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SANTRUMPOS 

 
Asmens sveikatos priežiūros įstaiga - ASPĮ; 

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos - ASPP; 

Europos Sąjunga - ES; 

Lietuvos nacionalinė sveikatos sistema - LNSS; 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos - PSDF; 

Teritorinės ligonių kasos - TLK; 

Valstybinė ligonių kasa - VLK; 

Viešoji įstaiga - VšĮ, 

Pasaulio sveikatos organizacijos -PSO. 
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ĮVADAS 

Sparti technologijų, ekonomikos ir visuomenės kaita lemia, kad nuolatos kinta ir sveikatos 

priežiūros sektorius, jo prioritetai bei vystymosi kryptys. Nuolatos kintanti situacija ne tik kelia 

naujus iššūkius, bet ir sudaro sąlygas naujoms vystymosi galimybėms. Siekiant identifikuoti ateities 

iššūkius ir pilnai išnaudoti atsirandančias galimybes, VšĮ Kelmės ligoninė parengė 2018-2020 metų 

strateginį veiklos planą. 

Strateginis veiklos planas - veiklos planavimo dokumentas, kuriame įvertinama esama 

sveikatos priežiūros sektoriaus ir VšĮ Kelmės ligoninė situacija, suformuluojama įstaigos vizija ir 

parenkami prioritetai, tikslai ir iniciatyvos, reikalingos vizijos įgyvendinimui, įstaigos sėkmingai 

veiklai ir plėtrai 2018-2020 metų laikotarpiu. 

Strateginiame plane apžvelgiama sveikatos priežiūros sektoriaus bei ligoninės pastarųjų 

metų raida ir tendencijos. Įvertintas strateginio plano rengimo kontekstas apžvelgiant teisinius, 

ekonominius, socialinius, technologinius veiksnius. Analizuojant įvairius rodiklius, buvo atlikta 

ligoninės veiklos analizė, ypatingą dėmesį skiriant pacientams, organizacinei struktūrai, 

žmogiškiesiems ištekliams, finansinei būklei ir veiklos rezultatams. Buvo atlikta išsami stiprybių, 

silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė, kuria vadovaujantis buvo nustatyti VšĮ Kelmės ligoninės 

vystymosi prioritetai 2018-2020 metų laikotarpiu. 

  



VšĮ Kelmės ligoninės 2018-2020 metų strateginis veiklos planas  4 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

Viešoji įstaiga Kelmės ligoninė yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (toliau – 

LNSS) iš Kelmės rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos priežiūros ne pelno 

įstaiga (toliau - įstaiga), ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, teikiantis jos 

įstatuose numatytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal įstaigai suteiktą licenciją.  

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos 

Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu, Lietuvos 

Respublikos civiliniu kodeksu, Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. 

sprendimu Nr. T-415 patvirtintais įstaigos įstatais bei kitais įstatymais ir teisės aktais. 

Įstaigos strategija parengta atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Seimo 2011-06-07 

nutarimu Nr. XI-1430 patvirtintus Lietuvos sveikatos sistemos 2011–2020 m. plėtros metmenis, 

Kelmės rajono savivaldybės 2013-2020 metų ilgalaikį strateginį plėtros planą, Šiaulių regiono 2014-

2020 metų plėtros planą. 

II. TEISINIAI VEIKSNIAI 

Pagrindinis vidinės teisinės bazės dokumentas, reglamentuojantis VšĮ Kelmės ligoninės 

veiklos principus, yra VšĮ Kelmės ligoninės įstatai, patvirtinti Kelmės rajono savivaldybės tarybos 

2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-415. Vadovaujantis šiais įstatais VšĮ Kelmės ligoninė yra 

LNSS iš savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji sveikatos priežiūros ne pelno įstaiga, ribotos 

civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, teikiantis jos įstatuose numatytas asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas pagal įstaigai suteiktą licenciją. Įstaiga yra ne pelno siekiantis ribotos civilinės 

atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, 

savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas bankuose. Įstaiga yra paramos gavėja. 

Pagrindinis Įstaigos veiklos tikslas yra Lietuvos gyventojų sveikatos stiprinimas, teikiamų 

sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą, prieinamų ir 

tinkamų įstaigos licencijoje nurodytų sveikatos priežiūros paslaugų suteikimas. 

Įstaigos veiklos uždavinys: organizuoti ir teikti sveikatos priežiūros paslaugas, kurias teikti 

teisę suteikia įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija. 

III. EKONOMINIAI VEIKSNIAI 

Lietuvoje sveikatos priežiūros paslaugos finansuojamos privalomojo sveikatos draudimo 

fondo (toliau - PSDF) biudžeto lėšomis. Tokia sistema užtikrina apdraustiesiems privalomuoju 

sveikatos draudimu sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą. Gydymo įstaigų veikla finansuojama 
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pagal sudarytas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sutartis su teritorinėmis ligonių 

kasomis.  

VšĮ Kelmės ligoninė yra sudariusi sutartis su Šiaulių, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir 

Panevėžio teritorinėmis ligonių kasomis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo.  

Seimas priėmė Lietuvos Respublikos 2018 metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo 

biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymą 2017 m. gruodžio 12 d. Nr. XIII-873, patvirtindamas 2018 

metų Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžetą 1 mlrd. 764 mln. eurų pajamų ir tiek 

pat išlaidų. 

Patobulintame 2018 m. PSDF biudžeto projekte numatoma, kad šio biudžeto išlaidos, 

palyginti su 2017 m. patvirtintu PSDF biudžetu, didės 9,8 proc. arba 158,1 mln. Eurų. 

2018 metų privalomojo sveikatos draudimo įmokos sudarys per 1 mlrd. 216,1 tūkst. eurų, o 

išlaidos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms - 1 mlrd. 110,8 tūkst. eurų. 

Augant PSDF biudžeto lėšoms, bus galima suteikti pacientams daugiau sveikatos priežiūros 

paslaugų, pagerės jų prieinamumas. Ypač svarbu, kad, esant didesniam finansavimui, bus 

kompensuojama daugiau sveikatos priežiūros paslaugų, būtinų vaistų bei modernių gydymo būdų.  

IV. SOCIALINIAI VEIKSNIAI 

Statistikos departamento duomenimis 2011-2017 m. laikotarpiu gyventojų skaičius mažėjo 

55-iose savivaldybėse iš 60-ies. Palyginimui – bendrai Lietuvoje gyventojų skaičius 2011-2017 m. 

laikotarpiu sumažėjo 6,71 proc., o Kelmės rajono savivaldybėje sumažėjo 14,8 proc. 

Vienas pagrindinių rodiklių atspindinčių demografinę situaciją yra gyventojų skaičius, kuris 

tiek Lietuvoje, tiek mūsų rajone jau daugelį metų sparčiai mažėja dėl neigiamos natūralios gyventojų 

kaitos, didelės emigracijos, mažėjančio gimstamumo. 

Statistikos departamento duomenimis, 2017 metų liepos 1 d. Kelmės rajone buvo registruoti 

27 754 gyventojai, t.y. 554 gyventojais mažiau nei 2016 metų viduryje. Mieste (Kelmė, Tytuvėnai, 

Užventis) gyvena 10 838, o kaime 16 907 gyventojai.  

1 lentelė. Nuolatinių gyventojų skaičius 2015-2017 m. (absol. skč.) 

Metai Kelmės rajone Mieste Kaime 

2017 27 745 10 838 16 907 

2016 28 647 11 214 17 433 

2015 29 559 11 544 18 015 

Šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas 
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Kelmės rajone 2016 metais mirė 498 gyventojai, iš jų 267 vyrai ir 231 moteris. Praėjusiais 

metais užregistruotos ir dviejų kūdikių mirtys. Vertinant mirtingumo rodiklį 1 000 gyventojų jis 

neženkliai sumažėjo 2016 m. buvo 17,7 (2015 m.–18,6). 

