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SANTRAUKA 

 

Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau – VUL Santaros klinikos) yra 

Lietuvos nacionalinės  sveikatos sistemos viešoji asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti 

aukščiausio lygio specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei vykdanti nuolatinį 

pedagoginį bei mokslinį tiriamąjį darbą. VUL Santaros klinikose būtinąją ir planinę pagalbą teikia 

aukščiausios kvalifikacijos gydytojai bei slaugytojai. 

Įstaigos dalininkai yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir Vilniaus 

universitetas. 

VUL Santaros klinikų rekvizitai: 

adresas – Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius, 

Juridinių asmenų registro kodas – 124364561 

Atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT 487300010002492286, Swedbank AB, banko kodas 

73000. 

VUL Santaros klinikų vadovas – l. e. generalinio direktoriaus pareigas prof. Juozas 

Raistenskis. 

 

Įgyvendinti 2018 m. uždaviniai 

 

Teigiamas ligoninės finansinis rezultatas 

Pagerėjusi ligoninės vadyba ir įvaizdis 

• Vykdomas strateginis planas su aiškia vizija 

• Informacija ir vidinė komunikacija 

• Pagerėjo resursų naudojimas  

• Nominacijų geriausiems darbuotojams atsiradimas ir tąsa 

• 1121 žinučių žiniasklaidoje apie mūsų veiklą 

Naujos paslaugos ir paslaugų kokybė 

• Santaros vaisingumo centro veikla 

• Kompetencijos centrai. VUL SK dalyvauja 8 referencijos tinkluose, Klinikinių 

tyrimų centras 

• Dienos stacionaro paslaugų plėtra 

• Intervencinės kardiologijos dienos stacionaras 

• Skubios medicinos gydytojo paslauga 

• Dienos stacionaro išplėstinė skausmo diagnozavimo ir gydymo paslauga 

• Vidaus ligų skyriaus perkėlimas iš Kairiūkščio g. 

• Imunosupresuotųjų pagalbos skyriaus įsteigimas 

• IT inovacijos  

• Savanorystė, psichologų bei socialinių darbuotojų veikla 

Ligoninės plėtra 

• Santaros medicinos centro plėtra  

• Infekcinių ligų centro ir tuberkuliozės korpuso statyba  

• Vaiko raidos centro ir Pediatrijos korpuso statyba 
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Automobilių parkavimo daugiaaukštės aikštelės statyba  

 

 

1. Santaros klinikų vizija, misija 
 

VIZIJA 

 

Ekonomiškai stiprus ir lyderiaujantis Baltijos regione medicinos centras, teikiantis 

daugiaprofilines aukšto lygio sveikatos priežiūros paslaugas bei biomedicinos mokslo ir mokymo 

centras, vystantis ir diegiantis inovatyvias biomedicinos bei informacines technologijas  

 

MISIJA 

 

Teikti pažangią ir integruotą sveikatos priežiūrą pacientams bei kurti ir vykdyti biomedicinos 

inovacijas. 
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2. Struktūra, pokyčiai 
 

2017 m. Santaros klinikų valdymas buvo vykdomas vadovaujantis 2017 m. balandžio 20 d. 

Visuotiniame dalininkų susirinkime patvirtinta organizacine valdymo struktūros schema. (2.1 pav.). 

 

 
 

2.1.pav. VUL Santaros klinikų valdymo struktūra 

 

2017 metais buvo Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose (VUL SK) įsteigtas 

Jungtinis kompetencijų ir biomedicininių tyrimų centras, kurio tikslas yra skatinti biomedicininių 

tyrimų plėtrą ligoninėje, prisidėti prie Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) sveikatos politikos 

formavimo, vykdant ES bendrų veiksmų ir biomedicininius projektus. Jungtinio kompetencijų ir 

biomedicininių tyrimų centro struktūroje yra du padaliniai: Retų ligų koordinavimo centras ir 

Biomedicininių tyrimų koordinacinis centras. 

Tvirtinant dar 2015 m. organizacinę struktūrą buvo sukurti nauji padaliniai – tarnybos. Tai 

struktūrinis padalinys, kuris jungia funkciškai artimus centrus, kuriuos sieja panašus veiklos pobūdis, 

tarpdisciplininės klinikinės problemos. Centrai sujungiami į 11 tarnybų. Tikslas – siekiant užtikrinti  

darbo organizavimą bei valdymą struktūrinių pertvarkymų vykdymo laikotarpiu administracijos 

darbuotojams buvo pavesta vykdyti tarnybos vadovo funkcijas. 
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Taikant Europos Parlamento ir Tarybos bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, kibernetinio 

saugumo reikalavimus, 2018 m. Santaros klinikose įkurta Informacijos saugos grupė, kurios 

darbuotojai rūpinasi ligoninės vidaus ir išorės informacijos sauga. Žmogiškųjų išteklių valdymo 

skyriaus darbas tiesiogiai susijęs su asmenų duomenimis, darbuotojai, ypač naujai priimami, nuolat 

informuojami laikytis konfidencialumo reikalavimų ir informacijos saugos taisyklių. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 7 straipsniu ir Lietuvos 

Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos, patvirtintos Lietuvos 

Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės 

kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“, įgyvendindami Šakinę korupcijos 

prevencijos sveikatos priežiūros sistemoje 2015–2019 metų programą, informuojame korupcijos 

prevencijos klausimais, konsultuojame Santaros klinikos vadovaujančius darbuotojus  privačių interesų 

deklaravimo klausimais.  
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3. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

3.1. KIEKYBINIAI IR KOKYBINIAI POKYČIAI 

 

2018 m. gruodžio mėn. Santaros klinikose buvo 4263 etatai. Darbuotojų skaičius (fiziniai 

asmenys) 2018 m. pabaigoje buvo 4020.  

 

 
3.1.1. diagrama. Etatų pasiskirstymas grupėse ir jų dinamika 2013 – 2018 m.  

 

2018 m. Santaros klinikose dirbo 1133 gydytojai, 1482 slaugos specialistai, 537 slaugytojo 

padėjėjai ir 868 darbuotojai, priskirtini kito personalo kategorijai. 2018 m. Santaros klinikose dirbo 520 

gydytojų rezidentų.  

Darbuotojų pasiskirstymas grupėse ir jų dinamika 2013-2018 m. pavaizduota 3.1.2. diagramoje.  
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3.1.2. diagrama. Darbuotojų pasiskirstymas grupėse ir jų dinamika 2013 – 2018 m. (fiziniai asmenys).  

 

Gydytojai bei slaugos specialistai sudaro du trečdalius Santaros klinikų darbuotojų (65.1 proc.). 

Darbuotojų pasiskirstymas grupėse parodytas 3.1.3. diagramoje.  

 

 
3.1.3. diagrama. 2018 m. darbuotojų struktūra (fiziniai asmenys).  

 

Pusė Santaros klinikose dirbančių gydytojų yra iki 45 metų amžiaus: 33 proc. gydytojų yra 

jaunesni nei 35 metų, 20 proc. gydytojų yra 35-44 metų, o vyresni nei 65 metų sudaro 7.5 proc. ligoninės 

gydytojų. Gydytojų pasiskirstymas pagal amžių vaizduojamas 3.1.4. diagramoje.  
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3.1.4. diagrama. Gydytojų (be gydytojų rezidentų) pasiskirstymas amžiaus grupėse 2018 m., 

proc.  

 

Vidurinio medicinos personalo amžiaus struktūra skiriasi nuo gydytojų. Didžiausia amžiaus 

grupė – 34 proc. visų slaugytojų, yra 45-54 m. metų slaugytojos. Mažiausios amžiaus grupės – iki 35 

metų (17 proc.) bei virš 65 metų (2.6 proc.).  

 

 
3.1.5. diagrama. Slaugytojų pasiskirstymas amžiaus grupėse 2018 m., proc.  

 

Slaugytojų kartų kaitos užtikrinimas, ypač operacinių slaugytojų, yra nemenkas iššūkis tiek 

Santaros klinikoms, tiek kitoms ligoninėms. Studijas baigusios bei licencijas gavusios slaugytojos, 

pradėjusios dirbti ligoninėje, neretai išvažiuoja dirbti į užsienio šalių ligonines išeina į poliklinikas, 

šeimos gydytojo kabinetus, motyvuodamos tuo, kad ten pacientai yra lengvesni, nėra naktinio darbo ir 

pan. Reaguojant į šią situaciją, Santaros klinikos skiria daug dėmesio slaugytojų įsitraukimui į ligoninės 

32,7

20,2

22,2

17,5

7,5

Gydytojų pasiskirstymas amžiaus grupėse 2018 m.%

Iki 35 metų

35 - 44 metai

45 - 54 metai

55 - 64 metai

virš 65 metų

16,9

23,9

34,5

22,1

2,6
Slaugytojų pasiskirstymas amžiaus grupėse 2018 m.%

Iki 35 metų

35 - 44 metai

45 - 54 metai

55 - 64 metai

virš 65 metų



12 

 

 

skyrių darbą, motyvacijai didinti, darbo sąlygoms gerinti, sudarydamos sąlygas įgyti reikiamą 

specializaciją.  

2018 m. buvo priimta 408 darbuotojai, iš jų – 45 gydytojai, 90 vidurinio medicinos personalo 

sveikatos priežiūros specialistų, 91 slaugytojų padėjėjas ir 178 darbuotojai, priskirtini kito personalo 

kategorijai. 2018 m. atleisti 262 darbuotojai, iš jų  40 gydytojų, 53 vidurinio medicinos personalo 

sveikatos priežiūros specialistai, 77 slaugytojų padėjėjai ir 92 darbuotojai, priskirtini kito personalo 

kategorijai. Santaros klinikose 2018 m. gydytojų  kaitos rodiklis – 7,4 proc., vidurinio medicinos 

personalo sveikatos priežiūros specialistų kaitos rodiklis – 9,68 proc. Vadovaujantis 2017 m. gegužės 

30 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Vilniaus universiteto rektoriaus įsakymu Nr. 

V-623/R-218 patvirtintais siektinų veiklos užduočių vertinimo rodikliais, darbuotojų kaitos rodiklis 

turėtų neviršyti 10 proc. Dažniausias darbo sutarties nutraukimo pagrindas – darbuotojo prašymu ar 

pasibaigus darbo sutarties terminui. Neženkliai taikyti kiti darbo sutarties nutraukimo pagrindai – dėl 

sveikatos būklės, darbuotojui mirus. 

2018 m. didžiausia kaita buvo  tarp darbuotojų, priskirtų kito personalo kategorijai. Tai įtakojo 

valstybės investicijų programų, Europos Sąjungos fondų, Europos komisijos vykdomų ir kitų projektų 

valdymo ir darbo grupių įsteigimas Santaros klinikų Projektų valdymo skyriuje. 2018 m.  buvo įsteigta 

11  projektų valdymo ir darbo grupių, kuriose  buvo naujai  įdarbinta virš 60 specialistų ir  30 jau 

dirbančių darbuotojų. 

2018 m. Santaros klinikose įvyko 25 vieši  konkursai užimti vadovų ar gydytojų pareigas. 

Nuo 2018 m. VUL Santaros klinikų Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriuje atliekamas gydytojų 

rezidentų, dirbančių Santaros klinikose bei Santaros klinikų filialuose, t. y., Vaikų ligoninėje ir 

Valstybiniame patologijos centre darbo teisinių santykių įforminimas ir vykdymas. Nuo 2018 m. sausio 

1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. Santaros klinikose buvo priimti 484 jaunesnieji ir vyresnieji gydytojai 

rezidentai  bei  334 atleisti iš darbo – gydytojų rezidentų kaitos rodiklis  157 proc.  

VUL Santaros klinikos yra viena didžiausių Lietuvos ligoninių, teikiančių aukščiausio lygio 

specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei vykdančių nuolatinį pedagoginį bei mokslinį 

tiriamąjį darbą. 2018 m. Santaros klinikose dirbo 4 akademikai, 46 profesoriai, 45 docentai.   Mokslo 

laipsnį turinčių darbuotojų skaičius stabiliai auga. Per dešimtmetį mokslo laipsnį turinčių darbuotojų 

skaičius beveik padvigubėjo. Habilituotų mokslo daktarų 2008 m. buvo 21, 2018 m.– 34. 2018 m. 2008 

m. Santaros klinikose dirbo 148 mokslo daktarai o, 2018 metais jų jau buvo 260.  

 

3.2. DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMAS 

 

Santaros klinikų darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimui skiriama daug dėmesio. 

Darbuotojams suteikiama galimybė išvykti į Lietuvos ir pasaulio šalių klinikas, gydymo ir mokslo 

įstaigas kelti profesinę kvalifikaciją, įgyti naujų žinių bei įgūdžių, paliekant darbo užmokestį nustatytą 

dienų skaičių. Per 2018 m. laikotarpį  darbuotojams  2723 kartus buvo leista išvykti kelti kvalifikaciją.  

2018 m. tobulinosi  1250 darbuotojai, o tai sudaro 31,09 proc. visų VUL Santaros klinikų darbuotojų. 

Dalyvauti tobulinimo kursuose dėl privalomo licencijavimo reikalavimų, įgyti reikalingų žinių, 

susipažinti su mokslo inovacijomis buvo  išvykę 470 gydytojų, tai yra 41,5 proc. nuo visų dirbančių 

gydytojų skaičiaus,  220 gydytojų rezidentų, 360 vidurinio medicinos personalo darbuotojai, tai sudaro 

24,3 proc. visų dirbančių VUL Santaros klinikų vidurinio medicinos personalo darbuotojų, 5 slaugytojo 



13 

 

 

padėjėjai, t. y., 0,9 proc. nuo visų dirbančiųjų jaunesniojo medicinos personalo darbuotojų ir 195 

darbuotojai, priskirti kitam personalui, o tai sudaro 22,5 proc. visų šios grupės darbuotojų. 

 Be sveikatos priežiūros specialistams įprastų kvalifikacijos kėlimo mokymų, ligoninėje 

vykdomi personalo mokymai darbo vietoje, panaudojant dirbančiųjų potencialą – mokymus veda 

administracijos atstovai, slaugos specialistai ir pan.  

Jau kelis metus ligoninės skyriuose vykdomi bendravimo su pacientais, konfliktų sprendimo 

mokymai, skirti slaugytojams, slaugytojų padėjėjams, gaivinimo mokymai, skirti visiems ligoninės 

darbuotojams. Padalinių vadovai mokomi lyderystės, stiprinami jų vadovavimo, komandos formavimo 

įgūdžiai.  

VšĮ VUL Santaros klinikos – vienintelė sveikatos  priežiūros įstaiga, vykdanti klinikinio 

kodavimo mokymus gydytojams rezidentams.   

 

3.3. INFORMACIJOS SAUGOS GRUPĖS VEIKLA 

 

Informacijos saugos grupė (toliau – ISG) buvo įsteigta nuo 2018-08-01. Į grupę buvo apjungtos 

iki tol atskiruose VUL SK skyriuose veikusios pareigybės. ISG rūpinasi VUL SK tvarkomų asmens 

duomenų saugumu, prižiūri asmens duomenų tvarkymo atitiktį teisės aktų reikalavimams, rūpinasi 

įstaigos kibernetiniu saugumu, formuoja informacijos saugumo politiką. ISG darbuotojai per 2018 

metus: 

• iniciavo 129 informacinių sistemų pakeitimus, kurie buvo būtini siekiant užtikrinti VUL SK 

atitiktį Bendrojo duomenų apsaugos reglamentui (BDAR), techninių ir organizacinių 

kibernetinio saugumo reikalavimų sąrašui, taip pat naujai nustatytų pažeidžiamumui pašalinti. 

• atsižvelgiant į BDAR nuostatas ir VUL SK patvirtintas VUL SK vaizdo duomenų tvarkymo 

taisykles atliko vaizdo stebėjimo sistemų parametrizavimą, įgyvendino VUL SK vaizdo 

duomenų tvarkymo organizavimo principus: realizavo organizacines ir technines vaizdo 

duomenų saugumo priemones. 

• iniciavo ir vykdo duomenų subjektų informavimo lentelių apie vykdomą vaizdo stebėjimą VUL 

SK teritorijose ir patalpose pakeitimą ir naujų pakabinimą, atsižvelgiant į BDAR nuostatas ir 

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos rekomendacijas. 

• nuolat konsultuoja VUL SK darbuotojus informacijos apsaugos taikymo klausimais, pravedė 4 

mokymus aktualiais informacijos ir asmens duomenų saugos klausimais. 

• vykdė ir vykdo nuolatinę vidinių informacinių sistemų naudotojų veiksmų su asmens 

duomenimis kontrolę, sprendžia prieigos prie asmens duomenų suteikimo klausimus.  

• dėl didelio su asmens duomenų tvarkymu susijusios informacijos kiekio ISG siūlymu buvo 

sukurtas asmens duomenų tvarkymo veiklos žurnalas, kuris padeda ISG nustatyti galimai 

neteisėtus asmens duomenų tvarkymo atvejus.     

• užfiksavo 2 asmens duomenų pažeidimo atvejus, kurie buvo suvaldyti, išnagrinėti ir pritaikytos 

atitinkamos korekcinės organizacinės ir techninės priemonės analogiškų pažeidimų prevencijai. 

• aktyviai dalyvavo ir dalyvauja posėdžiuose dėl asmens duomenų panaudojimo moksliniuose 

tyrimuose, padeda tyrėjams pritaikyti tinkamas asmens duomenų saugos priemones. 



