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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JURBARKO LIGONINĖS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2019-04-03
Jurbarkas

I. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ, ĮGYVENDINANT ĮSTATUOSE 
NUSTATYTUS VEIKLOS TIKSLUS

Viešoji įstaiga Jurbarko ligoninė (toliau – Jurbarko ligoninė) yra Lietuvos nacionalinės 
sveikatos sistemos rajono lygmens viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, 
teikianti jos įstatuose numatytas antrines asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

Įstaigos vizija – tai antrinio lygio daugiaprofilinė gydymo įstaiga, nuolat siekianti 
sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir optimalių sąlygų pacientams ir darbuotojams. 

Įstaigos misija – teikti pacientams saugias, mokslu pagrįstas, kokybiškas, atitinkančias 
pacientų poreikius ir lūkesčius sveikatos priežiūros paslaugas, naudojantis turimais ištekliais, 
atsižvelgiant į steigėjo ir paslaugų užsakovo reikalavimus. Užtikrinti pacientų privačios 
informacijos saugumą, žmogiškąją pagarbą ir orumą. Aktyviai dalyvauti visuomenės ir asmens 
sveikatos stiprinime bei mokyme. Prisiimti visišką atsakomybę už žmones, kuriems įstaiga teikia 
paslaugas. 

Įstaigos strategija:
- nuolat laikytis bei tobulinti LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus atitinkančios 

kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą;
- nuolat gerinti teikiamų paslaugų kokybę, vadovaujantis naujaisiais medicinos 

mokslo pasiekimais;
- siekti kiekvieno įstaigos darbuotojo atsakomybės už savo darbo kokybę pagal 

užimamas pareigas ir kompetenciją; 
- sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją; 
- nuolat pritaikyti praktikoje naujausius pacientų ištyrimo ir gydymo metodus; 
- diegti ir plėtoti naujausias informacines sistemas darbo vietose;
- gerinti ligoninės infrastruktūrą modernizuojant pastatus ir aplinkos atnaujinimą.
Jurbarko ligoninė atlieka savo funkcijas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos, 
Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės sveikatos draudimo ir 
kitais įstatymais bei teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, norminiais aktais, 
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus 
įsakymais, kitais teisės aktais bei Jurbarko ligoninės įstatais. 

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – vadovaujantis šiuolaikiniais kokybės vadybos 
standartais, organizuoti ir teikti kokybiškas ir kvalifikuotas licencijose nurodytas sveikatos 
priežiūros paslaugas, gerinti gyventojų sveikatą, mažinti sergamumą ir mirtingumą.

Įstaigos struktūra. Jurbarko ligoninėje yra šie skyriai: Vidaus ligų, Reabilitacijos, 
Psichosomatinis, Reanimacijos-intensyvios terapijos ir operacinės, Chirurgijos ir ortopedijos 
traumatologijos, Vaikų ligų, Priėmimo-skubios pagalbos, Palaikomojo gydymo ir slaugos, 
Radiologijos, Fizinės medicinos ir reabilitacijos, Centralizuotas sterilizacijos; taip pat 
Konsultacinė poliklinika, Klinikinės diagnostikos laboratorija. 2018 m. gruodžio 1 d. Jurbarko 
rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-232 „Dėl Jurbarko rajono 
savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-162 „Dėl Viešosios įstaigos 



Jurbarko ligoninės įstatų, valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“ buvo 
uždarytas Ginekologijos skyrius, paliekant planines ginekologijos dienos chirurgijos paslaugas 
Chirurgijos ir ortopedijos traumatologijos skyriaus sudėtyje. 

Jurbarko ligoninės licencijuotų paslaugų sąrašas. 1999 m. gruodžio 17 d. Jurbarko 
ligoninei išduota Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklos tarnybos prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos licencija Nr. 1107 (papildyta 2019 m. sausio 9 d.), pagal kurią Jurbarko 
ligoninei suteikta teisė užsiimti asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti šias paslaugas:

- antrinės stacionarinės sveikatos priežiūros: vidaus ligų, vaikų ligų II, suaugusių 
chirurgijos, suaugusių ortopedijos ar traumatologijos IIA, IIB, IIC, psichiatrijos II, reanimacijos ir 
intensyvios terapijos I-I (vaikų ir suaugusiųjų), reanimacijos ir intensyvios terapijos I-I (vaikų ir 
suaugusiųjų), reanimacijos ir intensyvios terapijos I-II (suaugusiųjų), reanimacijos ir intensyvios 
terapijos II (suaugusiųjų); 

- antrinės stacionarinės medicininės reabilitacijos II (nervų sistemos ligų, judamojo-
atramos aparato pažeidimų);

- antrinės stacionarinės palaikomosios reabilitacijos II (nervų sistemos ligų, 
judamojo-atramos aparato pažeidimų);

- pirminės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros: palaikomojo gydymo ir 
slaugos, paliatyviosios pagalbos (suaugusiųjų ir vaikų);

- antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos: vidaus ligų, 
neurologijos, kardiologijos, endokrinologijos, gastroenterologijos, pulmonologijos, 
dermatovenerologijos, otorinolaringologijos, oftalmologijos, anesteziologijos ir reanimatologijos, 
fizinės medicinos ir reabilitacijos, ortopedijos ir traumatologijos, nefrologijos, urologijos, 
akušerijos ir ginekologijos, vaikų ligų, vaikų kardiologijos, vaikų neurologijos, vaikų 
pulmonologijos, vaikų endokrinologijos, chirurgijos, psichiatrijos; 

- ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos: psichoterapijos, 
endoskopijos, echoskopijos, radiologijos (rentgenodiagnostikos, ultragarsinių tyrimų), suaugusiųjų 
ambulatorinės reabilitacijos II (nervų sistemos ligų, judamojo-atramos aparato pažeidimų), 
suaugusiųjų ambulatorinės reabilitacijos I (judamojo-atramos aparato pažeidimų), vaikų 
ambulatorinės reabilitacijos II (vaikų nervų sistemos ligų, vaikų judamojo-atramos aparato 
pažeidimų, vaikų kvėpavimo sistemos ligų;

- bendrąsias asmens sveikatos priežiūros: akušerio-akušerio praktikos, slaugos 
(bendrosios praktikos slaugos, psichikos sveikatos slaugos), kineziterapijos, ergoterapijos, masažo, 
dienos chirurgijos (I-VI), dienos stacionaro (psichiatrijos dienos stacionaro), laboratorinės 
diagnostikos ir atlikti tyrimus (atliekami Klinikinės diagnostikos laboratorijoje).

