
 

 

 

 

 

 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖS 

DIREKTORIAUS 2014 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

 

1. ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI, POBŪDIS IR VEIKLOS REZULTATAI  

 

Bendra informacija 
 

Viešoji įstaiga Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė yra specializuota gydymo 

įstaiga, teikianti antrines ambulatorines ir stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas visiems 

Lietuvos Respublikos gyventojams, o taip pat asmenims, kuriems teismo nutartimi taikomas 

priverstinis gydymas. Įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministerija. Įstaiga įregistruota 1997-09-25, registracijos Nr. VŠ 98-4. 

Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, 

turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą ir sąskaitas bankuose, 

pagal savo prievoles atsako tik jai nuosavybės teise priklausančiu turtu. Įstaiga neatsako pagal 

dalininko prievoles, o dalininkas neatsako pagal įstaigos prievoles, išskyrus įstatymuose numatytus 

atvejus. 

 Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos 

Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos 

Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais bei įstaigos ir dalininko 

(savininko) priimamais sprendimais (įsakymais). 

Įstaigos veiklos rūšys, pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių: 

 Ligoninių veikla                            – 86.10 

 Gydytojų specialistų veikla           – 86.22 

 Medicinos laboratorijų veikla       – 86.90.30. 

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti 

gyventojų sergamumą plaučių tuberkulioze bei mirtingumą dėl jos. 

Įstaigos misija - teikti kokybiškas ir saugias sveikatos priežiūros paslaugas visiems plaučių 

tuberkulioze sergantiems Lietuvos Respublikos gyventojams, o taip pat asmenims, kuriems teismo 

nutartimi taikomas priverstinis gydymas. 

Pagrindinės įstaigos veiklos sritys: 

 mokamų antrinės sveikatos priežiūros (ambulatorinių ir stacionarinių) 

paslaugų teikimas. 

 būtinosios medicinos pagalbos teikimas; 

 kita, įstatymais neuždrausta veikla, susijusi su gydymu, slauga ir profilaktika. 

Įstaigos veiklos uždaviniai - organizuoti ir teikti kokybiškas bei saugias ir kvalifikuotas specializuotas 

antrines ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvos Respublikos 

gyventojams. Šiems uždaviniams įgyvendinti įstaigai Valstybinė akreditavimo tarnyba prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos 2000-10-30 išdavė ir 2011-08-08 patikslino asmens sveikatos priežiūros 

licenciją Nr. 1743, suteikiančią verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti šias paslaugas: 

adresu Sanatorijos g. 51, Alytuje, antrinės stacionarinės sveikatos priežiūros: 

 Suaugusiųjų tuberkuliozės II 

adresu Naujoji g. 48, Alytuje, antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros: 

 pulmonologijos, radiologijos,  

 bendrosios praktikos slauga 

 laboratorinės diagnostikos (ėminys – skrepliai, tyrimas (analitė)-               



 

 

  mikroskopinis tyrimas, rūgščiai atsparios bakterijos. 

 

Siekiant teikti kokybiškas ir saugias sveikatos priežiūros paslaugas, efektyviai gydyti bei 

mažinti užkrečiamumą tuberkulioze, reikia turėti kvalifikuotus specialistus, būtiną medicininę įrangą, 

informacines technologijas, ryšio ir transporto priemones, saugias, higienos normas atitinkančias 

medicinos patalpas, bei resursus ir priemones jų eksploatavimui ir funkcionavimui.  

 VŠĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė savo veiklą vykdo pagal sudarytas 

panaudos sutartis Valstybei nuosavybės teise priklausančiuose žemės sklype ir pastatuose, adresu 

Sanatorijos g. 51. Įstaiga pasižymi tuo, kad prie miesto infrastruktūros tinklų prijungtas tik fiksuoto 

ryšio ir elektros energijos tiekimas. Šildymas, vandens tiekimas ir nuotekų šalinimas yra autonominis. 

4,2 ha ploto sklype yra 13 ligoninės stacionaro pastatų. Pagrindinis pastatas – gydomasis korpusas, su 

biokuru kūrenama katiline, bendras plotas - 1066 kv. m. - aptvertas 390 m. ilgio tvora. Patalpos ir 

teritorija stebimos vaizdo kameromis, tai padeda užtikrinti priverstinai gydomų pacientų izoliavimą. 

Dar eksploatuojami teritrijoje esantys pastatai – buitinės-administracinės patalpos, bendras plotas 189 

kv. m., garažas – 63 kv. m. Įstaigos ambulatorija įsteigta Alytaus rajono savivaldybei priklausančiose 

ir pagal panaudos sutartį naudojamose patalpose Naujoji g. 48, kurių bendras plotas 179 kv. m. 

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, veikla neterminuota. 
 

 

Medicininės veiklos rodikliai 
 

VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė teikia tik tas asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas, kurios nurodytos įstaigai išduotoje licencijoje. Ligoninės stacionare yra 55 gydymo lovos ir 

yra uždaro tipo gydymo įstaiga, teikianti paslaugas visiems Lietuvos Respublikos gyventojams, o taip 

pat asmenims, kuriems teismo nutartimi taikomas priverstinis gydymas, trunkantis mažiausiai 6 mėn. 

Pagal Valstybinės ligonių kasos ligų apmokėjimo rūšis, tuberkuliozės susirgimai priskiriami 

ilgalaikiam gydymui.  

2014 metais tuberkuliozės ligoninės stacionare gydyta 132 pacientai, įvykdyta 19 978 lovadieniai. 

Teismo nutartimi 2013 metais gydyti 42 ligoniai, jie gulėjo 5806  lovadienius. 

 

Duomenys pagal ligų gydymo profilius 

Ligų gydymo profilis ir 

paslaugos kodas 

2013 metais 

įvykdyta lovadienių 

2014 metais 

įvykdyta lovadienių 

Palyginimas 

2013/2014m. (+/-) 

Tuberkuliozė I-2         2446 553 978 425 

Tuberkuliozė II-1        2447 3215 2781 -434 

Tuberkuliozė II-2        2448 2480 2256 -1224 

Tuberkuliozė II-3        2449 5248 3644 -1604 

Tuberkuliozė II-4        2450 8754 10319  1565 

                                   Viso: 20250 19978 -272 

 

 

Teismo nutartimi gydytų pacientų skaičius pagal savivaldybes 

 
 

 

Teismo nutartimi gydytų pacientų skaičius 

Savivaldybė 2012 m. 2013 m. 2014m. 

1 Anykščių raj. - - 1 

2 Alytaus m. 1 2 1 

3 Alytaus raj. - - - 

4 Ignalinos raj. 1 2 2 

5 Kauno raj. - 3 4 



 

 

6 Molėtų raj. 1 - 1 

7 Pakruojo raj. - 1 - 

8 Panevėžio m. 4 3 8 

9 Pasvalio raj. 3 1 - 

10 Radviliškio raj. - - - 

11 Šiaulių m. 3 1 1 

12 Šiaulių raj. 4 2 - 

13 Šilalės raj. 1 - - 

14 Trakų raj. 2 1 3 

15. Vilniaus 4 8 10 

16. Jurbarko raj. - 1 2 

17. Akmenės raj. - 1 - 

18. Kėdainių raj. - 1 1 

19. Lazdijų raj. - - 1 

20. Varėnos raj. - - 1 

21. Kaišiadorių raj. - - 2 

22. Marijampolės raj. - - 1 

23. Biržai - - 1 

24. Joniškio raj. - - 1 

25. Šilutė 1 1 1 

 Viso 25 28 42 

Lovadieniai 3133 3353 5806 

 

Ambulatorijoje atliktos konsultacijos 

 

Specialistas Paslaugos kodas 2012 m. 

konsultacijų 

skaičius 

2013 m. 

konsultacijų 

skaičius 

2014 m. 

konsultacijų 

skaičius 

Pulmonologas 1608 1864 1996 1413 

Pulmonologas (ilgalaikis 

stebėjimas 
3317 - - 28 

Pulmonologas (kai atliekama 

bronchoskopija) 
2724 12 19 19 

Radiologas (suaugusiems) 1609 1525 2447 1886 

Radiologas (vaikams) 1574 - 7 66 

Teleradiologija (suaugusiems) 3223 - - 140 

Teleradiologija (vaikams) 3222 - - 1 

Viso: 3401 4469 3553 

 

Atliktų mikroskopinių tyrimų skaičius 2012 - 2014 m. 

 

 

 

Atlikta tyrimų 

2012 m. 2013 m. 2014 m. 



 

 

Įstaigos pavadinimas Tyrimų sk. Iš jų TM+ Tyrimų sk. Iš jų TM+ Tyrimų 

sk. 

Iš jų TM+ 

Alytaus tub. ligoninės 

stacionaras 

782 228 817 236 681 212 

Alytaus tub. Ligoninės 

ambulatorija 

537 66 495 53 364 52 

VšĮ Varėnos ligoninė 84 2 65 6 88 8 

VšĮ Alytaus poliklinika 6 - 6 - - - 

VšĮ Druskininkų ligoninė 1 - 4 - - - 

VšĮ Lazdijų sveikatos centras - - 3 - 3 - 

Viso: 1410 296 1390 295 1136 272 

 

Tuberkuliozės ambulatorijoje įsteigtame mikroskopijų laboratorijoje tyrimai atliekami Alytaus 

apskrities asmens sveikatos priežiūros įstaigų nukreiptiems pacientams. Su įstaigomis yra sudarytos 

sutartys teikiamoms paslaugoms, SAM nustatytomis kainomis, tačiau kitos Alytaus apskrities gydymo 

įstaigos mažai naudojasi šiuo paprasčiausiu ir pigiausiu tyrimu diagnozuoti tuberkuliozę. 

 

Stacionaro lovų funkcionavimo rodikliai 2012 - 2014 m 

Metai Vid. lovų 

skaičius 

Gulėjo 

ligonių 

Lovadien

iai 

Lovos 

funkcionavimas 

dienomis 

 

Stacionaro lovų 

fondo 

panaudojimas 

% 

Lovos apyvarta 

2012 55 160 22126 402,3 110,2 2,9 

2013 55 140 20250 368,2 100,8 2,5 

2014 55 132 19978 363,2 99,5 2,4 

 

Vidutinė gydymo trukmė ir gulėjimo laikas 2012 - 2014 m. 

                                                                                                                

Metai Išrašyti + mirę Mirusių  lig.sk. Lovadieniai Gulėjimo trukmė 

2012 160 16 22126 138,3 

2013 140 11 20250 144,5 

2014 132 9 19978 151,3 

 

Analizuojant trijų paskutinių metų stacionaro veikos rodiklius matome, kad išlieka  labai aukštas lovos 

funkcionavimo rodiklis. Metų pradžioje, sudarius sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis, planuojama 

stacionaro funkcionavimo veikla numatytoms sutartinėms lėšų sumoms vykdyti, analizuojant praėjusių 

laikotarpių veiklos rodiklius. Sunku numatyti, kiek visose savivaldybėse  bus įforminta pacientų 

priverstinam gydymui. Tokių paslaugų 2014 m. vykdyta 50% daugiau negu 2013 m., nes aktyviai 

dirbo Vilniaus ir Panevėžio savivaldybių gydytojų komisijos. Vidutinė gydymo trukmė, lyginant su 

2012 – 2013 metais pailgėjo, nes daugiau gydyta būtinojo hospitalizavimo ligonių, sergančių atsparia 

tuberkuliozės forma (Tuberkuliozė II-4 profilis). Visus funkcionavimo rodiklius sąlygoja daugelis 

faktorių – paciento ligos sunkumo stadija, individualus paciento jautrumas medikamentams, šalutinės 

ligos, priklausomybė alkoholiui ir narkotikams bei gydymo drausmė. Pacientai išrašomi iš stacionaro 

kai nustoja skirti tuberkuliozės bakterijas ir nukreipiami ambulatoriniam gydymui pagal gyvenamą 

vietą. 
 



