terapijos ir operacinės skyriaus patalpų remontas.
Nusidėvėjimo ir amortizacijos išlaidos išaugo 71 tūkst. Eur. Priežastis – Kelmės rajono
savivaldybės patikėjimo sutartimi perduotas ligoninei ilgalaikis materialus turtas.
2021 m. finansinis rezultatas 5197 Eur perviršis.
4. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ILGALAIKĮ TURTĄ
4.1. Informacija apie nurašytą ilgalaikį turtą
Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

Pavadinimas*
Nurašytas ilgalaikis turtas
El.viryklė su orkaite SE-40AR
El.viryklė su orkaite SE-40AR
Elektrokardiografas KENZ-CARDIO
Spinta su durelėmis 4 vnt
Elektrokardiografas
Biopsinės žnyplės prie endoskopo
Biopsinės žnyplės prie endoskopo
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2020 m.
**
Suma,
Eur
X
X
X
X
X
X
X
X

2021 m.
Vnt.
14
1
1
1
1
1
1
1

Kaina,
Eur
X
1.567
1.567
1.700
1.138
1.482
376
376

Suma,
Eur
4,07
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
14

1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.

Skaitmeninis pulsinis oksimetras
Monitorius Capnochech Plus
Magnetoterap.ap. ALMAG
Analizatorius PathFast
Analizatorius Multiplate
Centrifūga EBA20
Sigma binokulinis vaizdo oftalmosk.
Iš viso nurašyta ilgalaikio turto:

X
X
X
X
X
X
X
1,16

1
1
1
1
1
1
1
14

1.883
4.026
319
7.780
7.815
964
1.607
X

0,29
0,29
0,29
0,29
0,30
0,29
0,29
4,07

2021 m buvo nurašyta ilgalaikio turto, kurio įsigijimo vertė 32 598 Eur, šio turto sukauptas
nusidėvėjimas 32 594 Eur, daugiausia likutinė vertė nurašyto turto vieneto yra po 0,29 Eur. Tarnybinių
butų nusidėvėjimo sąnaudos 1 139 Eur yra priskiriamos prie kitos veiklos sąnaudų. Už naudojimąsi
tarnybiniais butais yra gaunami nuompinigiai.
4.2. Informacija apie įsigytą ilgalaikį turtą
VšĮ Kelmės ligoninė 2020 m. įsigijo ilgalaikio turto už 55,2 tūkst. Eur, o 2021 m. už 93,9 tūkst.
Eur, t.y. už 38,7 tūkst. Eur daugiau. Įsigyto turto detalizacija ir įsigijimo šaltiniai pateikiami lentelėje:
8 lentelė

Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.

Pavadinimas*
Medicininė įranga
Elektrokardiografas Kenz Cardio 1215
Instrumentų rinkinys
Kompresinės terapijos aparatas
Turbinis antgalis
Ultragarsinis diagnostikos aparatas
Švirkštinė pompa HK-400 III
Švirkštinė pompa HK-400 III
Pompa maitinimui "Flocare infinitiv"
Pompa maitinimui "Flocare infinitiv"
Instrumentų rinkinys LOR operacijoms
Nemateralusis turtas
ŠRASPĮ IS integravimas
Buhalterinė programa "Agnum"
Interneto svetainė
Kompiuterinė įranga
Kompiuteris stacionarus
Kompiuteris stacionarus
Kompiuterinis kasos aparatas
Ilgalaikio turto pradinės vertės
padidinimai
Deguonies generavimo sistema
Frankcionuotas vakumo sterilizatorius
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2020 m.
Suma,
Eur
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2021 m.

14
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
3
1
1
1
7
3
3
1

Suma,
Eur
55.761
2.783
1.054
6.038
524
39.990
435
1.634
130
488
2.686
4.864
1.694
1.234
1.936
9.009
4.142
4.175
692

X

17

24.286

X
X

1
1

5.064
1.057

Vnt

Lėšų šaltinis
Nuosavos įstaigos lėšos
Nuosavos įstaigos lėšos
Nuosavos įstaigos lėšos
Nuosavos įstaigos lėšos
Nuosavos įstaigos lėšos
Valstybės biudžeto lėšos
Europos sąjungos lėšos
Valstybės biudžeto lėšos
Europos sąjungos lėšos
Nuosavos įstaigos lėšos
Nuosavos įstaigos lėšos
Nuosavos įstaigos lėšos
Nuosavos įstaigos lėšos
Nuosavos įstaigos lėšos
Nuosavos įstaigos lėšos
Nuosavos įstaigos lėšos
Nuosavos įstaigos lėšos
Nuosavos įstaigos lėšos
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4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.
4.15.
4.16.
4.17.