Pagal mirties priežastis 2016 m. nuo kraujotakos sistemos ligų mirė – 284 gyventojai (119 

vyrų ir 165 moterys), dėl piktybinių navikų – 94 gyventojai (60 vyrų ir 34 moterys), dėl išorinių 

mirties priežasčių – 31 gyventojas, atitinkamai 27 vyrai, iš kurių – 4 žuvo transporto įvykiuose, 7– 

nusižudė, 3 mirė dėl šalčio poveikio ir vienas apsinuodijęs alkoholiu; dėl virškinimo sistemos ligų – 

23 gyventojai (20 vyrų ir 3 moterys), dėl kvėpavimo sistemos ligų – 22 gyventojai (19 vyrų ir 3 

moterys), dėl infekcinių ligų mirė 8 gyventojai (5 vyrai ir 3 moterys). 

2 lentelė. Mirtingumas pagal priežastis Kelmės rajone 2014-2016 m.(absol. skč.) 

 Mirusiųjų 
skaičius 

Kraujotakos 
sistemos 

ligos 

Piktybiniai 
augliai 

Išorinės 
mirties 

priežastys 

Iš jų 
Transporto 

įvykiai 
Savižudybės 

2014 m. 
Moterų 278 182 48 10 1 3 
Vyrų 258 122 58 36 1 16 
Iš viso: 536 304 106 46 2 19 

2015 m. 
Moterų 286 194 43 11 – 3 
Vyrų 256 120 64 25 2 10 
Iš viso: 542 314 107 36 2 13 

2016 m. 
Moterų 231 165 34 4 1 – 
Vyrų 267 119 60 27 4 7 
Iš viso: 498 284 94 31 4 7 

Šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas 

Per pastaruosius penkerius metus didžiausias gimstamumas buvo 2014 m., kai per metus 

gimė 270 vaikų, 2015 m. -241 vaikas, o 2016 m. - 242 vaikai. Praėjusiais metais užregistruota 221 

santuoka ir 92 ištuokos. 

3 lentelė. Natūrali gyventojų kaita Kelmės rajone 2014-2016 m. (absol. skč.) 

Natūrali gyventojų kaita 2014 m. 2015 m. 2016 m. 

Gimė 270 241 242 
Mirė 536 542 498 
Natūrali kaita -266 -301 -256 
Kūdikių iki 1 m. mirtingumas 2 1 2 
Įregistruota santuokų 202 228 221 
Įregistruota ištuokų 80 88 92 

Šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas 

2016 metais iš Kelmės rajono išvyko 1 465 gyventojai, iš jų: į kitus Lietuvos Respublikos 

miestus ir rajonus – 1 008 gyventojai, o atvyko – 819 gyventojų, iš kurių iš kitų Lietuvos 

Respublikos savivaldybių – 668. 
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4 lentelė. Vidinė ir tarptautinė migracija Kelmės rajone 2014-2016 m. (absol. skč.) 

 2014 m. 2015 m. 2016 m. 

Vidaus migracija 

Atvyko 616 538 668 
Išvyko 953 893 1008 
Neto migracija -337 -355 -340 

Tarptautinė migracija 

Atvyko 198 199 151 
Išvyko 341 455 457 
Neto migracija -143 -256 -306 

Šaltinis – Lietuvos statistikos departamentas 

Demografinė bei socialinė situacija kelia rimtus iššūkius sveikatos sektoriui tiek Lietuvos 

mastu, tiek ir Kelmės rajone. Dėl senėjančios visuomenės auga sveikatos priežiūros paslaugų 

poreikis, tačiau mažėjantis gyventojų ir dirbančiųjų skaičius lemia, kad finansiniai ištekliai tampa 

riboti. Ši problema ypač aktuali kaimo vietovėse. 

V. TECHNOLOGINIAI VEIKSNIAI 

Mokslas ir inovacijos medicinos technologijų srityje vis labiau veikia sveikatos apsaugos 

sistemą, daro įtaką visam procesui, keičia ne tik sveikatos paslaugų kokybę, bet ir atveria visai naujas 

paslaugų galimybes, užtikrina jų efektyvumą ir prieinamumą gyventojams. 

VšĮ Kelmės ligoninė vykdė projektą "E-sveikatos paslaugų plėtra Šiaulių asmens sveikatos 

priežiūros įstaigose" (ŠRASPĮ IS). 2015 m. Įstaiga įsigijo kompiuterinės įrangos už 15,9 tūkst. Eur. 

Gerinant sveikatos paslaugų prieinamumą gyventojams buvo prisijungta prie www.sergu.lt.  

Sėkmingai veikianti elektroninė sveikatos sistema gali padidinti visuomenės galimybes 

gauti sveikatos priežiūros sistemos siūlomas paslaugas.  

Naujos pažangios medicinos technologijos suteikia didesnes galimybes ankščiau 

identifikuoti ligas ir laiku pagydyti ligonius. Šiuolaikinės technologijos dažnai sutrumpina gulėjimo 

stacionare laiką ir mažina paslaugos kainą. 

Problema tampa sveikatos priežiūros specialistų pasiskirstymas tarp didžiųjų miestų bei 

kaimo vietovių. Netolygus specialistų pasiskirstymas sąlygoja nuotolinių paslaugų teikimo būdų 

(telemedicinos) poreikį.  

Europos Komisijos komunikate „2020 m. Europa. Pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo 

strategija" didžiausios investicijos yra numatytos į inovacijas bei skaitmeninės visuomenės plėtrą. 

Naujų procesų bei ekologiškų technologijų kūrimas, pažangių tinklų plėtra pasitelkiant informacines 

ir ryšių technologijas yra numatytos kaip prioritetinės sritys visuose sektoriuose. 
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Dėl šių priežasčių yra numatoma, kad 2018-2020 m. ES struktūrinės paramos investicijų 

panaudojimo sveikatos sektoriuje prioritetai bus informacinių ir ryšių technologijų diegimas, tyrimai 

ir mokymai, siekiant užtikrinti, kad gyventojai būtų sveikesni. 

Technologijos padeda spręsti pagrindines sveikatos priežiūros sektoriaus problemas: 

kokybės užtikrinimą, įstaigų darbo efektyvumą. 

VI. ĮSTAIGOS ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA 

VšĮ Kelmės ligoninė yra iš Kelmės rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji įstaiga. 

Įstaigos steigėja, vienintelė dalininkė ir savininkė yra Kelmės rajono savivaldybė (kodas 

111106461), adresas: Vytauto Didžiojo g. 58, LT-86143 Kelmė. Įstaigos savininkas savo teises 

įgyvendina per Kelmės rajono savivaldybės tarybą. 

Įstaiga įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo 

organus. Įstaigos organai yra stebėtojų taryba, įstaigos administracija (sudaro vienasmenis valdymo 

organas įstaigos vadovas – direktorius, įstaigos vadovo pavaduotojai, vyriausiasis buhalteris, 

vyriausiasis slaugytojas), medicinos etikos komisija.  

VšĮ Kelmės ligoninei nuo 2013 m. liepos 1 d. vadovauja direktorė Benina Petrošiutė. 

Įstaigos vadovas parenkamas konkurso būdu. Įstaigos vadovą skiria ir atšaukia iš pareigų, nustato jo 

atlyginimą, tvirtina pareigybės aprašymą, skiria drausmines nuobaudas visuotinis dalininkų 

susirinkimas, o esant vieninteliam dalininkui (savininkui) – Kelmės rajono savivaldybės meras.  

Įstaigos vadovas organizuoja įstaigos veiklą ir veikia įstaigos vardu santykiuose su kitais 

asmenimis, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su įstaigos darbuotojais. Įstaigos vadovas atsako už 

finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą, visuotinio dalininkų susirinkimo sušaukimą, duomenų ir 

dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui, pranešimą dalininkams apie įvykius, turinčius 

esminės reikšmės viešosios įstaigos veiklai, viešosios įstaigos dalininkų apskaitą, informacijos apie 

viešosios įstaigos veiklą pateikimą visuomenei, veiklos ataskaitos parengimą, viešų pranešimų 

paskelbimą, kitus veiksmus, kurie numatyti teisės aktuose bei šiuose įstatuose. 