 

 

2. ĮSTAIGOS DARBUOTOJAI IR DARBO UŽMOKESTIS FINANSINIAIS METAIS 

 

  VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninėje 2014 metams buvo patvirtinta struktūra 

ir etatai. Įstaigos sruktūrą sudarė: 

 1. Administracija 

2. Bendras personalas 

3. Ambulatorija 

4. Stacionaras 55 lovos 

5. Ūkio eksplotacijos tarnyba 

 

 Įstaigos administraciją sudaro direktorius, pavaduotojas medicinai ir slaugos 

administratorė. Prie bendrojo personalo priskiriama buhalterijos,  darbų saugos, ūkio ir kitas įstaigos 

veiklos funkcijas atliekantys specialistai. 

 

 

2014 metais  įstaigoje patvirtinti etatai ir kitimas metų eigoje: 

Eil. 

Nr. 

Struktūrinis  

padalinys 

Etatinė 

paraeigybė 

Etatai 
2013 12 31 

Padidinta Sumažinta Etatai 
2014 12 31 

1 Administracija  3,25 0,75  4,0 

2 Bendras personalas  9,0 0,75  9,75 

 

 

3 Ambulatorija 

Gydytojas 2,5   2,5 

Bendr. prakt. slaug. 2,0   2,0 

Laborantas 2,0   2,0 

Valytojas 0,75   0,75 

Medc. biologas 0,25   0,25 

 

4 Stacionaras 

Gydytojas 8,25 1,0 0,25 9,0 

Bendr. prakt. slaug. 17,5   17,5 

Valytojas 6,25   6,25 

5 
Ūkio eksploatacijos 

tarnyba 
Darbininkai 

 

6,25 

 

 

1,5 

 

0,5 

 

7,25 

 

         Viso:                                      58,0 4,0 0,75 61,25 

 

 

2014 metams  įteigtos pareigybės: gydytojas pulmonologas 0,75 et, vidaus ligų gydytojas 0,25 et, 

archyvaras  0,5 et,  personalo inspektorius 0,25 et, vyr.buhalteris 0,25 et, direktoriaus pavaduotojas 

medicinai 0,5 et,  pagalbinis darbininkas 0,5 et, vairuotojas 0,5 et, santechnikas 0,5 et. 

Panaikinta: suvirintojas 0,25 et., šildymo katilų operatorius 0,25 et., gydytojas specialistas 0,25 et. 

Darbuotojų skaičius praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2013-12-31) – 57 

darbuotojai iš jų: gydytojų – 11, specialistai su aukštuoju išsilavinimu - 5, slaugytojos 18, kiti 

specialistai su aukštesniuoju išsilavinimu 10, kitas personalas 13 darbuotojų. 

 Darbuotojų skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (2014-12-31) – 55 darbuotojai iš 

jų: gydytojų – 10, specialistai su aukštuoju išsilavinimu - 4 slaugytojos 18, kiti specialistai su 

aukštesniuoju išsilavinimu 10, kitas personalas 13 darbuotojų.  

2014 metais buvo atleista laikinai priimta viena gydytoja radiologė, nes grįžo iš vaiko 

auginimo atostogų nuolatinė gydytoja ir vienas gydytojas specialistas. 

Visi gydytojai, specialistai ir slaugos personalas, Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka turi licencijas ar suteiktus sertifikatus, suteikiančius teisę verstis medicinos praktika ar 

teikti tam tikras kvalifikuotas medicinos paslaugas. 

  Visiems darbuotojams sudaromos sąlygos kelti kvalifikaciją metų eigoje pagal poreikį, 

vykstant į trumpalaikius seminarus bei mokymų kursus.  



 

 

Darbo užmokestis. Darbo užmokestis darbuotojams apskaičiuojamas, vadovaujantis 

direktoriaus 2008-05-30 įsakymu Nr. V-21 patvirtinta įstaigos laikinąja darbo apmokėjimo tvarka, 

taikant koeficientinį darbo apmokėjimą. Kiekvienų metų sausio pirmos dienos būklei sudaroma 

darbuotojų apmokėjimo tarifikacija. Lietuvos Respublikos Sveikatos Apsaugos Ministro 2014 metų 

birželio 2 d. įsakymu Nr.V-638 įstaigos vadovui pavesta tvirtinti 2014 metų išlaidų, skirtų darbo 

užmokesčiui ir medikamentams, normatyvus. VŠĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės 

direktoriaus 2014 metų birželio 2 d. įsakymu Nr.V-10 patvirtinta darbo užmokesčio fondo normatyvas 

iki 72% gaunamų pajamų, medikamentams stacionare 14,80 Lt, medikamentams vienam apsilankymui 

ambulatorijoje 8,00 Lt. 

 

 

 

 

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2014 metais: 

 

 2013 metai 2014 metai 

Vid. fizinių 

asmenų 

skaičius per 

mėnesį 

Vieno darbuot. 

vidutinis darbo 

užmokestis   

per mėnesį 

litais 

Vid. fizinių 

asmenų 

skaičius per 

mėnesį 

Vieno darbuot. 

vidutinis darbo 

užmokestis   per 

mėnesį litais 

Iš viso: 54 2437 54 2538 

Tame skaičiuje:     

Gydytojai 10 3699 10 3881 

Kiti specialistai su aukštuoju 

išsilavinimu 

4 3167 4 3379 

Slaugytojai 18 2330 17 2453 

Kiti specialistai su 

spec.viduriniu išsilavinimu 

10 2350 10 2243 

Kitas personalas 12 1425 13 1461 

 
Ataskaitiniu laikotarpiu vidutinis darbuotojų skaičius per mėnesį išliko nepalitęs, o vidutinis 

vieno darbuotojo darbo užmokestis padidėjo 4,14 %. 

 

3.  EKONOMINĖ – FINANSINĖ VEIKLA 

 

3.1.  Įstaigos įsigytas turtas  
VŠĮ Alytaus apskrities tuberkuliozinė ligoninė licencijuotai veiklai vykdyti disponuoja 

ilgalaikiu materialiuoju ir nematerialiuoju, trumpalaikiu turtu ir atsargomis. Įstaigoje užbalansinėse 

sąskaitose apskaitomas panaudos teise iš Sveikatos apsaugos ministerijos, Alytaus miesto 

savivaldybės, VšĮ Respublikinės tuberkuliozės ir infekcinių ligų ligoninės gautas turtas.  

 

  2013 m. gruodžio 31 d. eksploatuojamas panaudos teise gautas ilgalaikis turtas: 

 

Turto grupės pavadinimas 

Turto vertė 

2013 m. 

Turto vertė 

2014 m. 

 

SAM panaudos ir pasaugos teise perduotas naudoti turtas  



 

 

-pastatai, statiniai 

     -medicininė įranga  

     -kitas mat. turtas (ūkinis inventorius) 

     -kompiuterinė technika 

     -nematerialus turtas 

     -trumpalaikis med.inventorius 

      

6 404 493 

706 570 

1 235 

3 160 

1 595 

874 

 

6 404 493 

694 471 

13 334 

3 160 

1 595 

874 

 

 

 

 

 

 

Viso: 7 117 927 7 117 927 

Alytaus miesto savivaldybės panaudos teise perduotas turtas  

medicininė įranga 10 500 10 500  

Žemė 4,1957 ha 1 390 000 1 390 000 

VšĮ Respublikinės tuberkuliozės ir infekcinių ligų ligoninės perduotas turtas  

kitas materialus turtas (ūkinis inventorius) 3 981 3 981 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu nurašytas pagal Sveikatos apsaugos ministerijos panaudos sutartį 

eksploatuotas turtas : kompiuterinė technika 3 160 Lt; nematerialus turtas 1595 Lt; rentgeno aparatas  

66 739 Lt; biocheminis analizatorius12 000 Lt; spinta dez.kamera 1 235 Lt. Iš viso už  84 729 Lt. 

 

VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės nuosavas turtas. 

Įstaigos apskaita reglamentuota direktoriaus įsakymu patvirtinta Apskaitos politika, 

parengta vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymu (2001 m. lapkričio 6 d.Nr. IX-574), Lietuvos 

Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartais (VSAFAS), LR Vyriausybės nutarimu Nr. 179 „Dėl kasos darbo 

organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“, LR Vyriausybės nutarimu Nr. 719 

„Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“, LR pinigų įstatymu, LR darbo kodeksu, LR civilinis 

kodeksu ir kitais Lietuvos Respublikos Vyriausybės norminiais aktais. VšĮ Alytaus apskrities 

tuberkuliozės ligoninėje turto, pajamų ir sąnaudų apskaita tvarkoma, taikant dvejybinį įrašą. Visos 

ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai pagrįsti apskaitos dokumentais, kurie surašomi ūkinės operacijos ir 

ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus.  

 

        Ilgalaikis materialus turtas                                                                                                 ( Lt) 

Rodikliai 
Transporto 

priemonės 

Kitas 

materialus 

turtas 

(ūkinis 

inventorius, 

baldai biuro 

įranga) 

Medicininė 

įranga, 

prietaisai, 

įrankiai ir 

įrengimai 

Kiti 

statiniai 

 

Nebaigta 

statyba 

Iš viso 

Likutinė vertė 

finansinių metų 

pabaigoje 2013-

12 31 

45690 45641 43818 110074  245223 

Likutinė vertė 

finansinių metų 

pabaigoje 2014-

12 31 

34826 35040 37823 106614 42735 257038 

 

Įsigytas turtas. 

2014 metais nupirkta biuro įrangos: kompiuteris - 4399 Lt, spausdintuvas - 1010 Lt.   

2014 metais nurašytas ilgalaikis materialus turtas: susidėvėję karšto vandens tūriniai pašildytojai 3 vnt. 

- 24030 Lt. 



 

 

Įstaigos veikloje naudojamas ilgalaikis materialus turtas, kuris visiškai nudėvėtas, jo įsigijimo 

savikaina: medicininė įranga – 196 986 Lt; biokuro katilinės įrengimai – 324 745 Lt; baldai – 3 525 Lt, 

Nebaigta statyba. Ją sudaro: 

- projektavimo paslaugos, pagal sutartį investicijų projekto „VšĮ Alytaus tuberkuliozės ligoninės 

avarinių pastatų nugriovimas, avarinio administracinio-ūkio pastato rekonstravimas“ techninio 

projekto parengimas - 35 998 Lt; techninio projektavimo ekspertizė – 4 235 Lt; geodeziniai darbai – 

242 Lt; statybos techninė priežiūra – 2 260 Lt. 

 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimo normatyvai. Įstaiga naudojamo ilgalaikio turto nusidėvėjimui 

skaičiuoti vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009-06-10 nutarimu Nr.564 „Dėl 

minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir ilgalaikio turto nusidėvėjimo 

(amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams 

patvirtinimo“ Ilgalaikiam materialiajam turtui priskiriamas turtas, kurį numatoma naudoti ilgiau nei 

vienerius metus ir kurio įsigijimo savikaina yra ne mažesnė kaip 1000 litų visoms turto grupėms, 

išskyrus transporto priemones. Transporto priemonės apskaitomos ilgalaikio materialiojo turto 

sudėtyje, nepriklausomai nuo jų įsigijimo vertės. 

 

          Nematerialus ilgalaikis turtas                                                                               (Lt) 

Rodikliai 
Programinė 

įranga 

Kitas 

nematerialus 

turtas 

Iš viso 

Likutinė vertė praėjusių finansinių metų  

pabaigoje 2013-12- 31 
41  41 

Likutinė vertė finansinių metų  

pabaigoje 2014-12- 31 
1  1 

 

Nematerialųjį turtą sudaro buhalterinė programa agnum. 