2018 m. pradėtos teikti naujos ambulatorinės vaikų kardiologo paslaugos. 
Įstaigos vadovas. 2018 m. sausio 31 d. iš įstaigos vyriausiojo gydytojo pareigų pasitraukė 

Aivaras Šlekys. 2018 m. birželio 1 d. Jurbarko rajono savivaldybės mero potvarkiu Nr. P7-61 „Dėl 
Rūtos Lukšienės paskyrimo VšĮ Jurbarko ligoninės vyriausiąja gydytoja“ viešosios įstaigos 
Jurbarko ligoninės vyriausiojo gydytojo pareigas pradėjo eiti Rūta Lukšienė. 

2018 m. įstaigos vadovas išklausė Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (toliau – 
LNSS) įstaigos vadovui privalomą 24 val. kvalifikacijos tobulinimo programos modulį „Sveikatos 
teisės pagrindai“, mokymus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais, išlaikė žinių patikrinimo 
testą. 

Vadovaujantis LNSS Šakos kolektyvinės sutarties darbo apmokėjimo tvarkos nuostatais 
nuo 2018 m. gegužės 1 d. mažiausiai uždirbantiems sveikatos priežiūros specialistams 
(gydytojams ir bendrosios praktikos slaugytojams) darbo užmokestis buvo padidintas vidutiniškai 
20–26 proc. Nuo 2018 m. lapkričio mėn. bendrosios praktikos slaugytojų atlyginimai dar kartą 
buvo padidinti iki 600,00 Eur vienam etatui (pasiektas privalomas slaugytojų pagrindinio darbo 
užmokesčio pastoviosios dalies dydis). Per metus darbo užmokestis bendrosios praktikos 
slaugytojoms padidėjo vidutiniškai 39 proc. 2018 m. gruodžio mėn. buvo padidintas gydytojų 
darbo užmokestis vidutiniškai 20 proc. 



Jurbarko ligoninėje UAB „Eurointegracijos projektai“ 2018 m. balandžio 
mėn. parengė ir pristatė viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės veiklos optimizavimo planą, kuriuo 
vadovaujantis pradėtas įstaigos pertvarkos procesas. Įgyvendinant plane išdėstytas rekomendacijas 
buvo peržiūrėtas įstaigos darbuotojų skaičius padaliniuose, jų etatai, automobilių parkas, 
atsakingai vertinama įvairių pirkimų būtinybė. Nuo 2018 m. gegužės mėn. iš viso buvo atleisti 22 
įvairių pareigybių darbuotojai, sumažinta – 32,55 etatai. 

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. T2-232 „Dėl 
Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. T2-162 „Dėl Viešosios 
įstaigos Jurbarko ligoninės įstatų, valdymo struktūros ir pareigybių sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“, 
pritarta vieno iš finansiškai nuostolingiausio Ginekologijos skyriaus uždarymui, paliekant 
akušerio-ginekologo konsultacijas Konsultacinėje poliklinikoje ir planines ginekologijos dienos 
chirurgijos paslaugas. Buvusio skyriaus patalpose įsikūrė Reabilitacijos skyrius ir 10 lovų 
Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus. Atleidus Ginekologijos skyriaus darbuotojus ir 
užtikrinant likusių Reabilitacijos ir Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrių bendro slaugytojų posto 
išlaikymą buvo priimta naujų darbuotojų: 2 bendrosios praktikos slaugytojai – 1,25 etato, 4 
slaugytojų padėjėjai – 4 etatai. Buvo parduoti 4 nereikalingi ir netinkami naudoti įstaigos 
automobiliai. 

Siekiant padidinti mokamų paslaugų dalį Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2018 m. 
birželio 28 d. sprendimu Nr. T2-165 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 
31 d. sprendimo Nr. T2-216 „Dėl Viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės mokamų paslaugų įkainių 
sąrašo tvirtinimo“ pakeitimo“ buvo padidinta Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje 
besigydantiems pacientams mokamos globos lovadienio kaina nuo 17,00 Eur iki 23,30 Eur. 

Jurbarko ligoninės Vaikų ligų skyrius taip pat yra nuostolingas, tačiau dėl vaikų sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamumo išlaikymo, Jurbarko rajono gyventojų ekonominio ir socialinio 
gerbūvio, nuspręsta skyrių išlaikyti, ieškant finansinės paramos. Tuo tikslu 2018 m. spalio mėn. 
Jurbarko ligoninė kreipėsi į Jurbarko rajono savivaldybės tarybą, prašydama padengti Vaikų ligų 
skyriaus 2018 m. susidariusį finansinį nuostolį – 33 778,14 Eur. Iš Jurbarko rajono savivaldybės 
biudžeto buvo skirta finansinė parama – 32 311,00 Eur. 

2018 m. padidėjus teritorinių ligonių kasų finansavimui tam tikrose paslaugų grupėse ir 
gavus paramą iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto, buvo aktyviai stengiamasi sumažinti 
įstaigos įsiskolinimus. Pagal tiekėjo sudarytą skolų mokėjimo grafiką buvo pilnai atsiskaityta su 
AB „Kauno energija“, sumažintas įsiskolinimas VšĮ „Bruneros“, VšĮ Nacionaliniam kraujo centrui 
ir kitiems tiekėjams. Per 2018 m. skolos tiekėjams sumažėjo 334 880,00 Eur. Įstaigos 
įsiskolinimams padengti iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto gauta finansinė parama –          
37 689,00 Eur.

2018 m. gavus papildomų lėšų iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto bei siekiant 
pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, buvo įsigyta nauja medicininė įranga: 
nazofaringolaringoskopas su šviesos šaltiniu, du elektrokardiografai, automatinė švirkštinė pompa, 
chirurginis atsiurbėjas ir biopsinė šaudyklė prostatos biopsijai atlikti (iš viso – 10 101,80 Eur, iš jų 
– 10 000,00 Eur savivaldybės biudžeto lėšos).

Tęsiant elektroninės sveikatos sistemos projektą buvo pastoviai tobulinami elektroniniai 
dokumentai – receptai, gydymo stacionare ligos istorijų epikrizės, siuntimai, ataskaitos. Taupymo 
tikslu naujos kompiuterinės įrangos nebuvo įsigyta. 2018 m. visų kompensuojamųjų vaistų ir 
medicinos pagalbos priemonių receptų 74,1 proc. buvo elektroniniai.