Įstaiga filialų neturi. Įstaigos organizacinė ir vidaus valdymo struktūra pateikta 1 pav.  
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1 pav. VšĮ Kelmės ligoninės valdymo struktūra 

VII. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

Įstaigoje jaučiamas gydytojų specialistų trūkumas. Šiuo metu pasiektas įstaigos darbuotojų 

vidutinis amžiaus rodiklis 45 m. Jauni gydytojai, baigę mokslus, ieško geresnio darbo apmokėjimo 

bei patrauklesnių darbo vietų, kuriomis dažniausiai tampa Lietuvos Respublikos didžiųjų miestų 

ligoninės, privačios farmacijos kompanijos ar išvyksta dirbti į užsienį. 

Šiuo metu ligoninėje trūksta šių specialistų: vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, nervų 

ligų gydytojo, gydytojo chirurgo, anesteziologo-reanimatologo, gydytojo endoskopuotojo, gydytojo 

geriatro, gydytojo pulmonologo, gydytojo ortodonto. 

5 lentelė. VšĮ Kelmės ligoninės darbuotojų skaičius 

Rodiklis 2017 m. 2016 m. 2015 m. 
Darbuotojų skaičius metų pradžioje 253 265 264 
Darbuotojų skaičius metų pabaigoje 263 253 265 
Darbuotojų skaičiaus pokytis 3,9 % -4,5 % 0,4 % 

Gerinant darbo sąlygas, tobulinant darbo apmokėjimo sistemą pavyko per 2017 metus 

padidinti darbuotojų skaičiaus pokytį iki 3,9 %. 

VIII. FINANSINIAI IŠTEKLIAI 
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Įstaiga tvarkydama apskaitą ir rengdama finansines ataskaitas, vadovaujasi bendraisiais 

apskaitos principais, nustatytais Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu, 

Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės 

atskaitomybės standartais bei kitų galiojančių teisės aktų reikalavimais. 

Įstaigos pajamų struktūra, jų pokytis ir finansavimo šaltiniai pateikiami žemiau lentelėse: 

6 lentelė. VšĮ Kelmės ligoninės 2015-2016 metų pajamų struktūra ir jų pokytis 

Eil. 
Nr. 

Pajamos Suma, Eur Pokytis (+/-) 

2015 m. 2016 m. Suma, Eur % 
Iš viso pajamos: 4049481 4143446 +93965 +2,32 

1. Pagrindinės veiklos pajamos, iš jų 3926492 4014653 +88161 +2,25 

1.1 Iš PSDF biudžeto 3784836 3858453 +73617 +1,95 

1.2 Kitos pagrindinės veiklos pajamos 141656 156200 +14544 +10,27 

2. Finansavimo pajamos 122989 128793 +5804 +4,72 

2016 metų Įstaigos visos pajamos sudaro 4143,4 tūkst. Eur pajamų, iš jų: finansavimo 

pajamos – 128,8 tūkst. Eur; pagrindinės veiklos pajamos – 4012,6 tūkst. Eur ir finansinės ir 

investicinės veiklos ir kitos pajamos – 2,0 tūkst. Eur. Pagrindinės veiklos pajamose - 3858,5 tūkst. 

Eur (93 proc.) sudaro pajamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo, iš jų: 2185,4 tūkst. Eur. (57 

proc.) už stacionarines paslaugas, 831,5 tūkst. Eur (21 proc.) už  ambulatorines specializuotas 

paslaugas, 183,4 tūkst. Eur (4,8 proc.) už dienos chirurgijos paslaugas, 344,4 tūkst. Eur (9 proc.) už 

slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas, 43,2 tūkst. Eur (1 proc.) už dantų protezavimo paslaugas, 

228,8 tūkst. Eur (6 proc) už stebėjimo, skubios pagalbos, dienos stacionaro, ambulatorinės 

chirurgijos, reabilitacijos ir kt. paslaugas. Šiaulių TLK gyventojams už dantų protezavimo paslaugas 

kompensavo 41,7 tūkst. Eur (sumokėjusiems už suteiktas paslaugas iš nuosavų lėšų).  

Už gyventojams suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, pagal pasirašytas sutartis apmoka 5 teritorinės 

ligonių kasos. PSDF pajamų struktūroje Šiaulių TLK tenka 98,1 proc. pajamų, Kauno TLK -1,1 proc. 

pajamų, Klaipėdos TLK - 0,6 proc. pajamų, Vilniaus TLK - 0,2 proc. pajamų, Panevėžio TLK – 

mažiau kaip 0,1 proc. pajamų.  

Be pajamų už suteiktas paslaugas iš PSDF biudžeto buvo gauta 154,2 tūkst. Eur kitų 

paslaugų pardavimo pajamų. Tai sudarė pajamos gautos iš kitų įstaigų už joms suteiktas paslaugas 

(laboratoriniai tyrimai, specialistų konsultacijos ir pan.) – 33,6 tūkst. Eur, pajamos iš privačių 

asmenų už suteiktas med. paslaugas (laboratoriniai tyrimai, profilaktiniai patikrinimai ir pan.) – 47,6 

tūkst. Eur, pajamos iš privačių asmenų už dantų protezavimą – 33,1 tūkst. Eur, pajamos už ligonių 

slaugą pagal sutartis – 36,8 tūkst. Eur ir kitos paslaugos - 3,1 tūkst. Eur. 

Finansavimo pajamas sudarė: nemokamai gauto ilgalaikio turto nusidėvėjimas – 102,2 tūkst. 
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Eur, nemokamai gauti ir panaudoti vaistai ir kitas trumpalaikis turtas -26,6 tūkst. Eur. 

2015-2016 metų Įstaigos sąnaudų struktūra ir jų pokytis pateikiami žemiau lentelėje: 

7 lentelė. VšĮ Kelmės ligoninės 2015 - 2016 metų sąnaudų struktūra ir jų pokytis 
Eil. 
Nr. 

Sąnaudos 2015 m. 2016 m. Pokytis (+/-) 
Eur % Eur % Eur % 

Iš viso sąnaudų: 3944680 100 4139843 100 195163 4,95 
1. Darbo užmokesčio ir 

socialinio draudimo  2914987 73,90 3086889 74,57 171902 5,90 

2. Medicinos reikmenų ir 
paslaugų, kraujo produktų 

412755 10,46 404304 9,77 -8451 -2,05 

3. Pacientų transportavimo 14758 0,37 9476 0,23 -5282 -35,79 
4. Maitinimo 67123 1,70 66311 1,60 -812 -1,21 
5. Komunalinių paslaugų 149833 3,80 153499 3,71 3666 2,45 
6. Darbuotojų kvalifikacijos 

kėlimo 
3930 0,10 3697 0,09 -233 -5,93 

7. Einamojo remonto 17137 0,43 8357 0,20 -8780 -51,23 
8. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo 156860 3,98 168926 4,08 12066 7,69 
9. Civilinės atsakomybės 

draudimo 
17676 0,45 17263 0,42 -413 -2,34 

10. Kitų sąnaudų 189621 4,81 221121 5,34 31500 16,61 
Finansinis rezultatas +104801 X +3603 X -101198 -96,6 

2016 metų Įstaigos sąnaudos sudarė 4139,8 tūkst. Eur. Lyginant su 2015 metais sąnaudos 

išaugo 195,2 tūkst. Eur. Didžiausią sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 

sąnaudos – 3086,9 tūkst. Eur. Šios sąnaudos lyginant su 2015 metais išaugo 5,9 %. Nuo 2016 m. 

liepos 01 d. Įstaigos darbuotojams buvo padidintas darbo užmokestis vidutiniškai 6,4%, iš jo: 

gydytojams – 6,3%, specialistams su aukštuoju išsilavinimu – 5,2%, viduriniam medicinos 

personalui – 5,4%, kitiems specialistams – 5,2% ir kitam personalui – 8,6%. Nuo 2017 m. liepos 01 

d. darbuotojams buvo padidintas darbo užmokestis: gydytojams – 6,52%, viduriniam medicinos 

personalui – 6,17%.  