 

Įstaigos trumpalaikis turtas: 

 

              Atsargos                                                                                                            (Lt) 

Rodikliai Medikamentai Medžiagos Kuras Iš viso 

Praėjusių finansinių metų 

pabaigoje 2013-12-31 
331 638 5 153 6 974 343 765 

Finansinių metų pabaigoje 

2014-12-31 
330 666 1 173 3 565 335 404 

Atsargomis laikomas įstaigos trumpalaikis turtas, kuris sunaudojamas pajamoms uždirbti per vienerius 

metus arba per vieną įtaigos veiklos ciklą. 2014 metais nupirkta inventoriaus už 19 331 Lt  (  darbo 

kostiumai darbininkams, medicininis inventorius, pižamos ir patalynė ligoniams,  telefono aparatai,  

kitas ūkinis inventorius televizoriai, vaizdo kameros). 

 

           Kitas trumpalaikis turtas                                                                                        (Lt) 

 

 

Rodikliai 

Išankstiniai 

mokėjimai ir 

būsimų 

laikotarpių 

sąnaudos 

Per vienerius 

metus gautinos 

sumos už 

paslaugas, 

naudojamą ir 

parduotą turtą 

 

Pinigai ir 

pinigų 

ekvivalent

ai 

 

 

Iš viso 

Praėjusių finansinių metų 

pabaigoje 2013-12-31 
6 091 334 305 920 264 1 260 660 

Finansinių metų 

pabaigoje 2014-12-31 
5 543 554 419 1 131 865 1 691 827 



 

 

      

Išankstinių apmokėjimų sumas sudaro apmokėjimas tiekėjams už prekes, paslaugas, spaudos 

prenumeratą 2014 metams - 1 480 Lt,  būsimų laikotarpių sąnaudų sumas  sudaro 2014 metų pabaigoje 

į apskaitą įtrauktos sąnaudos už transporto, pacientų žalos atlyginimo civilinės atsakomybės draudimas 

tenkantis 2014 metams - 4 063 Lt. Gautinos sumos už paslaugas, naudojamą turtą, parduotas prekes 

sudaro TLK įsiskolinimas už paslaugas 554 105 Lt.,  kitų juridinių asmenų skolos už suteiktas 

medicinines paslaugas - 210 Lt. ir atsiskaitytinų asmenų -  ūkio išlaidos - 104 Lt. 2014 metų gruodžio 

31 dienai piniginės lėšos bankų sąskaitose ir kasoje sudarė 1 131 865 Lt. 

 

 

3.2. Gautos įstaigos lėšos bei jų šaltiniai  
 

Pagrindinės VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės pajamos gaunamos pagal 

sudaromas metines sutartis su visomis teritorinėmis ligonių kasomis, teikti specializuotas antrinio lygio 

ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš PSDF biudžeto 

lėšų. 

Įstaigos pajamos pagal finansavimo šaltinius 

Sveikatos priežiūros paslaugos 
2014 metais 

(Lt) 

2013 metais 

(Lt) 

Palyginimas 

2013/2014(+/-) 

Pagrindinės veiklos pajamos iš PSDFL: 

Stacionarinės paslaugos 
3 272 737 2 975 237 +297 500 

Ambulatorinės paslaugos 168 946 191 829 -22 883 

 viso iš PSDFL 3 441 683 3 167 066 +274 617 

Iš kitų juridinių ir fizinių asmenų mokamų 

paslaugų: 

Kitos suteiktos med. paslaugos (gydytojo 

konsultacijos)  

1 522 2 804 
-1 282 

 

Pajamos už profilaktinius patikrinimus 13 920 12424 +1 496 

Laboratoriniai tyrimai ir kitos suteiktos paslaugos 1 350 630 +720 

Kitos ūkinės veiklos pajamos už parduotos 

atsargas (metalo laužas) 
898  

 

 viso: 17 690 15 858 +1 832 

Finansinės investicinės veiklos pajamos 

Palūkanos už turimas lėšas banke 
755 716 +39 

Finansavimo pajamos: 

 
  

 

Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių:draudimo 

išmokos transporto remonto išlaidoms 

kompensuoti 

645   

Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių:  

medikamentai (apmokėti centralizuotai VLK) 
269 819 209 061 +60 758 

Finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto lėšų 

medicininės priemonės 
454   

Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių: ilgalaikio 

turto (amortizacija), nemokamai gauto ( parama ) 
6 271 17 371 -11 100 

 viso: 277 189 226 432 +50 757 

Iš viso pajamų: 3 737 317 3 410 072 +327 245 

 

Pajamos už suteiktas stacionarines paslaugas ženkliai padidėjo, nes visos teritorinės ligonių kasos 

apmokėjo sutartines ir viršsutartines sumas. Pajamas padidino ir Valstybinės ligonių kasos 

centralizuotai nupirkti vaistai atspariai tuberkuliozei gydyti.  



 

 

 

   2014 metų įstaigos gauto finansavimo rodikliai (Lt): 

Rodikliai 

Gautas 

finansavimas iš 

kitų šaltinių 

ilgalaikio turto 

įsigijimui  

Paramos 

būdu gautos 

lėšos 

Gautas 

finansavimas iš 

kitų šaltinių 

atsargoms 

įsigyti  

Iš viso 

Praėjusių finansinių metų 

pabaigoje 2013-12-31 

 

34 869 

 

13 150 

 

327 152 

 

375 171 

Finansinių metų pabaigoje 

2014-12-31 

 

28 598 

 

13 767 

 

320 342 

 

362 707 

 

Gautas finansavimas iš kitų šaltinių ilgalaikio turto įsigijimui sudaro ilgalaikio turto likutinė vertė. 

Paramos būdu gautos lėšos  parodytas nepanaudotas 2% gyventojų pajamų mokesčio paramos likutis 

metų pradžiai 13 150 Lt. ir metų pabaigai 13 767 Lt. Iš kitų šaltinių gautas finansavimas atsargoms 

įsigyti tai centralizuotai apmokėti valstybinės ligonių kasos gauti medikamentai ligonių gydymui ir 

ištyrimui metų pabaigai nepanaudotas likutis 320 342 Lt. 

 2014 metais pradėtas įgyvendinti iš Valstybės kapitalo investicijų 2014-2016 metų  

programos finansuojamas projektas „Viešosios įstaigos Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės 

avarinių pastatų nugriovimas, avarinio administracijos-ūkio pastato rekonstravimas, teritorijos 

sutvarkymas ir aptvėrimas“. 2014 metams skirta 350 tūkst. Litų, atlikta darbų ir Sveikatos apsaugos 

ministerijai apmokėti pateikta sąskaitų už 349 998,39 Lt. Nugriauti 3 avarinės būklės 148,15 m
2
 ploto 

pastatai, atlikta 65% rekonstravimo darbų 190 m
2
 ploto administraciniame - ūkiniame pastate. 

Likusieji darbai bus atlikti ir projektas baigtas įgyvendinti 2015 metais. 

3.3.  Įstaigos sąnaudos ir išlaidos darbo užmokesčiui  
 

Pajamoms uždirbti, įstaiga naudoja turimus resursus ir žmogiškuosius išteklius, vadinamomis 

sąnaudomis. Sąnaudomis laikomas ekonominės naudos sumažėjimas, pasireiškiantis turto arba jo vertės 

sumažėjimu ar įsipareigojimų prisiėmimu  per ataskaitinį laikotarpį. Sąnaudomis laikoma tik ta išlaidų 

dalis, kurių netenkama uždirbant ataskaitinio laikotarpio pajamas ir nesiejama su ateinančių laikotarpių 

pajamų uždirbimu. Registruojant sąnaudas buhalterinėje apskaitoje, jos pripažįstamos vadovaujantis 

kaupimo ir palyginimo principais tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios paja-

mos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos  įvertinamos tikrąją verte ir grupuojamos:  

- pagrindinės veiklos sąnaudos apmokamos iš PSDF lėšų; 

- kitos veiklos  sąnaudos; 

- finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. 

Įstaigos  sąnaudos pajamoms uždirbti  

 

Sąnaudų pavadinimas 

 

2014 

metai (Lt) 

 

Panaudo- 

jimo % 

nuo 

pajamų 

 

2013 

metai 

(Lt) 

 

Panaudo- 

jimo % 

nuo 

pajamų 

Darbo užmokestis 1 679 090 44,9 1 599 131 46,9 

Socialinio draudimo įmokos 519 302 13,9 495 064 14,5 

Amortizacinės sąnaudos ilgalaikio turto 36369 1,0 51 286 1,5 

Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas 424 0,01 2 477 0,1 

Komunalinių paslaugų: šildymo, elektros 

energijos, ryšių, šalto vandens, šiukšlių 

išvežimo 

 

105 693 

 

2,81 

 

115 050 

 

3,4 

Komandiruočių sąnaudos   53  



 

 

Nors sąnaudų rodiklis procentine išraiška nuo pajamų ataskaitiniais metais yra mažesnis, tačiau 

faktiškai sąnaudos didesnės nei 2013 metais. Didėjimą sąlygojo pabrangusios maitinimo, skalbimo 

paslaugos, vaistai, naujo rentgeno aparato išlaikymas. Didžiąją padidėjusių sąnaudų dalį sudarė darbo 

užmokesčio augimas, darbuotojams buvo mokami priedai. 

Įstaigos apskaita reglamentuota direktoriaus įsakymu patvirtinta Apskaitos politika, 

parengta vadovaujantis Buhalterinės apskaitos įstatymu (2001 m. lapkričio 6 d.Nr. IX-574), Lietuvos 

Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartais (VSAFAS) , LR Vyriausybės nutarimu Nr. 179 „Dėl kasos darbo 

organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo“, LR Vyriausybės nutarimu Nr. 719 

„Dėl inventorizacijos taisyklių patvirtinimo“, LR pinigų įstatymu, LR darbo kodeksu, LR civilinis 

kodeksu ir kitais Lietuvos Respublikos Vyriausybės norminiais aktais. VšĮ Alytaus apskrities 

tuberkuliozės ligoninėje turto, pajamų ir sąnaudų apskaita tvarkoma, taikant dvejybinį įrašą. Visos 

ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai pagrįsti apskaitos dokumentais, kurie surašomi ūkinės operacijos ir 

ūkinio įvykio metu arba jiems pasibaigus ar įvykus. 

Visi pirkimai (prekės, darbai ir paslaugos) vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

viešųjų pirkimų įstatymu bei Viešosios įstaigos Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės 

pasitvirtintomis ir CVP IS paskelbtomis supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis. 

2014 metais CVP IS priemonėmis buvo atlikti šie supaprastinti pirkimai: 

1. „Ligonių maitinimo paslaugos“–supaprastintas atviras konkursas– pirkimo vertė – 227 220.00 Lt. 

CVP IS priemonėmis buvo atlikti šie mažos vertės pirkimai: 
1. „Vaistų pirkimas“ – apklausa – preliminari pirkimo vertė – 66 635,92 Lt; 

2. „Vienkartinės medicininės priemonės“ - apklausa - pirkimo vertė – 40 108,85 Lt; 

3. „Statybinių, elektros, santechnikos ir kitų prekių pirkimas“- apklausa- pirkimo vertė – 5812,24 Lt; 

4. „Garažų remonto darbai“ sutarties vertė – 43 942,30 Lt. 

Per CPO buvo vykdomi šie pirkimai: 

1.„Kuro pirkimas“ – preliminari pirkimo vertė 23 000.00 Lt; 

2. „Vaistai“  pirkimo vertė - 242 072,32 Lt 

3. „Mobiliojo ryšio paslaugos“ preliminari pirkimo vertė – 3000,00 Lt  

Transporto išlaikymo sąnaudos 27 910 0,71 21 700 0,6 

Paprasto remonto, patalpų eksploatacinės 

išlaidos, medicininės aparatūros remontas 

priežiūra, lifto priežiūra remontas 

 

45 738 

 

1,3 

 

31 508 

 

0,9 

Nuomos sąnaudos 1 330 0,04 1 872 0,1 

Sunaudotų medžiagų ligonių gydymui, patalpų 

eksploatacijai (medikamentai, ūkinės, 

dezinfekcinės,) 

 

425 197 

 

11,41 

 

367 449 

 

10,8 

Kitų paslaugų sąnaudos:  

laboratoriniai tyrimai, gydytojų konsultacijos, 

ligonių maitinimo, patalynės ,drabužių 

skalbimo, patalpų apsaugos, medicininių 

atliekų išvežimo, pacientų transportavimo, 

civilinės atsakomybės draudimas už padarytą 

žalą pacientams, patalpų dezinfekcijos  ir  kt. 