Frankcionuotas vakumo sterilizatorius
Frankcionuotas vakumo sterilizatorius
Laparatomijos instrumentų rinkinys
Šeiveris AAX28365/AAL91104
Odontologinės įrangos komplektas
Traumatologinių instrumentų rinkinys
Alkotesteris Drager 7510
Traumatologinių instrumentų rinkinys
Narkozės aparatas mod. Primus
Anestezijos aparatas
Keleivinis liftas Orona MB 115
Daržovių smulkinimo mašina MPO-1
Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas
Artroskopinė optika,
Ultragarso fizioter.įreng.
Iš viso įsigyta ilgalaikio turto:

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
55.222

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
41

2.307
218
399
621
200
1.361
200
505
1.331
1.331
3.545
175
4.659
842
472
93.920

Nuosavos įstaigos lėšos
Nuosavos įstaigos lėšos
Nuosavos įstaigos lėšos
Nuosavos įstaigos lėšos
Nuosavos įstaigos lėšos
Nuosavos įstaigos lėšos
Nuosavos įstaigos lėšos
Nuosavos įstaigos lėšos
Nuosavos įstaigos lėšos
Nuosavos įstaigos lėšos
Nuosavos įstaigos lėšos
Nuosavos įstaigos lėšos
Nuosavos įstaigos lėšos
Nuosavos įstaigos lėšos
Nuosavos įstaigos lėšos