VšĮ Kelmės ligoninė 2015 metais įsigijo ilgalaikio turto už 230,4 tūkst. Eur, 2016 metais 

įsigijo - už 19,1 tūkst. Eur, 2017 metais 102,8 tūkst. Eur. Įstaigoje nuolat atnaujinama ilgalaikio turto 

bazė. 

2015 metų finansinis rezultatas taip pat buvo teigiamas ir sudarė 104,8 tūkst. Eur (perviršis), 

2016 metų Įstaigos finansinis rezultatas buvo teigiamas ir sudarė 3,6 tūkst. Eur (perviršis). 

IX. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMO IR VYSTYMO LYGIS  

Pacientų pasitenkinimo gerinimui didelis dėmesys skirtas informacijos sklaidai. Įdiegta 

išankstinės pacientų registracijos sistema www.sergu.lt, kurios pagalba pacientas turi galimybę 

išankstinei registracijai pas gydytoją konsultantą.  
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Įdiegta ligoninės informacinė sistema "Šiaulių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigų 

informacinė sistema" (ŠRASPĮ ĮS). Šios sistemos pagalba kuriama elektroninė paciento ligos istorija, 

išrašomi e.receptai, ambulatorinių apsilankymų aprašymai, stacionaro epikrizės, radiologinio tyrimo 

vaizdai ir aprašymai, siuntimai konsultuotis pas kitus gydytojus konsultantus. Perduodama 

informacija į E-sveikatos sistemą ESPBI IS, kad ji būtų pasiekiama kitoms ASPĮ ir vaistinėms. 

Įstaigoje įdiegta buhalterinė apskaitos ir personalo valdymo programa AGNUM "Protas ir 

logika". 

Įstaigos internetinėje svetainėje www.kelmesligonine.lt pateikiama aktualiausia informacija 

pacientams apie teikiamas mokamas ir nemokamas paslaugas, telefonai registracijai ir 

konsultacijoms, gydytojų konsultantų darbo laikas ir kita svarbi informacija. 

Numatomas vykdyti tolimesnis Įstaigos informacinių technologijų sistemos tobulinimo 

darbų etapas. 

X. VIDAUS DARBO KONTROLĖ  

Įstaigos veiklos viešumui užtikrinti sudarytas kolegialus patariamasis organas – įstaigos 

stebėtojų taryba (toliau – stebėtojų taryba), kuri renkama penkeriems metams (5 atstovai). Stebėtojų 

taryba analizuoja įstaigos veiklą, išklauso ir įvertina įstaigos vadovo parengtą metinės veiklos 

ataskaitą, suderina įstaigos vadovo pateiktą darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką.  

Įstaigoje sudaryti patariamieji organai: Gydymo ir Slaugos tarybos, o etikos klausimams 

spręsti – Medicinos etikos komisija. 

Gydymo taryba sudaryta įstaigos vadovo įsakymu iš skyrių vedėjų, gydytojų, kuriai 

pirmininkauja įstaigos vadovas ar pavaduotojas medicinai. Gydymo taryba veikia pagal įstaigos 

vadovo patvirtintą darbo reglamentą. 

Gydymo tarybos kompetencija: 

1. nustatyti asmens sveikatos priežiūros veiklos politiką ir strategiją ligoninėje, asmens 

sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimo ir nuolatinio plėtojimo uždavinius ir vertinimo kriterijus 

bei teikti rekomendacijas ligoninės administracijai šiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti; 

2. svarstyti asmens sveikatos priežiūros organizavimo ir tobulinimo klausimus; 

3. planuoti teiktinų medicininių paslaugų profilius; 

4. nustatyti naujų asmens sveikatos priežiūros technologijų ir naujos medicininės įrangos 

prioritetinio įdiegimo eiliškumą, atsižvelgiant į bendrus ligoninės ir atskirų ligoninės padalinių 

interesus; 

5. siūlyti įstaigos vadovui sudaryti komisijas įstaigos veiklos klausimams, susijusiems su 

asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimu ir kitomis įstaigos veiklos rūšimis, nagrinėti; 
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6. analizuoti ligoninės kokybės sistemos veiklos rezultatus ir teikti pasiūlymus dėl kokybės 

sistemos sudėtinių dalių tobulinimo; 

7. analizuoti pateiktus medicininio audito grupės atliktų patikrinimų rezultatus ir teikti 

rekomendacijas dėl ligoninės padalinių darbo gerinimo; 

8. kaupti ir analizuoti įstaigos struktūrinių padalinių vadovų ir atskirų darbuotojų pasiūlymus 

bei rekomendacijas įstaigos veiklos gerinimo klausimais; 

9. analizuoti specialistų dalykinės kvalifikacijos būklę ir teikti įstaigos vadovui pasiūlymus 

dėl būtinųjų specializacijų, darbuotojų kvalifikacijos kėlimo (tobulinimosi); 

10. svarstyti struktūrinių padalinių darbo organizavimo ir veiklos rezultatus, atsižvelgiant į 

statistinius ir ekonominius duomenis ir rodiklius; 

11. nustatyti medikamentų ir kitų medicinos pagalbos priemonių įsigijimo strategiją ir 

prioritetus; 

12. nagrinėti Lietuvos higienos normų reikalavimų vykdymo eigą ir su jų įvykdymu 

susijusias problemas, analizuoti tyrimų ir gydymo planų vykdymą, sutartinių įsipareigojimų bei 

programų vykdymą, svarstyti medicinos dokumentų pildymo kokybės klausimus; 

13. rengti konferencijas. 

Gydymo taryba svarstomais klausimais gali teikti rekomendacinio pobūdžio pasiūlymus 

įstaigos vadovui. Jei įstaigos vadovas su pasiūlymu nesutinka, Gydymo taryba turi teisę tokį 

pasiūlymą pateikti steigėjui. 

Įstaigos Slaugos taryba sudaryta iš vyriausiojo slaugos administratoriaus, skyrių vyresniųjų 

slaugos administratorių, kuriai pirmininkauja ligoninės vyriausiasis slaugos administratorius. Ši 

taryba svarsto pacientų slaugos organizavimo ir tobulinimo klausimus, siūlo perspektyvias ligonių 

slaugymo kryptis, numato jų realizavimo būdus, analizuoja slaugos darbuotojų kvalifikacijos kėlimo 

poreikius ir siūlo įvairias kvalifikacijos kėlimo formas, organizuoja slaugos studentų praktiką, teikia 

pasiūlymus jai tobulinti. 

Slaugos taryba svarstomais klausimais gali teikti pasiūlymus įstaigos vadovui. Jei vadovas 

su pasiūlymu nesutinka, Slaugos taryba turi teisę tokį pasiūlymą pateikti steigėjui. Slaugos taryba 

savo darbą organizuoja pagal įstaigos vadovo patvirtintą reglamentą. 

Medicinos etikos komisija stebi ir kontroliuoja, kaip laikomasi medicinos etikos reikalavimų, 

bei padeda spręsti iškilusias medicinos etikos problemas. Ši komisija išrinkta įstaigos visuotinio 

atstovų susirinkimo slaptu balsavimu. Komisijos sudėtį, komisijos darbo reglamentą ir komisijos 

nuostatus, kurie negali prieštarauti Pavyzdiniams medicinos etikos nuostatams, tvirtina įstaigos 

vadovas įsakymu. Medicinos etikos komisijos sudarymo ir veiklos tvarka nustatyta pagal Sveikatos 

apsaugos ministerijos patvirtintus Sveikatos priežiūros įstaigos medicinos etikos komisijos 
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pavyzdinius nuostatus. Medicinos etikos komisijos nuostatai patvirtinti Įstaigos direktoriaus 2013 m. 

gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-97 (1.6). 

2015 m. gruodžio 31 d. Įstaigos direktoriaus įsakymu Nr. V-139 (1.6) patvirtinta VšĮ 

Kelmės ligoninės Šakinės Korupcijos prevencijos programa 2015-2019 metams bei jos įgyvendinimo 

priemonių planas. Šakinės Korupcijos prevencijos programa orientuota į du pagrindinius dalykus – 

korupcijos prielaidų ir sąlygų mažinimą bei šalinimą ir antikorupcinį švietimą. 