Vadovaujantis Jurbarko ligoninėje įdiegta kokybės vadybos sistema, 2018 m. atlikti 3 
planiniai auditai. Auditų metu nustatytos neatitiktys įformintos, nustatytos priežastys, atlikti 
koregavimo bei korekciniai veiksmai. 2018 m. gautas 1 raštiškas skundas dėl teikiamų paslaugų 
kokybės. Skundą išnagrinėjo Medicinos etikos komisija, neatitikčių nenustatyta, skundas 
nepagrįstas. 2018 m. birželio 11 d. įstaigoje vyko kokybės vadybos sertifikavimo priežiūros 
auditas. Audito metu buvo stebima įstaigos veikla, vertinami dokumentai, procesų rezultatyvumas, 
kalbinami darbuotojai. Audito metu nustatyta 1 žymi ir 3 nežymios neatitiktys dokumentuose. 



Išanalizavus neatitikčių atsiradimo priežastis, buvo įgyvendinti koregavimo veiksmai. Taip pat 
audito metu surinkta pakankamai įrodymų, patvirtinančių, jog įstaigoje įdiegta ir palaikoma 
kokybės vadybos sistema atitinka taikomo LST EN ISO 9001:2015 standarto reikalavimus, 
vykdoma kokybės vadybos sistemos priežiūra ir nuolatinis tobulinimas. 

Jurbarko ligoninėje vykdomos baigiančių gydymą pacientų apklausos, pateikiant jiems 
užpildyti asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo anketas. Du kartus metuose anketų 
duomenys analizuojami ir apibendrinti perduodami metų gale Valstybinei akreditavimo sveikatos 
priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Pacientų bendras pasitenkinimo 
įstaigos teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis apskaičiuojamas, išvedant 
teigiamo įvertinimo anketų skaičiaus ir visų apklausoje dalyvavusių anketų skaičiaus santykį.  
2018 m. anketinių duomenų analizės rezultatai bei apskaičiuotas įstaigos pacientų pasitenkinimo 
skaičius suteiktomis paslaugomis lygis – 0,99 (97 proc. anketų gavo teigiamą 7–10 balų 
įvertinimą).

2018 m. papildytas slaugos proceso valdymo aprašas, apimantis slaugos protokolus bei 
tvarkas, peržiūrėti kokybės vadybos dokumentai, procedūros, atlikta ligoninės SWOT (SSGG) 
analizė, kurioje įvardintos stiprybės, silpnybės, galimybės ir grėsmės, atlikta rizikos veiksnių 
vertinimo ir valdymo plano įgyvendinimo analizė, aptartos rizikos ir sudarytas rizikų valdymo 
planas 2019 m. 

2018 m. vyriausiojo gydytojo įsakymu paskirtas darbuotojas, atsakingas už Jurbarko 
ligoninės internetinės svetainės priežiūrą (reguliarų aktualios informacijos atnaujinimą, pateikimą, 
pagal poreikį informuojant informacinių technologijų specialistus dėl informacijos patalpinimo ir 
techninių darbų atlikimo). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio   
18 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų 
interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“, įstaigos internetinė svetainė buvo visiškai atnaujinta: 
tapo patogi naudojantis mobiliuoju telefonu, patogiai išdėstytas meniu, leidžiantis užsiregistruoti 
pas gydytoją internetu ir greitai rasti reikiamą informaciją apie gydytojų darbo laiką, nemokamas 
bei mokamas paslaugas, kontaktus, korupcijos prevenciją, pateikti atsiliepimą apie suteiktas 
paslaugas. Taip pat plečiama informacija anglų kalba, tobulinama versija neįgaliesiems.

2018 m. Jurbarko ligoninės korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo 2017–2019 m. 
priemonių planas įvykdytas 92,6 proc. (iš 27 priemonių įgyvendintos 25). Ataskaita apie 
korupcijos prevencijos priemonių plano 2018 m. įvykdymą paskelbta įstaigos internetinėje 
svetainėje. 2018 m. gegužės mėn. Jurbarko ligoninė pateikė informaciją Sveikatos apsaugos 
ministerijai dėl Šakinės korupcijos prevencijos programos ir priemonių plano vykdymo už 2015, 
2016, 2017 metus. Tą patį mėnesį buvo pateikta išsami informacija Jurbarko rajono savivaldybės 
Antikorupcijos komisijai dėl Jurbarko ligoninės korupcijos prevencijos vykdymo 2017–2018 m.

2018 m. iš įstaigos lėšų buvo atlikti patalpų remonto darbai Konsultacinės poliklinikos 
koridoriaus, Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus (dušo kabinos įrengimas), Klinikinės 
diagnostikos laboratorijos personalo, Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus vandens 
procedūrų bei Radiologijos skyriaus rentgeno kabineto patalpose. Uždarius Ginekologijos skyrių, 
Konsultacinėje poliklinikoje įrengtas ginekologijos ir procedūrų kabinetai, Reabilitacijos skyrius 
perkeltas į Ginekologijos skyriaus patalpas, o Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius – į 
Reabilitacijos skyriaus patalpas. Tuo tikslu buvo suremontuoti du gydytojų ir kitų specialistų 
kabinetai, pacientų tualetai, įrengta vieta mobiliai voniai.

2018 m. pradėtas įgyvendinti įstaigos vandentiekio įvado, vandens apskaitos mazgo ir 
dalies vidaus vandentiekio tinklų rekonstravimo projektas, finansuotas iš Jurbarko rajono 
savivaldybės biudžeto. Prieš tai iš įstaigos lėšų atlikti projekto rekonstravimo darbų ir projekto 
ekspertizės pirkimai.

2018 m. spalio mėn. 11 d. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos Tauragės departamento Jurbarko skyriaus specialistai atliko planinį 
patikrinimą. Patikrinimo metu nustatyta, kad Jurbarko ligoninė asmens sveikatos priežiūros 
paslaugas teikia pažeisdama Lietuvos higienos normos HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros 



įstaigos: bendrieji reikalavimai“ 13, 35, 41 ir 42 punktų bei HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros 
įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“, 17 ir 114 punktų reikalavimus (Reanimacijos-
intensyvios terapijos ir operacinės, Chirurgijos ir ortopedijos traumatologijos, Psichosomatinio, 
Priėmimo-skubios pagalbos skyrių, pastato laiptinių patalpų neatitiktys). Buvo pateikti nurodymai 
pažeidimams ištaisyti, kurių dalis pradėta koreguoti 2018 m. Visiškam neatitikimų pašalinimui 
reikalingos didelės lėšos, kurių pati įstaiga skirti negali. Dėl neatitikimų korekcijos ir intensyvios 
terapijos konsolių įrengimo Reanimacijos-intensyvios terapijos ir operacinės skyriuje finansavimo 
2018 m. buvo kreiptasi į Jurbarko rajono savivaldybę, tačiau finansavimas nebuvo skirtas.

II. DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS PERSONALĄ

2018 metais gruodžio 31 d. Jurbarko ligoninėje dirbo 257 darbuotojai. Nuo metų pradžios 
ir pradėjus vykdyti optimizavimo planą 2018 m. buvo atleisti 32 darbuotojai, priimta į darbą 12 
darbuotojų. Įstaigos darbuotojų kaitos rodiklis – 8,56 proc. 

Darbuotojų skaičius (kartu su antrose pareigose dirbančiais)

Iš viso Iš jų dirbantys antrose 
pareigose Darbuotojai

2018 2017 2018 m.* 2017 m.
Administracija 4 4 0 0
Gydytojai 55 61 27 32
Sveikatos priežiūros 
specialistai, iš jų: 

134 135 11 11

su universitetiniu 
išsilavinimu; 

12 12 3 3

su aukštuoju 
neuniversitetiniu; 

11 11 2 2

su aukštesniuoju išsilavinimu 111 112 6 6
Slaugytojų padėjėjos 44 46 0 0
Valytojai 1 3 0 0
Kitas personalas 19 27 0 1
Iš viso: 257 276 38 44

III. STACIONARO VEIKLA

Bendrieji rodikliai

Rodikliai 2018 m. 2017 m. Pokytis 
2018/2017 m.

Iš viso darbuotojų (fizinių asmenų) 
skaičius 257 276 -19

Darbuotojų (fizinių asmenų), dirbančių 
nepagrindiniame darbe, skaičius 38 44 -6

Užimtų darbuotojų etatų skaičius 253,45 281,0 -27,55

Gydytojų (fizinių asmenų) skaičius: 55 61 -6



iš jų dirba Konsultacinėje poliklinikoje 17 18 -1

Gydytojų (fizinių asmenų), dirbančių 
nepagrindiniame darbe, skaičius 27 32 -5

Visų užimtų gydytojų etatų skaičius 44,7 53,25 -8,55
Sveikatos priežiūros specialistų (fizinių 
asmenų) skaičius 134 135 -1

Slaugytojų (fizinių asmenų), dirbančių 
nepagrindiniame darbe, skaičius 11 11 0

Visų užimtų sveikatos priežiūros 
specialistų etatų skaičius 147,2 148,0 -0,8

Slaugytojų skaičius, tenkantis vienam 
gydytojui 2,21 -0,43

Stacionaro lovų, tenkančių vienam 
gydytojo užimtam etatui, skaičius 3,3 0,61

Stacionaro lovų, tenkančių vienam 
slaugytojo užimtam etatui, skaičius 1,18 0,53

Įstaigos plotas (iš viso kv. m): 10 693,0 10 693,0 0
tenkantis įstaigos plotas (kv. m) vienai 
stacionaro lovai 61,1 0

tenkantis įstaigos plotas (kv. m) vienam 
darbuotojui 38,74 2,87

Lovų fondas 2018 m.

Eil.
Nr. Skyriaus pavadinimas Lovų skaičius

1. Vidaus ligų 30 + 5 neurologijos + 2 paliatyviosios 
pagalbos

2. Psichosomatinis 15
3. Chirurgijos, ortopedijos-traumatologijos 16 + 6 dienos chirurgijos
4. Vaikų ligų 7
5. Reanimacijos-intensyvios terapijos ir 

operacinės
4

6 Reabilitacijos 20
7. Priėmimo-skubios pagalbos 3 (stebėjimo paslauga)
8. Palaikomojo gydymo ir slaugos 60 (iš jų 2 globos)

Ginekologijos 5 + 2 dienos chirurgijos
Iš viso lovų: 175

Pastaba: 2018 m. lapkričio 29 d. Jurbarko ligoninės vyriausiojo gydytojo įsakymu          
Nr. VK-66 „Dėl lovų skaičiaus pakeitimo“ nuo gruodžio 1 d. uždarius Ginekologijos skyrių (iš 7 
lovų 5 lovas panaikinus, 2 dienos chirurgijos lovas ginekologijos paslaugoms teikti perkėlus į 
chirurgijos ir ortopedijos traumatologijos skyrių) patvirtintas 170 lovų skaičius. 



Pagrindiniai stacionaro veiklos rodikliai 

Įvykdymas

Skyrius Lovų 
skaičius Gydėsi 

ligonių

Lovos 
funkcio-
navimas

Vidutinė 
gydymo 
trukmė

Lovos 
apyvarta

Letališ-
kumas

Ginekologijos 7 282 211,00 5,24 40,29 0,00
Traumatologijos 10 563 250,70 4,45 56,30 0,00
Chirurgijos 12 707 290,58 4,93 58,92 0,71
Reanimacijos 4 105 167,75 6,39 26,25 41,90
Psichosomatikos 15 198 284,07 21,52 13,20 1,52
Vidaus ligų: 35 1127 307,17 9,54 32,20 0,00
Vaikų ligų 7 494 283,14 4,01 70,57 0,00
Iš viso aktyvaus 
gydymo: 90 3476 279,29 7,23 38,62 3,25

Paliatyvi slauga 2 12 261,50 43,58 6,00 83,33
Palaikomojo 
gydymo ir slaugos 60 269 371,10 82,77 4,48 37,17

Reabilitacijos 20 36 57,55 31,97 1,80 0,00
Iš viso: 172 3793 285,33 12,94 22,05 5,88
Stebėjimo pasl. 3 2118 706,00 1,00 706,00 0,00

Pagrindiniai rodikliai 2017–2018 m.

Lovų skaičius Gydėsi ligonių Lovos 
funkcionavimas Gydymo trukmė

Skyrius 2018 
m.

2017 
m.

2018 
m.

2017 
m.

2018 
m.

2017 
m.

2018 
m.

2017 
m.

Ginekologijos 7 7 282 324 211,00 265,71 5,24 5,74
Traumatologijos 10 10 563 564 250,70 198,80 4,45 3,52
Chirurgijos 12 12 707 764 290,58 281,83 4,93 4,43
Reanimacijos 4 4 105 105 167,75 138,75 6,39 5,29
Psichosomatikos 15 15 198 261 284,07 361,33 21,52 20,77
Vidaus ligų 35 35 1127 1226 307,17 305,86 9,54 8,73
Vaikų ligų 7 7 494 472 283,14 293,71 4,01 4,36
Palaikomojo 
gydymo ir slaugos 60 50 269 263 371,10 392,56 82,77 74,63

Reabilitacijos 20 20 36 43 57,55 56,65 31,97 26,35
Paliatyvi slauga 2 2 12 5 261,50 220,00 43,58 88,00
Iš viso: 172 162 3793 4027 285,33 291,15 12,94 11,71
Stebėjimo 
paslauga 3 3 2118 1632 706,00 544,00 1,00 1,00

2018 m. Jurbarko ligoninėje iš viso buvo gydyti 3 793 ligoniai. Palyginti su 2017 m. 
ligonių skaičius sumažėjo 234 arba 5,81 proc. Gydytų ligonių vidutinė gulėjimo trukmė padidėjo 
1,23 dienos.