 

 

 

464 105 

 

 

 

12,4 

 

 

 

408 253 

 

 

 

12,0 

Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos: įmokos į 

garantinį fondą, spaudiniai, blankai, 

kanceliarinės prekės, pašalpos darbuotojams, 

banko aptarnavimo paslaugos ir kt. 

 

19 717 

 

0,52 

 

18 568 

 

0,5 

Finansinės investicinės veiklos sąnaudos: 

palūkanos už ilgalaikę paskolą, delspinigiai 

    

Iš viso: 3 324 875 89,0 3 112 411 91,3 



 

 

 Apklausos būdu kreipiantis į vieną ar daugiau tiekėjų buvo perkamos skalbimo, prenumeratos 

paslaugos, draudimo paslaugos, etilo alkoholis, laboratorinių, patologinių tyrimų gydytojų specialistų 

konsultacijų bei sterilizavimo paslaugos, dezinfekcijos priemonės, darbuotojų tobulinimosi paslaugos,  

dezinfekcinės medžiagos, „VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės avarinių pastatų nugriovimo, 

avarinio administracijos – ūkio pastato rekonstravimo, teritorijos sutvarkymo ir aptvėrimo techninio  

projekto parengimo paslaugos, finansinio audito paslaugos, televizoriai, patalynė, kurjerių paslaugos, 

darbo vietų profesinės rizikos vertinimo paslaugos, projekto ekspertizės pasaugos, kilimėlių keitimo 

paslaugos, kraujospūdžio matavimo prietaisai, kanceliarinės prekės, valymo priemonės, projekto 

techninės priežiūros paslaugos, projekto vykdymo priežiūros paslaugos, automobilių priežiūros ir 

remonto paslaugos, automobilių atsarginės dalys, kompiuteris, spausdintuvas.  

Įstaiga pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. vasario 5 d. 

įsakymu Nr. V-177 „Dėl investicinių lėšų, skirtų viešosios įstaigos Alytaus apskritis tuberkuliozės 

ligoninės avarinių pastatų nugriovimo, avarinio administracijos – ūkio pastato rekonstravimo, 

teritorijos sutvarkymo ir aptvėrimo investicijų projektui 2014 metais, panaudojimo“ suteiktus 

įgaliojimus,  pirko administracijos – ūkio pastato rekonstravimo ir pastatų nugriovimo darbus. Darbai 

buvo perkami CVP IS priemonėmis. Sudarytos sutarties vertė yra   521 559,13 Lt. 

Autotransporto degalų sunaudojimo normų nustatymą ir nurašymą reglamentuoja 

direktoriaus įsakymu patvirtinta automobilių naudojimo tvarka, parengta vadovaujantis pavyzdinėmis 

taisyklėmis.  
 

3.4. Duomenys apie įstaigos vadovą ir sąnaudos valdymo išlaidoms  
 

Nuo 2003 m. balandžio 17 d. VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės direktoriumi 

dirba Romualdas Radivonas. Darbo stažas Sveikatos apsaugos sistemoje 29 metai. Ataskaitiniais 

metais darbo užmokestis direktoriui buvo mokamas vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2011 

m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. K-171. Kintamoji 40% darbo užmokesčio dalis nuo 2014-01-01 iki 

2014-04-30 buvo skaičiuojama vadovaujantis SAM ministro 2013 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. K-

395. Nuo 2014-05-01 iki 2014-12-31  vadovaujantis SAM ministro 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu 

Nr. K-305 buvo mokama 40% kintamoji darbo užmokesčio dalis. Ataskaitiniu laikotarpiu įstaigos 

išlaidos vadovo darbo užmokesčiui sudarė 118114 litai be atskaičiavimo sodrai, tame tarpe kintamoji 

dalis 30703 litai. Tai sudarė 7,0 %  priskaičiuoto darbo užmokesčio fondo ataskaitiniu laikotarpiu. Kitų 

išmokų įstaigos vadovui nebuvo. 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu sąnaudos valdymo išlaidoms: 

 

 

Sąnaudų pavadinimas 

 

2014 metai 

(Lt) 

 

% nuo visų 

sąnaudų 

Darbo užmokestis 197446 5,9 

Socialinio draudimo įmokos 61169 1,8 

Amortizacinės sąnaudos ilgalaikio turto 2146 0,1 

Komunalinių paslaugų: šildymo, el. ener 

gijos, ryšių, šalto vandens, šiukšlių 

išvežimo 

 

6236 

 

0,2 

Transporto išlaikymo sąnaudos 1647 0,05 

Patalpų eksploatacinės išlaidos 994 0,03 

Nuomos sąnaudos, kvalifikacijos kėlimas 503  

Sunaudotų medžiagų eksploatacijai 

sąnaudos 
2804 0,1 



 

 

Kitų paslaugų sąnaudos: patalpų apsau 

gos, kompiuterinės įrangos palaikymo 

remonto sąnaudos,ir kt. 

 

8417 

 

0,3 

Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos: 

įmokos į garantinį fondą, spaudiniai, 

blankai, kanceliarinės prekės  

 

530 

 

0,02 

Viso: 281892 8,5 

 

 

Išlaidos kolegialių valdymo organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos 

kolegialių organų narių išmokoms. 

Įstaigoje kolegialių valdymo organų - Stebėtojų tarybos, Gydymo tarybos, Slaugos 

tarybos ir medicinos etikos komisijos nariams darbo užmokestis ir kitos išmokos 2014 metais nebuvo 

mokamos. 
 

Išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims. 

Išlaidų išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims ataskaitiniais 

metais nebuvo. 

 

3.5. Įstaigos finansinių įsipareigojimų būklė 2014-12-31  

                                                  

 (Lt) 

Rodikliai Skolos ar jų dalys, apmokėtinos: 

Mokėtinų sumų skaidymas pagal rūšis Per vienerius 

finansinius metus 

Po vienerių metų, 

bet ne vėliau kaip 

per penkerius 

metus 

Finansinės skolos: 

- kredito įstaigoms 
  

Skolos tiekėjams 42 846  

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 

(įmokos sodrai) 
90 523  

Kitos mokėtinos sumos ir trumpalaikiai 

įsipareigojimai (nepanaudotų atostogų 

rezervas) 

182 046  

Iš viso: 315 415  

 

Finansinėje atskaitomybėje įsipareigojimai skirstomi į ilgalaikius ir trumpalaikius.                      

Ilgalaikių įsipareigojimų ataskaitiniais metais įstaiga neturėjo. 

 

3.6.  2014 metų įstaigos ekonominės - finansinės veiklos rezultatas 
 

Įstaigos veiklos rezultatas - įstaigos uždirbtas pelnas arba patirti nuostoliai. Ataskaitinio 

laikotarpio veiklos rezultatas ir ankstesnių laikotarpių veiklos rezultatas finansinės veiklos atakaitoje 

rodomi atskirai. Rengiant finansinę atskaitomybę, praėjusių metų veiklos rezultatas priskiriamas 

ankstesnių metų veiklos rezultatui. 

Nuo 2010 metų liepos 1 d. Viešosios įstaigos Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės 

dalininkas (steigėjas) yra Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija. Dalininko 

kapitalas  įstaigos finansinėje apskaitoje sudarė 39 783 litus. Dalininko kapitalas  nepakito ir 

ataskaitiniais 2014 metais. 



 

 

 

 

Nuosavo kapitalo 

rodikliai balanse 

Ataskaitinio laikotarpio 

suma (2014 metai) 

Praėjusio laikotarpio 

suma (2013 metai) 

Dalininkų kapitalas 39 783 39 783 

Rezervas - - 

Ankstesnių metų veiklos 

rezultatas 
1 153 920 856 259 

Ataskaitinių metų veiklos 

rezultatas 
412 442 297 661 

Viso: 1 606 145 1 193 703 

 

Grynasis finansinių metų pelnas sudaro 11,0 %. visų pajamų. VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės 

ligoninė 2014 m. už  suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 

gavo 92,1 % pajamų, 0,5 %  pajamų sudaro lėšos, uždirbtos teikiant paslaugas kitoms gydymo 

įstaigoms ir gyventojams neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, 7,4 % finansavimo 

pajamos. Finansiniam rezultatui įtakojo balo vertės atstatymas nuo metų pradžios.  

 

 

 

Baigiamosios nuostatos 

 
Kiekybiniai Viešosios įstaigos Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės veiklos vertinimo 

rodikliai: 

 

1. VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninė 2014 metais dirbo pelningai, finansinių metų veiklos 

rezultatas teigiamas – 412 442 Lt pelno - tai sudaro 11,0 %visų pajamų. 

2. Sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui sudaro 66,1% visų sąnaudų, iš jų darbo 

užmokesčio 50,5%, socialiniam draudimui 15,6%. 

3. Įstaigos bendrosios sąnaudos sudaro 89,0 % iš jų valdymo išlaidoms sudaro  8,5% tame skaičiuje 

darbo užmokesčiui 5,9%. 

4. Gautas papildomas finansavimas pagal finansavimo šaltinius 9,1%: 

-  finansavimo sumos iš kitų šaltinių atsargoms įsigyti (medikamentai ligonių gydymui apmokami 

centralizuotai Valstybinės ligonių kasos) 322 274 Lt; 

-  piniginės lėšos 2 % GPM 618 Lt; 

-  draudimo išmokos transporto remontui iš kitų šaltinių 645 Lt; 

-  gauta lėšų teikiant mokamas medicinines paslaugas 17 690 Lt. 

 

Kokybiniai įstaigos veiklos vertinimo rodikliai: 
-  2014 metais nebuvo gauta nė vieno rašytinio gyventojų skundo dėl teikiamų paslaugų kokybės ar 

medicininės etikos ir deontologijos principų pažeidimo; 

-  darbuotojų kaitos rodiklis - 1,8%; 

-  prioritetinės paslaugos kriterijumi įstaigoje sąlyginai prisiimtas teismo nutartimi priverstinai gydomų 

pacientų skaičius - 50%  (2013 m. – 28, 2014 m. - 42);  

Įstaigos finansinė būklė išlieka stabili, be įsiskolinimų, racionaliai ir ekonomiškai 

panaudojami finansiniai resursai ir materialiniai ištekliai. 

 
 

 

Direktorius                                        Romualdas Radivonas 

 



 

 

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS 

LIGONINĖS  

2014 METŲ SIEKTINŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ VYKDYMO ATASKAITA 

 

Eil. 

Nr. 
 

Užduotys 

 

Įvykdymas 

1. Organizuoti ir teikti kvalifikuotas ir 

specializuotas antrinės asmens sveikatos 

priežiūros ambulatorines ir stacionarines 

paslaugas Lietuvos Respublikos gyventojams, 

užtikrinant nuolatinį paslaugų kokybės 

gerinimą, pagal paslaugų gavėjų ir užsakovų 

numanomus lūkesčius ir poreikius, 

įgyvendinant Tuberkuliozės profilaktikos ir 

kontrolės 2011–2014 metų programos 

numatytus  tikslus ir uždavinius (vertinimo 

kriterijus Nr. 5). 

2014 m. įstaiga teikė kvalifikuotas sveikatos 

priežiūros paslaugas visomis plaučių 

tuberkuliozės formomis sergantiems 

pacientams. Paslaugų kokybei gerinti įsigytas 

plaučių funkcijos tyrimo aparatas. Jis įgalina 

išsamiau ištirti pacientą ir stebėti ligos 

dinamiką. Paslaugų kokybę nusako ir 

teigiamas pacientų vertinimas anoniminėse 

apklausų anketose. 

2. 