Didžioji dalis ilgalaikio turto įsigyta nuosavos įstaigos lėšomis 97 proc., Europos sąjungos
lėšomis 2 proc., Valstybės biudžeto lėšomis 1 proc.
VšĮ Kelmės ligoninėje 2021 m. įvykdyti 527 pirkimai, iš jų 526 – mažos vertės pirkimai,
supaprastinto atviro konkurso būdu vykdytas 1 pirkimas ir 1 konsoliduotas viešas pirkimas. Centrinės
viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVPIS) įvykdyta 32 pirkimai. Iš Centrinės
perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) katalogo buvo pirkta kompiuterinė įranga, vaistai, skalbimo
ir kitos prekės bei paslaugos, kurias privaloma pirkti iš CPO katalogo. Iš viso pirkimų per CPO katalogą
buvo vykdyta 24, sudarytų sutarčių – 66.
VšĮ Kelmės ligoninė pasitvirtino Pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašą, pagal
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtintas gaires.
5. LOKALAUS MEDICININIO AUDITO VEIKLA
VšĮ Kelmės ligoninėje lokalaus medicininio audito grupė, susidedanti iš vadovo ir penkių narių,
2021 m. kontroliavo kokybės sistemos funkcionavimą pagal įstaigoje nustatytus prioritetus. Atliekamų
auditų metu, kreiptas dėmesys, ar nepažeidžiami teisės aktų reikalavimai, teikiant asmens sveikatos
priežiūros paslaugas, ar darbe laikomasi SAM, ligoninės direktoriaus įsakymų bei įstaigoje patvirtintų
kokybės sistemos organizacinių, diagnostinių, gydymo ir slaugos procedūrų. Tikrinimo metu radus
pažeidimus, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pažeidimai fiksuojami, analizuojami ir
pateikiamos išvados ligoninės administracijai bei skyrių vedėjams ir skyrių dirbantiesiems.
Audito grupė per 2021 m. atliko: 34 planinius auditus, 3 neplaninius auditus, 3 anketinės
apklausos pacientų, besigydančių stacionaro skyriuose, 3 anketinės apklausos pacientų, kurie lankėsi
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konsultacijų poliklinikoje, 2 anketinės apklausos pacientų, kurie lankėsi dantų protezavimo kabinete, 2
anketinės įstaigos darbuotojų apklausas. Atliekant planinius ir neplaninius auditus buvo griežtai
laikomasi SAM įsakymų ir ligoninės direktoriaus įsakymų ir kokybės sistemos procedūrų, kuriomis
vadovaujamasi darbe, ligoninėje bei konsultacijų poliklinikoje. Atliktų planinių patikrinimų tikslas buvo
įvertinti medicininės dokumentacijos pildymo kokybę, pacientų aptarnavimo, savalaikio ištyrimo ir
gydymo kokybę bei efektyvumą. Audito grupė tikrino medicinos prietaisų valdymo tvarką ir jos taikymą
ligoninėje.
Siekiant pagerinti pacientų aptarnavimo kokybę buvo vykdyta pacientų, kurie gydėsi stacionaro
skyriuose anoniminė apklausa. Buvo išdalinta 890 anketų. Visų apklaustųjų 95 proc. gydytojų darbą
vertino labai gerai, 5 proc. gerai. Slaugytojų darbas vertintas labai gerai 94 proc. ir 6 proc. gerai. Maisto
kokybę labai gerai buvo įvertinta 90 proc., 8 proc. gerai ir vidutiniškai 2 proc. Personalo pagarbą
gydymosi ligoninėje metu vertino 97 proc. labai gerai ir 3 proc. gerai. Ligoninės patalpų švarą ir jaukumą
įvertino 97 proc. labai gerai, 3 proc. gerai, gydytojų suteikta svarbi informacija pacientams 97 proc.
vertinta labai gerai, 3 proc. gerai, slaugytojų suteikta svarbi informacija pacientams 96 proc. vertinta
labai gerai, 4 proc. gerai, todėl 98 proc. pacientų rinktųsi šią ligoninę dar kartą ir 98 proc. rekomenduotų
gydytis ligoninėje savo artimam žmogui.