Prioritetinių stebėjimo paslaugų teikimo lygis Jurbarko ligoninėje didėjo 29,78 proc., 
dienos chirurgijos paslaugos sumažėjo 17,38 proc. 



Chirurginis darbas
Chirurginio profilio rodiklių palyginimas

Skyrius 2018 m. 2017 m. Pokytis 
2018/2017 m.

Operacijų skaičius skyriuose iš viso: 1418 1420 -2
Chirurgijos 759 630 129
Ortopedijos-traumatologijos 536 658 -122
Ginekologijos 123 132 -9
Operacijų skaičius, tenkantis vienam užimtam 
gydytojo etatui skyriuose: 149,26 138,54 10,72

Chirurgijos 189,75 157,5 32,25
Ortopedijos traumatologijos 153,14 154,82 -1,68
Ginekologijos 61,5 66 -4,5

Didžiųjų operacijų skaičius 

Operacijų skaičius
Skyrius 2018 m. 2017 m. Pokytis 

2018/2017 m.
Chirurgijos 409 334 75
Ortopedijos traumatologijos 387 395 -8
Ginekologijos 2 3 -1
Iš viso: 798 732 66

Dienos chirurgijos operacijų skaičius

Operacijų skaičiusSkyrius 2018 m. 2017 m. Pokytis 2018/2017 m.
Chirurgijos 232 260 -28
Ortopedijos traumatologijos 239 321 -82
Ginekologijos 66 69 -3
Iš viso: 537 650 -113

IV. KITŲ SKYRIŲ IR PADALINIŲ VEIKLA

Radiologiniai ir kiti diagnostiniai tyrimai

Iš viso atlikta tyrimų Iš jų ambulatoriniams 
pacientams

Iš bendro tyrimų 
skaičiaus – mokamiPavadinimas

2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m.
Rentgeno 
tyrimai, iš viso: 24675 24428 21851 21539 82 76

Ultragarso 
tyrimai 11604 11682 10138 9623 28 20

Endoskopijos 
tyrimai 1278 1014 944 771 14 10

Funkcinės 
diagnostikos 
tyrimai 

784 1599 751 1571 5 4



Klinikinės diagnostinės laboratorijos veikla 

Pavadinimas Iš viso Hemato-
loginiai

Kraujo 
krešėjimo

Biochemi-
niai Imuniniai

Virusų ir kitų 
infekcinių
žymenų

Iš viso: 93807 14022 5285 63572 6049 170
iš jų: 
ambulatoriniams 
pacientams 

35673 4435 2148 24331 2920 12

Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus veikla 

Iš jų Iš jų
Eil.
Nr. Pavadinimas

Iš viso 
atlikta 
proce-
dūrų

I 
eta- 
po

II 
eta- 
po

III 
eta- 
po

Atlikta 
procedūrų 
vaikams 
0–17 m.

I 
eta- 
po

II 
eta- 
po

III 
eta- 
po

Iš bendro 
procedū-

rų
skaičiaus 

moka-
mos

1. Fizioterapijos 
procedūros 58898 1168 1132 13011 1528 138 0 461 0

2. Masažo 
procedūros 8235 153 776 2104 528 47 0 98 173

3. Kineziterapijos 
procedūros 12493 377 1771 2667 1103 101 0 128 3

4. Ergoterapijos 
procedūros 3879 22 1549 1145 122 7 0 35 0

5. Psichoterapijos 
seansai 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Psichologo 
seansai 263 0 167 96 4 0 0 4 0

7. Socialinio 
darbuotojo 
paslaugos

250 0 124 126 6 0 0 6 0

V. AMBULATORINĖ KONSULTACINĖ ĮSTAIGOS VEIKLA

Apsilankymai KonsultacijosGydytojai konsultantai 2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m.
Endokrinologas 2787 2158 1621 1324
Kardiologas 2770 2877 2018 2108
Vaikų kardiologas 55 0 55 0
Nefrologas 189 0 105 0
Radiologas 22582 23059 14494 15514
Akušeris ginekologas 1870 1830 1722 1709
Anesteziologas reanimatologas 203 75 194 55
Chirurgas 1631 1795 1157 1226
Dermatovenerologas 1507 1839 1168 1419
Fizinės medicinos ir reabilitacijos 5460 5311 4076 3935



Echoskopuotojas 5901 5308 5556 5066
Endoskopuotojas 419 442 402 420
Neurologas 1031 1726 695 1186
Oftalmologas 3498 3631 3164 3159
Ortopedas traumatologas 7511 7657 5145 5083
Otorinolaringologas 3186 3619 2367 2691
Psichiatras 1183 1171 574 686
Urologas 1346 1424 1144 1241
Vaikų ligų gydytojas 966 970 691 724
Vidaus ligų gydytojas 1328 2081 494 1048
Pulmonologas 639 662 502 531
Gastroenterologas 1251 1142 888 748
Ambulatorinė chirurgija I 55 54 53 47
Ambulatorinė chirurgija II 105 78 96 60
Ambulatorinė chirurgija III 1 0 0 0
Skubios pagalbos paslauga A 0 335 0 325
Skubios pagalbos paslauga B 0 13 0 10
Kalbos korekcija 633 194 633 194
Vaikų endokrinologas 322 285 165 151
Kolonoskopija pagal programą (taikant 
intraveninę nejautrą) 20 0 20 10

Prisirašiusio prie PAASPĮ gyventojo 
aptarnavimas šios PAASPĮ nedarbo metu 
kitoje ASPĮ

504 844 504 844

Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga I 701 697 594 603
Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga II 914 485 536 316
Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga III 717 271 711 261
Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga IV 1315 906 1280 876
Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga V 244 120 206 98
Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga VI 2 2 2 1
Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga VII 3 1 2 1
Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga VIII 5 0 2 0
Iš viso: 72.854 73.062 52.532 53.670
Trumpinys PAASPĮ – Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūros įstaiga.

2018 m. lyginant su 2017 m. ambulatorinės konsultacinės apsilankymų ir konsultacijų 
nežymiai mažėjo. Apsilankymų pas specialistus skaičius sumažėjo 0,28 proc., o konsultacijų    
2,12 proc.