 

 

 

 

 

 

Vykdyti sutartinius įsipareigojimus su 

teritorinėmis ligonių kasomis, prioritetą teikti 

teismo nutartimi ar Gydytojų konsultacinės 

komisijos sprendimu priverstinai gydyti 

siunčiamų pacientų gydymui, t. y. paslaugai,  

kuri yra vienintelė Lietuvoje (vertinimo 

kriterijus Nr. 8). 

Įstaiga 2014 m. sutartis sveikatos priežiūros 

paslaugoms teikti buvo sudariusi su visomis 

teritorinėmis ligonių kasomis bendrai 3 737 

317 Lt. sumai. Sutartinius įsipareigojimus 

įstaiga įvykdė. 2013 m. teismo nutartimi 

gydyta 28 pacientai, o 2014 m. gydyti 42 

pacientai.  

3.  

 

 

Užtikrinti racionalų finansinių išteklių 

panaudojimą (vertinimo kriterijus Nr. 1–3). 

Finansiniai ištekliai ataskaitiniu laikotarpiu 

buvo planuojami ir panaudojami racionaliai ir 

subalansuotai. Sąnaudos darbo užmokesčiui, 

valdymo išlaidos neviršijo normatyvinių. 

Bendros visos veikos sąnaudos sudarė 89% 

metinių pajamų. Ekonominės- finansinės veiklos 

rezultatas teigiamas. Grynasis pelnas 11% nuo 

metinių pajamų. 

4. Užtikrinti lovos funkcionavimą ne mažiau 

kaip 355 dienų (vertinimo kriterijus Nr. 5). 

2014 m. lovos funkcionavimo rodiklis 363,2 

dienos. 

5. Įdiegti ir patobulinti numatytas informacines 

technologijas (vertinimo kriterijus     Nr. 9): 

 

 

5.1 Naudotis VšĮ Alytaus apskrities S. 

Kudirkos ligoninės laboratorijos tyrimų 

elektronine sistema 

Su VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos 

ligonine sudaryta sutartis dėl laboratorinių 

tyrimų užsakymų perdavimo ir atsakymų 

gavimo elektroniniu būdu. Įdiegta prieiga prie 

laboratorijos duomenų bazės. 

5.2 Tobulinti įstaigos interneto svetainę; Įsteigtoje interneto svetainėje www.alytub.lt. 

nuolat atnaujinama informacija apie įstaigos 

veiklos rodiklius, viešuosius pirkimus, darbo 

užmokestį. Svetainė papildyta vadovo 

kreipimosi korupcijos prevencijos tema ir 

STT vaizdo medžiaga. 

http://www.alytub.lt/


 

 

6. Rengti ir įgyvendinti investicijų projektus 

valstybės kapitalo investicijoms panaudoti 

(vertinimo kriterijus Nr. 4): 

 

 6.1 Įgyvendinti investicijų projektą „VšĮ 

Alytaus apskrities tuberkuliozės 

ligonines avarinių pastatų nugriovimas, 

avarinio administracijos-ūkio pastato 

rekonstravimas, teritorijos sutvarkymas 

ir aptvėrimas“ 

Investicijų projekto „Viešosios įstaigos 

Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės 

avarinių pastatų nugriovimas, avarinio 

administracijos-ūkio pastato rekonstravimas, 

teritorijos sutvarkymas ir aptvėrimas“ 

įgyvendinimui iš Valstybės investicijų 

programos biudžeto 2014 metais skirta 350 

tūkst. litų, atlikta darbų ir Sveikatos apsaugos 

ministerijai apmokėti pateikta sąskaitų už 

349 998,39 Lt. Nugriauti 3 avarinės būklės 

148,15 m
2
 ploto pastatai, atlikta 65% 

rekonstravimo darbų 190 m
2
 ploto 

administraciniame - ūkiniame pastate. 

Investicijų projekto įgyvendinimas bus 

tęsiamas 2015 metais. 

7. Atnaujinti Kokybės vadybos sistemos vadovą 

(vertinimo kriterijus Nr. 6). 

Įstaigos vidaus kokybės vadybos sistemoje 

naujai parengtos ir patvirtintos sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo procedūros ir 

standartai: parengtas ir patvirtintas priemonių 

planas, užtikrinantis išsamų ir objektyvų 

nepageidaujamų       įvykių registravimą. 

Vidaus ir išorės specialistų konsultacijų ir 

konsiliumo organizavimo tvarka. Paciento 

pinigų ir dirbinių iš brangiųjų metalų 

registravimo ir saugojimo tvarka. 

Medicininės dokumentacijos informacinės 

bazės valdymas. Paciento paruošimas 

fibroezofagogastroduodenoskopijai. 

 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos užduočių vertinimo 

rodikliai 

Rodiklių 

vertinimo 

kriterijus 

Įvykdymas 

2014 metais 

 Kiekybiniai rodikliai   

1. Finansinis įstaigos veiklos 

rezultatas 

Teigiamas +412 442 Lt. 

Įstaigos pajamos iš visų finansavimo 

šaltinių (PSDF, juridinių ir fizinių 

asmenų bei kitų šaltinių) 3 737 317 Lt. 

Sąnaudos šioms pajamoms uždirbti      

3 324 875 Lt.  sudarė 89% pajamų. 

Grynasis pelnas sudaro 11%. visų 

pajamų. 

2. Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis  Neviršyti 72 

proc.  

Sąnaudos darbo užmokesčiui 2 198 392 

Lt. Tai sudaro  66,1 % nuo visų 

3 324 875 1Lt. įstaigos sąnaudų ir 

neviršijo nustatyto normatyvo 72%.  

3.  Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis Neviršyti 9,5 

proc.  

Sąnaudos valdymo išlaidoms 281892 

Lt. sudarė 8,5% visų įstaigos metinių 



 

 

sąnaudų. Didžiąją dalį išlaidų sudarė 

administracijos darbo užmokestis 

197446 Lt. – 5,9%; socialinio 

draudimo įmokos 61169 Lt. - 1,8%; 

amortizacinės ilgalaikio turto sąnaudos 

2146 Lt. – 0,1%; komunalinių paslaugų 

(šildymo, el. energijos, ryšių, šalto 

vandens,buitinių atliekų išvežimo) 

sąnaudos 6236 Lt. – 0,2%; transporto 

išlaikymo sąnaudos 1647 Lt. – 0,05%; 

patalpų eksploatacinės išlaidos 994 Lt. 

– 0,03%; kvaliffikacijos kėlimas - 503 

Lt. - 0,02% sunaudotų medžiagų 

eksploatacijai sąnaudos 2804 Lt. – 

0,1%;  kitų paslaugų sąnaudos ( 

kompiuterinės įrangos palaikymo 

remonto sąnaudos, darbu saugos) – 

8417 Lt. – 0,03%;  pagrindinės veiklos 

kitos (įmokos į garantinį fondą, 

spaudiniai, blankai, kanceliarinės 

prekės)  sąnaudos  530 Lt. – 0,02%. 

4.  Papildomų finansavimo šaltinių 

pritraukimas  

Ne mažiau 

kaip 5 proc. 

nuo visų 

gautų pajamų   

Gautas papildomas finansavimas iš kitų 

šaltinių   9,1% : 

- medikamentai ligonių gydymui, 

apmokami iš Valstybinės ligonių kasos 

 322 274 Lt. 

-  piniginės lėšos 2 % GPM 618 Lt. 

- gauta lėšų teikiant mokamas 

medicinines paslaugas 17 690 Lt. 

Eil. 

Nr. 

Veiklos užduočių vertinimo 

rodikliai 

Rodiklių 

vertinimo 

kriterijus 

Įvykdymas 

2014 metais 

 Kokybiniai rodikliai   

5.  Pacientų pasitenkinimo 

teikiamomis paslaugomis lygis ir 

pacientų skundų tendencijos 

Apklausų 

duomenimis, 

teigiamas 

vertinimas – 

ne mažiau 

kaip 95 proc.  

Vidaus medicines audito atliktos 

anoniminės anketinės pacientų 

apklausos.   96,3% anketose teigiamai 

vertino gydytojų ir slaugytojų darbą, 

įstaigos  socialinės darbuotojos 

teikiamas paslaugas, maitinimą, buities 

sąlygas.  

Nepasitenkinimas daugumoje reikštas 

dėl apribojimo išeiti už ligoninės 

teritorijos ribų ir griežto reikalavimo 

laikytis vidaus tvarkos taisyklių. 

Pagrįstų 

skundų – 

mažiau kaip 1 

proc. nuo 

metinių 

ambulatorinių 

konsultacijų 

ir gydytų 

 

Skundų nebuvo gauta 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

pacientų 

stacionare  

6. Kokybės sistemos diegimo ir 

vystymo laipsnis 

Kokybės 

vadybos 

sistemos 

brandumo 

lygmuo – ne 

mažiau kaip 3 

balai 

(penkiabalėje 

sistemoje) 

 

3 

7. Darbuotojų kaitos rodiklis  

 

 

 

 

 

 

Ne daugiau 

kaip 12,5 

proc.  

1,8 % 

2014 metų pradžioje įstaigoje dirbo 57, 

o pabaigoje 55 darbuotojai. Ataskai- 

tiniu laikotarpiu atleisti 2 gydytojai -   

gydytoja radiologė, priimta laike kitos 

radiologės vaiko auginimo atostogų ir 

gydytojas specialistas (konsultantas) 

8.  

 

Prioritetinių paslaugų teikimas  

Paslaugų 

augimas – 2 

proc. 

Prioritetinių paslaugų ataskaitiniu 

laikotarpiu suteikta 50% daugiau. 2013 

m. teismo nutartimi gydyti 28 pa-

cientai, o 2014 m. gydyti 42 pacientai. 

Prioritetinės paslaugos kriterijumi 

įstaigoje sąlyginai prisiimtas teismo 

nutartimi priverstinai gydomų pacientų 

skaičius, nors nuo pačios įstaigos  

funkcinės  veiklos mažai tai priklauso, 

nes negalima prognozuoti kiek ir iš 

kurios šalies apskrities bus pristatyta 

tokių pacientų. Tačiau įstaiga iškėlusi 

sau tikslus, panaudoti visą turimą lovų 

fondą gydyti teismo nutartimi 

pristatytus pacientus.   

9. Informacinių technologijų 

diegimas ir vystymo lygis 

Metinių 

planuotų 

užduočių 

įvykdymas – 

100  proc.  

100% įvykdytos metinės planinės 

užduotys:  įdiegta prieiga prie Alytaus 

apskrities S. Kudirkos ligoninės 

laboratorijos duomenų bazės,  naujais 

duomenimis papildyta įstaigos 

interneto svetainė;   



 

 

 

VIEŠOJI  ĮSTAIGA 

ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖS 

DIREKTORIUS 

 

 

ĮSAKYMAS 

 

DĖL ĮSTAIGOS PRIEMONIŲ PLANŲ TVIRTINIMO 

 

                 2013 m. spalio 30 d. Nr. V-38 

          Alytus 

 

Vykdydamas sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 9 d. įsakymą Nr. V-344 

„Dėl    pavedimo stacionarias sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms gydymo įstaigoms“: 

1. T v i r t i n u: 

1.1. Brangios medicinos įrangos efektyvinimo planą (pridedama). 

1.2. Bendradarbiavimo su kitomis apskrityje veikiančiomis sveikatos priežiūros 

įstaigomis, keičiantis informacija, pacientų srautais, siekiant didinti turimų išteklių efektyvumą, 

planas (pridedama). 

1.3. Preliminarus investicijų planas iki 2020 metų (pridedamas). 

                        1.4. Alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimo mažinimo priemonių planas 

(pridedamas). 

            1.5. Priemonių planas, užtikrinantis išsamų ir objektyvų nepageidaujamų įvykių 

registravimą (pridedamas). 

            2. Į p a r e i g o j u  atsakingus vykdytojus, nurodytus priemonių plane, numatomas 

priemones įgyvendinti projekte nurodytais terminais. 

 

 

Direktorius                              Romualdas Radivonas        

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 PATVIRTINTA 

VšĮ Alytaus apskrities                 

tuberkuliozės ligoninės 

direktoriaus 2013 m. spalio 30 d. 