14 

 

 

• sudarė informacijos saugos rizikų mažinimo priemonių diegimo planą 2019 metams, 

atsižvelgiant į 2018 metais atlikto informacijos saugos atitikties teisės aktų reikalavimams ir 

rizikų vertinimo audito ataskaitą. 

 

Apibendrinimas  

 

Gydytojų ir slaugytojų kaita išlieka nedidelė. Santaros klinikose žmogiškųjų išteklių valdymo 

procesai adaptuoti pagal naujojo Lietuvos Respublikos darbo kodekso bei Lietuvos nacionalinės 

sveikatos sistemos (LNSS) šakos kolektyvinės sutarties reikalavimus. 

Prioritetinės Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus veiklos sritys – asmens duomenų sauga, 

korupcijos prevencijos sklaida, edukacinės programos vystymas, struktūrinių pertvarkymų 

įgyvendinimas.  

 

Siekiniai 2019 m. 

 

Siekiant, kad naujai priimti darbuotojai greitai bei efektyviai susipažintų su ligonine – jos 

struktūra, įvairių padalinių veikla, darbo organizavimu, kultūra, vertybėmis, būtų supažindinti su 

duomenų saugos svarba ir atsakomybėmis, 2019 m. bus pradėta taikyti naujų darbuotojų adaptacijos 

programa. 

2019 m. ypatingas dėmesys bus skirtas vidiniams personalo mokymams.  

• Planuojama, jog apie 500 ligoninės darbuotojų dalyvaus teoriniuose bei praktiniuose gaivinimo 

mokymuose, kuriuos ves gydytojai anesteziologai – reanimatologai.  

• Slaugytojams, slaugytojų padėjėjams „vidiniai mokytojai“, t. y. vyresniosios slaugytojos – 

slaugos administratorės, slaugos koordinatorės ves organizacinės elgsenos ir kultūros mokymus. 

• Parengta nauja streso valdymo mokymų programa, skirta kiekvieno centro darbuotojų komandai 

atskirai, pagal poreikį.  

• Bus tęsiami klinikinio kodavimo mokymai gydytojams rezidentams, lyderystės ir vadybos 

mokymai padalinių vadovams.  

• Reaguojant į sparčiai augantį pacientų skaičių tiek suaugusiųjų, tiek vaikų Priėmimo – skubios 

pagalbos skyriuose, planuojama pacientų edukacijos programa per Sveikatos radiją bei kitas 

žiniasklaidos priemones, aiškinant kokiais atvejais kreiptis į šeimos gydytoją, kada vykti į 

ligoninę, kas yra būtinoji pagalba ir pan.  
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4. ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLA 

4.1. AMBULATORINĖ VEIKLA 

 

VUL Santaros klinikose ir jos filialuose teikiamos pirminės ambulatorinės, skatinamosios, 

pirminės ambulatorinės psichikos, pirminės odontologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, 

sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugos, ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos 

priežiūros gydytojų specialistų antrinio lygio, tretinio lygio paslaugos, papildomai apmokamos 

paslaugos, genetiko paslaugos, dienos stacionaro paslaugos, ambulatorinės chirurgijos, priėmimo-

skubios pagalbos, stebėjimo paslaugos, medicininės reabilitacijos ar sanatorinio gydymo, dantų 

protezavimo ir kitos paslaugos, brangieji tyrimai, prevencinių priemonių programų paslaugos, 

transplantacijos programos paslaugos, kraujo donorystės ir neatlygintinos kraujo donorystės 

propagavimo programos paslaugos.  

VUL Santaros klinikose ir jos filialuose nuo 2004 m. kai buvo prijungiami Centro filialas (CF), 

Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninė (ILTL) bei Vaikų ligoninė (VL) apsilankymų skaičius tik 

didėja. 2018 m. siekė su Vaikų ligoninės filialu 1 012 853, iš jų 757 415 apsilankymų buvo Santaros 

klinikose (be visuotinio naujagimių tikrinimo ir Šeimos centro pirmo lygio paslaugų). 

 

 
4.1.1. diagrama. VUL Santaros klinikų (kartu su filialais) ambulatorinių apsilankymų 

dinamika 2004 - 2018 m. 

 

VUL Santaros klinikose daugiausiai ambulatorinių paslaugų suteikiama Vilniaus TLK 

aptarnaujamai zonai apie 83,5 procentus ir tas skaičius išlieka kiekvienais metais panašus. 
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4.1.2. diagrama. VUL Santaros klinikos suteiktų paslaugų pasiskirstymas pagal teritorines ligonių 

kasas 2018 m. 

 

VUL Santaros klinikose apsilankymų skaičius yra didėjantis. Palyginus bendrą apsilankymų 

skaičių, be Šeimos medicinos centro apsilankymų ir visuotinio naujagimio tikrinimo, matyti, kad 2017 

m. buvo 730 614 apsilankymų, o 2018 m. jau pasiekė 757 415, padidėjo 26,8 tūkst.,  per 10 metų 

padidėjo 1,8 karto. 

 
4.1.3. diagrama. VUL Santaros klinikos apsilankymų dinamika 2014 - 2018 m. 

 

VUL Santaros klinikose su Vaikų ligonine ambulatorinių apsilankymų skaičius 2018 m. perkopė 

1 mln. ir 2018 m. siekė 1 012 826. 
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4.1.4. diagrama. VUL Santaros klinikų su filialais apsilankymų dinamika 2014 - 2018 m. 

 

VUL Santaros klinikose toliau didėja trečio lygio paslaugų, konsultacijų skaičius padidėjo 16 

401 lyginant su 2016 m. konsultacijų skaičiumi, o II lygio padidėjo net 15 966 konsultacija. Didėjimo 

priežastis yra didėjantis tyrimų kiekis, atsiradusios naujos paslaugos ir didelė dalis konsultacijų, kurios 

galėtų būti suteiktos pirminio lygio įstaigose. 

 

 
4.1.5. diagrama. VUL Santaros klinikos suteiktų II ir III lygio paslaugos 2016 - 2018 m. 
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VUL Santaros klinikose vedama ambulatorinių paslaugų apskaita centrais, kas leidžia nagrinėti 

teikiamas paslaugas padaliniais.  

VUL Santaros klinikose 2018 m. yra suteikta 52 644 brangių tyrimų ir procedūrų. Lyginant 

suteiktų paslaugų skaičių nuo 2013 m. tai paslaugų padidėjo 23 494, o tai sudaro apie 81 proc. Pradėtas 

teikti naujas ultragarsinis tyrimas su kontrastine medžiaga. 

 

4.1.1. lentelė. Brangūs tyrimai ir procedūros 

Brangūs tyrimai ir 

procedūros 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

Paprastosios hemodializės 

procedūros 5688 6084 6649 6356 6000 6307 

Kompiuterinės tomografijos 

tyrimai 14743 16774 18871 20388 22391 22952 

Kompiuterinės angiografijos 

tyrimai 1328 1914 2544 3167 5132 5613 

Gydomosios kraujo 

gravitacinės chirurgijos 

procedūros 1062 1415 1434 1464 1684 1669 

Magnetinio rezonanso 

tomografijos (1 teslos ir 

daugiaumagnetinio lauko 

stiprumo) tyrimai 3742 4249 5045 5559 6263 6515 

Magnetinio rezonanso 

angiografijos tyrimas 583 569 686 698 635 739 

Hematologijos genetiniai 

tyrimai 2004 2077 2509 2239 2486 3162 

Pozitronų emisijos 

tomografijos tyrimai 0 106 511 629 695 905 

Hepatito C diagnostikos 

tyrimai 0 0 2654 2951 3323 2838 

Genetiniai tyrimai 0 0 369 182 329 572 

Radionuklidinės 

kompiuterinės tomografijos 

tyrimai, kai naudojami 

radiofarmakologiniai 

preparatai 0 0 0 526 1067 1309 

Ultragarsinis tyrimas su 

kontrastine medžiaga 0 0 0 0 0 63 

Iš viso 29150 33188 41272 44159 50005 52644 

 

4.1.1. Priėmimo skubios pagalbos skyriuose teikiamos paslaugos  

 

VUL Santaros klinikose ir jos filialuose Priėmimo skubios pagalbos skyriuose nuo 2010 m. yra 

kasmet didėjantis paslaugų kiekis. VUL Santaros klinikose Priėmimo skyriuje apsilankymų skaičius 

nuo 25 827 išaugo iki 118 748, bendras apsilankymų skaičius su Vaikų ligoninės filialu siekia 209 977, 

t.y. 4 proc. daugiau nei 2017 m. 
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4.1.1.1. diagrama. VUL Santaros klinikų ir jos filialų apsilankymų skaičius Priėmimo skubios 

pagalbos skyriuose 2010 - 2017 m. 

 

Priėmimo skubios pagalbos skyriuje stebėjimo paslaugų kiekis lyginant su 2017 m. yra 

sumažėjęs beveik 500. 2018 m. suteikta 6 604 stebėjimo paslaugos, po kurių 72,53 proc. pacientų buvo 

paleisti namo gydytis ambulatoriškai. 

 

 
4.1.1.2. diagrama. VUL Santaros klinikų stebėjimo paslaugų dinamika 2014 - 2018 m. 
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2018 m. 1 548 paslaugomis padidėjo Priėmimo skubios pagalbos paslaugų skaičius už kurį 

gavome apmokėjimą iš ligonių kasų. Iš viso 2018 m. suteikta 13 132 priėmimo skubios pagalbos 

paslaugų, t.y. 6,5 karto daugiau nei prieš penkis metus. 

 

4.1.1.3. diagrama. VUL Santaros klinikų priėmimo skubios pagalbos paslaugų dinamika 2014 - 2018 m. 

 

4.1.2. Dienos paslaugos 

 

Mažinant stacionarinių paslaugų kiekius ženkliai matyti didėjantys ambulatorinės chirurgijos 

paslaugų kiekiai. 2018 m. VUL Santaros klinikose suteikta 4 kartus daugiau ambulatorinės chirurgijos 

paslaugų nei 2014 m. ir kiekis jau siekia 2 456. 

 

 
4.1.2.1. diagrama. Ambulatorinės chirurgijos paslaugų kiekis 2014 - 2018 m. 
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Toliau yra didėjantis ir Dienos stacionaro paslaugų kiekis, nes kiekvienais metais vis pasipildo 

naujomis paslaugomis paslaugų klasifikatorius. 2017 m. pradėtos teikti pagalbinio apvaisinimo dienos 

stacionaro paslaugos ir jų buvo suteikta 229, o 2018 m. 419, t.y. 1,8 karto daugiau nei 2017 m. 2018 m. 

iš viso VUL Santaros klinikose suteikta 48 985 dienos stacionaro paslaugos, kai 2014 m. buvo suteikta 

tik 30 675 paslaugos, 1,6 karto daugiau. 

 

 
4.1.2.2. diagrama. Dienos stacionaro paslaugų dinamika 2014 - 2018 m. 

 

4.1.3. Šeimos medicinos centro veikla ir profilaktikos bei prevencinių programų vykdymas 

 

Šeimos medicinos centre yra teikiamos  pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros 

paslaugos. Prisiregistravusiųjų Prisirašiusiųjų asmenų skaičius palyginti su 2017 metais yra sumažėjęs 

240, kadangi priimtas sprendimas panaikinti Šeimos gydytojo Krašto apsaugos tarnybai kabinetą, 

kuriame buvo apie 900 prisiregistravusiųjų krašto apsaugos pareigūnų.  
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4.1.3.1. diagrama. Šeimos medicinos centre prisirašiusiųjų pacientų skaičius 2014 - 2018 m. 

 

VUL Santaros klinikose, Šeimos medicinos centre ir Valstybiniame patologijos centre yra 

vykdomos prevencinės programos. VUL Santaros klinikose ir jos filialuose daugiausiai yra suteikta 

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš Privalomojo sveikatos 

draudimo fondo biudžeto lėšų, finansavimo programai priklausančių paslaugų 37 765, iš jų VUL 

Santaros klinikose 822 ir Valstybiniame patologijos centre 36 943. VUL Santaros klinikose Asmenų 

priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių 

finansavimo programai priklausančių paslaugų suteikta 2 889 ir Storosios žarnos vėžio ankstyvosios 

diagnostikos finansavimo programai priklausančių paslaugų suteikta 1 027, su Valstybiniu patologijos 

centru 2 070. Prevencijos priemonių finansavimo programoms priklausančių paslaugų kiekiai 

atitinkamai mažesni, nes sumažėjęs prisirašiusių asmenų skaičius. 
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4.1.3.2. diagrama. Prevencinių programų vykdymo dinamika 2014 - 2018 m. 

 

VUL Santaros klinikose, Šeimos medicinos centre skatinamųjų paslaugų kiekis 2018 m. 

sumažėjo ir siekia 16 258. 

 

 
4.1.3.3. diagrama. Skatinamosios paslaugos 2014 - 2018 m. 
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Apibendrinimas  

  

Kiekvienais metais yra didėjantis ambulatorinių apsilankymų skaičius.  

Didinamas Priėmimo skubios pagalbos skyriuose stebėjimo lovų skaičius ir teikiamų paslaugų 

skaičius leidžia sumažinti neplanines hospitalizacijas. 

Papildytas dienos stacionaro paslaugų klasifikatorius padidino teikiamų paslaugų kiekius ir 

didesnis paslaugų prieinamumą bei sumažino planinių pacientų srautus stacionare. 

 

Siekiniai 2019 m.  

 

VUL Santaros klinikose tęsti darbo proceso tobulinimą, kad pacientams visi tyrimai ir paslaugos 

būtų suteiktos tą pačią dieną ir būtų mažinamas pakartotinių apsilankymų skaičius. 

Bendradarbiauti su pirminio lygio įstaigomis, kad būtų pailgintas jų darbo laikas ir užtikrintas 

paslaugų teikimas savaitgaliais ar sezoninių ligų metu. 

Tobulinti laukimo pas specialistų eilių valdymo sistemą ir užtikrinti paslaugų prieinamumą per 

trumpiausią laiką. 

Didinti dienos stacionaro, ambulatorinės chirurgijos ir dienos chirurgijos paslaugų spektrą ir taip 

mažinti stacionarinių pacientų skaičių. 

Įdiegti vieno langelio skambučių centrą pacientų registracijai. 

 

4.2. STACIONARO VEIKLA   

 

VUL Santaros klinikose stacionare yra teikiamos aktyviojo gydymo paslaugos, dienos 

chirurgijos, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugos, transplantacijos programos 

paslaugos bei aktyviojo gydymo paslaugoms nepriskiriamos stacionarinėms paslaugoms (ilgalaikis 

gydymas, paslaugos asmenims, slaugantiems vaikus). Bendras lovų skaičius su filialas VUL Santaros 

klinikose 2018 m. sumažėjo iki 1 851, Santaros klinikose 1 354, Vaikų ligoninėje 497.  

2011 m. prie VUL Santaros klinikų 1 017 lovų prijungta Vaikų ligonė su 797 lovomis ir 

Infekcinių ligų ir Tuberkuliozės ligoninė su 335. Tai bendras lovų skaičius nuo 2004 m. sumažėjo 565 

lova. 2018 m. lovų skaičius su dienos chirurgijos lovomis 1934 ir sumažėjo lyginant su 2017 m. 33 

lovomis. 
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4.2.1. diagrama. Stacionaro lovų dinamika 2011 - 2018 m. (*lovų skaičius su dienos chirurgijos 

lovomis) 

 

Mažinamas stacionaro lovų skaičius, didinant dienos stacionaro, dienos chirurgijos ir 

ambulatorinės chirurgijos paslaugų teikimą, tokiu būdu įgyvendinant valstybės politiką dėl lovų 

skaičiaus mažinimo. Palyginus nuo 2004 m. pacientų skaičius VUL Santaros klinikose su filialais nuo 

42 916 išaugo iki 80 811, t.y. 88,3 proc. Vien tik VUL Santaros klinikose pacientų skaičius nuo 2004 

m. 42 916 padidėjo iki 56 497, t.y. 30,50 proc. Prisijungus Vaikų ligoninę kaip filialą, nuo 2011 m. 

pacientų skaičius sumažėjo nuo 28 644 iki 24 314, t.y. 15 proc. 
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4.2.2. diagrama. Stacionarinių pacientų skaičius 2011 - 2018 m. 

 

Kaip ir praėjusiais metais, didėja dienos chirurgijos pacientų srautas ir 2018 m. paslaugas gavo 

7 638 pacientai, per penkis metus paslaugų kiekis išaugo 16,8 proc. 

 

 
4.2.3. diagrama. Dienos chirurgijos paslaugų skaičius 2014 - 2018 m. 
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Lyginant esančius padalinius, darytina išvada, jog stacionaro pacientų pasiskirstymas pagal 

padalinius rodo, kad didžioji dalis pacientų, net  62,60 procentų kreipėsi dėl paslaugų, kurios buvo 

suteiktos adresu Santariškių g. 2 VUL Santaros klinikose. 

 

 
4.2.4. diagrama. Stacionarinių pacientų skaičius pagal padalinius 2018 m. 

 

VUL Santaros klinikose hospitalizuotų pacientų planine tvarka sudaro 66,99 proc. ir 33,01 proc. 

skubos tvarka. Vaikų ligoninės filiale planine tvarka hospitalizuoti 57,14 proc. ir skubos tvarka 42,86 

proc. 