Įstaigoje yra sukurta vidaus medicininio audito grupė, kuriai vadovauja direktoriaus 

įsakymu paskirtas, turintis aukštąjį medicininį išsilavinimą ir ne mažiau kaip 5 metų darbo stažą, 

vadovas. Vidaus medicininio audito grupės pagrindinis tikslas kontroliuoti kokybės sistemos 

funkcionavimą pagal įstaigoje nustatytus prioritetus. Ši grupė atlieka planinį ir neplaninį auditą. 

Grupė veiklą vykdo pagal ištisinio kokybės gerinimo schemą, renka duomenis analizei, gautus 

duomenis analizuoja, planuoja ir atlieka reikalingus pakeitimus, įvertina pakeitimų poveikį, toliau 

registruojant neatitiktis. Taip savianalizės pagalba išsiaiškina vietas ir sritis, kurias galima tobulinti. 

Įstaigoje planuojama 2018-2020 m. įdiegti elektroninę dokumentų valdymo sistemą, kuri 

leistų efektyviai valdyti korespondenciją ir kitus Įstaigos vidaus dokumentus, užtikrintų kokybišką 

dokumentų valdymą ir saugojimą, pagerintų vidinę komunikaciją ir užduočių vykdymą, sumažintų 

laiko ir finansinius kaštus. 

XI. SSGG ANALIZĖ 

Stiprybės Silpnybės 
 Kvalifikuotas, iniciatyvus bei motyvuotas 

personalas. 
 Įstaiga, teikianti įvairiapuses, kokybiškas ir 

savalaikes paslaugas. 
 Veikia vidaus medicininio audito grupė. 
 Teigiamas Įstaigos veiklos finansinis 

rezultatas. 
 Atnaujinama bei įsigyjama šiuolaikiška, 

moderni įranga. 
 Dauguma Įstaigos pacientų yra patenkinti 

teikiamomis paslaugomis. 
 Pacientų nuomonė apie teikiamų paslaugų 

kokybę yra tiriama periodine anketine 
apklausa. 

 Optimizuojama ligoninės stacionaro veikla. 
 Įstaigos sveikatos priežiūros veikla, vertinant 

pagal standartizuotus LR SAM gero darbo 
rodiklius yra labai gera. 

 Įstaigoje įdiegtos ir naudojamos 
informacinės sistemos. 

 Gydytojų-specialistų trūkumas. 
 Neišnaudotas mokamų paslaugų potencialas. 
 Nepakankamai išplėtota elektroninė 

informacinė sistema. 
 Mažas Įstaigos stacionaro skyrių plotas. 

Galimybės Grėsmės 
 Finansavimo iš Europos Sąjungos fondų  Gyventojų mažėjimas Kelmės rajone. 
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galimybės. 
 Įstaigos konkurencingumo didinimas 

diegiant ir plėtojant efektyvios vadybos 
principus. 

 Savivaldybės parama pritraukiant jaunus 
gydytojus. 

 E-paslaugų pacientams plėtra. 
 Galimybė plėsti paslaugų spektrą. 
 Augantis PSDF biudžetas sudaro prielaidas 

Įstaigai gauti didesnes pajamas dėl išaugusių 
paslaugų įkainių. 

 Įstaigos teikiamų paslaugų optimizavimas, jų 
kokybės bei Įstaigos darbo efektyvumo 
didinimas. 

 Informacinių technologijų diegimas ir 
tobulinimas. 

 Senstanti visuomenė. 
 Gimstamumo mažėjimas Kelmės rajone.  
 Ribotas PSDF biudžetas visų medicinos 

paslaugų finansavimui. 
 Auganti konkurencija tarp sveikatos 

priežiūros įstaigų dėl PSDF lėšų. 
 Mažas visuomenės dėmesys sveikatos 

išsaugojimui ir stiprinimui. 
 Kvalifikuotų specialistų trūkumas. 

XII. PLANAVIMO SISTEMA 

Strateginis planavimas - procesas, kurio metu nustatomos veiklos kryptys ir būdai, kaip 

vykdyti Įstaigos misiją, pasiekti nustatytus tikslus ir rezultatus, veiksmingai panaudojant finansinius, 

materialinius ir žmogiškuosius išteklius.  

Remiantis SSGG analize, galima teigti, kad šiuo metu pacientų ir darbuotojų poreikių 

tenkinimas bei efektyvumo didinimas yra pagrindinės tobulintinos sritys VšĮ Kelmės ligoninėje. 

Racionaliai panaudojant turimus išteklius ir efektyviai planuojant ligoninėje vykdomus veiklos 

procesus bus įgyvendinama įstaigos Misija - teikiamos kokybiškos, įvairiapusės, savalaikės asmens 

sveikatos priežiūros paslaugos bei sukuriama aplinka, kurioje įstaigos darbuotojai yra motyvuoti ir 

jiems sudaromos sąlygos tobulėti, o visi turimi ištekliai yra panaudojami efektyviai ir racionaliai. 

Įstaigos Vizija - tapti prestižine rajonine sveikatos priežiūros įstaiga, orientuota į pacientus 

ir darbuotojus bei teikianti kvalifikuotas sveikatos priežiūros paslaugas, panaudojant šiuolaikiškas 

medicinos technologijas ir medikamentus. 

Siekiant įgyvendinti VšĮ Kelmės ligoninės viziją 2018-2020-iesiems metams, išskiriamos 3 

pagrindinės strateginės kryptys, į kurias ligoninė turėtų orientuotis, įgyvendindama numatytą veiklos 

strategiją. Tai - orientacija į pacientą, žmogiškojo kapitalo stiprinimas bei efektyvus valdymas.  

Įstaigos veiklos strateginės kryptys: 

 orientacija į pacientą; 

 žmogiškojo kapitalo stiprinimas; 

 efektyvus valdymas. 

1. Orientacija į pacientą 
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Pagrindinis šios strateginės krypties tikslas - užtikrinti, kad ligoninėje būtų teikiamos 

kokybiškos, pacientų poreikius atitinkančios paslaugos. Orientacija į pacientą ir paslaugų kokybės 

užtikrinimas numatomas tobulinant šiuo metu teikiamų paslaugų kokybinius parametrus bei įvedant 

naujas paslaugų rūšis. Ryšio su pacientu stiprinimui ligoninė numato taikyti pacientų poreikių 

tyrimus, vykdyti stebėseną ir vertinimą bei skatinti grįžtamąjį ryšį. 

2. Žmogiškojo kapitalo stiprinimas 

Efektyvus ligoninės personalo darbas yra viena svarbiausių prielaidų, leidžiančių užtikrinti 

ligoninės tikslų įgyvendinimą. Ši strateginė kryptis numato patrauklios darbo aplinkos kūrimą bei 

ligoninės personalo ugdymą siekiant asmeninio ir visos įstaigos tobulėjimo. 

Siekiant stiprinti žmogiškąjį kapitalą planuojamu 2018-2020 m. laikotarpiu, tiriant 

darbuotojų poreikius, lūkesčius bei pasitenkinimą darbo sąlygomis, numatoma investuoti į personalo 

kompetencijų - tiek medicininių, tiek vadybinių - ugdymą. Medicininės kompetencijos yra tiesiogiai 

susijusios su ligoninės teikiamų paslaugų kokybe ir rezultatais, tad, kuriant šiuolaikišką, modernią, 

kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią įstaigą, svarbu skatinti nuolatinį profesinį 

komandos narių tobulėjimą. Vadybinių personalo kompetencijų ugdymas yra svarus indėlis į 

efektyvios įstaigos veiklos (procesų valdymo, sprendimų priėmimo, bendradarbiavimo) kūrimą. 

Ligoninė numato kurti ir puoselėti nuolatiniu tobulėjimu grįstą įstaigos kultūrą. Tam reikia 

skatinti komunikaciją, atvirumą, bendradarbiavimą, komandinį darbą bei darbuotojams suteikti žinias 

apie gerąsias praktikas ir metodus kasdienių problemų sprendimui. 