Savo bendrą pasitenkinimą suteiktų paslaugų kokybe balais skalėje nuo 1 iki 10 įvertino 2 proc.
– 8 balais, 4 proc. - 9 balais ir 94 proc. - 10 balų.
Siekiant pagerinti pacientų aptarnavimo kokybę bei sužinoti dirbančiųjų nuomonę VšĮ Kelmės
ligoninėje, buvo vykdytos 2 anoniminės medicinos darbuotojų anketinės apklausos. Apklausus
paaiškėjo, kad teikiant stacionarines paslaugas yra pakankamas medikamentų ir medicinos pagalbos
priemonių asortimentas 100 proc. 97 proc. apklaustųjų darbo sąlygos skyriuose tenkino.
Įstaigoje dirbama korupcijos prevencijos ir jos apraiškų mažinimo bei šalinimo klausimais. VšĮ
Kelmės ligoninės direktoriaus 2020 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-5 (1.4) patvirtinta Korupcijos
prevencijos VšĮ Kelmės ligoninėje 2020-2021 m. programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas. Už
korupcijos prevencijos 2015-2019 m. priemonių plano vykdymą Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2019 m. birželio 27 d. sprendimu Nr. T-262 įstaigai suteiktas skaidrios asmens sveikatos priežiūros
vardas.
Nuolat tobulinama kokybės vadybos sistema ir šalinami trūkumai. Įstaigos padaliniuose
patobulinti nepageidaujamų įvykių registravimo žurnalai, personalas supažindintas su naujais
nepageidaujamų įvykių registravimo pakeitimais. Per 2021 m. nepageidaujamų įvykių nebuvo
užregistruota. Rašytinių pacientų skundų per 2021 m. nebuvo gauta.
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6. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VYKDOMUS PROJEKTUS
Viešoji įstaiga Kelmės ligoninė dalyvauja Europos komisijos finansuojamame bandomajame
(pilotiniame) projekte, skirtame skatinti šalies gydymo įstaigų partnerystę, taikant pažangius
bendradarbiavimo modelius. Šiaulių regione 7 ASPĮ (Šiaulių, Plungės, Telšių, Mažeikių, N. Akmenės,
Joniškio, Kelmės) pasirašė bendradarbiavimo susitarimą. Bendradarbiaujama yra trijose srityse:
 Miokardo infarktu ir insultu sergančių pacientų logistikos monitoriavimas. Kada reguliariai
(1 kartą per mėnesį) organizuojami ir aptariami pacientų pervežimo atvejai;
 „Žaliųjų koridorių“ algoritmų suderinimas ir praktinis išbandymas rajone, kai siekiama
nustatyti diagnozę per 14 dienų;
 Dalyvavimas Šiaulių regiono specialistų katalogo sukūrime, specialistų pasidalijimas.
Numatoma parengti specialistų sąrašą ir sukelti į katalogą, Informacija būtų atnaujinama 1
kartą per savaitę.
Įstaiga taip pat dalyvauja VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės vykdomam projekte
„Tuberkuliozės profilaktikai, diagnostikai ir gydymui naudojamos infrastruktūros modernizavimas
Respublikinės Šiaulių ligoninės TPLK“, partnerio teisėmis kaip įstaiga, kurioje planuojamas COVID-19
sergančių pacientų gydymas. Numatomas suskystinto deguonies generatoriaus įsigijimas, kuriam
skiriamas 90 tūkst. eurų finansavimas ir deguonies sistemos įvedimas slaugos ir palaikomojo gydymo
skyriuje ir vidaus ligų skyriuje: po 18 lovų kiekviename skyriuje – 30 tūkst. eurų.
Kelmės ligoninė įgyvendina „Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas ant viešosios įstaigos
Kelmės ligoninės pastato stogo“ projektą. Praėjusiais metais buvo atlikta projektavimo darbų už 9,7
tūkst. Eur iš savivaldybės biudžeto buvo kompensuota 5 tūkst. Eur.
Per 2021 m. VšĮ Kelmės ligoninės administracija, siekdama pagerinti gydomų ligonių aplinką
ir gydimą, atliko sekančius darbus:
 pasinaudojus