 

 
4.2.5. diagrama. VUL Santaros klinikų planinių ir skubių stacionarinių paslaugų santykis 2018 m. 
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Teikiant stacionarines paslaugas didžioji dalis (79,07 proc.) paslaugų pateikiama apmokėti 

Vilniaus TLK, Panevėžio TLK - 12,55 proc. 

 

 
4.2.6. diagrama. VUL Santaros klinikų suteiktų stacionarinių paslaugų pasiskirstymas pagal 

teritorines ligonių kasas 2018 m. 

 

Daugiausiai pacientų stacionare gydomi iš Vilniaus apskrities 72 proc., Utenos apskrities 8 proc. 

ir Alytaus ir Panevėžio apskrities po 5 proc. 

 

 
4.2.7. diagrama. VUL Santaros klinikų suteiktų stacionarinių paslaugų pasiskirstymas pagal 

gyvenamąją vietą 2018 m. 
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Stacionare gydomų pacientų dominuojančių ligų grupės 2018 m. yra kraujotakos sistemos ligose, 

tai sudaro 19,7 proc., navikai – 13,2 proc. Padidėjęs sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis, 

jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligomis bei infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis. 

 

 
4.2.8. diagrama. VUL Santaros klinikų hospitalinis sergamumas 2014 - 2018 m. 

 

Nagrinėjant penkių metų duomenis matyti, kad didžiausias gimdymų skaičius VUL Santaros 

klinikose buvo 2016 m. 3 620 gimdymų, o 2018 m. buvo 3 446 iš kurių 733 atvejais atlikti cezario 

pjūviai, o tai sudaro 21,27 proc. nuo visų gimdymų. Cezarių pjūvių skaičius yra kasmet mažėjantis. 
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4.2.9. diagrama. VUL Santaros klinikos gimdymų skaičius 2014 - 2018 m. 

 

Pagrindinės diagnozės, nuo kurių miršta pacientai stacionare, yra kraujotakos sistemos ligos 36 

proc. ir navikai 16 proc. 

 

 
4.2.10. diagrama. VUL Santaros klinikos mirties priežastys pagal ligų grupes 2014 - 2018 m. 

 

VUL Santaros klinikose ir jos filialuose letališkumas nuo 2005 m. yra mažėjantis. 2005 m. jis 

siekė 1,7 proc., o 2018 m. šis rodiklis sudaro 1,24 proc. 
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4.2.11. diagrama. VUL Santaros klinikų mirštamumas 2005 - 2018 m. 

 

2018 m. VUL Santaros klinikose aktyviojo gydymo vidutinė gulėjimo trukmė su dienos 

chirurgija išlieka ta pati 5,6.  

Nuo 2014 m. duomenys pateikiami kartu su buvusio filialo Infekcinių ligų ir tuberkuliozės 

ligonine, filialas 2016-09-01 panaikintas, jos skyriai prijungti prie atitinkamo profilio VUL Santaros 

klinikų skyrių (tuberkuliozės skyrius prijungiant prie Pulmonologijos centro, atskirai paliekamas 

Infekcinių ligų centras). Filiale Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninėje buvo teikiamos ilgalaikio 

gydymo paslaugos, kurių gydymo trukmė, pridėjus ją prie VUL Santaros klinikų rodiklio, padidino 

bendrą vidutinę gulėjimo trukmę, o infekcinių ligų profilio pacientai turėjo įtakos aktyvaus gydymo 

vidutinei gydymo trukmei. 
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4.2.12. diagrama. VUL Santaros klinikų vidutinė gulėjimo trukmė 2014-2018 m. 

 

Nagrinėjant stacionare gydytų pacientų skaičių pagal centrus matyti jog 2018 m. didėjo pacientų 

srautai Pilvo chirurgijos, Kardiologijos ir angiologijos, Pulmonologijos ir alergologijos, 

Anesteziologijos, intensyvios terapijos ir skausmo gydymo, Urologijos, Infekcinių ligų, Hematologijos, 

onkologijos ir transfuziologijos ir Santaros vaisingumo centre. 

VUL Santaros klinikose 2018 m. lovos funkcionavimas dienomis visų gydymo profilių su 

dienos chirurgija yra 296,6, t.y. 81,3 proc. Lovos funkcionavimas be dienos chirurgijos yra 83,5 proc., 

dienomis 304,8. 

 

 
4.2.13. diagrama. VUL Santaros klinikų lovos funkcionavimas dienomis visų profilių su dienos 

chirurgija 2014 - 2018 m. 
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2018 m. VUL Santaros klinikose didžiąją dalį stacionare gydomų pacientų pagal amžiaus grupes 

sudaro pacientai nuo 51 iki 80 metų ir tai yra 53 proc. visų pacientų. Toliau išlieka tendencija – 

didėjantis pacientų srautas vyresnių nei 80 metų. 

 

 
4.2.14. diagrama. VUL Santaros klinikų pacientų skaičius pagal amžiaus grupes 2017 – 2018 m. 

 

2018 m. Kaulų čiulpų transplantacijų atlikta 147, alogeninių 58, kai 2014 m. buvo 45. 

2018 m. VUL Santaros klinikose stacionare atlikta 30 807 operacijos, iš jų 80 proc. planinės ir 

20 proc. skubios. 

 

 
4.2.15. diagrama. VUL Santaros klinikose atliktų planinių ir skubių operacijų skaičius 2014 - 2018 m. 
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VUL Santaros klinikose ir Vaikų ligoninėje 2018 m. atlikta operacijų 39 131, iš jų 8 324 Vaikų 

ligoninės filiale. 

 

 
4.2.16. diagrama. VUL Santaros klinikose ir Vaikų ligoninėje atliktų operacijų skaičius 2014 - 2018 

m. 

 

VUL Santaros klinikose sparčiai auga traumatologijos ir ortopedijos profilio operacijų, 2018 m. 

atliktos 1 950 operacijas. Nuo 2013 m., Ortopedijos-traumatologijos skyrių perkėlus iš Centro filialo, 

operacijų skaičius padidėjo 2 kartus. 

 

 
4.2.17. diagrama. VUL Santaros klinikų traumatologijos ir ortopedijos operacijų kiekis 2014 - 2018 m. 

 

33330

36485

34506

33036

30807

9155

8448

8775

8400

8324

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 50000

2014
m.

2015
m.

2016
m.

2017
m.

2018
m.

SK VL

1341

1654 1710
1797

1950

0

500

1000

1500

2000

2500

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m.



35 

 

 

2014 m. pradėtos atlikti neurochirurgijos operacijos ir per 5 metus teikiamų paslaugų kiekiai 

išaugo 4 kartus, 2018 m. neurochirurgijos operacijų atlikta 961. 

 

 
4.2.18.diagrama. VUL Santaros klinikų neurochirurgijos operacijų kiekis 2014 - 2018 m. 

 

Įsteigus Intervencinės kardiologijos dienos stacionaro padalinį, 2017 m. sumažėjo stacionare 

teikiamų intervencinės radiologijos paslaugų kiekis iki 9 311, o dienos stacionare teikiamų intervencinių 

radiologinių procedūrų kiekis 2018 m. išaugo iki 1 831. 

 

 
4.2.19.diagrama. VUL Santaros klinikose atliktų intervencinės kardiologijos procedūrų kiekis 2014 - 

2018 m. 
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4.2.1. Reabilitacijos veikla 

 

VUL Santaros klinikose reabilitacijos profilyje yra teikiamos reabilitacija II, reabilitacija III ir 

ambulatorinės reabilitacijos paslaugos. Vaikų ligoninės filiale teikiamos Sveikatą grąžinamojo gydymo, 

palaikomosios reabilitacijos, reabilitacija II, reabilitacija III, ambulatorinės reabilitacijos paslaugos, 

antirecidyvinis gydymas bei vaiko slauga reabilitacijos gydymo etape paslaugos. 

Stebint reabilitacijos paslaugų dinamika matyti, kad kiekvienais metais vis daugiau suteikiama 

III etapo ambulatorinės reabilitacijos paslaugų. Jei 2014 m. jų suteikta tik 6 170, tai 2018 m. jų suteikta 

2 kartus daugiau įsteigus Intervencinės kardiologijos dienos stacionaro padalinį, 2017 m. sumažėjo 

stacionare teikiamų intervencinės radiologijos paslaugų kiekis iki 9 311, o dienos stacionare teikiamų 

intervencinių radiologinių procedūrų kiekis 2018 m. išaugo iki 1 831. 

 

 
4.2.1.1 diagrama. VUL Santaros klinikose reabilitacijos profilio lovadienių dinamika 2014 - 2018 m. 

 

Apibendrinimas 

2018 m. sumažėjo aktyvaus gydymo lovų skaičius, kadangi buvo praplėstas dienos stacionaro ir 

dienos chirurgijos paslaugų klasifikatorius. 

Aktyviai pradėtos teikti intervencinės kardiologijos paslaugos, reumatologijos dienos stacionaro 

paslaugos, kurios dar 2017 m. buvo teikiamos tik aktyvaus gydymo etape. 

 

Siekiniai 2019 m. 

 

Mažinti stacionarinių pacientų skaičių, paslaugas teikiant dienos stacionare, dienos chirurgijoje 

ir ambulatorinėje chirurgijoje. 

Aktyviai dalyvauti organų donorystės ir transplantacijos programoje. 
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Pacientams užtikrinti aukščiausio lygio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, 

pačią naujausią šiuolaikinę diagnostiką ir gydymą bei kvalifikuotą įvairių sričių specialistų komandą. 

Tobulinti retų ir sudėtingų ligų diagnostiką bei gydymą įsteigiant referencijos centrus. 

 

4.2.2. Organų donorystė ir transplantacijos 

 

2018 m. Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos yra daugiausiai mirusių donorų 

identifikuojanti ir paruošianti asmens sveikatos priežiūros įstaigų Lietuvoje.  

2018 m. Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikose buvo identifikuota 36 arba 34,3 % 

visų Lietuvos (105 donorai)  mirusių potencialių donorų. Lyginant su 2017 m. padidėjo efektyvių donorų 

skaičius ir procentinė išraiška 2017 m. 8 (38 proc.), o 2018 m. 19 (52,8 proc.).  

Vaikų ligoninėje 2018 m. buvo identifikuoti 3 potencialūs donorai, iš jų 2 tapo efektyviais.  2018 

m. iš efektyvių donorų paimta transplantacijai 29 inkstai, 7 kepenys, 5 širdys.   

 
 

 
PD - potencialūs donorai, ED - efektyvūs donorai. 

4.2.2.1  diagrama. Donorų skaičiaus dinamika su VUL SK filialu Vaikų ligonine 2012 – 2018 m.  

 

4.2.2.1 lentelė. Identifikuotų PD ir paruoštų ED skaičius Lietuvos ligoninėse 2018 m. 
 

Ligoninė Potencialūs donorai (PD) Efektyvūs donorai (EF) 

VULSK 33 17 

Vaikų l. VULSK fil. 3 2 
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Utenos l. 1 0 

Viso Lietuvoje 105 48 

 

4.2.2.2 lentelė. Identifikuotų mirusių  potencialių donorų (PD) ir paruoštų efektyvių donorų (ED) 

skaičius VUL SK  ir Vaikų ligoninėje (VULSK filiale) 2012 – 2018 metų laikotarpiu 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

PD VUL SK* 2 6 5 10 19 21 33 

ED VUL SK* 1 5 3 6 13 8 17 

PD Vaikų ligoninėje 1 3 1 0 1 1 3 

ED Vaikų ligoninėje 0 1 0 0 1 0 2 

*be Vaikų l.  

4.2.2.3 ir 4.2.2.4  lentelės. 2012-2018 m paimtų organų/audinių skaičius iš VUL SK ir Vaikų 

ligoninės VULSK filialo paruoštų efektyvių donorų 

VUL SK* 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

inkstai 2 6 5 11 18 14 27 

širdis 1 1 0 0 2 1 4 

kepenys 1 0 2 1 6 6 7 

plaučiai 0 0 1 0 0 1 0 

širdies ir  plaučių 

kompleksas 
0 0 1 0 0 0 0 

kasos ir  inksto 

kompleksas 
0 0 1 0 0 0 0 

*be Vaikų ligoninės. 

VUL SK filialas 

Vaikų ligoninė 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

inkstai 0 0 0 0 0 0 2 

širdis 0 1 0 0 1 0 1 

  

Santaros klinikose atliekamos šių organų ir audinių transplanacijos: kamieninių kraujodaros 

ląstelių transplantacijos  (KKLT), inkstų, kasos ir inksto komplekso, kepenų, širdies, ragenos ir amniono 

membranos transplantacijos.  

2018 m. Santaros  klinikose buvo atlikta 161 KKLT (98 autologinių ir 63 alogeninės, iš kurių 20 

giminingo donoro ir  43 negiminingo donoro),  6 širdies transplantacijos (2 vaikams, 4 suaugusiems), 53 

inkstų (44 mirusio donoro, 9 gyvo donoro), 9 kepenų, 26 ragenų ir 26 amniono membranos 

transplantacijos.  2012-2018m transplantacijų dinamika parodyta žemiau pateiktoje diagramoje.  
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4.2.2.2. diagrama. Transplantacijų dinamika 2012-2018 m. 

 

2012m 2013m 2014m 2015m 2016m 2017m 2018 m

Inkstų 60 45 53 61 68 51 53

Kepenų 8 7 6 7 8 12 9

Širdies 7 8 7 13 11 4 6

Kasos ir inksto 0 1 2 1 2 0 0

Ragenų 27 29 23 28 32 20 26

Amniono membranos 47 38 30 29 20 26 26

KKLT 185 165 151 176 194 183 161
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Daugiausiai Santaros klinikose atliekama kamieninių kraujodaros ląstelių transplantacijų 

(KKLT). Nuo 2000m pradėtos KKLT  ilgą laiką buvo atliekamos vienintelėje Lietuvos  gydymo 

įstaigoje – mūsų ligoninėje. Nuo 2000 m. šių transplantacijų skaičius nuolat augo ir nuo 2012 m. 

vidutiniškai atliekama 160 – 180 KKLT per metus.  

2018 metais atlikta 161 KKLT: 98 autologinės ir 63 alogeninės (43 iš jų – negiminingo donoro 

ir 20 – giminingo). 

Mūsų įstaigoje atliekamos negiminingo donoro KKLT ir ne Lietuvos  piliečiams. Per 2005-2018 

metus atliktos 95 alogeninės transplantacijos Latvijos respublikos piliečiams. 

VULSK gydomiems pacientams negiminingo kaulų čiulpų donoro ieškoma visame pasaulyje. 

Tai labai svarbu, kadangi apie 80 proc. visų alogeninių transplantacijų yra atliekama iš negiminingų 

donorų, iš kurių  apie 80 proc. yra užsienio šalių donorai. Lietuvos negiminingų kaulų čiulpų donorų 

registre, kuris pradėjo savo veiklą 2004 m ir yra tarptautinių kaulų čiulpų organizacijų BMDW ir 

WMDA narys, stebimas nuolatinis potencialių donorų skaičiaus augimas ir tuo pačiu  didėjantis donacijų 

skaičius. 2018-12-31 Lietuvos negiminingų kaulų čiulpų donorų registre buvo registruoti 12159 donorai. 

2017 metais donavo 14 negiminingų kaulų čiulpų donorų (10 Lietuvos ir 4 užsienio šalių piliečiams), 

2018 metais – 8 (7 Lietuvos, 1 užsienio šalies piliečiui). 

Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centre naudojami pažangūs molekulinės 

diagnostikos tyrimai  (mokelulinių aberacijų, kariotipo, naujos kartos sekoskaitos tyrimai), kurie padeda 

nustatant ligos diagnozę, numatant prognozę, atrenkant pacientus KKL transplantacijai bei naudojami 

jų sekimui po transplantacijos (chimerizmo tyrimai, minimalios liktinės ligos tyrimai). Ši moderni 

diagnostika padeda anksti aptikti galimą ligos atsinaujinimą. 

2016 m. VULSK pradėtos pusiau tapataus (haploidentinio donoro) KKLT. 2017 metais tokių 

transplantacijų atlikta 6, 2018 metais – 10. 

KKLT srityje naudojama naudojama moderni ląstelinė terapija: citotoksiniai priešvirusiniai 

limfocitai, mezenchiminės ląstelės, transplantacijai gali būti naudojamos selektuotos CD34+ donorinės 

ląstelės, donorinių limfocitų infuzija. Transplantato prieš šeimininką ligos gydymui taikoma 

ekstrakorporinė fotoferezė. 

Žemiau pateiktose diagramose pateikta atliktų KKLT dinamika nuo 2000 iki 2017 m. bei puikūs 

šių transplantacijų kokybiniai rodikliai.   
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4.2.2.3. diagrama. KKLT skaičius 2000-2018 m. 

 

 

 
4.2.2.4. diagrama. Autologinių KKLT skaičius 2000-2018 m. 
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4.2.2.5. diagrama. Alogeninių negiminingų ir giminingų  KKLT skaičius 2000-2018m. 