VI. ĮSTAIGOS DALININKAI

Įstaigos dalininkė yra Jurbarko rajono savivaldybė. Jurbarko rajono savivaldybės kapitalo 
įnašas turtu 83 295 Eur.

VII. ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI

Suma (Eur) Pokytis (+,-)Eil. 
Nr.

Gautų (panaudotų) lėšų 
šaltiniai 2018 m. 2017 m. Eurais Procentais
Iš viso gauta lėšų: 4.830.100 4.251.855 +578.245 +13,59



1. Iš PSDF biudžeto, iš jų už: 4.547.221 3.962.983 +584.238 +14,74

1.1. asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas 4.547.221 3.962.983 +584.238 +14,74

2. Iš kitų juridinių ir fizinių 
asmenų, iš jų už: 134.548 112.854 +21.694 +19,22

2.1. profilaktinį sveikatos 
tikrinimą 0 0 0 0

2.2. medicinines paslaugas 134.548 112.854 +21.694 +19,22

3. Kitos gautos (panaudotos) 
lėšos, iš jų: 40.347 50.888 -10.541 -20,71

3.1. kitų šaltinių 32.129 42.259 -10.130 -23,97
3.2. patalpų nuoma 2.912 3.408 -496 -14,55

3.3. kitos nemedicininės 
paslaugos 5.306 5.221 +85 +1,63

4. Savivaldybės biudžeto 
lėšos 83.478 28.258 +55.220 +195,41

5. VIP lėšos 0 0 0 0

6. ES ir valstybės biudžeto 
lėšos 24.506 96.872 -72.366 -74,70

VIII. SĄNAUDOS 

Sąnaudos (Eur) Struktūra (proc.) Normatyvai 
(proc.)Eil. 

Nr. Pavadinimas
2018 m. 2017 m. 2018 m. 2017 m. Nustaty-

ta Faktas 

1. Darbo užmokestis 2.584.439 2.369.664 58,48 54,80 79 77
2. Atskaitymai 

socialiniam draudimui 805.572 738.376 18,23 17,07 X X

3. Vaistų ir medicinos 
priemonių sąnaudos 363.619 328.198 8,23 7,59 8 7

4. Ilgalaikio turto 
nusidėvėjimas 81.690 180.418 1,85 4,17 X X

5. Remonto ir 
eksploatacijos sąnaudos 6.870 28.884 0,16 0,67 X X

6. Šildymas 83.333 81.955 1,89 1,90 X X
7. Elektra 31.671 43.913 0,72 1,02 X X
8. Vanduo 20.915 22.537 0,47 0,52 X X
9. Transporto sąnaudos 28.010 36.748 0,63 0,85 X X
10. Ryšių sąnaudos 4.430 5.627 0,10 0,13 X X
11. Darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimo 
sąnaudos 

5.042 6.875 0,11 0,16 X X

12. Draudimo sąnaudos 8.566 9.174 0,19 0,21 X X
13. Maitinimas 183.279 176.486 4,15 4,08 X X
14. Kitos 212.249 295.422 4,80 6,83 X X

Iš viso sąnaudų: 4.419.685 4.324.277 100,00 100,00 X X
Finansinis rezultatas +410.415 -72.422



Jurbarko ligoninės 2018 m. finansinis rezultatas teigiamas – 410 415 Eur. Lyginant su 
praėjusiais metais pajamos padidėjo 13,59 proc., o sąnaudos – 2,2 proc. Darbo užmokesčio, 
medikamentų, maitinimo sąnaudos padidėjo, o ilgalaikio turto nusidėvėjimo, remonto, 
komunalinių paslaugų, kvalifikacijos kėlimo, draudimo ir kitos sąnaudos sumažėjo.

Darbo užmokesčiui 2018 m. buvo patvirtinta 79 proc. nuo pagrindinės veiklos sąnaudų, 
faktiškai įvykdyta 77 proc. Vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms patvirtinta 8 proc. nuo 
PSDF pajamų, įvykdyta 7 proc. Iš PSDF lėšų buvo finansuota 293.519 Eur medikamentų sąnaudų, 
70.100 Eur medikamentų sąnaudų buvo finansuota iš Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto ir kitų 
šaltinių.

2018 m. buvo atleisti 32 darbuotojai, iš jų 18 darbuotojų priskaičiuota išeitinių pašalpų     
19 235,41 Eur ir socialinio draudimo įmokų 5 997,60 Eur, taip pat kompensacijų už nepanaudotas 
atostogas 78 193,79 Eur ir socialinio draudimo įmokų 24 380,82 Eur. Šios išlaidos yra įrašytos 
darbo užmokesčio ir atskaitymų socialiniam draudimui 1 ir 2 eilutėse. 

Sąnaudų 14 eilutės „Kitos“ sąnaudas sudaro:

Rodiklis Eur Proc.
Finansinės ir investicinės sąnaudos 21 0,01
Turto draudimas 1.441 0,68
Medicininės aparatūros priežiūra ir remontas 27.077 12,76
Medžiagų ir menkaverčio turto sunaudojimas 55.886 26,33
Kompiuterių priežiūra, programų aptarnavimas 16.740 7,89
Atliekų tvarkymas 7.412 3,49
Laboratoriniai tyrimai ir kitos medicinos paslaugos, teikiamos kitose įstaigose 45.812 21,58
Spaudiniai 7.310 3,44
Liftų priežiūra 2.061 0,97
Deguonies balionų nuoma 3.616 1,70
Vadybos sistemos pakartotinio sertifikavimo auditas 2.118 1,00
TLK žalos atlyginimas 849 0,40
Sveikatos priežiūros įstaigų informacinės sistemos priežiūros ir konsultavimo 
paslaugos 8.712 4,11

Priešgaisrinės ir saugumo signalizacijos priežiūra 2.904 1,37
Skalbimo mašinų remontas 4.447 2,10
Serverių įrangos techninė priežiūra 1.672 0,79
Nudėvėto ilgalaikio turto nurašymas (likutinės vertės) 1.326 0,62
Veiklos optimizavimo plano parengimo paslaugos 5.000 2,36
Vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas (atnaujinimas) 2.090 0,98
Vandentiekio techninio projekto parengimo paslaugos ir vandentiekio bendroji 
ekspertizė 4.404 2,07

Vandentiekio sistemos remonto darbai (vandentiekio lauko trasos avarija) 2.444 1,15
Kitos (radiacinės saugos tyrimai, graužikų naikinimas, kilimėlių nuoma, 
gesintuvų patikra, pašto išlaidos, geriamo vandens tiekimas, elektriniai 
matavimai, statinių apžiūra, hidrodinaminės mašinos nuoma ir kita)