„Tuberkuliozės

profilaktikai,

diagnostikai

ir

gydymui

naudojamos

infrastruktūros modernizavimas Respublikinės Šiaulių ligoninės TPLK“, projekto kodas Nr. J02-CPVAV-04-0001, skirtomis lėšomis išvedžiota deguonies tiekimas slaugos ir palaikymo skyriuje ,II Vidaus
ligų, vaikų ligų ir chirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos skyriuose;
 įvykdytas pirkimas deguonies generatoriaus, kuris bus sumontuotas artimiausiu metu;
 pasinaudojus Kelmės rajono savivaldybės skirtomis lėšomis (15000 Eur. ), buvo pastatyta
deguonies talpa užtikrinanti ligonių sergančių COVID-19 aprūpinimu deguonimi;
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 Kelmės rajono savivaldybės skirtomis lėšomis (5000 Eur.) ant ligoninės stogų suprojektuota
saules šviesos energijos elektrinė (150 kw ), kurios pastatymas leis ligoninei sutaupyti lėšų, kurios bus
skirtos pacientų priežiūros paslaugoms gerinti;
 suremontuotos reanimacijios, intensyviosios terapijos ir operacinės skyrius, pakeista elektros
instaliacija, dalinai atnaujinta grindų danga.
7. PAPILDOMA INFORMACIJA
Per ataskaitinius metus pastoviai stengtasi teikti kokybiškas ir savalaikes ASP paslaugas
pacientams, buvo vykdomas pastovus planavimas, sistemingai aptariami atlikti darbai, už suteiktas
paslaugas gaunamos pajamos, vykdoma sąnaudų kontrolė. PSO paskelbus pandemiją pasaulyje dėl
COVID–19 viruso plitimo šalyje iki 2021-06-30 paskelbtas karantinas, o nuo 2021-07-01 iki metų galo
ekstremalioji padėtis. VšĮ Kelmės ligoninėje buvo teikiamos ir nuotolinės konsultacijos, laikinai
sustabdyta vaikų ligų skyriaus veikla. Stacionarinės ir ambulatorinės paslaugos buvo teikiamos laikantis
griežtų sanitarinio higieninio rėžimo reikalavimų. Per ataskaitinį laikotarpį gydyti 226 pacientai,
sergantys COVID–19 liga.
Stebint, kad Lietuvos Respublikoje diagnozuojama daug onkologinių susirgimų, įstaigoje
vykdomos trys antrinių prevencinių priemonių programų paslaugos: gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios
diagnostikos programa, priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa ir
storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa.
Stengiamasi, kad darbuotojai galėtų tobulintis ir kelti kvalifikaciją nuotoliniu būdu,
informuojant apie nuotolinių konferencijų datas. Tvarkoma ir grąžinama įstaigos aplinka, pasodinta
chortenzijų alėja, pasodintos pušelės buhalterių, slaugytojų dienoms paminėti.
Gerinant mikroklimatą, Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje Šv.Velykų proga buvo
dalinami margučiai pacientams ir aptarnaujančiam medicinos personalui. Margučius dovanojo Kelmės
rajono moterys savanorės. Graži akcija buvo vykdoma Šv.Kalėdų proga, kurios metu Šv.Benedikto
Vienuolyno vienuoliai dalino kalėdaičius įstaigos darbuotojams, tuo metu konsultacijų poliklinikoje
besilankantiems ir stacionaro skyriuose gulintiems pacientams. Šv.Kalėdų proga darbuotojams buvo
surengta šventė, kuri vyko įstaigos kieme. Jos metukiekvienas darbuotojas gavo kalėdinę dovanėlę,
padėkojant už gerą darbą 2021 m.
Šiaulių televizijos laidos „Labas iš Kelmės“ dėka nuolat atnaujinama informacija apie įstaigoje
teikiamas paslaugas, šias paslaugas teikiančius specialistus, įsigytą naują medicinos įrangą ir kita. Nuolat
atnaujinama įstaigos el.svetainės informacija.
Pagal SAM ministro įsakymus sudaryti nauji ir pežiūrimi ligonių maitinimo valgiaraščiai.
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VšĮ Kelmės ligoninės administracijos darbuotojai nuolat dalyvauja nuotoliniuose pasitarimuose
su SAM, Šiaulių Respublikinės ligoninės ir Šiaulių regiono II-io lygio gydymo įstaigų atstovais.
Siekiant užtikrinti įvairių specialistų savalaikias ir kokybiškas ASP paslaugas rajono
gyventojams, įstaiga 2021 m. iš kitų rajonų atvykstantiems medicinos specialistams kompensavo
kelionių išlaidas už 73,2 tūkst. Eur, tai yra 14,5 tūkst. Eur daugiau nei 2020 m.
Įstaigoje dirbama korupcijos prevencijos ir jos apraiškų mažinimo bei šalinimo klausimais. VšĮ
Kelmės ligoninės direktoriaus 2020 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-5 (1.4) patvirtinta Korupcijos
prevencijos 2020-2021 m. programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas. Už korupcijos prevencijos
2015-2019 m. priemonių plano vykdymą Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 27 d.
sprendimu Nr. T-262 įstaigai suteiktas skaidrios asmens sveikatos priežiūros vardas. Priemonių plano
vykdymo per 2021 m. ataskaita paskelbta įstaigos interneto svetainėje. Priemonės įgyvendintos.
Įstaigos prioritetas – pacientas ir darbuotojas. Siekiamybė - užtikrinti visas reikalingas, saugias
ir kokybiškas ASP paslaugas rajono gyventojams, spręsti eilių mažinimo problemas pas gydytojus
konsultantus, plėtoti stacionarines paslaugas, pritraukiant naujus gydytojus specialistus, siekti geresnių
gydymo rezultatų, plėtojant strateginį sveikatos priežiūros įstaigų tarpusavio bendradarbiavimą, tenkinti
pacientų poreikius, vykdant konsultacinių ambulatorinių paslaugų plėtrą, didinti prioritetinių paslaugų
apimtis. Darbuotojams - sukurti saugią, su palankiu mikroklimatu darbo aplinką.
Duomenys apie veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2021 metų siektinų reikšmių, patvirtintų
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-1964 „Dėl
Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos
priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2021 metų siektinų reikšmių patvirtinimo“,
pasiekimas pateiktas.

Direktorė
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