 

Santaros klinikų  KKLT aktyvumas (4.2.2.6 paveikslas.) ir rezultatai (4.2.2.7 diagrama) prilygsta 

vakarų Europos centrams. VULSK atliekamų KKLT rodikliai atitinka keliamus reikalavimus 

Nacionalinėje transplantacijų programoje: autologinių KKLT 100d. mirtingumas* – 0,4% (referentinė 

liga – mielominė liga, pirmoji KKLT), alogeninių KKLT 100d. mirtingumas – 6% (referentinė liga – 

ūmi mieloleukemija, I remisija). 

 

*skaičiavimai atlikti analizuojant visų transplantacijų duomenis iki 2017 m. Duomenis planuojama 

atnaujinti 2018 m. bėgyje. 

 

 
4.2.2.6. pav. KKLT aktyvumas Europoje 
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4.2.2.7. diagrama. Lietuvos (Santaros klinikų) ir tarptautiniai 5metų KKLT išgyvenamumo 

rodikliai. 

CIBMTR – Center for International Blood and Marrow transplant research, UK – Jungtinė 

Karalystė,  AML – ūminė mieloleukemija, Severe aplastic Anemia – sunki aplazinė anemija, Non 

Hodgkin Lymphoma – ne Hodgkino limfoma, Multiple Myeloma – dauginė mieloma. 

 

Mirusio ir gyvo donoro inksto transplantacijų daugiausiai Lietuvoje yra atliekama Santaros 

klinikose. Nuo 2008 m. vienintelėje mūsų ligoninėje yra atliekamos kasos ir inksto komplekso 

transplantacijos bei nuo 2010 m. nesuderinamos kraujo grupės gyvo donoro inksto transplantacijos.   

Paskutinių metų laikotarpyje yra atliekama  vidutiniškai  apie 50 mirusio donoro inkstų transplantacijų,  

vidutiniškai apie 8 gyvo donoro inksto transplantacijos bei 1-2 kasos ir inksto komplekso 

transplantacijos per metus.  2012-2018 m. 14 recipientų gyvo donoro transplantacijos atliktos nepradėjus 

dializės bei atlikta 12 gyvo donorų inksto transplantacijų, esant nesuderinamoms recipiento ir donoro 

kraujo grupėms. Gyvo donoro inksto transplantacijos sudaro apie 14% visų inkstų transplantacijų.  

2018 m. atliktos 44 mirusio donoro  inksto transplantacijos, tirta 21 potencialių gyvų inksto 

donorų ir  atliktos 9 gyvo donoro inksto transplantacijos.  Dėl tinkamos recipientams donorinės kasos 

trūkumo 2018 m. kasos ir inksto komplekso transplantacijos neatliktos.  
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MD- miręs donoras, GD- gyvas donoras. 

4.2.2.8 diagrama.  Mirusio ir gyvo donoro inksto transplantacijų dinamika 2012-2018m.  

 

Santaros klinikose iki 2018-12-31 iš viso atliktos 99 kepenų transplantacijos, iš kurių 3 

retransplantacijos ir 1 gyvo donoro transplantacija. Atliktos 6 donoro ir recipiento netapačių, bet 

suderinamų  kraujo grupių kepenų transplantacijos. Santaros klinikose,  vienintelėje ligoninėje Lietuvoje 

atlikta 1 donoro ir recipiento nesuderinamų kraujo grupių kepenų transplantacija. Pastaruoju metu 

vidutiniškai atliekama apie 8 kepenų transplantacijas per metus ir jų skaičius nuolat auga.  2017 m  

kepenų transplantacijų skaičius buvo išaugęs iki  12, 2018 metais atliktos 9 kepenų transplantacijos.  

 

 
4.2.2.9. diagrama. Kepenų transplantacijų dinamika 2012-2018 m. 

 

Santaros klinikose, vienintelėje ligoninėje Lietuvoje, atliekamos širdies transplantacijos ne tik 

suaugusiems, bet ir vaikams. Iki 2018 m. pabaigos viso mūsų ligoninėje atlikta 19 širdies transplantacijų 

vaikams ir 113 širdies transplantacijos suaugusiems recipientams. Daliai pacientų širdies 
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transplantacijos atliekamos panaudojus pagalbinės ilgalaikės mechaninės asistuojančios kraujotakos 

prietaisus (PIMAK). Iki 2018 m. pabaigos iš viso atlikta 42 širdies transplantacijos po PIMAK 

panaudojimo ir 90 širdies transplantacijų be pagalbinės kraujotakos prietaiso prieš transplantaciją 

panaudojimo. Pastaruoju metu prieš numatomą širdies transplantaciją yra panaudojami vidutiniškai 6 

PIMAK per metus ir daugiau kaip trečdaliui  pacientų širdies transplantacijos atliekamos po PIMAK 

panaudojimo.  

2018 m. atliktos 6 transplantacijos: 2 vaikams, 4 suaugusiems recipientiams. Keturiems iš šiais 

metais transplantuotiems  ligoniams kaip tiltas į transplantaciją buvo naudotos pagalbinės kraujotakos 

priemonės.  

2018 m. keturiems širdies transplantacijos laukiantiems recipientams kaip tiltas į transplantaciją 

buvo implantuotas  pagalbinės ilgalaikės mechaninės asistuojančios kraujotakos prietaisas. 

  

 
4.2.2.10. diagrama. PIMAK panaudojimo ir  širdies  transplantacijų dinamika 2012-2017 m. 
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4.2.2.11. diagrama. Širdies transplantacijų dinamika 2012-2018 m. 

 

Santaros klinikose per metus atliekama per 50 donorinių ragenų ir amniono membranos 

transplantacijų. 2018 m. buvo atlikta 26 ragenų (tame tarpe trys DALK operacijos – deep anterior 

lamelar keratoplasty) ir 26 amniono membranos transplantacijos. 2014 ir 2017 m. paruošta po 1 amniono 

membranos donorą, iš kurių paruošta daugiau nei 100 vienetų amniono membranos ruošinių. Šie 

ruošiniai Audinių banke saugojami iki dvejų metų. 

2018 m. peržiūrėtas recipientų sąrašas, sąraše likę 11 recipientų.  

 

 
4.2.2.12. diagrama. Ragenų transplantacijų dinamika 2012-2018 m. 

 

Siekiniai 2019 m. 

 

Aktyviai dalyvauti organų donorystės ir transplantacijos programoje. 

Pacientams užtikrinti aukščiausio lygio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, 

pačią naujausią šiuolaikinę diagnostiką ir gydymą bei kvalifikuotą įvairių sričių specialistų komandą. 
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4.3. DIAGNOSTINĖ VEIKLA 

4.3.1. Laboratorinės medicinos centro veikla  

 

Laboratorinės medicinos centrą sudaro 6 laboratorijos: Biochemijos (BL), Hematologijos ir 

bendrosios citologijos (HBCL), Mikrobiologijos (ML), Klinikinės imunologijos ir kraujo perpylimo 

(KIKPL), Tuberkuliozės tyrimų (TBCL) ir Infekcinių ligų diagnostikos (ILDL). Tuberkuliozės tyrimų 

ir Infekcinių ligų diagnostikos laboratorijos Laboratorinės medicinos centro sudėtyje yra nuo 2016 m. 

rugsėjo 1 dienos. 

Per 2018 metus Laboratorinės medicinos centre buvo atlikta 2 659 470 tyrimų – 7,3% daugiau 

negu 2017 metais (2 479 141 tyrimas) ir 19,0% daugiau negu 2016 metais (2 234 336 tyrimai). Bendra 

laboratorinių tyrimų dinamika pagal laboratorijas pateikta 4.3.1.1. diagramoje. 

 

 
4.3.1.1. diagrama. Bendra laboratorinių tyrimų dinamika 2015 – 2018 metais 

 

4.3.1.1. Biochemijos laboratorija (BL) 

 

2018 metais Biochemijos laboratorijoje buvo atlikta 1 691 662 tyrimai. Tyrimų skaičiaus 

augimas lyginant su 2017 metais – 10,1%, lyginant su 2016 metais – 17,9%.  

Klinikinės chemijos tyrimų augimas yra 10,6%, kraujo krešėjimo tyrimų – 9,0%, mažiausiai augo 

infekcijų žymenų tyrimų – 2,9%. Tyrimų atliekamų prie ligonio (POCT) augimas yra 15,3%, 

palyginimui 2017 m. augimas buvo 5,8%, 2016 m. – 4,9%  (4.3.1.1.1. diagrama) 
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4.3.1.1.1. diagrama. Biochemijos laboratorijoje atliktų tyrimų skaičius 2015–2018 metais 

 

2018 metais Biochemijos laboratorijoje įdiegti nauji tyrimai: 

1. Funkcinio poveikio į Xa krešėjimo faktorių tyrimas vartojant apiksabaną 

2. Funkcinio poveikio į Xa krešėjimo faktorių tyrimas vartojant rivaroksabaną 

3. Funkcinio poveikio į Xa krešėjimo faktorių tyrimas vartojant fondaparinuksą 

4. Ekarino tyrimas tiesioginiams trombino inhibitoriams (dabigatranui) nustatyti 

5. Krešėjimo faktoriaus XIII tyrimas 

6. Krešėjimo faktoriaus VIII tyrimas chromogeniniu metodu 

7. Komplemento sistemos klasikinio kelio funkcinio aktyvumo tyrimas (CH50);  

8. Antikūnų prieš polisacharidinę pneumokokinę vakciną tyrimas 

9. Antikūnų prieš difterijos vakciną tyrimas;  

10. Antikūnų prieš stabligės vakciną tyrimas; 
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4.3.1.2. Hematologijos ir bendrosios citologijos laboratorija (HBCL) 

 

2018 metais Hematologijos ir bendrosios citologijos laboratorijoje buvo atlikta 457 346 tyrimai. 

Tyrimų skaičiaus augimas lyginant su 2017 metais – 6,7%, lyginant su 2016 metais – 12,7%.  

Hematologinių tyrimų augimas sudaro 5,7%, bendrosios citologijos – 6,7%, didžiausias augimas 

stebimas tėkmės citometrijos tyrimų – 11,4% (4.3.1.2.1. diagrama). 

 

 
4.3.1.2.1. diagrama. Hematologijos ir bendrosios citologijos laboratorijoje atliktų tyrimų skaičius  

2015–2018 metais 

 

4.3.1.3. Mikrobiologijos laboratorija (ML) 

 

2018 metais Mikrobiologijos laboratorijoje buvo atlikta 195 024 tyrimai. Tyrimų skaičiaus 

augimas lyginant su 2017 metais – 1,4%, lyginant su 2016 metais – 7,8%.  

Diagnostinės (klasikinės) mikrobiologijos tyrimų stebimas 0,4% sumažėjimas. Molekulinių infekcijų 

žymenų tyrimų augimas – 7,7% lyginant su 2017 m. ir 16,3% lyginant su 2016 m. (4.3.1.3.1. diagrama). 
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4.3.1.3.1. diagrama. Mikrobiologijos laboratorijoje atliktų tyrimų skaičius 2015–2018 metais 

 

4.3.1.4. Klinikinės imunologijos ir kraujo perpylimo laboratorija (KIKPL) 

 

2018 metais Klinikinės imunologijos ir kraujo perpylimo laboratorijoje buvo atlikta 212 100 

tyrimų. Stebimas bendras tyrimų skaičiaus sumažėjimas lyginant su 2017 metais – 0,8%, lyginant su 

2016 metais stebimas – 0,2% sumažėjimas.  

Klinikinės imunologijos tyrimų augimas sudaro 4,5%, o imunohematologinių tyrimų stebima tolesnė 

mažėjimo tendencija – (-1,7)% (4.3.1.4.1. diagrama). 

 

 
4.3.1.4.1.diagrama. Klinikinės imunologijos ir kraujo perpylimo laboratorijoje atliktų tyrimų skaičius  

2015–2018 metais 
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4.3.1.5. Tuberkuliozės tyrimų laboratorija (TBCL) 

 

Tuberkuliozės tyrimų laboratorija prie Laboratorinės medicinos centro buvo prijungta 2016 m. 

rugsėjo 1 d. Joje atliekami tuberkuliozės mikrobiologiniai, molekuliniai genetiniai ir citologiniai tyrimai. 

Per 2018 metus buvo atlikta 22 007 tyrimai. Bendras tyrimų skaičius sumažėjo 3,8%, lyginant su 2017 

metais. Stebimas molekulinių genetinių tuberkuliozės diagnostikos tyrimų skaičiaus augimas 25,5% 

(4.3.1.5.1. diagrama). 

2018 metais įdiegti nauji tyrimai: 

1. Kliniškai svarbių atipinių mikobakterijų atsparumo makrolidams ir aminoglikozidams 

nustatymas molekuliniu GenoType NTM-DR metodu. 

2. Jautrumo naujiems prieštuberkulioziniams vaistams  (moksifloksacinui, linezolidui) 

nustatymas Bactec MGIT 960 sistema; 

 

 
4.3.1.5.1. diagrama. Tuberkuliozės tyrimų laboratorijoje atliekamų tyrimų struktūra ir skaičius 2017–2018 

metais 

 

4.3.1.6. Infekcinių ligų diagnostikos laboratorija (ILDL) 

 

Infekcinių ligų diagnostikos laboratorija prie Laboratorinės medicinos centro buvo prijungta 

2016 m. rugsėjo 1 d. Čia atliekami tyrimai Infekcinių ligų klinikos pacientams. Per 2018 metus buvo 

atlikta 81 331 tyrimas. Lyginant su 2017 metais, stebimas tyrimų mažėjimas 3,5% dėl tyrimų 

centralizacijos centrinėje laboratorijoje (4.3.1.6.1. diagrama). 
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4.3.1.6.1. diagrama. Infekcinių ligų diagnostikos laboratorijoje atliekamų tyrimų struktūra ir skaičius  

2017–2018 metais 

4.3.2. Medicininės genetikos centro veikla 

 

Medicininės genetikos centras (toliau – MGC) – tai VUL Santaros klinikų padalinys, teikiantis 

visapusiškas III lygio genetinio konsultavimo paslaugas, atliekantis plataus spektro paveldimų ligų ir 

įgimtų raidos defektų klinikinį ir laboratorinį ištyrimą, visuotinę naujagimių patikrą ir retomis ligomis 

sergančių pacientų gydymą. Per metus į MGC kreipiasi apie 10 000 asmenų, suteikiama apie 5000 

genetinių konsultacijų, atliekama apie 80 000 tyrimų. MGC kasmet daugėja konsultacijų, atliekamų 

tyrimų skaičius, įdiegiamos naujos metodikos paveldimų ligų diagnostikai. 

MGC atsakingas už trijų VUL SK Kompetencijos centrų (KC) veiklos organizavimą 

(Hantingtono ligos KC, Paveldimų medžiagų apykaitos ligų KC, Įgimtų vystymosi ydų ir intelektinės 

negalios KC). VUL SK MGC darbuotojai yra VUL SK atstovai trijuose Europos referentinių centrų 

tinkluose (ERT; ITHACA ERN, sritis - raidos anomalijos ir intelektinė negalia, MetabERN, sritis – 

paveldimos medžiagų apykaitos ligos, ERN-RND, sritis – retos neurologinės ligos) ir dalyvauja kitų 

VUL SK kompetencijos centrų (KC) veiklose. Vykdant KC veiklas ir dalyvaujant ERT veiklose, 

užtikrinami gerosios klinikinės praktikos taikymas, visapusiškų, tęstinių, daugiadisciplinių, į pacientą 

orientuotų paslaugų teikimas, įskaitant specializuotą diagnostiką, gydymą, ilgalaikę sveikatos būklės 

stebėseną ir prevenciją, daugiadisciplinių konsiliumų ir pasitarimų organizavimą, psichologo, socialinio 

darbuotojo paslaugų integravimą, klinikinės praktikos protokolų ir kitų kokybės vadybos sistemos 

dokumentų rengimas, vykdoma mokymo ir mokslo tiriamoji veiklos, viešinimo, mokymo ir 

informavimo renginiai, skirti pacientų organizacijoms ir plačiajai visuomenei, tarptautinis 

bendradarbiavimas. 

2018 m. paskelbta 17 mokslinių publikacijų: iš jų mokslo žurnaluose, įtrauktuose į ISI sąrašą–

11, mokslo žurnaluose, įtrauktuose į PubMed – 1 ir straipsniai pripažintuose Lietuvos mokslo žurnaluose 
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–5. Dalyvavimas tarptautinėse konferencijose: 40. Pristatyta 40 stendinių pranešimų; 9 žodiniai 

pranešimai. 

Ambulatoriniai darbo kokybės rodikliai 

 

2013 – 2018 metais MGC suteiktos paslaugos pateiktos 3.3.2.1. lentelėje, iš jų apmokėtos 

privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis Medicinos psichologė suteikė 71 psichologinį 

įvertinimą ir 406 konsultacijas.  

 

4.3.2.1. lentelė. Bendra konsultacijų charakteristika (2013-2018) 
 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Bendras konsultacijų  ir 

apsilankymų skaičius 
10294 10898 9725 10145 11229 

10259 

 

Prenatalinė diagnostika  

 

2018 metais buvo konsultuotos 2982 nėščiosios (2013 – 2837, 2014 – 3289, 2015 – 2945, 2016 

– 2835, 2017 – 2634 nėščiųjų). Pagrindinę konsultuotų pacienčių dalį (41,3 proc.) sudarė vyresnės nei 

35 metų moterys, kurioms buvo padidinta rizika nešioti ir gimdyti vaiką, sergantį chromosomine liga 

(1231 moterys). Buvo atlikta 5079 ultragarsiniai vaisiaus tyrimai (2013 m. – 6229, 2014 – 6076, 2015 - 

4365 tyrimai, 2016 – 4370, 2017 m.- 5229). Didžiąją dalį konsultacijų sudarė konsultacijos dėl 

(įtariamos) vaisiaus chromosomų patologijos – 945 (31,7 proc.), genetinės šeimų konsultacijos – 494 

(16,6 proc.), ir vyresnio amžiaus pirmą kartą gimdančių moterų konsultacijos - 286 (9,6 proc.).  