įsakymu Nr.V-38 

 

VšĮ  ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖS 

 

BRANGIOS MEDICINOS ĮRANGOS NAUDOJIMO EFEKTYVINIMO PLANAS  

 

                                                                                                                             1 lentelė 

 

I. Informacija apie turimą brangią medicinos įrangą ir jos panaudojimą 

2014 metais 

 

 

 

Eil. 

Nr.  

Įrangos  

pavadinimas 

Informacija apie įrangą ir jos 

panaudojimą praėjusiais 

kalendoriniais metais 

1.  Dviejų darbo vietų entgeno diagnostinė 

sistema „RADSPEED MF“ 
 

 1. Įsigijimo metai 2012 

 2. Įrangos galingumas Vidutinis pacientų srautas (50 kw) 

 3. Įsigijimo kaina (litais) 599 797 

 4. Naudojimo valandų skaičius per parą/metus 7,5/1882 

 5. Atliktų tyrimų skaičius per parą/metus 13/3247 

 6. Suteiktų mokamų paslaugų skaičius per metus  13 

 7. Tyrimo atlikimo trukmė (min) 10 - 20 

(Priklausomai nuo paciento fizinės 

būklės) 

 8. Kabineto, kuriame veikia įranga, darbo laikas 

(nurodant 

   savaitės dienas ir nuo val. – iki val.) 

Pirmadienis, Antradienis, Trečiadienis, 

Ketvirtadienis, Penktadienis 

8 – 15
30 

 9. Sveikatos priežiūros specialistai, dirbantys su 

įranga 

    (žm./etatų) 

1/1,0 

 10. PSDF lėšos, skirtos apmokėti už atliktus 

tyrimus  

     (litais)  

Apmokama už faktiškai atliktus 

tyrimus 

 11. Gauta lėšų už suteiktas pačių pacientų 

apmokamas 

      paslaugas (litais) 

580 

 12. Pacientų laukimo eilės (faktiškai laukta dienų 

nuo  

      registracijos dienos)  

0 



 

 

       

                                                                                    PATVIRTINTA 

                                                               VšĮ Alytaus apskrities                 

                                                                 tuberkuliozės ligoninės 

                        direktoriaus 2013 m. spalio 30 d. 

                                                         įsakymu Nr.V-38 

                                                                                                                                                                                                                    

      VšĮ  ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖS 2 lentelė  

 

II. Brangios medicinos įrangos naudojimo efektyvinimo priemonės 

 

 

Eil. 

Nr. 

Orientaciniai klausimai ir 

problemos, kurių 

sprendimui turi būti 

formuojamos atitinkamos 

priemonės 

Numatomos priemonės 

įrangos efektyvesniam 

naudojimui 

Konkretūs rezultatai, 

kurių tikimasi pasiekti 

įgyvendinus priemonę 

Priemonės 

įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingi 

vykdytojai 

(įstaigos 

padaliniai) 

Įvykdymas 

1. Galimybės padidinti 

įrangos panaudojimo laiką 

per parą/ metus 

Papildyti sutartis su VšĮ 

Alytaus poliklinika, Alytaus 

rajono savivaldybės PSPC, 

VšĮ Alytaus apskrities S. 

Kudirkos ligoninė dėl 

bendradarbiavimo radiologijos 

tyrimų srityje, nukreipiant 

pacientus į mūsų įstaigą 

radiologo konsultacijai 

Pagerės radiologijos 

paslaugų prieinamumas 

pacientams,  efektyviau 

bus išnaudojami 

aparatūros resursai, 

gautos papildomos lėšos 

sumažins įstaigos 

išlaidas aparato 

eksploatacijai ir 

sutrumpės įrangos 

atsipirkimo laikas 

2013 m. 

IV ketvirtis 

 

Administracija 

 

2. Galimybės padidinti tyrimų 

skaičių per parą/metus 

 

3. Tikslingumas ir galimybės 

padidinti sveikatos 

priežiūros specialistų 

dirbančių su brangia įranga 

skaičių 

Nėra poreikio didinti 

   

2014  metais įsigyta 

teleradiologijos 

paslauga 

4. Priemonės pacientų srautų 

valdymo tobulinimui (pvz., 

galimybės siųsti į kitas 

įstaigas ir pan.) 

Nėra poreikio 

    



 

 

5. Priemonės pacientų 

laukimo eilių mažinimui 

Eilių nėra, priemonės 

nenumatomos 
    

6. Tikslingumas koreguoti 

pačių pacientų lėšomis 

apmokamų tyrimų skaičių 

Nėra tikslo. Savo lėšomis 

tiriasi tiktai asmenys, 

gyvenantys užsienyje ir 

asmeniškai pageidaujantys. 

    

 



 

 

 PATVIRTINTA 

VšĮ Alytaus apskrities                 

tuberkuliozės ligoninės 

 direktoriaus 2013 m. spalio 30 d. 
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VšĮ  ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖS 
BENDRADARBIAVIMO SU KITOMIS APSKRITYJE VEIKIANČIOMIS SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOMIS, KEIČIANTIS INFORMACIJA, PACIENTŲ SRAUTAIS, 

SIEKIANT DIDINTI TURIMŲ IŠTEKLIŲ EFEKTYVUMĄ, PLANAS 

3 lentelė 

I. Situacijos analizė 

Esamos situacijos  

analizės aspektai 

Esamos situacijos  

apibūdinimas 

Identifikuoti pagrindinius 

bendradarbiavimo su kitomis sveikatos 

priežiūros įstaigomis apskrities teritorijoje 

aspektus:  

 

- su kuriomis sveikatos priežiūros 

įstaigomis    bendradarbiaujama 

(pirminio lygio įstaigomis, kitomis 

daugiaprofilinėmis įstaigomis, 

regiono ar rajono ligoninėmis, 

greitosios medicinos pagalbos 

stotimis ir pan.) 

VšĮ Alytaus poliklinika, Alytaus rajono savivaldybės PSPC, 

VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninė, VšĮ Alytaus 

GMP, VšĮ Varėnos ligoninė, VšĮ Lazdijų ligoninė, VšĮ 

Druskininkų ligoninė, VšĮ LSMU Kauno klinikų filialas 

Romainių tuberkuliozės ligoninė, VšĮ Respublikinės Šiaulių 

ligoninės filialas tub. ir plaučių ligų ligoninė, VšĮ Klaipėdos 

tuberkuliozės ligoninė, VšĮ Panevėžio infekcinė ligoninė, 

VšĮ VUL Santariškių klinikų filialas infekcinių ligų ir 

tuberkuliozės ligoninė, UAB „Gilona“, UAB „Alytaus 

medicinos centras, UAB „MediCa“ klinika, UAB „Pagalba 

ligoniui“, UAB Lazdijų savivaldybės PSPC, VšĮ Varėnos 

PSPC, VšĮ Druskininkų PSPC, VšĮ Alytaus miesto 

savivaldybės PSPC. 

- kokiose srityse bendradarbiaujama 

(skubios pagalbos teikimo 

pasiskirstymo, specialistų 

konsultacijų, tyrimų atlikimo ir 

pan.) 

Skubios pagalbos paskirstymo, specialistų konsultacijos, 

tyrimų atlikimo, kaip pavyzdžiui kompiuterinė tomografija, 

magnetinis rezonansas. 

- kokiomis formomis 

bendradarbiaujama (sutarčių 

sudarymas,  keitimasis informacija 

išnaudojant informacines 

technologijas ir diegiamas 

e.sveikatos paslaugas bei kt.) 

Sudarytos sutartys dėl paslaugų teikimo su VšĮ Alytaus 

apskrities S. Kudirkos ligonine, VšĮ VUL Santariškių klinikų 

filialo infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligonine, VšĮ Alytaus 

GMP. 

- poreikis plėsti bendradarbiavimą 

(kokiose srityse, su kokiomis 

įstaigomis, kokiomis formomis ir 

kt.) 

Laboratorinės diagnostikos  srityje, keitimasis informacija 

išnaudojant informacines technologijas ir diegiamas 

elektroninės sveikatos paslaugas 
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                                                                                 II. Bendradarbiavimo tobulinimo priemonės 

 

Eil. 

Nr. 

Orientaciniai klausimai ir problemos, kurių 

sprendimui turi būti formuojamos 

atitinkamos priemonės 

Numatomos 

priemonės 

Konkretūs 

rezultatai, kurių 

tikimasi pasiekti 

įgyvendinus 

priemonę 

Priemonės 

įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingi 

vykdytojai 

(įstaigos 

padaliniai 

Įvykdymas 

2014 metais 

1. 
Aktyvus įstaigos dalyvavimas Sveikatos 

apsaugos ministerijos vystomuose ligoninių 

funkciniuose klasteriuose kardiologijos, 

mirtingumo nuo išorinių priežasčių, 

onkologijos, insulto, neonatologijos ir 

intensyvios terapijos srityse, taikant įvairias 

bendradarbiavimo (sutarčių ir kt.) priemones 

Tolimesnis sutarties 

vykdymas su VšĮ 

Alytaus apskr. S. 

Kudirkos ligonine 

intensyvios terapijos 

srityje 

Savalaikis ir 

kokybiškas paslaugų 

teikimas 

Nuolat 
 

Gydytojai 

Pratęsta sutartis 

su VšĮ Alytaus 

apskrities ligonine 

dėl intensyvios 

pagalbos teikimo 

reanimacijos ir 

intensyviosios 

terapijos skyriuje. 

2. Bendradarbiavimo su kitomis apskrityje 

veikiančiomis įstaigomis tobulinimas (naujų 

bendradarbiavimo formų taikymas, sudarytų 

sutarčių peržiūrėjimas, jų atnaujinimas ar 

papildomų susitarimų sudarymas ir pan.):  

    

 

 

- dėl bendradarbiavimo su šeimos 

gydytojais 

Keitimasis informacija apie 

pacientą, sergamumą 

tuberkulioze ir gydymo 

efektyvumą. 

Plaučių tuberkulioze 

sergamumo mažinimas. 
Nuolat 

Gydytojai ir 

bendrosios 

praktikos 

slaugytojos 

Dalyvauta Alytaus po 

liklinikos, Alytaus ra 

jono PSPC gydytojų 

susirinkimuose ir pa 

teikta išsami ana lizė 

apie tuber kuliozės 

sergamumą Alytaus 

regione. 

 - dėl pacientų aptarnavimo po įstaigos 

darbo valandų 

Tęsti priverstinam gydymui 

pristatomų pacientų 

stacionarizavimą ištisą parą. 

Atvira tuberkulioze 

sergančių izoliavimas ir 

gydymas. 

Nuolat 

Gydytojai ir 

bendrosios 

praktikos 

Užtikrintas priversti 

nam gydymui pris 

tatomų pacientų 



 

 

slaugytojos. stacionarizavimą 

ištisą parą. 

 - dėl pacientų siuntimo konsultuotis 

(registravimo sistemos ir siuntimų 

tvarkos tobulinimas, gydytojų darbo 

grafikų peržiūrėjimas ir pan., siekiant 

pagreitinti konsultacijos suteikimą) 

Elektroninė pacientų 

registracija. 

Savalaikis tuberkulioze 

sergančiųjų išaiškinimas. 
Nuolat 

Kompiuterinės 

informacijos 

specialistas. 

Elektroninė pacientų 

registracija 

nevykdoma, nes nėra 

eilių tuberkuliozės 

ambulatorijoje. 

 
- dėl pacientų siuntimų atlikti tyrimus 

sistemos tobulinimo (dėl laboratorinių, 

brangių tyrimų, tyrimų dubliavimo 

išvengimo ir kt.) 

Gerinti prieinamumą prie 

elektroninės tyrimų 

informacinės sistemos. 

Išvengti laboratorinių 

tyrimų dubliavimo. 
Nuolat 

Administracija, 

gydytojai. 

Įdiegta elektroninė 

tyrimų sistema su 

Alytaus apskrities 

ligoninės laboratorija, 

siekiant greitesnio 

tyrimų atsakymo. 