3. Efektyvus valdymas 

Šios krypties tikslas, vedantis prie profesionalaus ir modernaus įstaigos valdymo - užtikrinti 

įstaigos gebėjimą tobulėti ir įgyvendinti užsibrėžtus tikslus, išliekant lanksčiai aplinkos pokyčių 

atžvilgiu. Ligoninės veiklos procesų tobulinimas numatomas dviem kryptimis - didinant dabartinių 

procesų efektyvumą peržiūrint ir įvertinant realius finansinių, žmogiškųjų, laiko išteklių poreikius 

bei gaunamus rezultatus ir sukuriant bei taikant veiklos valdymo sistemą, skirtą nuolatinei stebėsenai 

(t.y. procesų analizei) ir vertinimui. 

Numatytos priemonės leidžia užtikrinti, kad įstaigos resursai būtų panaudojami optimaliai, 

procesai vyktų sklandžiai, o rezultatai atitiktų keliamus tikslus. Planavimas, formalios stebėsenos ir 

rezultatų vertinimo procedūros, kaip efektyvaus valdymo elementai, padeda kurti duomenimis 

pagrįstą įstaigos sprendimų priėmimo kultūrą, leidžiančią efektyviau planuoti kasdienę veiklą bei 

sėkmingai įgyvendinti pokyčius, reikalingus įstaigos tobulėjimui. 

Norint pasiekti suformuotą viziją, svarbu užtikrinti, kad būtų veikiama atsižvelgiant į visų 

šalių - tiek pacientų, tiek ligoninės personalo - interesus bei užtikrinant efektyvų pačios organizacijos 
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funkcionavimą ir sklandų pokyčių įgyvendinimą. Būtent šias kertines sritis ir apima strateginio plano 

kryptys. 

Įstaigos veikla vertinama Kelmės rajono savivaldybės tarybos patvirtintais Įstaigos veiklos 

vertinimo kiekybiniais ir kokybiniais rodikliais. 

XIII. STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMAS IR ATSKAITOMYBĖ 

Siekiant įgyvendinti numatytas strateginės veiklos iniciatyvas yra numatyti pagrindiniai 

prioritetai, tikslai, uždaviniai ir atsakingi asmenys įgyvendinant numatytas veiklas. 

1. PRIORITETAS. ORIENTACIJA Į PACIENTĄ 

TIKSLAS 1. UŽTIKRINTI PACIENTŲ PATIRTIES VALDYMĄ 
Uždaviniai 1.1. Tirti pacientų poreikius, lūkesčius bei pasitenkinimą dėl teikiamų 

paslaugų: 
Užtikrinant ligonines kryptingą orientavimąsi į pacientą svarbu vykdyti 

išsamius pacientų lūkesčių, poreikių ir pasitenkinimo tyrimus. Tam būtina 
atnaujinti esamą tyrimo anketą įtraukiant daugiau atvirų klausimų. Taip pat 
reikėtų išsikelti tikslus, kad bent 20 procentų pacientų kiekviename ligoninės 
skyriuje užpildytų anketas ir būtų išlaikomas 90-100 procentų pasitenkinimo 
rodiklis visuose ligoninės skyriuose.  

Šios iniciatyvos priemones planuojama įgyvendinti 2018-2020 metais, 
iniciatyvos veikla tiriant pacientų poreikius, lūkesčius ir pasitenkinimą yra 
tęstinė. Iniciatyvą koordinuoja vidaus medicininio audito grupė, skyrių 
vyresniosios slaugytojos.  

1.2. Užtikrinti pacientų poreikių, lūkesčių ir pasitenkinimo rodiklių 
stebėseną: 

Renkant informaciją apie pacientų poreikius, lūkesčius ir pasitenkinimą 
ligoninės teikiamomis paslaugomis, svarbu užtikrinti kokybišką rodiklių 
stebėseną teikiant ataskaitas tris kartus per metus. 

Iniciatyvos priemones siekiama įgyvendinti 2018-2020 metais. Ši iniciatyva 
išlieka tęstinė ir rodiklių stebėsena turi būti vykdoma nuolat. Šią iniciatyvą 
koordinuoja vidaus medicininio audito grupė. 

1.3. Gerinti teikiamų paslaugų kokybę remiantis anketinėmis 
apklausomis: 

Vertinant pacientų poreikių, lūkesčių ir pasitenkinimo rodiklius, išreikštus 
procentine išraiška, svarbu reaguoti į gaunamus duomenis bei atitinkamai 
gerinti teikiamų paslaugų kokybę tose srityse, kurias nurodo pacientai. 
Iniciatyvos tikslas - iki 90-95% pagerinti paslaugų kokybę bei jų prieinamumą 
visiems pacientams, nuolat atnaujinant bei tobulinant šiuo metu teikiamas 
paslaugas. Priemonės, skirtos šiai iniciatyvai įgyvendinti, yra tęstinės, nes ir 
pats paslaugų kokybės gerinimo procesas yra nuolatinis, ir bus įgyvendinamos 
2018-2020 metų laikotarpiu. Iniciatyvą ligoninės mastu koordinuoja vidaus 
medicininio audito grupė. Atsakingas direktoriaus pavaduotojas medicinai,  
vyriausioji slaugytoja, skyriuose skyrių vedėjai ir vyresniosios skyrių 
slaugytojos. 

TIKSLAS 2. TOBULINTI TEIKIAMAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 
PASLAUGAS 

Uždaviniai 2.1. Modernizuoti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų 
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infrastruktūrą: 
Ligoninei labai svarbu modernizuoti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų 

infrastruktūrą. Infrastruktūros modernizacija padeda išlaikyti bei nuolatos 
gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę. Siekiama, kad visų ligoninės 
skyrių infrastruktūra būtų modernizuojama pagal iškylančius poreikius, kuriuos 
pateikia ligoninės skyrių vedėjai. Šios iniciatyvos įgyvendinimas yra 
planuojamas visu strateginio plano apimamu laikotarpiu, t.y. 2018-2020 metais. 
Iniciatyvą koordinuoja ūkio skyriaus vedėjas ir vyriausioji slaugytoja, o 
ligoninės skyrių vedėjai ir vyresniosios skyrių slaugytojos pateikia atitinkamus 
skyrių poreikius. 

2.2. Užtikrinti įstaigos padalinių aprūpinimą būtinomis priemonėmis ir 
paslaugomis: 

Norint užtikrinti efektyvų ligoninės darbą ir kokybišką sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimą būtina aprūpinti ligoninės skyrius 100% reikiamomis 
medicininėmis priemonėmis bei įrenginiais. Taip pat turi būti užtikrintas 
aptarnavimo paslaugų (valymo, maitinimo, įrenginių priežiūros ir kt.) teikimas. 
Ši iniciatyva ir jos priemonės yra tęstinės ir bus įgyvendinamos visu strateginio 
plano apimamu laikotarpiu (2018-2020 metais). Iniciatyvą koordinuoja ūkio 
skyriaus vedėjas ir vyriausioji slaugytoja, o ligoninės skyrių vedėjai ir 
vyresniosios skyrių slaugytojos pateikia atitinkamus skyrių poreikius. 

TIKSLAS 3. DIDINTI TEIKIAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 
PASLAUGŲ PASIŪLĄ 

Uždaviniai 3.1. Sukurti naujai teikiamų asmens sveikatos paslaugų infrastruktūrą: 
Kadangi rajone yra gyventojų senėjimo tendencija, ligoninė, siekdama 

patenkinti pacientų poreikius bei prisitaikyti prie kintančių prioritetinių 
sveikatos priežiūros krypčių, turi nuolatos atnaujinti teikiamas paslaugas 
sukuriant naujas. Įstaiga planuoja per 2018 m. sukurti geriatrijos paslaugą.  
Iniciatyvos priemonių įgyvendinimas numatytas 2018-2020 metais. 
Direktoriaus pavaduotojas medicinai, ūkio skyriaus vedėjas ir vyriausioji 
slaugytoja koordinuoja naujų paslaugų teikimą, ekonomistas įvertina jų naudą 
atliekant kaštų-naudos analizę. Skyrių vedėjai ir vyresniosios skyrių slaugytojos 
teikia pasiūlymus dėl naujų paslaugų reikalingumo. 