2018 m. atlikti 1172 I-mo nėštumo trimestro biocheminiai kraujo serumo tyrimai (PAPP-A ir β-

chorioninis gonadotropinas) (2013m. – 909, 2014m. – 1029, 2015m. – 1069, 2016m. – 1207, 2017m. – 

1194 tyrimai). 263 nėščiosioms buvo atliktas „Trigubas“ testas (α-fetoproteinas, laisvas estriolis, 

bendras chorioninis gonadotropinas) (2013m. – 884, 2014m. –797, 2015m. – 576, 2016m. – 388, 2017m. 

– 348 tyrimai). 2018 m. atlikta 343 (2017m – 514) invazinių procedūrų: 81 choriono gaurelių biopsijos 

(2017 m. – 99 procedūros) ir 262 amniocentezių (2017 m. – 415 procedūros).  

Invazinės prenatalinės diagnostikos svarba yra neabejotina, tačiau šiuo metu kuriami vaisiaus 

ištyrimo metodai yra orientuoti į invazinių procedūrų mažinimą. Vaisiaus ekstraląstelinės DNR tyrimas 

iš motinos kraujo nuo 2013 m. tapo prieinamas ir Lietuvoje, tačiau paslauga iki 2016m. vidurio buvo 

teikiama tik privačiame sektoriuje. Visi ėminiai siunčiami į užsienį ir ten yra analizuojami, todėl tyrimo 

rezultatai gaunami per 6 – 14 dienų. 2016m. VŠĮ VULSK MGC sudarė sutartį su Illumina kompanija 

(JAV) dėl NIPT tyrimo atlikimo. Per 2018 m. atlikti 129 laisvos vaisiaus DNR tyrimai nėščioms 

moterims (2017 m. – 133 tyrimai). Šis tyrimas nėra kompensuojamas iš PSDF lėšų, moterys už tyrimą 

moka pačios (kaina VULSK – 550-600 eurų). 

 

Molekulinė genetinė ir citogenetinė diagnostika 

 

Kariotipavimo metodu nustatomi chromosomų skaičiaus ir (ar) stambūs, didesni nei 10 Mb, 

chromosomų struktūros pokyčiai ląstelių genome; taip pat vertinamas mozaikinio ar chimerinio 

kariotipo ląstelių klonų santykis, chromosomų heteromorfizmai ir variantai. 2018 m. VULSK MGC 

buvo atlikti 624 postnatalinio kariotipo tyrimai, nustatyta 51 patologija (8,2 proc.) ir 38 prenatalinio 

kariotipo tyrimai, nustatyta 14 patologijų (36,8 ptoc.). 
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VNP lyginamosios genomo hibridizacijos tyrimo metodu nustatomi nesubalansuoti DNR 

kopijų skaičiaus pokyčiai. Kopijų skaičiaus pokyčiai yra reikšmingi nulemiant daugelį paveldimų retų 

ligų ir paplitusių daugiaveiksnių ar sporadinių ligų bei sutrikimų, pavyzdžiui intelektinė negalia, 

autizmo spektro ligos, vystymosi atsilikimas ir kt. 2018 m. atlikta 63 prenataliniai ir 360 postnataliniai 

bei tėvų ir (ar) sibsų (61) tyrimai. Prenatalinių tyrimų atvejų nustatyti 9 patologijos atvejai (14,3 proc.), 

3 atvejais nustatyti kopijų skaičiaus pokyčiai vertinti kaip neaiškios klinikinės reikšmės. Postnatalinių 

tyrimų atvejų nustatyti 26 patologijos atvejai (7,22 proc.), 27 atvejais nustatyti kopijų skaičiaus pokyčiai 

vertinti kaip neaiškios klinikinės reikšmės. 

MGC atliekami vaisiaus 13-os, 18-os, 21-os ir lyties chromosomų aneuploidijų tyrimai, 

leidžiantys greitai nustatyti dažniausias vaisiaus chromosomų skaičiaus patologijas. 2018 m. ištirta 341 

vaisiaus DNR mėginys (256 amniocentezės, 82 chorionbiopsijos, 3 vaisiaus audinių mėginiai). 

Chromosomų skaičiaus patologija buvo nustatyta 46 vaisiams iš 341 (13,49 proc.). Chromosomų 

skaičiaus patologija atliekant amniocentezes sudarė 9,38 proc. (24 vaisiai iš 256), o atliekant 

chorionbiopsijas – 26,83 proc. (22 vaisiams iš 82). Vienam vaisiui tyrimo metu buvo įtartas lyties 

chromosomų struktūros arba skaičiaus mozaikiškumas, nepatvirtintas kitais tyrimo metodais. 

2017 m. MGC pradėti preimplantacinės genetinės diagnostikos (PGD) tyrimai, kurie 

atliekami pagalbinio apvaisinimo būdu sukurtiems embrionams, siekiant genetiniais tyrimo metodais 

iki implantacijos nustatyti pokyčius, lemiančius embriono monogenines ligas, nesubalansuotus 

chromosomų struktūros persitvarkymus, chromosomų aneuploidijas. 2018 metais buvo atlikti 7 PGD 

tyrimai, atlikti 80 embrionų biopsijos ląstelių tyrimai, nustatyti 8 (10,0 proc.) normos atvejai. 

MGC MGCL atliekami šie nevaisingumo tyrimai: kariotipo, Y chromosomos mikrodelecijų 

(2018 m. atliktas 54 tyrimas (3 patologijos)), MTHFR dažniausių mutacijų tyrimas (2018 m. atlikti 36 

tyrimai (6 identifikuoti pokyčiai, padidinantys trombofilijų riziką)), AR geno (2018 m. atlikta 10 tyrimų 

(1 patologijos)) bei kitų genų (susijusių su gonadų disgeneze, lytinių hormonų sintezės ar aktyvumo 

sutrikimu, įvairiomis genetinės etiologijos ligomis) tyrimai. 

MGC MGCL atliekami genų, susijusių su raumenų distrofija, miopatija, kardiomiopatija, 

skeleto miopatija, neuropatija, demensija ir kitomis nervų-raumenų ligomis, tyrimai: Diušeno ir Bekerio 

raumenų distrofijos diagnostika (2018 m. tirti 9 pacientai, 3 patvirtinta diagnozė), Spinalinės raumenų 

atrofijos diagnostika (2018 m. tyrimas atliktas 18 pacientų), Hantingtono ligos diagnostika (2018 m. 

tirti 33 pacientai, 12 nustatytas patogeninis pokytis), Miotoninės distrofijos diagnostika (2018 m. 7 

tiriamieji), Spinocerebeliarinė ataksijos diagnostika (2018 m. 8 tiriamieji), Polineuropatijų diagnostika 

(CMT1A genetinės srities tyrimai (2018 m. atlikta 24 tiriamiesiems (5 (21 proc.) nustatyta duplikacija, 

1 (0,4 proc.) - delecija; GJB1 geno tyrimas (8), MFN2 (7), MPZ (8), PMP22 (4)). 

MGC atliekama įvairių paveldimųjų ligų prenatalinė, postnatalinė bei ikisimptominė, taip pat 

chromosomų pokyčių bei pokyčių gene/genuose nešiotojų diagnostika. 2018 m. Sanger sekoskaitos 

metodu MGCL buvo atlikti 278 tyrimai 100 genų, tiriant visą koduojančią viso geno ar jo fragmento 

seką (4.3.2.1. pav.). 
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4.3.2.1. pav. Sanger sekoskaitos metodu tirti genai ir nustatytų variantų dalis. 

 

Taikant naujos kartos sekoskaitos metodus MGC atliekami skirtingas paveldimas patologijas 

lemiančių genų rinkinių tyrimai. 2017 m. atlikta 40 tyrimų, naudojant klausos sutrikimus lemiančių 

genų rinkinį (16), dismorfijos-displazijos (6), paveldimų ligų (3), paveldimų medžiagų apykaitos ligų 

(2), neurologinių ligų (8), inkstų ligų (5). 2018 m. atlikta 55 tyrimai, naudojant klausos sutrikimus 

lemiančių 126 genų rinkinį (14), dismorfijos-displazijos 519 genų rinkinį (8), paveldimų ligų 325 genų 

rinkinį (3), neurologinių ligų skirtingus 150 - 500 genų rinkinius (21), inkstų ligų 154 genų rinkinį (7), 

endokrininės sistemos pavledimas ligas lemiančių 340 genų rinkinį (2). 

Pagal biocheminius, klinikinius ir kitus požymius įtarus paveldimą medžiagų apykaitos ligą 

(PMAL), diagnozė gali būti patvirtinama taikant įvairius molekulinius genetinius tyrimo metodus. 

MGC MGCL atliekama visuotinio naujagimių tikrinimo (VNT) metu tiriamų ligų (fenilketonurijos 

(2018 m. PAH geno tyrimas atliktas 15-ai tiriamųjų, 6 patvirtinta molekulinė diagnozė), galaktozemijos 

(2018 m. tirtas vienas tiriamasis iš VNT, identifikuoti pokyčiai SLC2A2 gene), įgimtos antinksčių 

hiperplazijos (2018 m. patologija patvirtinta 16,7 proc. tiriamųjų (12)), o taip pat pagal poreikį ir kitų 

retų PMAL molekuliniai genetiniai tyrimai. 

Farmakogenetinio ištyrimo metu tiriami CYP450 genų aleliai, pagal juos nustatomas 

metabolizavimo fenotipas. Metabolizavimo fenotipo nustatymas leidžia parinkti veiksmingesnį vaistą, 

tinkamą vaisto dozę, išvengti toksinio vaistų poveikio. 2018 m. MGC farmakogenetinis ištyrimas dėl 

vaistų toleravimo atliktas 71 pacientui. 65 – iems pacientams nustatytas normalaus metabolizavimo 

fenotipas, keturiems – vidutinio metabolizavimo fenotipas, vienai pacientei nustatytas labai greito 

metabolizavimo fenotipas. 

VUL SK Molekulinės genetikos ir citogenetikos laboratorija pirmoji ir vienintelė Lietuvoje nuo 

2018 m. vykdo klinikinį viso žmogaus egzomo sekoskaitos tyrimą paveldimųjų ligų diagnostikai. Tai 

plataus masto diagnostinis genetinis tyrimas, kurio metu analizuojami visi šiuo metu žinomi su 

paveldimomis ligomis siejami genai; atliekamas, nenustačius molekulinės diagnozės kitais tyrimo 

metodais. 2018 m. viso žmogaus egzomo sekoskaitos tyrimai atlikti 19-ai pacientų, iš jų 4-iems (21,1 

proc.) nustatyti patogeniniai variantai, 6-iems (32,6 proc.) nustatyti neaiškios klinikinės reikšmės 

variantai. 

2018 m. MGC Molekulinės genetikos ir citogenetikos laboratorija dalyvavo išorinės kokybės 

kontrolės programose.  
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Paveldimųjų medžiagų apykaitos ligų laboratorinė diagnostika 

 

VUL SK MGC – tai vienintelis centras Lietuvoje, kuriame plėtojama ši nauja medicinos kryptis 

ir atliekama iki simptominė PMAL diagnostika (visuotinis naujagimių tikrinimas dėl PMAL) ir 

laboratorinė diagnostika pagal klinikinius simptomus. 

VUL SK MGC Visuotinio naujagimių tikrinimo ir paveldimųjų medžiagų apykaitos ligų 

diagnostikos (VNT ir PMAL) laboratorijoje atliekamų tyrimų skaičius (30 tūkstančių naujagimių (VNT 

tyrimai) ir ~3000 PMAL tyrimų) yra optimalus laboratorijai siekiančiai įgyti pakankamai patirties 

biocheminės genetinės diagnostikos srityje. 

Turima laboratorijos įranga ir infrastruktūra bei įvairių sričių darbuotojų specialybės (medikai, 

biologai, biochemikai, chemikai, slaugytojo padėjėjai) ir patirtis bei žinių gilinimas (stažuotės 

Nyderlandų, Vokietijos, Anglijos, Švedijos genetikos centruose ir laboratorijose) leido suformuoti 

stiprią komandą biocheminės genetikos srityje, bei užtikrinti biocheminės genetikos plėtrą Lietuvoje, 

pradedant nuo profesionalaus metodų diegimo iki tyrimų rezultatų interpretacijos. 

 

Visuotinis naujagimių tikrinimas dėl įgimtų medžiagų apykaitos ligų Lietuvoje  

 

Lietuvoje visuotinis naujagimių tikrinimas dėl 4-ių ligų: fenilketonurijos, įgimtos hipotirozės, 

adrenogenitalinio sindromo (sin. Įgimtos antinksčių hiperplazijos) ir galaktozemijos vykdomas VUL 

Santaros klinikų Medicininės genetikos centre nuo 1975 metų. VNT tvarką reglamentuoja LR SAM 

ministro įsakymas 2014 05 22 V-601 ir 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-1457.  

VNT ištyrimo dėl keturių ligų apimtis Lietuvoje siekia iki 99,8 proc. naujagimių. Apie 0,2 proc. 

naujagimių neištiriami dėl įvairių priežasčių (mirties pirmomis valandomis po gimimo, tėvų atsisakymo 

atlikti tyrimus ir t.t 

Nuo 1975 iki 2018 metų diagnozuoti ir gydomi 197 ligoniai sergantys fenilketonurija, o nuo 

1993 iki 2018 – 162 ligoniai sergantys įgimta hipotiroze. Per 2015-2018 metus diagnozuoti 15 

adrenogenitalinio sindromo, 2 klasikinės galaktozemijos, du Duarte galaktozemijos. Per metus 

patikrinama apie 99,8 proc. visų gimusiųjų naujagimių Lietuvoje (3.3.2.2. pav.) 

2018 metais patikrinta 26095 naujagimių ir diagnozuoti 6 fenilketonurijos, 6 įgimtos hipotirozės, 

2 adrenogenitalinio sindromo ir 1 galaktozemijos atvejai (3.3.2.2. pav.). 

Visuotinio naujagimių tikrinimo laboratoriniai tyrimai vertinami JAV sveikatos ir socialinių 

reikalų ministerijos ligų kontrolės ir prevencijos centre (Newborn Screening Quality Assurance 

Program, CDC, JAV). 
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4.3.2.2. pav. Visuotinis naujagimių tikrinimas dėl įgimtų medžiagų apykaitos ligų Lietuvoje 1975 – 

2018 metais. AGS – adrenogenitalinis sindromas (Įgimta antinksčių hiperplazija), FKU – 

fenilketonurija, GAL – galaktozemija, ĮH – įgimta hipotirozė 

 

Paveldimųjų medžiagų apykaitos ligų diagnostika pagal klinikinius simptomus 

 

Parenkamasis ištyrimas dėl paveldimųjų medžiagų apykaitos ligų atliekamas pagal klinikinius 

simptomus po gydytojo genetiko konsultacijos. 

Laboratorijoje yra atliekami biocheminiai genetiniai tyrimai skysčių chromatografijos, dujų 

chromatografijos – masių spektrometrijos, skysčių chromatografijos-masių spektrometrijos, 

plonasluoksnės chromatografijos ir spektrofotometrijos, elektroforezės, izoelektrinio fokusavimo 

metodais. 

Per 2018 metus buvo atlikta 3484 laboratoriniai tyrimai paveldimų medžiagų apykaitos ligų 

diagnostikai ir gydymo kontrolei. 

Bendradarbiaujant su VULSK padaliniais ir filialais, MGC taip pat atliekama neuroblastomos 

laboratorinė diagnostika ir gydymo stebėsena bei terapinis vorikonazolio (2017 m.- 73, 2018 m.- 183 

tyrimai) ir busulfano monitoringas (2017 m. - 7, 2018 m.- 7 tyrimai). 

Biocheminiai genetiniai tyrimo metodai, bei laboratorijos darbuotojų profesiniai įgūdžiai yra 

vertinami išorinės kokybės kontrolės organizacijos ERNDIM sistemoje. 

 

4.3.3. Radiologijos ir branduolinės medicinos centro veikla 

 

Radiologijos ir branduolinės medicinos centre atliekami plataus spektro radiologiniai 

diagnostiniai ir intervenciniai tyrimai, skubūs ir planiniai, rutininiai ir kompleksiniai arba specialieji. 