 
- dėl laisvų stacionaro lovų stebėsenos ir 

apyvartos gerinimo 

Stacionaro lovų stebėjimas 

ir maksimaliai efektyvus 

lovų fondo panaudojimas 

Sumažinti atvira 

tuberkulioze sergančių 

pacientų skaičių. 

Nuolat 

Gydytojai, 

bendrosios 

praktikos 

slaugytojos. 

Maksimaliai išnau 

dojamas lovos užim 

tumas ištisus metus. 

 

- dėl pacientų dalyvavimo atrankinės 

patikros programose skatinimo ir 

srautų valdymo 

BPG dažniau tikrinti 

asocialius ir pacientus 

turėjusius kontaktą su 

sergančiu atsparia TBC. 

Naujai susirgusių 

išaiškinimas. 
Periodiškai PSPC gydytojai. 

Organizuoti profilakti 

niai tyrimai Alytaus 

nakvynės namuose, 

ištirta 42 lankytojai, 

išaiškinti 2 naujai 

susirgę pacientai. 

 
- dėl pacientų ilgalaikio stebėjimo 

problemų sprendimo 
Pastovi  nuolatinė gydymo 

kontrolė. 

Sumažinti atvira plaučių 

tuberkulioze sergančių 

pacientų skaičių. 

Nuolat 

Gydytojai, 

bendrosios 

praktikos 

slaugytojos. 

Stacionare ir ambula 

torijoje vykdomas 

kontroliuojamas 

gydymas. 

 

- dėl greitosios medicinos pagalbos 

paslaugų 

Glaudus   

bendradarbiavimas su 

GMP, sudarytų sutarčių 

tęsimas 

Savalaikis ligonių 

pervežimas ir skubios 

pagalbos suteikimas 

Nuolat 
Ligoninės 

administracija. 

Atnaujinta sutartis su 

Alytaus GMP dėl 

paslaugų teikimo 

ištisą parą, siekiant pa 

gerinti ligonių perveži 

mą ir savalaikės 

pagalbos suteikimą. 

 

- dėl keitimosi informacija įstaigos 

viduje ir su kitomis įstaigomis 

Informacija apie atliktus 

tyrimus TUB 

ambulatorijoje ir PSPC. 

Išvengti tyrimų 

dubliavimo 
Nuolat Gydytojai. 

bendradarbiaujama su 

šeimos gydytojais dėl 

informacijos teikimo 

apie atliktus laboranto 

rinius tyrimus pirmi 

niame sveikatos 

lygyje. 

 - dėl informacijos apie 
Straipsniai spaudoje, 

vietinės radijo ir TV laidose 

Tikslas išaiškinti visus 

sergančius tuberkulioze ir 
Nuolat 

Šeimos 

gydytojai, 

Teikta informacija 

Lietuvos TV laidai 



 

 

bendradarbiavimo viešinimą  apie tuberkuliozę 

prieinamumą išsitirti bei 

gydytis 

juos išgydyti pulmonologai. „Specialus tyrimas“ 

apie pavojinga tuber 

kuliozės infekcija 

sergančių asmenų 

izoliavimą ir jų 

priverstinį gydymą. 

3. Kitos įstaigai aktualios problemos      
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VšĮ  ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖS 

 

PRELIMINARAUS INVESTICIJŲ PLANO VYKDYMAS  

2014 METAIS 

Eil

. 

Nr

. 

 

 

 

 

 

 

Investicijų projekto 

pavadinimas 

 

Numatoma

s investicijų 

projekto 

įgyvendini

mo 

laikotarpis 

(pradžia- 

pabaiga) 

 

Planuojama investicijų projekto vertė (tūkst. litų) 

Investicijų projekto apibūdinimas ir 

pagrindimas 

(tikslas, etapai, veiklos ir kita svarbi 

projektą  L Lapibūdinanti 

informacija) 

Planuojami 

lėšų šaltiniai 

(ES, kita 

tarptautinė 

parama, 

VIP, 

savivaldybių

, nuosavos, 

kt.) 

Viso 

tame tarpe pagal kiekvienus projekto 

įgyvendinimo metus  

Pirmie

ji 

metai 

(priklausomai nuo 

projekto įgyvendinimo 

trukmės) Baigia

-mieji 

metai tarpiniai 

metai 

tarpiniai 

metai 

tarpiniai 

metai 

P L A N A S 

1. VšĮ Alytaus apskrities 

tuberkuliozės ligoninės 

avarinių pastatų 

nugriovimas, avarinio 

administracijos-ūkio pastato 

rekonstravimas, teritorijos 

sutvarkymas ir aptvėrimas 

2014-2016 720,0 535,0 185,0    Nugriauti avarinius pastatus- 5vnt., 5030 

m
3
., rekonstruoti administracinį-ūkinį 

pastatą – 210 m
2
, įrengti privažiavimo 

kelius - 140 m., šaligatvius - 370 m
2
, 

transporto stovėjimo aikšteles - 560 m
2
, 

sutvarkyti ir aptverti ligoninės teritoriją, 

tvoros ilgis - 610 m. 

 

VIP lėšos – 

535000 Lt; 

Nuosavos 

lėšos- 

185000 Lt 

 

V Y K D Y M A S 

 
Kodas Asignavimų valdy 

tojo, investicijų 

projektų įgyvendini 

mo programos,  in 

vesticijų projekto 

Ataskaiti

niu 

laikotarpi

numatyta 

skirti lėšų 

Ataskaiti

niu 

laikotarpi 

panaudot

a lėšų 

Ataskaiti

niu 

laikotarpi 

atlikta 

darbų, 

Lėšų panaudojimo rezultatai 

Atlikta darbų, įsigyta ilgalaikio materialiojo 

ir nematerialiojo turto 

Matavi

mo vnt. 

Planinis 

dydis 

Faktinis 

dydis 

Skirtumas 

(+,-) 



 

 

pavadinimas  (tūkst. 

litų) 

(kasinės 

išlaidos) 

 (tūkst. 

Lt) 

įsigyta  

ilgalaikio 

turto  

(tūkst. Lt) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

01.02

1 

„Viešosios įstaigos 

Alytaus apskrities 

tuberkuliozės 

ligoninės avarinių 

pastatų nugriovimas, 

avarinio 

administracijos-ūkio 

pastato 

rekonstravimas, 

teritorijos 

sutvarkymas ir 

aptvėrimas“  

 

 

 

 

350,0 

 

 

 

 

350,0 

 

 

 

 

350,0 

1. Administracijos-ūkio pastato 

rekonstravimas: 

1.1.Šiferio stogo ardymas, naujos skardos 

dangos įrengimas 

1.2. Fasadų šiltinimas ir tinkavimas 

1.3. Mūrinės pertvaros 

1.4. Akyto betono blokelių siena 

1.5. Grindų pagrindo įrengimas 

1.6. Patalpų sienų tinkavimas 

1.7. Langų ir durų įrengimas 

1.8. Biokuro katilinės įrengimas 

1.9. Nuotekų valymo įrenginiai 

2. Avarinių pastatų nugriovimas 

2.1. Betoninių pamatų/perdangų/ sienų 

ardymas 

2.2. Statybinių šiukšlių išvežimas 

2.3. Rūsių duobių užpylimas gruntu 

vnt 

 

m
2 

 

m
2
 

m
2
 

m
2
 

m
2
 

m
2
 

vnt 

vnt 

vnt 

vnt 

m
3
 

 

t 

m
3
 

1 

 

310 

 

190 

36 

20 

190 

310 

27 

1 

1 

3 

87 

 

95 

78 

1 

 

310 

 

190 

36 

20 

190 

310 

27 

1 

1 

3 

87 

 

95 

78 

0 

 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 
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Eil. 

Nr. 

 

Uždavinys 

 

Numatomos priemonės alkoholio, 

tabako ir narkotikų vartojimo 

mažinimui 

Konkretūs 

rezultatai, kurių 

tikimasi pasiekti 

įgyvendinant 

priemonę 

Priemonės 

įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingi 

vykdytojai 

(įstaigos 

padaliniai) 

Vykdymas 

2014 metais 

1. Užtikrinti alkoholinių 

gėrimų ir tabako gaminių 

vartojimo kontrolę įstaigoje 

ir jos teritorijoje 

1. Įstaigos patalpose ir teritorijoje 

įrengti/iškabinti atitinkamus 

ženklus, informuojančius ligoninės 

personalą, pacientus bei lankytojus 

apie draudimą rūkyti, vartoti kitas 

psichoaktyviąsias medžiagas 

Sumažės ar neliks 

vartojančių alko 

holinius gėrimus 

ir tabako gami 

nius 

2013 m.   

IV ketvirtį 

Slaugos admi 

nistrtorius 

Ligoninės ir ambula 

torijos skelbimų lento 

se iškabinta informa 

cija apie narkotikų, 

rūkymo ir psichotro 

pinių medžiagų žalą 

2. Informuoti darbuotojus apie 

teisės aktuose ir įstaigos vadovo 

įsakymuose numatytą atsakomybę 

esant neblaiviam darbe 

Užtikrinta darbuo 

tojų darbo draus 

mė, sumažinta 

galimybė  nelai 

mingiems atsiti 

kimams ir nepa 

geidaujamiems  

įvykiams darbe 

Visuotinuose 

susirinkimuo

se 

 

Periodiškai 

Padalinių 

vadovai 

Visuotiname susirin 

kime, darbuotojai supa 

žindinti su teisės ak 

tais, kuriuose numa 

tyta atsakomybė už 

pasirodymą darbe es 

ant neblaiviam ar ap 

svaigusiam nuo psicho 

tropinių medžiagų. 

Darbuotojai savo pa 

reigų instruk cijose 

yra pasirašę už  atsa 

komybę esant neblai 



 

 

viam ar apsvaigusiam 

nuo psichotropinių  

medžiagų darbe, bei 

numatytą atsakomybę 

3. Įstaigos vadovo nustatyta tvarka 

tikrinti ligoninės transporto priemo 

nes variuojančių darbuotojų 

blaivumą 

Sumažinta galimy 

bė įvykti auto 

įvykiui  

 
 

Nuolat 

Budintis 

gydytojas, 

slaugos 

administratori

us 

Budintis gydytojas 

kiek vieną dieną 

tikrina vairuo tojų 

sveikatą (blaivumą) 

ir atžymi kelionės 

lapuose 

2. Vykdyti psichoaktyviųjų 

medžiagų vartojimo 

prevencijos priemones 

1. Įstaigos padaliniuose bei 

internetinėje svetainėje talpinti ir 

nuolat atnaujinti informacinę bei 

vaizdinę medžiagą alkoholio, 

tabako ir narkotikų vartojimo 

prevencijos temomis 

Sumažės ar neliks 

vartojančių alko 

holinius gėrimus 

ir tabako gami 

nius 

2013 m.   

IV ketvirtį 

Slaugos 

administratori

us, IT 

specialistas 

Įstaigos padaliniuose, 

in terrnetinėje 

svetainėje išplatinta 

medžiaga apie 

narkotikų, alkoholio, 

rūky mo žalą (nuolat 

transliuo jama). 

2. Kiekviename įstaigos 

padalinyje iškabinti skelbimus bei 

internetinėje svetainėje talpinti 

informaciją apie gydymosi ir 

reabilitacijos galimybes Lietuvoje 

asmenims, priklausomiems nuo 

psichoaktyviųjų medžiagų 

Sumažės ar 

neliks vartojan 

čių alkoholinius 

gėrimus ir tabako 

gaminius 

2013 m.   

IV ketvirtį 

Slaugos admi 

nistratorius, 

padalinių 

vadovai  

Internetinėje svetai 

nėje ir padalinių 

skelbimų lento se 

išplatinta informaci 

ja, kur kreiptis norint 

atsisa kyti žalingų 

įpročių (rūky mo, 

alkoholio, narkotikų). 