3.2. Užtikrinti naujai teikiamų asmens sveikatos paslaugų aprūpinimą 
būtinomis priemonėmis bei paslaugomis: 

Norint užtikrinti efektyvų ligoninės darbą ir kokybišką naujų sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimą būtina aprūpinti įstaigos skyrius reikiamomis 
medicininėmis priemonėmis ir įrenginiais. Taip pat turi būti užtikrintas 
aptarnavimo paslaugų (valymo, maitinimo, įrenginių priežiūros ir kt.) teikimas, 
būtinas siekiant užtikrinti naujų paslaugų teikimą. Ši iniciatyva bus 
įgyvendinama 2018-2020 metų laikotarpiu. Siekiama, kad strateginio plano 
įgyvendinimo laikotarpiu atitinkamuose skyriuose būtų teikiamos naujos 
paslaugos ir būtų užtikrintas aprūpinimas būtinomis priemonėmis šioms 
paslaugoms teikti. Skyrių vedėjai ir vyresniosios skyrių slaugytojos teikia 
pasiūlymus dėl naujų paslaugų plėtros. 

3.3. Didinti prioritetinių paslaugų apimtis: 
Ligoninei svarbu didinti nustatytų prioritetinių paslaugų apimtis siekiant 

pagerinti veiklos rodiklius ir toliau teikti kokybiškas bei savalaikes paslaugas 
pacientams. Ambulatorinės specializuotos, ambulatorinės chirurgijos, dienos 
stacionaro, dienos chirurgijos ir stebėjimo paslaugos šiuo metu yra priskiriamos 
prie prioritetinių paslaugų. Siekiama, kad prioritetinių paslaugų apimtys didėtų 
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po 1 proc. per metus. Iniciatyvą ir jos priemonių įgyvendinimą koordinuoja 
direktoriaus pavaduotojas medicinai bendradarbiaudamas su skyrių vedėjais. 
Numatoma, kad šios priemonės bus vykdomos 2018-2020 metų laikotarpiu. Ši 
iniciatyva tęstinė. 

3.4. Plėtoti strateginį sveikatos priežiūros įstaigų tarpusavio 
bendradarbiavimą dėl bendro sveikatos priežiūros paslaugų teikimo: 

Ligoninei svarbu aktyviai plėtoti strateginį sveikatos priežiūros įstaigų 
tarpusavio bendradarbiavimą kasmet didinant po 2 %. Ši iniciatyva yra tęstinė 
ir planuojamas jos įgyvendinimo laikotarpis yra 2018-2020 metai.  

Iniciatyvą ir jos priemones kuruoja direktoriaus pavaduotojas medicinai 
bendradarbiaudamas su kitų įstaigų vadovais. 

2. PRIORITETAS. ŽMOGIŠKOJO KAPITALO STIPRINIMAS 

TIKSLAS 1. VYSTYTI ĮSTAIGOS VIDINĘ KULTŪRĄ 
Uždaviniai 1.1. Skatinti bendradarbiavimą ir bendruomeniškumą: 

Įstaigai labai svarbu skatinti bendradarbiavimą ir bendruomeniškumą tarp 
savo darbuotojų siekiant, kad darbuotojai įsitrauktų į planavimo, valdymo ir 
patirties dalinimosi procesus. Norima pasiekti, kad į tokias iniciatyvas 
įsitrauktų apie 90% visų lygių darbuotojų. Šią iniciatyvą ligoninės mastu 
koordinuoja personalo skyriaus inspektorius, o vyriausioji slaugytoja ir 
vyresniosios skyrių slaugytojos yra atsakingos už iniciatyvos įgyvendinimą 
skyriuose. Iniciatyva yra planuojama 2018-2020 metais. 

1.2. Tirti darbuotojų poreikius, lūkesčius bei pasitenkinimą darbo 
sąlygomis: 

Įstaigai labai svarbu tirti darbuotojų poreikius, lūkesčius bei pasitenkinimą 
darbo sąlygomis norint sumažinti darbuotojų kaitą ir išlaikyti geriausius 
specialistus. Siekiant tai padaryti, reikia tobulinti sukurtą darbuotojų apklausos 
anketą ir kasmet tikslingai vykdomus vidinio klimato tyrimus. Iniciatyvos 
įgyvendinimo metu siekiama, kad mažiausiai 80 proc. kiekvieno skyriaus 
darbuotojų užpildytų vertinimo anketas ir kad 90 procentų jų būtų patenkinti 
savo darbo sąlygomis. Šios iniciatyvos priemonių įgyvendinimas yra 
numatomas 2018-2020 metais, tačiau dėl periodiškų vertinimų ši priemonė yra 
tęstinė. Jos įgyvendinimą ligoninės mastu koordinuoja vidaus medicininio 
audito grupė, o vyresniosios skyrių slaugytojos yra atsakingos už apklausų 
vykdymą skyriuose. 

TIKSLAS 2. UGDYTI DARBUOTOJŲ KOMPETENCIJAS 
Uždaviniai 2.1. Kelti sveikatos priežiūros specialistų kvalifikaciją: 

Norinti užtikrinti aukščiausią paslaugų kokybę pacientams, ligoninei būtina 
investuoti į sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos kėlimą. Tokiu būdu 
bus užtikrinamos reikiamos kompetencijos kokybiškų ir kvalifikuotų asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimui. Iniciatyva norima pasiekti, kad per 
metus bent 10 procentų sveikatos priežiūros specialistų pakeltų kvalifikaciją. 
Iniciatyvą planuojama įgyvendinti 2018-2020 metais ir jos įgyvendinimą 
koordinuoja direktoriaus pavaduotojas medicinai, personalo skyriaus 
inspektorius ir vyriausioji slaugytoja. 

2.2. Ugdyti darbuotojų bendrąsias ir specializuotas kompetencijas: 
Darbuotojų bendrųjų ir specializuotų kompetencijų ugdymas, gali ženkliai 

prisidėti prie įstaigos veiklos efektyvumo ir specialistų kompetencijos augimo. 
Tai padeda efektyvinti įstaigos veiklą ir tobulinti įvairius veiklos rodiklius. 
Bendrieji mokymai apima komandinio darbo, problemų sprendimo, streso 
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valdymo, administracinių gebėjimų stiprinimo ir kt. temas. Tuo tarpu 
specializuotieji mokymai būtų skirti patirties pasidalijimui tarp atitinkamos 
srities specialistų. Iniciatyvos tikslas yra, kad visi darbuotojai pagal poreikį 
turėtų galimybę sudalyvauti tiek bendruosiuose, tiek specializuotuose 
mokymuose. Ši iniciatyva yra tęstinė ir planuojamas iki 90% jos įgyvendinimas 
per 2018-2020 metus. Už iniciatyvos ir jos priemonių įgyvendinimą atsakinga 
vyriausioji slaugytoja ir personalo skyriaus inspektorius. 

TIKSLAS 3. TOBULINTI DARBUOTOJŲ SKATINIMO IR PRIPAŽINIMO 
SISTEMĄ 

Uždaviniai 3.1. Kurti į rezultatus orientuotą darbo užmokesčio sistemą: 
Į veiklos rezultatus orientuotos darbo užmokesčio sistemos sukūrimas 

padeda motyvuoti darbuotojus tobulinti savo kompetencijas ir siekti geriausių 
darbo rezultatų. Tokia sistema efektyviam veikimui yra sukurta ir planuojama 
ją toliau tobulinti. Iniciatyvą planuojama įgyvendinti 2018-2020 metais. Už jos 
įgyvendinimą atsakingas personalo skyriaus inspektorius ir ekonomistas. 