Rutininiai tyrimai, tokie kaip rentgenografija ir rentgenoskopija, kompiuterinė tomografija (KT), 
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magnetinio rezonanso tomografija (MRT), ultragarsiniai tyrimai (UG) atliekami planiškai ir skubos 

tvarka, stacionaro ir konsultacinės poliklinikos, ambulatoriniams pacientams, taikant standartinius 

protokolus. Kompleksiniai tyrimai yra  tokie, kurių procedūrą/skenavimą bei vaizdų apdorojimą ir 

vertinimą sudaro greta rutininės metodikos atliekami papildomi veiksmai/skenavimas/sekos bei 

apdorojimas/vertinimas, reikalaujantis dedikuotos aparatūros bei specialaus personalo, tiek gydytojų, 

tiek radiologijos technologų pasiruošimo, specializacijos bei didesnių laiko sąnaudų, kaip pvz.: 

kompiuterinė tomografija su KT angiografija, Magnetinio rezonanso tomografija su MR angiografija, 

magnetinio rezonansto tyrimas su MR perfuzija, MR spektroskopija. Dažniausiai tokie sudėtingi tyrimai 

atliekami planine tvarka, tačiau pagal ūmias indikacijas  skubos tvarka atliekami tokie tyrimai, kaip 

pvz.: KT su KT angiografija ir/ar KT perfuzija, įtariant ūmią kraujagyslinę patologiją, kaip ūmus 

insultas, aneurizmos plyšimas, viršutinės pasaitos arterijos trombozė, aortos disekacija, plaučių arterijos 

trombembolija ir kt.  

Iš visų Centre tiriamų pacientų apie 1/3 sudaro stacionare gydomi pacientai. Radiologinių tyrimų 

tvarką  palaiko pilnai įdiegta elektroninė pacientų registravimo sistema. Dėl didelio tyrimų poreikio ir 

įvairaus sudėtingumo laipsnio  tyrimus diferencijuojame pagal skubumą, atsižvelgdami į stacionaro ir 

ambulatorinius siuntimus, patologinio proceso sudėtingumą, siuntimo indikacijas . VUL SK gydytojai 

radiologai yra plataus profilio, tačiau kartu specializuojasi pagal klinikines-radioloignes sritis. 

Efektyvesniam diagnostinių tyrimų procesui, aparatūros panaudojimui, darbo srautų valdymui, kabinetų 

darbą planuojame pagal klinikines sritis ir tyrimų indikacijas. Tai leidžia mums efektyviau valdyti darbo 

kokybę, pacientų srautus, kontroliuoti ir koreguoti tyrimų trukmę, kiekį, aprašymų terminus, darbo 

krūvius. Elektroninės registravimo ir tyrimų archyvavimo sistemos pagalba pastoviai stebime ir 

koreguojame darbo procesą.  

Radiologiniai tyrimai (rentgeninis, ultragarsinis ir kompiuterinė tomografija)  skubos tvarka  

atliekami 24/7, jie suteikia pakankamą informaciją radiologinei išvadai ir atsakymui į klinicisto 

keliamus klausimus.  

Planiniai tyrimai atliekami dienos metu 7-18 val. pacientui paskirtu laiku, atitinkamai paruošus 

pagal indikacijas, parinkus reikalingą tyrimo metodiką/protokolą ir pateikiant tyrimo aprašymą kokybės 

dokumentuose numatytu laiku. 

Kompleksiniai arba specialieji, sudėtingi radiologiniai tyrimai paprastai atliekami žinant iš 

klinikinių duomenų ar ankstesnių radiologinių tyrimų diagnozę, kai reikia patikslinti ir įvertinti ligos 

pobūdį, išplitimą, dinamiką ir atsaką į gydymą, kai reikia taikyti specialias, dedikuotas metodikas ir 

vaizdų apdorojimą specialiomis kompiuterinėmis programomis. Paprastai tokie tyrimai reikalauja 

specialių žinių, kvalifikacijos, tiek radiologijos technologams, tiek ir gydytojams radiologams, bei 

glaudaus bendradarbiavimo su klinicistais. Iš tokių tyrimų pas mus atliekami: 

Kompiuterinė tomografija  ūmaus insulto diagnostikai bei intervencinio gydymo planavimui, 

kai atliekama skubos tvarka bekontrastė  KT, KT perfuzija ir KT angiografija; 

Visos aortos KT ir KT angiografiją įtariant aneurizmos plyšimą ar aortos sienelės 

atsisluoksniavimą;  

Širdies-vainikinių arterijų ir viso kūno kraujagyslių KT angiografija pacientams, sergantiems 

įgimta ir įgyta širdies-kraujagyslių patologija, plaučių arterijų angiografija dėl PATE; 

Viso kūno daugiafazė kompiuterinė tomografija, sergantiems onkologiniais susirgimais;  

Žemų dozių kompiuterinė tomografija sergantiems intersticinėmis plaučių ligomis, inkstų 

akmenlige, ūmiu apendicitu, mielomine liga;  



59 

 

 

Viso kūno kompiuterinė tomografija politraumą patyrusiems pacientams, kai taikomas 

ligoninėje patvirtintas politraumos diagnostikos ir gydymo algoritmas; 

Intervencinės procedūros KT kontrolėje; 

MRT kabinetuose - sudėtingi širdies-kraujagyslių tyrimai (miokardo perfuzijos, gyvybingumo 

vertinimui), dinaminiai kraujotakos tyrimai, arterioveninių malformacijų tyrimai; 

Tyrimai bendroje nejautroje sunkiems, intubuotiems pacientams, su klaustrofobiją, 

dezorientuotiems, skausminiu sindromu ar nevalingais judesiais; 

Neuroradiologiniai sudėtingi išplėstiniai tyrimai su ramybės fMRT, MR spektroskopija, MR 

perfuzija, likvoro tėkmės kokybine ir kiekybine analize, vidinės ausies vandenės tyrimai ir t.t 

Onkologinių pacientų išplėstiniai tyrimai ligos išplitimui ir piktybiškumo laipsniui įvertinti.  

UG tyrimai su i/v kontrastavimu (pagal indikacijas), UG elastografijos tyrimai, intervencinės 

procedūros UG kontrolėje; 

Konvencinėje radiologijoje - plataus spektro virškinimo trakto rentgenoskopiniai tyrimai, tame 

tarpe  dinaminė faringoskopija, defekografija, ilgų kaulų  bei viso stuburo rentgenografija, stuburo 

balanso tyrimas. 

 

4.3.3.1. lentelė. Radiologijos ir branduolinės medicinos centro aparatūra, jos darbo valandos 

Eil.  

Nr. 

Įranga Pavadinimas Kiekis 

1 

 

Axiom Aristos 

MX  

1 

 

Ysio Max  

 

1 

Iconos R200 (su 

rentgenoskopija) 

1 

Luminos dRF-

MAX  

(su 

rentgenoskopija) 

1 

Portatyviniai 

rentgenografijos 

aparatai 

10 

2 

 

Lunar 

(Densitometras) 

(GE)  

 

1 

3 Revolution CT 

(GE Healthcare) 

256 

1 

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS8aK-75_ZAhWEhywKHUncAJEQjRwIBw&url=http://www.stomaks.ru/content/view/65/68&psig=AOvVaw1CMFc9DKQOZTSmq1AyOMv0&ust=1518507495068222
https://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi8jbLI8Z_ZAhUBjiwKHQcyCt8QjRwIBw&url=https://www.dotmed.com/listing/bone-densitometer/ge/prodigy-advance-dxa/1339883&psig=AOvVaw1fRyDn0BXis8GyxWNnFxkp&ust=1518508053720791
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Discovery 750HD 

(GE) 64 

 

1 

LightSpeed VCT 

(GE) 64 

 

1 

Somatom Emotion 

(Siemens) 16 

 

1 

Ingenuity TF 64 

(Philips) 

1 

4 

 

Magnetom Avanto 

Time (Siemens) 

1,5T 

 

1 

 

Magnetom Aera 

(Siemens) 1,5 

1 

Achieva 3TX   

(Philips) 3 T 

 

1 

5 

 

Gama spindulių 

kamera Infinia

  

  

1 

 

Gama spindulių 

kamera Infinia 

Hawkeye 4  

 

1 

Spectrum 

Dynamics Medical  

D-SPECT 

1 

6 

 

PET/CT pozitronų 

emisijos 

tomografas ir 

kompiuterinis 

tomografas 

Gemini  TF64

  

 

 

1 

 

 

https://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqwqTR8J_ZAhWCiqYKHbtBDY0QjRwIBw&url=https://www.lourdesnet.org/blog/2012/08/07/our-lady-of-lourdes-offers-enhanced-patient-comfort-convenience-and-imaging-efficiency-with-new-high-tech-mri-system/&psig=AOvVaw2qR41V8OqF5JJyzd--a402&ust=1518507811867260
https://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVnM6c8Z_ZAhVHjiwKHTNjAYoQjRwIBw&url=https://www.medgadget.com/2005/12/dspect_cardiac.html&psig=AOvVaw1aGxLhKVnlg-P0weoezrs2&ust=1518507964501048
https://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjB-d6l8J_ZAhWjiaYKHVGTC_MQjRwIBw&url=https://www.dotmed.com/listing/pet-ct/philips/gemini-dual/1510444&psig=AOvVaw0-dZC-eOzvaz0GXzH95gXK&ust=1518507687850597
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Metodikos, jų techninė bazė ir atliekami tyrimai 

 

4.3.3.2. lentelė. Konvencinė radiologija 

Eil. 

Nr. 

Aparatas Kiekis Techninė specifika Gamybos 

metai 

Darbo 

valandos 

1 Axiom Aristos MX 1 Stacionarus skaitmeninis 2006 00.00-

24.00 

2 Ysio Max 1 Stacionarus skaitmeninis 2015 00.00-

24.00 

3 Iconos R200 (su 

rentgenoskopija) 

1 Stacionarus 

neskaitmeninis(skaitmenizuotas) 

2001 07.00-

16.00 

5 Luminos dRF-MAX 

(su rentgenoskopija) 

1 Stacionarus skaitmeninis su 

rentgenoskopijos darbo vieta 

2017 07.00-

18.00 

6 Portatyviniai rentgenografijos 

aparatai 

10 Skaitmenizuoti, intensyvios terapijos 

skyriuose 

2001-

2015 

00.00-

24.00 

 

Konvencinės radiologijos tyrimų atlikimas užtikrinamas visą parą. Nuo 07.00 iki 18.00 atliekami 

ir planiniai tyrimai, 18.00-07.00 skubos tvarka skiriami tyrimai, daugiausia iš priėmimo-skubios 

medicinos padalinio ir Intensyvios terapijos-reanimacijos skyrių. Virškinimo trakto rentgenoskopijos 

tyrimai atliekami planine tvarka ir registruojami iš anksto, suteikiant pacientui reikiamos informacijos 

apie pasiruošimą. Šie tyrimai pagal metodiką atliekami ryto valandomis 07.00-10.00.  

 

4.3.3.3. lentelė. Densitometras 

Eil. 

Nr. 

Aparatas Kiekis Techninė specifika Gamybos 

metai 

Darbo 

valandos 

1 Lunar (Densitometras) 

(GE) 

1 Stacionarus neskaitmeninis 2007 07.00-

14.00 

 

4.3.3.4. lentelė. Magnetinio rezonanso tomografai 

Eil. 

Nr. 

Aparatas Magnetinio 

lauko 

galingumas 

Gamybos 

metai 

Darbo 

laikas 

Tyrimų specifika 

1 Magnetom Avanto 

Time 

(Siemens) 

1,5T 2008 07.00-

17.00 

Tyrimai su i/v narkoze, širdies-

kraujagyslių tyrimai ir kiti 

2 Achieva 3TX 

(Philips) 

3 T 2013 07.00-

19.00 

Neurologiniai, abdominaliniai, 

onkologiniai, prostatos, 

muskuloskeleto tyrimai su MR 

perfuzija, traktografija, 

spektroskopija ir kt. 

3 Magnetom Aera 

(Siemens) 

1,5 2015 07.00-

19.00 

Skubūs tyrimai, neurologiniai, 

muskuloskeleto, abdominaliniai, 

onkologiniai ir kt. 

 

4.3.3.5. lentelė. Kompiuteriniai tomografai 

Eil. 

Nr. 

Aparatas Detektoriaus 

sluoksniai 

Gamybos 

metai 

Darbo 

laikas 

Tyrimų specifika 

1 Somatom Emotion 

(Siemens) 

16 2008 07.00-

16.00 

Operacinėje, neurochirurginiams 

ir intensyvios terapijos pacientams 
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2 Revolution CT (GE 

Healthcare)  

256 2018 07.00-

19.00 

Abdominaliniai, onkologiniai, 

kardiotorakaliniai, kraujagyslių 

tyrimai 

3 LightSpeed VCT (GE) 64 2007 07.00-

19.00 

Kardiotorakaliniai, KT 

angiografiniai 

4 Discovery 750HD (GE) 64 2012 00.00-

24.00 

Skubūs tyrimai iš priėmimo, 

intensyvios terapijos, visos 

ligoninės 

5 Ingenuity TF 64 2013 07.00-

18.00 

PET/KT dalis, atliekami žemų 

dozių ir diagnostiniai KT tyrimai 

 

4.3.3.6. lentelė. Branduolinės medicinos aparatūra 

Eil. 

Nr. 

Aparatas Techninė specifika Gamybos 

metai 

Darbo laikas 

1 Gama spindulių kamera Infinia Dviejų detektorių vieno fotono 

emisijos tomografijos sistema 

2007 07.00-19.00 

2 Gama spindulių kamera Infinia 

Hawkeye 4 

SPECT/CT sistema 2010 07.00-19.00 

3 PET/CT pozitronų emisijos 

tomografas ir kompiuterinis 

tomografas Gemini  TF64 

PET/KT 2013 07.00-19.00 

4 Spectrum Dynamics Medical  D-

SPECT 

Dedikuota kardiologinė gama 

kamera 

2017.12 07.00-19.00 

 

 

4.3.3.7. lentelė. Radiologijos ir branduolinės medicinos centre atliekamų tyrimų skaičius 

Metai 2014 2015 2016 2017 2018 
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Iš
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o

 

T
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e 
ta
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e 
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b

u
la

to
ri

n
ių

 
Konvencinė 

radiologija 

5

1316 

2

7606 

5

7148 

3

1643 

6

3696 

3

8052 

6

8669 

4

2076 

7

2405 

4

3128 

Densitometrija 1

015 

 1

124 

 1

284 

 1

955 

 2

445  

 

Ultragarsiniai 

tyrimai 

3

5740 

2

1668 

3

1770 

1

8162 

3

4160 

2

0034 

3

2790 

1

7758 

3

5284 

1

7458 

Kompiuterinė 

tomografija 

2

8321 

 3

3193 

 3

4650 

 3

6182 

 3

8705 

3

0476 

Magnetinio 

rezonanso 

tomografija 

4

545 

 5

582 

 7

586 

 7

843 

 8

804 

7

567 

Gama kameros 4

103 

 3

873 

 4

235 

 4

747 

 4

873  

 

PET/KT 1

54 

 4

97 

 6

08 

 7

58 

 9

74 

 

Iš viso 1

25194 

 1

33187 

 1

46219 

 1

52944 

 1

6349

0 
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4.3.3.1. diagrama. Bendras radiologinių tyrimų skaičius 

 

Apibendrinimas: radiologinių tyrimų skaičius didėja kiekvienais metais. Taip pat kinta ir jų 

kokybinė vertė, sudėtingumas: vis daugiau atliekama sudėtingų, daugiau laiko sąnaudų reikalaujančių 

tyrimų, kurie atliekami pagal paskutines klinikinių studijų ir įrodymais pagrįstos medicinos  

rekomendacijas ir yra skirti ligos sudėtingumo laipsniui, išplitimui vertinti, chirurginio gydymo taktikos 

pasirinkimui, stebėjimui po operacijos, o taip pat ir retų ligų diagnostikai, kurių anksčiau nebuvo galima 

atlikti dėl aparatūros ribotų galimybių.  Įdiegus naują aparatūrą diagnostines galimybes praplėtėme ir 

tokiais sudėtingais atvejais, kai pacientams dėl aukšto kūno masės indekso, didelės kūno apimties 

tyrimų prieinamumas buvo labiau ribotas. Taip pat nauja aparatūra su papildoma įranga bei vaizdų 

apdorojimo programomis įgalino atlikti ilgas – galūnių bei stuburo rentgenogramas pagal specialiąsias 

traumatologų ortopedų ir neurochirurgų indikacijas, planuojant chirurginį gydymą. 

 

4.3.3.8. lentelė. Konvencinė radiologija su dinaminiais tyrimais 

Metai 
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2014 51316  

 

27606  

 

23710 

 

     

2015 57148  

 

31643  

 

25505 

 

124 851 27 Nebuvo 
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- 
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5
1

3
1

6

5
7

1
4

8

6
3

6
9

6

6
8

6
6

9

7
2

4
0

5

1
0

1
5

1
1

2
4

1
2

8
4

1
9

5
5

2
4

4
5

3
5

7
4

0

3
1

7
7

0

3
4

1
6

0

3
2

7
9

0

3
5

2
8

4

2
8

3
2

1

3
3

1
9

3

3
4

6
5

0

3
6

1
8

2

3
8

7
0

5

4
5

4
5

5
5

8
2

7
5

8
6

7
8

4
3

8
8

0
4

4
1

0
3

3
8

7
3

4
2

3
5

4
7

4
7

4
8

7
3

1
5

4

4
9

7

6
0

8

7
5

8

9
7

4

1
2

5
1

9
4

1
3

3
1

8
7

1
4

6
2

1
9

1
5

2
9

4
4

1
6

3
4

9
0

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

160000

180000

2014 2015 2016 2017 2018

Ty
ri

m
ų

 s
ka

ič
iu

s

Visi radiologiniai tyrimai

Konvencinė radiologija Densitometrija Ultragarsiniai tyrimai

Kompiuterinė tomografija Magnetinio rezonanso tomografija Gama kameros

PET/KT Iš viso



64 

 

 

   

2017 68669  

 

42076 26593 127 850 70 524 - 

2018 72405 43128 29277 99 823 

 

90 630 68 

 

 
4.3.3.2. diagrama. Konvekcinės radiologijos tyrimų dinamika 

 

 
4.3.3.3. diagrama. Densitometrijos tyrimų skaičius 

 

Apibendrinimas: konvencinė radiologija išlieka svarbi pirminei diagnostikai, skubiais atvejais, 

ypač plaučių ir kaulų ligų patologijai diagnozuoti, ūmių būklių pacientams, ligos dinamikai sekti, 

intervencinėms procedūroms kontroliuoti. O taip pat atliekami reti – funkciniai virškinimo trakto 
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tyrimai, kurie suteikia papildomos diagnostinės informacijos, viso ilgio galūnių rentgenografijos, 

stuburo balanso tyrimai ir kt. 