3. Vykdyti prevencines priemones, 

skatinančias pacientus nerūkyti, 

nevartoti kitų psichoaktyviųjų 

medžiagų, o rūkančius ir var 

tojančius kitas psichoaktyvią sias 

medžiagas atsisakyti šio žalingo 

įpročio 

Sumažės ar neliks 

vartojančių alko 

holinius gėrimus 

ir tabako gami 

nius 

Nuolat Gydytojai 

Slaugytojos 

Ligoninės personalas 

nuolat diskutuoja su 

pacientais apie žalin 

gus įpročius, jų 

poveikį sveikatai ir jų 

prevenciją. 

3. Sudaryti galimybes 

specialistams nuolat 

tobulinti kvalifikaciją 

1. Organizuoti priėmimo skyriaus 

darbuotojų mokymus, kaip 

atpažinti ir elgtis su apsvaigusiais 

Užtikrintas būti 

nosios pagalbos 

suteikimas 

Periodiškai Direktoriaus 

pavaduotojas 

Direktoriaus pavaduo 

tojas medicinai, dar 

buotojų visuotiniuose 



 

 

psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimo prevencijos 

klausimais  

nuo psichoaktyviųjų medžiagų 

asmenimis 

medicinai susirinkimuose moko 

personalą, kaip atpa 

žinti pacientą aps 

vaigusį nuo narko 

tikų, alkoholio, infor 

muoja kaip elgtis su  

agresyviais ir aps 

vaigusiais pacientais 

2. Organizuoti mokymus sveikatos 

priežiūros  specialistams 

psichoaktyviųjų medžiagų 

vartojimo prevencijos klausimais  

Sveikatos priežiūros 

dar buotojai nuolat 

bendrauja su pacien 

tais aiškina apie alko 

holio, rūkymo, narko 

tikų, psichotropinių 

me džiagų žalą. Patys 

lanko seminarus. 
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PRIEMONIŲ PLANAS, UŽTIKRINANTIS IŠSAMŲ IR OBJEKTYVŲ 

NEPAGEIDAUJAMŲ ĮVYKIŲ REGISTRAVIMĄ 
9 lentelė 

 

 

I. Informacija apie nepageidaujamus įvykius 2014  metais 

 

 

 

 

Eil. 

Nr.  

 

Esamos situacijos  

apibūdinimo pagrindiniai aspektai 

 

 

Informacija apie nepageidaujamus įvykius 

praėjusiais kalendoriniais metais 

1. Kokia informacija apie privalomus registruoti 

nepageidaujamus įvykius registruojama (įvykių 

skaičius ir kt.) 

1.1. Teikiant sveikatos priežiūros paslaugas 

susijusias su: 

1.1.1. Medicinos prietaisų naudojimu; 

1.1.2. Kraujo ir jo komponentų ruošimu ir 

transfuzija; 

1.1.3. Vaistinių preparatų naudojimu; 

1.1.4. Hospitaline infekcija; 

1.1.5. Radiacine sauga. 

1.2. Teikiant slaugos paslaugas; 

1.3. Perkeliant ligonį į kitą gydymo įstaigą arba 

skyrių; 

1.4. Užtikrinant ligonių saugumą ir rėžimą 

įstaigoje. 

 

 

 

 

Nebuvo  

 

 

 

 

 

Nebuvo 

Nebuvo 

 

Nebuvo 

2. Kokia informacija apie neprivalomus registruoti 

nepageidaujamus įvykius registruojama (įvykių 

skaičius ir kt.) 

2.1. Ligonio mirties atveju; 

2.2. Kilus pavojui gyvybei; 

2.3. Tenka hospitalizuoti arba pailginti 

stacionarinio ar ambulatorinio gydymo trukmę 

ir/ar skirti papildomą gydymą/intervenciją. 

2.4. Atsiranda invalidumas/neįgalumas. 

 

 

 

Nebuvo 

Nebuvo 

Nebuvo 

 

 

Nebuvo 

3. Kokiose srityse yra būtinas papildomas 

nepageidaujamų įvykių registravimas: 

3.1. Nenumatyti nepageidaujami įvykiai sukėlę 

sveikatos sutrikimą/mirtį. 

 

 

 

Nebuvo 

4. Nepageidaujamų įvykių registravimo trūkumai: 

4.1 Nepakankamos įstaigos personalo žinios 

apie nepageidaujamų įvykių registravimo 

sistemą, įvykių prevenciją, valdymą. 

 

 

Nebuvo 

5. Problemos, kylančios registruojant 

nepageidaujamus įvykius: 

5.1. Pasitikėjimo stoka; 

5.2. Baimė būti nubaustiems; 

5.3. Skepticizmas; 

5.4. Nepilnai aiški registracijos procedūra 

personalui. 

 

 

Nebuvo 

Nebuvo 

Nebuvo 

Nebuvo 

 



 

 

       
                         PATVIRTINTA 

VšĮ Alytaus apskrities                                                 

tuberkuliozės ligoninės 

                                                                                                                                                                                                                    direktoriaus 2013 m. spalio 30 d.  

      įsakymu Nr.V-38 

 

       VšĮ  ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖS 10 lentelė  
 

II. Priemonių planas, užtikrinantis išsamų ir objektyvų nepageidaujamų įvykių registravimą 

Eil 

Nr 

Orientaciniai klausimai ir problemos, 

kurių sprendimui turi būti formuojamos 

atitinkamos priemonės 

Numatomos priemonės, užtikrinančios 

išsamų ir objektyvų nepageidaujamų įvykių 

registravimą 

Konkretūs 

rezultatai, kurių 

tikimasi pasiekti 

įgyvendinant 

priemonę 

Priemonės 

įgyvendinimo 

terminas 

Atsakingi 

vykdytojai 

(įstaigos 

padaliniai) 

Įvykdymas 

1. 

Priežasčių, sukeliančių kontroliuojančių 

subjektų nustatytus privalomų registruoti 

nepageidaujamų įvykių registravimo 

trūkumus, šalinimas 

Įstaigos darbuotojų supažindinimas su : 

 Nepageidaujamais įvykiais; 

 Nepageidaujamų įvykių priežastimis; 

 Nepageidaujamų įvykių nustatymu; 

 Nepageidaujamų įvykių registracija. 

Nepageidaujamų 

įvykių prevencija, 

registravimas. 

2013 m. II ketv. Pavaduotojas 

medicinai, 

auditorius. 

Parengtas ir direkto 

riaus 2013-06-20 įsa 

kymu Nr.V-24 patvir 

tintas nepageidauja 

mų įvykių registravi 

mo aprašas 

2. 

Registruojamų neprivalomų registruoti 

nepageidaujamų įvykių sąrašo 

peržiūrėjimas ar sudarymas (jeigu nebuvo 

registruojami, atsižvelgiant į teikiamų 

paslaugų specifiką) 

Registruojamų neprivalomų registruoti 

nepageidaujamų įvykių sąrašo sudarymas ir 

patvirtinimas, įvertinus įstaigos med. personalo 

ir administracijos pasiūlymus. 

Įstaigos med. perso 

nalo iniciatyvos ir 

motyvacijos sukū 

rimas. Tai atlikti ir 

vykdyti. 

2014 m. I ketv. Pavaduotojas 

medicinai, 

auditorius. 

Nustatinėjami nepri 

valomi registruoti ne 

pageidaujami įvykiai 

med. personalo siūly 

mu, sudaromas sąra 

šas  

3. 

Registravimo proceso tobulinimo 

priemonės 

Įstaigos personalo mokymo programos 

sukūrimas, patvirtinimas ir vykdymas. 

Sukurti sąlygas 

nepageidaujamų 

įvykių prevencijos 

vykdymui.  

2013 m. IV 

ketv. 

Pavaduotojas 

medicinai, 

auditorius. 

Parengta ir patvirtin 

ta medicinos persona 

lo mokymo progra 

ma 

4. 

Registravimo vadybos gerinimas Įstaigos personalo mokymo programos 

įgyvendinimas. 

Sukurti ir įdiegti vieningą nepageidaujamų 

įvykių registravimo, stebėsenos ir prevencijos 

sistemą. 

Darbuotojų ugdy 

mas, motyvacijos 

sukūrimas. 

LR Sveikatos apsau 

gos ministerija. 

2013-2014m. Pavaduotojas 

medicinai, 

auditorius. 

Mokymo programos 

įgyvendinimas įstai 

gos ambulatorijoje ir 

stacionare 

5. 

Vidaus audito veiklos tobulinimas, 

procedūrų tikslinimas 

Baigti atnaujinti įstaigos sveikatos priežiūros 

paslaugų standartus ir organizacines proce 

dūras įstaigos kokybės vadybos sistemos 

Sveikatos priežiūros 

paslaugų 

veiksmingumas, 

2014 m Pavaduotojas 

medicinai, 

auditorius. 

Įstaigos kokybės vady 

bos sistemos vadove 

atnaujinta 75 kokybės 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vadove. prieinamumas, 

efektyvumas, 

našumas, 

tęstinumas. 

vadybos organizacinės 

procedūros ir sveika 

tos priežiūros pasalu 

gų standartai  

6. 

Įstaigos darbuotojų informuotumo 

gerinimas, mokymas 

Mokymo programos parengimas ir vykdymas 

kokybės vadybos sistemos klausimais. 

Įstaigos darbuotojų 

susipažinimas su ko 

kybės vadybos sis 

tema (t.t. nepagei 

daujamų įvykių). 

2014 m. Pavaduotojas 

medicinai, 

auditorius. 

Susirinkimuose medi 

cinos personalas 

mokomas pagal 

parengtą programą 

7. 

Informacijos valdymo tobulinimas, 

keitimasis informacija (periodiškai 

organizuojant aptarimus, darbuotojų 

apklausas ir kt.) 

Darbuotojų susitikimai.  

Darbuotojų apklausa. 

Darbuotojų mokymo programos.  

Personalo ir pacien 

tų pasitenkinimas. 

Sveikatos priežiū 

ros paslaugų koky 

bė, sauga, prieina 

mumas, efektyvu 

mas, tinkamumas. 

Kas metai. Pavaduotojas 

medicinai, 

auditorius. 

Atliekamos persona 

lo ir pacientų anoni 

minės apklausos, dis 

kutuojama aktualiais 

paslaugų kokybės 

gerinimo klausimais 
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VIEŠOJI  ĮSTAIGA 

ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖ 

DIREKTORIUS 

              

                                                                

ĮSAKYMAS 

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS  ALYTAUS APSKRITIES TUBERKULIOZĖS LIGONINĖS 

ELGESIO KODEKSO TVIRTINIMO 

 

 
2013  m. rugpjūčio 26 d. Nr. V- 33 

Alytus 

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2013 m. balandžio 9 

d. įsakymo Nr. V-344 1.5 punktu 

1. T v i r t i n u  pridedamą VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės elgesio kodeksą; 

2. N u r o d a u  sekretorei Julijai Juonienei su elgesio kodeksu supažindinti visus įstaigos 

darbuotojus jiems pasirašant. 

 

 

Direktorius Romualdas Radivonas 

 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĮSAKYMO VYKDYMAS 
 

 

 Vadovaujantis VšĮ Alytaus apskrities tuberkuliozės ligoninės Elgesio kodekso 

nuostatomis, visuotiniame darbuotojų susirinkime su kodeksu supažindinti visi 

įstaigos darbuotojai jiems pasirašant. 

 Visuotiniame darbuotojų susirinkime 2013 m. spalio 29 d. iš VšĮ Alytaus apskrities 

tuberkuliozės ligoninės darbuotojų išrinkta 5 narių etikos komisija. Pirmininku 

komisija išsirinko gydytoją Joną Gogelį. 

 Ataskaitiniu laikotarpiu nebuvo gauta nė vieno rašytinio pacientų ar darbuotojų 

skundo dėl teikiamų paslaugų kokybės ar medicininės etikos ir deontologijos principų 

ir kodekso pažeidimo, korupcijos ar diskreditavimo. 

 

 

 

 

 

Direktorius Romualdas Radivonas 

 