3.2. Užtikrinti papildomas paskatas darbuotojams: 
Gerus darbuotojų darbo rezultatus ligoninė gali įvertinti ne tik mokant dalį 

užmokesčio už pasiektus rezultatus, bet ir naudojant papildomas paskatas už 
prioritetinių paslaugų teikimą. Tokios paskatos didina darbuotojų motyvaciją ir 
padeda išlaikyti reikalingus specialistus. Iniciatyvos tikslas - padidinti 
darbuotojų motyvaciją siekiant didinant prioritetinių paslaugų apimtis. 
Iniciatyvos įgyvendinimo laikotarpis yra 2018-2020 metai, tačiau, norint 
išlaikyti aukštą darbuotojų pasitenkinimo rodiklį, papildomų paskatų sistemą 
būtina vystyti nuolatos. Už iniciatyvos ir jos priemonių įgyvendinimą 
atsakingas personalo skyriaus inspektorius ir ekonomistas. 

3.3.Sudaryti sąlygas jaunų specialistų pritraukimui: 
Ligoninei svarbu sudaryti palankias sąlygas jaunų specialistų pritraukimui. 

Pritraukiant jaunus specialistus bus užtikrinamas ligoninės darbo tęstinumas. 
Jaunus specialistus ketinama pritraukti kuriant palankią darbo aplinką, skiriant 
būstą ir kt. Iniciatyva siekiama, kad gydytojų iki 40 metų dalis ligoninėje 
sudarytų ne mažiau nei 20%. Šią iniciatyvą ir jos priemones planuojama 
įgyvendinti 2018-2020 metų laikotarpiu. Jos įgyvendinimą kuruoja direktoriaus 
pavaduotojas medicinai ir personalo skyriaus inspektorius. 

3.PRIORITETAS. EFEKTYVUS VALDYMAS 

TIKSLAS 1. EFEKTYVIAI PANAUDOTI IŠTEKLIUS 
Uždaviniai 1.1. Sukurti finansinius planavimo ir valdymo įrankius: 

Finansinio planavimo ir valdymo įrankių sukūrimas bei įdiegimas įstaigai 
leistų identifikuoti vietas, kuriose būtų galima efektyviau panaudoti lėšas ir 
optimizuoti kaštus. Tai leistų ligoninei pagerinti finansinį rezultatą tikslingiau 
planuojant išlaidas ir pajamas. Šia iniciatyva siekiama, kad bendras ligoninės 
finansinis rezultatas liktų teigiamas. Iniciatyva planuojama įgyvendinti 2018-
2020 metais. Jos įgyvendinimą koordinuoja ekonomistė. 

1.2. Panaudoti alternatyvių sveikatos priežiūros paslaugų potencialą: 
Įstaigai naudinga pradėti aktyviau plėtoti alternatyvias sveikatos paslaugas - 

medicininį turizmą, sveikos gyvensenos projektus. Šiuo metu egzistuoja 
medicinos turizmui palankios sąlygos dėl sąlyginai nedidelių sveikatos 
priežiūros paslaugų įkainių Lietuvoje lyginant su kitomis užsienio (ypač 
Vakarų) valstybėmis. Tikslinė medicininio turizmo grupė galėtų būti užsienio 
valstybėse gyvenantys lietuviai. Sveikos gyvensenos projektai (pvz., alkoholio 
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ir tabako vartojimo mažinimo) yra svarbūs gerinant bendrus visuomenės 
sveikatos rodiklius ir vystant prevencinį gydymą, mažinantį sunkių ligonių 
kiekį. Iniciatyvos tikslas yra, kad įstaigos pajamos iš alternatyvių paslaugų 
išaugtų 1 proc. Taip pat nemedicininių paslaugų vystymas ligoninei gali būti 
svarbus papildomas pajamų šaltinis. Šią iniciatyvą planuojama įgyvendinti 
2018-2020 metais ir jos įgyvendinimą koordinuoja ekonomistė. 

1.3. Vykdyti stacionaro laisvų lovų stebėseną: 
Laisvų ligoninės stacionaro lovų stebėsenos vykdymas leistų ligoninei 

identifikuoti būdus optimizuoti lovos funkcionavimo rodiklius skyriuose 
tikslingai skirstant lovų resursus. Tai prisidėtų prie ligoninės veiklos 
efektyvinimo. Šios iniciatyvos tikslas yra užtikrinti, kad ligoninės lovos 
funkcionavimo rodiklinis būtų ne mažesnis negu 300. Iniciatyva numatoma 
įgyvendinti 2018-2020 metais, tačiau laisvų stacionaro lovų stebėseną turėtų 
būti vykdoma nuolatos. Už šios iniciatyvos įgyvendinimą yra atsakingas 
direktoriaus pavaduotojas medicinai, skyrių vedėjai ir ekonomistas. 

1.4. Užtikrinti efektyvų eilių valdymą: 
Įstaigai svarbu užtikrinti efektyvų eilių valdymą siekiant pacientams laiku 

suteikti reikiamas paslaugas. Efektyvų eilių valdymą galima užtikrinti 
optimizuojant įstaigos poliklinikos veiklą, kad ji geriau atitiktų pacientų 
poreikius. Šios iniciatyvos tikslas yra, kad visiems rajono pacientams pagerėtų 
sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas. Iniciatyvą ir jos 
priemones planuojama įgyvendinti 2018-2020 metais, tačiau efektyvus eilių 
valdymas turėtų būti vykdomas nuolatos. Šią iniciatyvą ir jos įgyvendinimą 
koordinuoja direktoriaus pavaduotojas medicinai ir konsultacijų poliklinikos 
vedėja. 

TIKSLAS 2. UŽTIKRINTI NUOLATINĮ ORGANIZACIJOS PROCESŲ 
TOBULINIMĄ 

Uždaviniai 2.1. Atlikti medicininių veiklų procesų vertinimą: 
Medicininių procesų veiklos įvertinimas ligoninei yra svarbus įrankis 

siekiant pacientams suteikti aukščiausios kokybės paslaugas efektyviai 
panaudojant turimus išteklius. Medicininiais procesais yra laikomos visos 
ligoninės teikiamos paslaugos pacientams. Ligoninėje vykdomi medicininiai 
procesai (operacijų planavimas, tyrimų bei procedūrų vykdymas ir kt.) nėra 
optimalūs - juos sudaro ir dalis veiklų, nekuriančių naudos galutiniam vartotojui 
ir/arba pačiai įstaigai, tačiau tokios veiklos vis tiek reikalauja tiek papildomų 
finansinių išlaidų, tiek žmogiškųjų išteklių ir kt. Iniciatyvą numatoma 
įgyvendinti 2018-2020 metais. Iniciatyvą koordinuoja direktoriaus 
pavaduotojas medicinai. 

2.2. Sukurti subalansuotų rodiklių sistemą: 
Ligoninė, siekdama įgyvendinti strateginius tikslus, privalo nuolatos stebėti 

ir vertinti, kaip yra progresuojama. Siekiant tiksliai įvertinti įstaigos situaciją 
bei numatyti tolimesnes užduotis tam, kad būtų užtikrintas strateginių tikslų 
įgyvendinimas, yra tikslinga numatyti perspektyvų rodiklius: mokymosi ir 
augimo, finansinius ir pacientų. Visos perspektyvos leidžia susidaryti bendrą 
ligoninės vaizdą. Visi rodikliai turi būti pamatuojami (išreikšti skaitine 
išraiška), kad būtų galima rinkti, kaupti ir analizuoti informaciją apie ligoninės 
būklę ir vertinti strateginių uždavinių įgyvendinimo padėtį bei atsakingų 
asmenų darbo efektyvumą. Šią iniciatyvą planuojama įgyvendinti 2018-2020 
metais. Iniciatyvos įgyvendinimą koordinuoja personalo skyriaus inspektorius 
ir ekonomistas. 
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XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Įgyvendinus strategiją Įstaiga sugebės dirbti besikeičiančiomis sąlygomis, tenkinti pagrįstus 

pacientų poreikius, darbuotojų lūkesčius. Išliks viena geriausių II lygio sveikatos priežiūros 

paslaugas teikiančių įstaigų. 

________________________________________ 