Kaulų tankio DEXA tyrimai atliekami pacientams diagnozuoti osteoporozei, įvertinti jos laipsnį, 

gydymo efektyvumą. 

 

4.3.3.9. lentelė. Ultragarsiniai tyrimai 

Metai UG tyrimų iš 

viso 

 

Tame tarpe 

Intervenciniai UG Ambulatoriniai Stacionaro Su i/v 

kontrastavimu 

2014 35740 - 21668 13574 - 

2015 31770 - 18162 13150 - 

2016 34160 439 20034 13459 - 

2017 32790 1654 17758 14445 - 

2018 35284 1873 17458 17281 116 

 

 
4.3.3.4. diagrama. Ultragarsiniai tyrimai, jų skaičius ir dinamika  

 

Pastaba: UG tyrimų statistika atrodo neigiama, tačiau tokia seka susidarė besikeičiančių 

aplinkybių: kintančia dalį tyrimų atlieka gydytojai klinicistai; ligoninėje įdiegus elektroninę 

registravimo ir tyrimų aprašymo sistemą, pradėjome klasifikuoti ir registruoti tyrimus pagal atnaujintą 

sistemą; taip pat – nuo 2017 metų SAM patvirtinta nauja UG tyrimų kodavimo ir apmokėjimo sistema. 

VUL SK UG tyrimus savo klinikinėse srityse atlieka patys klinicistai, o radiologams dažniau 

nukreipiami sudėtingų, daugiaorganinių ištyrimų reikalaujantys, komplikuoti, skubūs ir sudėtingesni 

atvejai, taip pat intervencinės procedūros UG kontrolėje.  Pastarųjų metų UG tyrimai mūsų centre kito 

teigiama linkme sudėtingumo ir kokybinio rezultato prasme – atliekama elastografija, kontrastiniai 

tyrimai, plečiasi intervencijų spektras. 

 

4.3.3.10. lentelė. Kompiuterinė tomografija 

Metai KT iš viso Tame tarpe urgentiniai  

2014 28321 12305   

2015 33193 14710   
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2016 34650 16036   

2017 36182 17501   

2018 38705 18515 

 

 
4.3.3.5. diagrama. Kompiuterinės tomografijos tyrimų skaičiaus  

 

Apibendrinimas: Kompiuterinė tomografija taikoma labai plačiai, griežtai laikantis indikacijų, 

ir jos apimtys kiekvienais metais didėja dėl didėjančio poreikio tiek pirminei diagnostikai, tiek ir 

dinamikai vertinti. KT tyrimai atliekami visą parą.  Tikslingai diegiame ir pastoviai koreguojame žemų 

dozių KT diagnostikos protokolus, ribojame skenavimo apimtis ir laiką dėl apšvitos mažinimo išlaikant 

aukštą diagnostikos kokybę. Plečiame intervencinių procedūrų atlikimą KT kontrolėje.  

2018m. instaliuotas naujas KT aparatas - Revolution CT (GE Healthcare) (256 sluoksnių), kurio 

naujas galimybes įsisavinome planuotų mokymų rezultate bei mūsų radiologų ir radiologijos fizikų 

pastangomis. Šio aparato galimybes sėkmingai taikome pacientams su ūmia kraujagysline patologija 

bei kitais atvejais. 

 

4.3.3.9. lentelė. Magnetinio rezonanso tomografija 

Metai MRT iš viso Tame tarpe 

neurologiniai ir skubūs 

Tame tarpe 3T 

2014 4545 2030 - 

2015 5582 2232 1313 

2016 7586 3513 1850 

2017 7843 3755 2210 

2018 8804 3779 2342 
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4.3.3.6. diagrama. Magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų skaičius  

 

Apibendrinimas: Magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų skaičius kiekvienais metais didėja. 

Ypač nuo 2015 metų, kai buvo instaliuotas Achieva 3TX aparatas ir 2016m., kai įsigijome naują 

Siemens Magnetom Aera aparatą. 3T aparatas leidžia atlikti sudėtingus tyrimus: neuroradiologinius, o 

taip pat onkologiniams pacientams; šie tyrimai trunka ilgai dėl savo specifikos, todėl šio aparato darbo 

statistika nėra aukšta. Magnetom Aera pagalba galime atlikti rutininius tyrimus per trumpesnį laiką, 

todėl padidėjo atliekamų tyrimų skaičius; taip pat šio aparato arkos didesnis skersmuo leidžia tirti ir 

pacientus, kuriems mažesnės arkos aparatai neturi pakankamai fiziškai erdvės. MR tyrimai taip pat kinta 

ir kokybine prasme – atliekama daug sudėtingų, specializuotų tyrimų visose klinikinėse srityse.  

 

4.3.3.10. lentelė. Branduolinė medicina 

Diagnostika 2014 2015 2016 2017 2018 

Infinia 2000 1972 2099 2164 išmontuotas 

D-SPECT Cardio - - - - 1250 

Infinia Hawkeye 4 2103 1901 2136 2583 3623 

PET/CT 154 497 608 758 974 

Iš viso 4257 4370 4843 5505 5847 
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4.3.3.7. diagrama. Branduolinės medicinos tyrimų skaičius 

 

Apibendrinimas: Branduolinės medicinos tyrimų skaičius ir kokybinė vertė kiekvienais metais 

auga. Šie tyrimai atliekami pagal klinikines indikacijas ir klinicistų poreikius. Įdiegiant naują aparatūrą 

(dedikuotas kardiologinė gama kamera) trumpėja tyrimų laikas ir didėja pacientų srautai. Šiandien šie 

tyrimai plačiai taikomi onkologijoje, neurologijoje ir kt. 

 

Radiologijos ir branduolinės medicinos centro darbo veiklos apibendrinimas ir tendencijos 

 

Radiologijos ir branduolinės medicinos centre pastoviai diegiamos diagnostikos naujovės. Tai 

didele dalimi priklauso nuo turimos aparatūros, tačiau stengiamasi neatsilikti nuo pasaulinių tendencijų 

ir žengti kartu su gydymo naujovėmis bei reikalavimais moderniam diagnostikos įvertinimui.  Gydytojai 

radiologai ir radiologijos technologai nuolat kelia kvalifikaciją  

2016-2018 metais centre įdiegtos diagnostikos naujovės, įtrauktos į rutiniškai centre atliekamų 

procedūrų sąrašą: 

- Instaliuotas ir pilnai įdiegtas į darbą naujas kompiuterinis tomografas Revolution CT (GE Healthcare) 

256 sluoksnių detektoriumi, dedikuotas ūmių insultų diagnostikai, o taip pat juo atliekami ir kiti 

sudėtingi KT angiografiniai tyrimai – vainikinių arterijų plaučių arterijų, aortos ir jos kitų šakų KTA. 

- Įdiegtas pirmas regione absoliučios miokardo perfuzijos kiekybinis įvertinimas esant 

balansuotai išemijai ar mikrovaskuliniam pakenkimui. 

-Personalizuotas hiperfunkcinių skydliaukių būklių gydymas radiojodu ; 

- Kepenų alveokokų PET/KT tyrimas  

- Peroralinės MRT kontrastinės medžiagos įdiegimas. 

- Platesnio spektro nerizikingų MRT kontrastinių medžiagų įdiegimas (makrociklinių pakeičiant 

linijinės struktūros) 

- Dvigubos energijos KT tyrimai (PATE) 

- Kepenų, minkštųjų audinių UG ir MRT elastografija 
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- Kepenų specifinių k/m MRT 

- 3T MRT endolimfos vandenės tyrimo metodika (sergant Menjero liga) 

- Likvoro tėkmės tyrimo 3T MRT metodika 

- Mažų dozių viso kūno KT kaulų tyrimas mieloma sergantiems pacientams 

- Viso ilgio stuburo balanso  tyrimas 

- Intraoperaciniai ultragarsiniai tyrimai (transplantacijos, organų rezekcijos) 

- Ultragarsiniai tyrimai su kontrastine medžiaga 

- Intervencinės radiologinės procedūros (punktavimai, drenavimai, kateterizavimai, biopsijos, 

abliacijos UG ir KT kontrolėje) 

- Radiologų komandinis darbas transplantologijoje (Ro, UG, KT, MRT, branduolinė medicina), 

pirminiam pacientų ištyrimui ir stebėjimui 

- Galvos smegenų tyrimai su MIBI atliekant SPECT dėl glialinių navikų 

- Plaučių PET/KT su kvėpavimo sinchronizavimu 

 

Siekiniai 2019 m. 

 

2019 m. centro tikslas ir toliau aktyviai dirbti ir diegti diagnostikos metodus įvairiose klinikinėse 

srityse,  inicijuoti ir dalintis taikomomis naujovėmis, tobulinti personalą ir panaudoti žinių ir mokslo 

potencialą Lietuvos gyventojų sveikatos gerinimui.  

2018m. planuojame toliau gerinti centro veiklą, atsižvelgiant į pacientų srautus, klinicistų 

poreikius, diegti naujas ar tobulinti esamas metodikas. Šiais metais diegiame naujus tyrimus, tokius kaip 

- Naujo MRT protokolo įdiegimas, taikant bekontrastes MRT angiografijos sekas aortos tyrimams; 

- Intrasąnarinių kontrastinių tyrimų įdiegimas į klinikinę praktiką; 

- Intervencinės radiologijos plėtojimas – mikrobangų abliacijos procedūros įdiegimas 
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5. FILIALŲ VEIKLA 

5.1. VALSTYBINIO PATOLOGIJOS CENTRO, VŠĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS 

SANTAROS KLINIKŲ FILIALO, 2018 METŲ VEIKLOS APŽVALGA 

 

Valstybiniame patologijos centre, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filiale, 

(toliau – Centras) patologijos tyrimai atliekami daugiau nei 35 metus. Biopsinius ir citopatologijos 

tyrimus Centras atlieka apie 150 Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigų, konsultuoja kitas 

Lietuvos patologijos tarnybas, teikia paslaugas Latvijos, Kirgizijos gydymo įstaigoms.  

Centre dirba apie 100 darbuotojų.  Profesionali 20 patologų, 3 genetikų, 3 medicinos biologų, 3 

citopatologijos technologų, 40 patologijos technologų ir kitų specialistų komanda leidžia užtikrinti 

patikimą, išsamų ir savalaikį patologijos ištyrimą. 

Centras glaudžiai bendradarbiauja su Vilniaus universitetu ir jo įstaigomis mokslo ir mokymo 

srityje, dalyvauja įvairiuose moksliniuose tyrimuose bei projektuose. 

Per metus Centre atliekama apie: 

• 47 tūkst. biopsinių ir operacinės medžiagos tyrimų; 

• 67 tūkst. citopatologinių tyrimų;   

• 59 tūkst. imunohistocheminių tyrimų; 

• 5 tūkst. molekulinės patologijos tyrimų; 

• 350 elektroninės mikroskopijos tyrimų; 

• 100 patologinės anatomijos autopsijų.  

 

Biopsijos ir operacinė medžiaga 

 

Centre atliekami visų žmogaus organų ir audinių biopsinės ir operacinės medžiagos  histologiniai 

tyrimai. Didžiausią tyrimų dalį sudaro ginekologinė, gastroenterologinė, urologinė patologija, įvairios 

odos ligos. Įdiegti algoritmai išsamiam inkstų, plaučių, krūties, storosios žarnos, gimdos kaklelio 

patologijos ištyrimui. Aukšta Centro specialistų kvalifikacija ir technologinės galimybės leidžia tirti ir 

itin retas bei sudėtingas patologijos sritis, tokias kaip hematologinės, smegenų, raumenų, akių 

biopsijos. 64 procentai visų biopsinės ir operacinės medžiagos tyrimų atliekama per 5 darbo dienas nuo 

mėginio gavimo laboratorijoje.  

  

 

http://www.vpc.lt/dalyvaujame-projektuose.html
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5.1.1. diagrama. Biopsinės ir operacinės medžiagos tyrimų dinamika 2009 - 2018 m. 
 

2018 metais įdiegtas Nesmulkialąstelinio plaučių vėžio predikcinių žymenų tyrimo algoritmas, 

taikant imunohistocheminius ir molekulinės patologijos tyrimo metodus. Šių patologijos tyrimų 

rezultatai svarbūs individualaus gydymo parinkimui. Patologijos diagnozės tikslinimui 2018 m. įdiegti 

6 nauji imunohistocheminiai tyrimų metodai (H3(K27M), NeuN, p120_catenin, BRAF, Pit1, PDL1).  

2018 metais Centras suteikė netoli tūkstančio išorinių konsultacijų kitoms Lietuvos ir užsienio 

patologijos tarnyboms bei konsultavo kitose patologijos laboratorijose pagamintus preparatus pacientų 

užsakymu („antra nuomonė“). 

2018 metais Centras įsigijo ir pradėjo naudoti kaulų pjaustymo įrenginį, kuris leidžia preciziškai 

apdoroti patologijos ištyrimui gautus kaulų mėginius.  

 

Citopatologiniai tyrimai 

 

Centre per metus atliekama apie 67 tūkstančiai įvairių organizmo sričių citologinių tyrimų. 

Didžiąją jų dalį (88 proc.) sudaro gimdos kaklelio vėžio profilaktiniai tyrimai - PAP testai. 13 tūkst. 

citopatologijos tyrimų atliekama plonasluoksnės citologijos technologija, leidžiančia sumažinti 

netinkamų tyrimų skaičių ir, esant poreikiui, iš to paties mėginio atlikti papildomus tikslinančius 

tyrimus.  

37046 37654

41916 41074
38402

47394 47509 46445
47801 47342

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Biopsinės ir operacinės medžiagos tyrimai 2009 - 2018 m. 
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5.1.2. diagrama. Citopatologinių tyrimų dinamika  2009 - 2018 m. 

 

Centre atliekama ketvirtadalis (37 tūkst., 28 proc.) Lietuvos gimdos kaklelio citopatologinių 

tyrimų pagal Valstybės finansuojamą Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių 

programą.   

 

5.1.3 diagrama. Gimdos kaklelio programiniai tyrimai 2010 - 2018 m. 

 

Centre tiriami tiek įprastiniai gimdos kaklelio tepinėliai, tiek mėginiai, paimti į skystąją terpę, 

visi PAP tyrimai atliekami per 2-3 darbo dienas, vykdoma citopatologinių ir histologinių duomenų 

koreliacija, įdiegtas kompleksinis gimdos kaklelio ikivėžinių būklių ištyrimo algoritmas. PAP testai 

vertinami pagal Bethesda kategorijas: vidutiniškai nustatoma apie 1,5 proc. nežymių (LSIL) ir iki 1 proc. 
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http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=236681
http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=236681
http://www.vpc.lt/news/101/36/Issamus-gimdos-kaklelio-ikiveziniu-bukliu-tyrimas-vienas-meginys-trys-testai.html
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žymių (HSIL) plokščialąstelinių intraepitelinių pokyčių, apie 4,6 proc. atvejų randamos nenustatytos 

reikšmės plokščiojo ar liaukinio epitelio ląstelės (ASCUS), apie 3,7 proc. tyrimų netinkami vertinti.    

Centras nuolat siekia didinti patologijos tyrimų tikslumą ir optimizuoti ištyrimo trukmę. Šiems 

rodikliams gerinti diegia inovatyvias patologijos tyrimų technologijas, optimizuoja procesus, plėtoja 

informacines ir darbuotojų motyvavimo sistemas, veiklos našumui gerinti pasitelkia įvairias vadybos 

koncepcijas, tokias kaip LEAN,  Design Thinking, išnaudoja inovatyvius komunikacijos ir projektų 

valdymo įrankius.  

 

 

      

 

5.2. VAIKŲ LIGONINĖ, VŠĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS SANTAROS KLINIKŲ 

FILIALAS  

5.2.1. Struktūra, pokyčiai  

 

Vaikų ligoninė, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas (toliau 

tekste – Vaikų ligoninė) yra viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų (toliau 

tekste – VULSK) struktūrinis padalinys, teikiantis sveikatos priežiūros bei kitas paslaugas, tiesiogiai 

susijusias su VULSK tikslais.  

Vaikų ligoninės tikslas – gerinti Lietuvos vaikų sveikatą, mažinti vaikų sergamumą ir 

mirtingumą, teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas. 