8.907 4,20

Iš viso: 212.249 100.00
Didžiausią visų kitų sąnaudų dalį sudaro medžiagos ir menkavertis turtas (medicininė 

įranga, kompiuterinės įrangos priemonės, detalės, kanceliarinės, švaros, santechnikos priemonės, 
medicininė patalynė, čiužiniai, pacientų ir medicininė apranga, baldai) – 26,33 proc., medicininės 



aparatūros priežiūra ir remontas – 12,76 proc., laboratoriniai tyrimai ir kitos medicinos 
paslaugos, teikiamos kitose įstaigose – 21,58 proc., kompiuterių priežiūra ir remontas – 7,89 proc., 
spaudiniai – 3,44 proc., sveikatos priežiūros įstaigų informacinės sistemos priežiūros ir 
konsultavimo paslaugos – 4,11 proc., atliekų tvarkymas – 3,49 proc., kitos (radiacinės saugos 
tyrimai, graužikų naikinimas, kilimėlių nuoma, gesintuvų patikra, pašto išlaidos, geriamo vandens 
tiekimas, elektriniai matavimai, statinių apžiūra, hidrodinaminės mašinos nuoma ir kita) – 4,20 
proc.       2018 m. šios sąnaudų grupės sudarė 84 proc. visų kitų sąnaudų. 

IX. KITOS PATIRTOS SĄNAUDOS

2018 m. 2017 m. Pokytis (+,-)Eil. 
Nr. Patirtų sąnaudų pavadinimas Abs. sk. 

(Eur) Proc. Abs. sk. 
(Eur) Proc. Abs. sk. 

(Eur) Proc.

1. Įstaigos vadovo darbo 
užmokestis 32.599 0,74 30.397 0,70 2.202 7,24

2. Kitos išmokos įstaigos vadovui – – – – – –
3. Įstaigos valdymo išlaidos* 182.580 4,13 167.724 3,88 14.856 8,86

* Valdymo išlaidos – tai administravimo (vadovų ir pavaduotojų, sekretoriato, kanceliarijos, 
vidaus audito, buhalterijos, ekonomikos, personalo, teisės, viešųjų pirkimų ir kt. skyrių darbuotojų 
darbo užmokesčio fondas su socialinio draudimo įmokomis), komandiruočių ir kvalifikacijos 
kėlimo išlaidos.

X. ĮSTAIGOS ĮSISKOLINIMAI

Suma (Eur)Eil. 
Nr. Pavadinimas 2018 m. 2017 m.

1. Kreditorinis įsiskolinimas: 628.126 1.089.890
1.1. Tiekėjams už paslaugas ir prekes 168.231 503.111
1.2. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 105.934 259.860
1.3. Sukauptos mokėtinos sumos (atostoginių kaupiniai) 353.961 324.923
1.4. Ilgalaikiai įsipareigojimai su einamųjų metų dalimi 0 1.996
2. Debitorinis įsiskolinimas: 544.348 348.189
2.1. Iš PSDF 532.461 342.426
2.2. Kiti pirkėjai 10.700 5.466
2.3. Gautinos sumos (finansavimo) 1.187 297

XI. ĮSIGYTAS ILGALAIKIS MATERIALUS IR NEMATERIALUS TURTAS

Ataskaitiniais finansiniais metais Jurbarko ligoninė įsigijo ilgalaikio turto už 17 215 Eur, 
(Jurbarko ligoninės lėšos – 7 215 Eur, savivaldybės biudžeto – 10 000 Eur), iš jų – medicininė 
įranga 14 859 Eur, kitas turtas – 2 356 Eur. 

Eil.
Nr. Pavadinimas Matavimo

vienetas
Vieneto

kaina (Eur) Kiekis Suma
(Eur)

1. Jėgos staklės vnt. 1.987,00 1 1.987,00
2. Buhalterinės apskaitos programa vnt. 1.089,00 1 1.089,00
3. Indaplovė vnt. 1.266,87 1 1.266,87
4. Chirurginis atsiurbėjas vnt. 520,00 1 520,00
5. Širdies žymenų imunologinis vnt. 731,55 1 731,55



analizatorius

6. Kraujo dujų ir elektrolitų 
analizatorius vnt. 2.037,55 1 2.037,55

7. Dviguba švirkštinė pompa vnt. 1.452,00 1 1.452,00
8. Elektrokardiografas vnt. 931,70 2 1.863,40
9. Biopsinė šaudyklė vnt. 907,50 15 907,50

10. Nasofaringolaringoskopas su 
šviesos šaltiniu vnt. 5.360,30 1 5.360,30

XII. INFORMACIJA APIE VYKDOMUS PROJEKTUS

Investicijų projekto pavadinimas Viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės automobilių 
stovėjimo aikštelės įrengimas

Investicijų projekto vykdytojo 
pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Investicijų projekto įgyvendinimo 
laikotarpis 2016–2018 m. (I etapas)

Bendra investicijų projekto vertė, iš 
jų: 148 391 Eur

valstybės biudžetas 90 709 Eur

savivaldybės biudžetas 57 682 Eur

Trumpas investicijų projekto 
aprašymas

Projekto tikslas – prieinamumo bei mobilumo 
gerinimas Jurbarko ligoninės pacientams ir 
darbuotojams. Rezultatas – įrengta iki 40 vietų 
automobilių stovėjimo aikštelė, sutvarkytas 
apšvietimas, įrengtas naftos produktų surinkimo 
šulinys, nutiestas takas iki Valstybinės teismo 
medicinos tarnybos pastato.

Investicijų projekto pavadinimas

VšĮ Jurbarko ligoninės Vydūno g. 56, Jurbarko m., 
vandentiekio įvado, vandens apskaitos mazgo ir 
dalies vidaus vandentiekio tinklų rekonstravimo 
projektas

Investicijų projekto vykdytojo 
pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Investicijų projekto įgyvendinimo 
laikotarpis 2018–2019 m. 

Bendra investicijų projekto vertė, iš 
jų: 29 404,40 Eur

Jurbarko rajono savivaldybės 
biudžeto lėšos 25 000 Eur

Jurbarko ligoninės lėšos 4 404,40 Eur

Trumpas investicijų projekto 
aprašymas

Projekto tikslas – avarinės būklės vandentiekio įvado ir 
dalies (93 m. ilgio) vidaus vamzdynų sistemos 
rekonstrukcija, vandens apskaitos mazgo pakeitimas.



Investicijų projekto pavadinimas Rentgeno diagnostikos paslaugų kokybės gerinimo 
2018–2025 metų programa

Investicijų projekto vykdytojo 
pavadinimas Jurbarko rajono savivaldybės administracija

Investicijų projekto įgyvendinimo 
laikotarpis 2019–2021 m. (I etapas)

Bendra investicijų projekto vertė, 
valstybės biudžetas 200 000 Eur

Trumpas investicijų projekto 
aprašymas

Projekto tikslas – pagerinti rentgeno diagnostikos 
asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir 
pacientų saugą atnaujinant turimus naudojamus 
universalius stacionarius rentgeno diagnostikos 
medicinos prietaisus. 2019 m. bus atnaujintas 2002 m. 
(pagaminimo metai) rentgeno diagnostikos prietaisas. 
2020 m. planuojamas atnaujinti 2004 m. (pagaminimo 
metai) rentgeno diagnostikos prietaisas.

XIII. VEIKLOS TOBULINIMO PERSPEKTYVOS

1. 2019 m. Jurbarko ligoninėje teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apimties 
išlaikymas ne mažesnis nei 2018 m. Prioritetinės paslaugos ir toliau išliks gydytojų specializuotos 
ambulatorinės ir išplėstinės konsultacijos, dienos chirurgijos, stebėjimo, palaikomojo gydymo ir 
slaugos paslaugos. 

2. 2019 m. patikslinus įstaigos licenciją, pradėtos teikti ambulatorinės vaikų pulmonologo 
paslaugos. Planuojamos teikti vaikų neurologo paslaugos, dienos stacionaro paslaugos, prostatos 
biopsijos paslauga pagal Priešinės liaukos ankstyvosios diagnostikos prevencijos programą. 

3. Atsižvelgiant į darbuotojų pasiūlymus dėl e. sveikatos sistemos naudojimo, 2019 m. bus 
tęsiamas įstaigoje įdiegtos informacinės sistemos tobulinimas ir atnaujinimas, bus įdiegiami nauji 
moduliai (operacijos protokolas, operacijų planavimas, registravimas). Taip pat planuojama įdiegti 
ir pradėti naudotis elektronine darbo grafikų ir žiniaraščių programa, įruošti daugiau 
kompiuterizuotų darbo vietų, tuo tikslu įsigyti papildomos kompiuterinės įrangos. 

4. 2019 m. bus tęsiamas kokybės vadybos sistemos tobulinimas, atnaujinama ir papildoma 
informacija (formos, priedai), esanti procedūrų aprašuose. 

5. Bus parengta išsami asmens duomenų apsaugos dokumentacija. 2019 m. bus tobulinama 
ir atnaujinama internetinė svetainė (sukurta naudojimo versija neįgaliesiems, įvesta anglų kalba).

6. 2019 m. iš valstybės biudžeto lėšų bus įsigytas rentgeno diagnostikos aparatas. Taip pat, 
esant galimybei, planuojama įsigyti dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatą, ortopedijos 
traumatologijos įrangos peties sąnarių artroskopinėms operacijoms, operacinį stalą, diabetinės 
pėdos priežiūros kabineto įrangą, echoskopą, medicininių ir darbuotojų kabinetų baldų, lovų 
čiužinių, medicininės patalynės, serverį ir jo priedus buhalterinei programai.   

7. Siekiant ir toliau išlaikyti Vaikų ligų skyrių, papildomo finansavimo skyrimas iš 
Jurbarko rajono savivaldybės biudžeto.

8. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės 
departamento Jurbarko skyriaus nustatytų neatitikimų pašalinimas:

8.1. Siekiant užtikrinti kokybiškesnių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir 
saugesnį medicininės įrangos eksploatavimą Reanimacijos-intensyvios terapijos ir operacinės 
skyriuje, kartu būtinas intensyvios terapijos konsolių su dujų, oro ir kitomis sistemomis įrengimas. 

8.2. Atlikti Chirurgijos ir ortopedijos traumatologijos skyriaus patalpų remonto darbus.
8.3. 2019 m. pradėtas įrengti lubinis apšvietimas Psichosomatiniame skyriuje. Šie darbai 

bus tęsiami Reabilitacijos ir Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuose. 



9. 2019 m. kompiuterinės tomografijos paslaugų Jurbarko ligoninėje atsiradimo ir 
teikimo galimybės (2018 m. šios paslaugos nebuvo pradėtos teikti).  

10. Vadovaujantis Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvine sutartimi, 
suderinus su Lietuvos slaugos specialistų organizacija, Lietuvos gydytojų sąjunga, Jurbarko rajono 
viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų Stebėtojų taryba 2019 m. sausio mėn. patvirtina naujas 
darbuotojų (išskyrus vadovų ir jų pavaduotojų) darbo užmokesčio nustatymo tvarkos aprašas. 
Išliekant adekvačiam finansavimui iš teritorinių ligonių kasų, tikimasi išlaikyti ir pagal galimybes 
padidinti darbuotojams atlyginimus, skatinant jų motyvaciją. 

11. Atitikti Skaidraus asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą.
12. Atlikti konsoliduotą viešąjį pirkimą, ne mažiau kaip vieną.
13. 2019 m. sėkmingai užbaigus įstaigos vandentiekio tinklų rekonstravimo projekto 

darbus, bus ieškoma naujų galimybių sutvarkyti likusį vandentiekio tinklą. 
14. Siekiant 2020–2022 metais gauti finansavimą iš sveikatos apsaugos srities investicijų 

programos, 2019 m. vasario mėn. buvo parengtas ir Sveikatos apsaugos ministerijai pateiktas 
siūlomas finansuoti investicijų projektas „Pacientų aptarnavimo aplinkos ir inžinerinės 
infrastruktūros gerinimas, pritaikant universalaus dizaino principus, viešojoje įstaigoje Jurbarko 
ligoninėje“ (projekto parengimas finansuotas iš Jurbarko ligoninės lėšų – 3 569,50 Eur). Gavus 
projekto finansavimą, projekto metu būtų atnaujinamos ir įrengiamos pagrindinio pastato 
inžinerinės sistemos, Priimamojo-skubios pagalbos skyriaus privažiavimo ir įstaigos pagrindinio 
pastato įėjimo pritaikymas specialiųjų poreikių turintiems asmenims.

15. 2019 m. ir toliau bus laikomasi optimizavimo plano rekomendacijų, stebima įstaigos 
skyrių veikla ir esant poreikiui peržiūrimi darbuotojų etatai. Padidėjus planuojamam pacientų 
srautui Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje bei siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, 
bus didinamas darbuotojų skaičius. 

Vyriausioji gydytoja Rūta Lukšienė
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