Vaikų ligoninėje 2018 m. įvyko struktūrinių ir etatinių pokyčių, siekiant ekonominio 

naudingumo, tačiau nebloginant paslaugų prieinamumo ir kokybės,  Vaikų chirurgijos ir Vaikų 

ortopedijos-traumatologijos centruose:  

Vaikų ortopedijos-traumatologijos centras prijungtas prie Vaikų chirurgijos centro, į vieną 

sujungti Vaikų ortopedijos ir Vaikų traumatologijos skyriai. 

Vaikų urologijos skyrius prijungtas prie Vaikų chirurgijos skyriaus ir tapo jo poskyriu. 

Vaiko raidos centro paslaugų teikimas Vaikų ligoninės lėšomis perkeltas į patalpas Santariškių 

g. 7 ir J. Kairiūkščio g. 2, siekiant užtikrinti kokybišką paslaugų teikimą ir savalaikį jų prieinamumą. 

Jame panaikinta Ūkio dalis. 

Vaikų ligoninės struktūroje yra 8 centrai. Ligoninėje veikia 17 nestruktūrinių kompetencijos 

centrų, kurių darbą koordinuoja Vaikų retų ligų koordinavimo centras (Lipidologijos kompetencijos 

centras (vaikų ir suaugusiųjų), Lizosominių kaupimo ligų kompetencijos centras (vaikų ir saugusiųjų), 

Retų alerginių, kvėpavimo organų ir odos ligų kompetencijos centras (vaikų), Vaikų onkohematologijos 

ir onkochirurgijos kompetencijos centras, Hemofilijos ir krešėjimo sutrikimų kompetencijos centras 

(vaikų ir suaugusiųjų), Retų kaulų ligų kompetencijos centras (vaikų ir suaugusiųjų), Retų inkstų ligų ir 

http://www.vaikuligonine.lt/centrai/vaiku-retuju-ligu-koordinavimo-centras/vaiku-retu-alerginiu-kvepavimo-organu-ir-odos-ligu-kompetencijos-centras-competence-centre-of-rare-childrens-allergic-respiratory-organs-and-skin-diseases/
http://www.vaikuligonine.lt/retuju_rinkinys/hemofilijos-ir-kresejimo-sutrikimu-kc/
http://www.vaikuligonine.lt/retuju_rinkinys/hemofilijos-ir-kresejimo-sutrikimu-kc/
http://www.vaikuligonine.lt/uncategorized/retu-inkstu-ligu-ir-urogenitalines-sistemos-formavimosi-ydu-kompetencijos-centras/
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urogenitalinės sistemos formavimosi ydų kompetencijos centras, Kompleksinių sutrikimų ir retų 

urogenitalinių ligų kompetencijos centras, Pirminių ir įgytų imunodeficitų kompetencijos centras 

(vaikų), Augimo ir lytinio brendimo sutrikimų kompetencijos centras (vaikų), Įgimtų vystymosi 

anomalijų chirurgijos kompetencijos centras (vaikų ir suaugusiųjų), Vaikų epilepsijos ir miego sutrikimų 

kompetencijos centras, Vaikų retų nervų ir raumenų ligų kompetencijos centras, Vaikų retų kepenų ligų, 

parenterinės ir enterinės mitybos kompetencijos centras, Vaikų retų reumatinių ir autouždegiminių ligų 

kompetencijos centras, Vaikų ŽIV ir kitų retų infekcinių ligų kompetencijos centras, Cistinės fibrozės 

kompetencijos centras. 

5.2.2. Žmogiškieji ištekliai  

 

Kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai 

Vaikų ligoninėje 2018 m. gruodžio 31 d. patvirtinti 1527 etatai (2017 m. – 1523 et.).  

2017 m. gruodžio 29 d., uždarius Vaikų tuberkuliozės skyrių Valkininkų „Pušelė“, nuo 2018 

m. sausio 1 d. ilgalaikio gydymo stacionarinių ir ambulatorinių paslaugų teikimas pradėtas Vaikų 

infekcinių ligų skyriaus naujai įsteigtame 10 lovų poskyryje. Paslaugoms užtikrinti  Santariškių g. 4 

įvesta 11,75 et.  

2018 m. gruodžio mėn. Vaikų ligoninės bendras darbuotojų skaičius buvo 1481 darbuotojas (be 

gydytojų rezidentų): gydytojų – 284, slaugos personalo – 579 (t. y. slaugytojai (471), ergoterapeutai, 

kineziterapeutai, logopedai, masažuotojai, laboratorinės diagnostikos specialistai, laborantai), 

slaugytojų padėjėjų – 110, kito personalo – 508. Minėtu laikotarpiu Vaikų ligoninėje dirbo 6 profesoriai, 

47 mokslo daktarai. 

Darbuotojų pasiskirstymas grupėse ir jų dinamika 2016-2018 m. pavaizduota diagramoje.  

 

 

 
 5.2.2.1. diagrama. Darbuotojų pasiskirstymas grupėse ir jų dinamika 2016-2018 m. (fiziniai 

asmenys). 

 

Gydytojai ir slaugos specialistai sudaro daugiau negu pusę (58 %) Vaikų ligoninės darbuotojų. 

Darbuotojų pasiskirstymas grupėse pavaizduotas žemiau diagramoje. 

http://www.vaikuligonine.lt/uncategorized/retu-inkstu-ligu-ir-urogenitalines-sistemos-formavimosi-ydu-kompetencijos-centras/
http://www.vaikuligonine.lt/centrai/vaiku-retu-ligu-koordinavimo-centras/kompleksiniu-sutrikimu-ir-retu-urogenitaliniu-ligu-kompetencijos-centras
http://www.vaikuligonine.lt/centrai/vaiku-retu-ligu-koordinavimo-centras/kompleksiniu-sutrikimu-ir-retu-urogenitaliniu-ligu-kompetencijos-centras
http://www.vaikuligonine.lt/centrai/vaiku-retu-ligu-koordinavimo-centras/pirminiu-ir-igytu-imunodeficitu-kompetencijos-centras/
http://www.vaikuligonine.lt/centrai/vaiku-retu-ligu-koordinavimo-centras/pirminiu-ir-igytu-imunodeficitu-kompetencijos-centras/
http://www.vaikuligonine.lt/uncategorized/igimtu-vystymosi-anomaliju-chirurgijos-kompetencijos-centras/
http://www.vaikuligonine.lt/uncategorized/igimtu-vystymosi-anomaliju-chirurgijos-kompetencijos-centras/
http://www.vaikuligonine.lt/centrai/vaiku-retuju-ligu-koordinavimo-centras/vaiku-retu-kepenu-ligu-parenterines-ir-enterines-mitybos-centras/
http://www.vaikuligonine.lt/centrai/vaiku-retuju-ligu-koordinavimo-centras/vaiku-retu-kepenu-ligu-parenterines-ir-enterines-mitybos-centras/
http://www.vaikuligonine.lt/uncategorized/vaiku-ziv-ir-kitu-retu-infekciniu-ligu-kompetenciju-centras/
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 5.2.2.2. diagrama. Darbuotojų pasiskirstymas pagal pareigas (proc.) 

 

 Didžioji dalis Vaikų ligoninėje dirbančių gydytojų, slaugytojų, odontologų ir odontologų 

padėjėjų yra 45-50 metų (39 % nagrinėjamos grupės). Darbuotojų pasiskirstymas amžiaus grupėse 

pavaizduotas diagramoje. 

 

 
 5.2.2.3. diagrama. Diagrama. Darbuotojų pasiskirstymas amžiaus grupėse. 

 

 Didžiausią dalį Vaikų ligoninėje pagal gydytojų amžiaus grupes sudaro 45-54 metų (33 %) ir 55-

64 metų (30 %) gydytojai.  5 % gydytojų yra jaunesni nei 35 metų, o vyresni nei 65 metų sudaro 8 % 

Vaikų ligoninės gydytojų. Gydytojų pasiskirstymas amžiaus grupėse pavaizduotas diagramoje. 

 

 2018 m. valstybės apdovanojimai buvo suteikti  Vaikų chirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos 

centro gydytojui vaikų chirurgui dr. Pranui Gurskui  ir Pediatrijos centro vyresn. gydytojui 
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gastroenterologui doc. dr. Vaidotui Urbonui. Jie gavo Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino 

Riterio kryžius. Neonatologijos centro prof. Nijolei Drazdienei įteikta Šv. Kristoforo statulėlė, 

apdovanojimas, teikiamas labiausiai Vilniaus miestui nusipelniusiems žmonėms ir organizacijoms. 

Vaiko raidos centro vadovei dr. Jovitai Petrulytei įteiktas Nevyriausybinių organizacijų vaikams 

konfederacijos įsteigtas Geriausio vaikų draugo apdovanojimas.  

Naujagimių intensyviosios terapijos skyrius 2018 m. džiaugėsi mūsų registruotos iniciatyvos 

„Sergančio naujagimio pažadas pasveikti" laimėjimu ir Prezidentės įteikta valstybės trispalve jos 

inicijuotoje  akcijoje „Vasario 16-ąją švęsk linksmai ir išradingai“ Lietuvos valstybės 100-čio proga. 

 

Nuotrauka – akcijos nugalėtoja.  

 

 
 

5.2.3. Asmens sveikatos priežiūros veikla  

 

Ligoninėje teikiamos visų profilių antrinio ir tretinio lygio stacionarinės ir ambulatorinės asmens 

sveikatos priežiūros paslaugos (išskyrus kardiochirurgiją), medicininės reabilitacijos bei pirminio lygio 

slaugos ir palaikomojo gydymo bei paliatyviosios pagalbos paslaugos vaikams. 

Vaikų ligoninėje 2018 m. vidutinis lovų skaičius buvo 520, iš jų: 151 - vaikų reabilitacijos ir 

sveikatą grąžinamojo gydymo, 11 - vaikų intensyviosios terapijos bei 9 - naujagimių intensyviosios 

terapijos lovos. Lovų skaičius kinta dėl pacientų srautų netolygumo, paslaugų sezoniškumo, patalpų 

remonto darbų poreikio. 

 
5.2.3.1. diagrama. Vidutinio lovų skaičiaus dinamika 2011 - 2018 m. 
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Matomą ženklų lovų skaičiaus mažėjimą 2018 m. sąlygojo Vaikų tuberkuliozės skyriaus 

Valkininkų „Pušelė“ uždarymas 2017 m. pabaigoje. 

 

Stacionarinės veiklos rodikliai 

 

Vaikų ligoninėje 2018 m. hospitalizuoti 24 304 vaikai, t. y. 617 pacientų (2,5 %) mažiau nei 

2017 m. Hospitalizacijų skaičiaus dinamika 2011 m. – 2018 m. pateikiama diagramoje. 

 
5.2.3.2. diagrama. Hospitalizacijų skaičiaus dinamika 2011 - 2018 m. 

 

Vaikų reabilitacijos skyriuje Druskininkų „Saulutė“ 500 pacientų (19% visų atvykusiųjų) teiktos 

aktyvaus gydymo vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugos. 

Pagal amžiaus grupes daugiausia hospitalizuota pacientų iki 1 metų amžiaus, t. y. 13,7 % visų 

hospitalizuotų arba 3 337 pacientai.  Palyginti su 2017 m., bendras pacientų iki 1 metų skaičius išaugo 

1,3 %. 

 

 

5.2.3.3. diagrama. Hospitalizuotų pacientų struktūra pagal amžių 2018 m. 
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Į ligoninę besikreipiančių pacientų srautas skirtingais metų laikais kinta. Daugiausia ligonių 

2018 m. buvo hospitalizuota gegužės mėn. – 2 256, o mažiausiai – gruodžio mėn. (1 673 pacientai). 

Bendras visų padalinių lovos funkcionavimo rodiklis 2018 m., palyginti su 2017 m., sumažėjo 

nuo 288,4 dienos iki 277,1 dienos. 

Vidutinė gulėjimo trukmė stacionare 2018 m. buvo 5,9 dienos (2017 m. – 6,5 d.). Tam įtakos 

turėjo sumažėjęs ilgalaikio gydymo pacientų skaičius. 

Dėl būklių, kurioms reikia būtinosios pagalbos, 2018 m. į ligoninę atvyko 9 080 vaikų, tai sudaro 

37,6 % visų stacionare gydytų pacientų (2017 m. – 35,1 %, arba 8 738 vaikai). 

Stacionare gulinčių pacientų, kaip ir kasmet, daugiausiai buvo aktyvaus gydymo                      

(22 025), reabilitacijos (2 238), ilgalaikio gydymo (77) ir transplantacijos (68) etapais. Palyginti su 2017 

m., suteikta daugiau paliatyviosios pagalbos paslaugų. Labiausiai sumažėjo ilgalaikio gydymo – vaikų 

tuberkuliozės – paslaugų skaičius. Stacionarinės reabilitacijos paslaugų skaičius mažėjo, tačiau suteikta 

daugiau ambulatorinės reabilitacijos paslaugų. Dienos chirurgijos paslaugų skaičius išliko nepakitęs. 

Stebint hospitalinio sergamumo duomenis matyti, kad 2018 m. yra padidėjęs sergamumas 

infekcinėmis ir parazitinėmis ligomis, daugiau traumų ir apsinuodijimų. 

5.2.3.1. Lentelė. Hospitalinis sergamumas 2014-2018 m. 

Ligos kodas 
Ligonių skaičius (aktyvaus gydymo) 

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m. 

A00-B99 Infekcinės ir parazitinės ligos 4 127 4 079 3 526 3 037 3 553 

C00-D48 Navikai 1 256 1 309 1 062 965 907 

D50-D89 Kraujo ir kraujodaros organų ligos 226 246 183 165 172 

E00-E90 Endokrininės mitybos ir medž. apykaitos sutrikimai 203 211 242 268 299 

F00-F99 Psichikos ir elgesio sutrikimai 1 207 1 532 1 826 1 859 1 750 

G00-G99 Nervų sistemos ligos 1 139 1 200 1 083 1 079 1 014 

H00-H59 Akies ir jos priedinių organų ligos 303 306 299 305 199 

H60-H95 Ausies ir speninės ataugos ligos 267 258 253 255 211 

I00-I99 Kraujotakos sistemos ligos 566 534 528 493 517 

J00-J99 Kvėpavimo sistemos ligos 4 026 4 177 3 899 3 626 3 513 

K00-K93 Virškinimo sistemos ligos 3 002 3 031 2 428 2 033 1 943 

L00-L99 Odos ir poodžio ligos 669 700 708 712 695 

M00-M99 Jungiamojo audinio ir skeleto raumenų sistemos ligos 1 404 1 606 1 500 1 599 1 445 

N00-N99 Urogenitalinės sisteminės ligos 767 998 946 984 918 

P00-P96 Perinatalinio periodo ligos 1 090 1 051 1 097 943 960 

Q00-Q99 Įgimtos formavimosi ydos 1 548 1 627 1 473 1 348 1 216 

R00-R99 Simptominiai pakitimai nenorm. tyrimai 501 453 429 425 477 

S00-T99 Traumos, apsinuodijimai 1 986 2 007 2 037 1 917 1 961 

Kiti 191 228 285 257 270 

Iš viso 24 478 25 553 23 804 22 270 22 020 

 

2018 m. stacionare pacientai daugiausia gydyti dėl infekcinių ir parazitinių ligų (16,1 %) bei 

kvėpavimo sistemos ligų (16 %). 
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Vaikų ligoninės septyniose operacinėse 2018 m. operuotas 7 451 pacientas, atliktos 8 324 

operacijos – 0,9 % mažiau nei 2017 m. Palyginti su praėjusiais metais, operacinis aktyvumas išaugo ir 

siekė 78,5 %. 

Letališkumo rodiklis, kaip ir ankstesniais metais, sudarė 0,2 % visų išrašytų ligonių. Ligoninėje 

2018 m. mirė 43 ligoniai (2017 m. – 34), iš jų – 24 kūdikiai (2017 m. – 20). Perinatalinio periodo ligos 

sudarė 25,6 % visų mirčių priežasčių, įgimtos formavimosi ydos – 20,9 %. 

 

Ambulatorinių paslaugų rodikliai 

 

Ambulatorinių apsilankymų 2018 m. buvo 255 411. Tai antro ir trečio lygio konsultacijos, 

ambulatorinės chirurgijos, dienos stacionaro paslaugos, konsultacijos dėl ilgalaikio stebėjimo, 

priėmimo-skubios pagalbos, stebėjimo, ambulatorinės reabilitacijos paslaugos, brangūs tyrimai ir 

procedūros ir ambulatorinės paslaugos pagal transplantacijos programą. Daugiausiai yra suteikta 

specialistų konsultacijų, jos sudaro 79,3 % visų apsilankymų. 

 

 
 

5.2.3.4. diagrama. Ambulatorinių apsilankymų skaičius 2018 m. 

 

Palyginti su 2017 m., bendras ambulatorinių apsilankymų skaičius beveik nekito – didėjo              
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pat didėjo Priėmimo-skubios pagalbos (21 244 – 2018 m., 17 943 – 2017 m.) bei ilgalaikio stebėjimo 
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Magnetinio rezonanso tomografijos tyrimų atlikta mažiau dėl aparato gedimo liepos – spalio mėnesiais. 
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Į Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus poskyrius 2018 m. kreipėsi 67 183 pacientai,  iš jų 

planinei hospitalizacijai 11 938 pacientai. Ambulatorinės paslaugos buvo suteiktos 55 245 pacientams, 

iš jų skubos tvarka hospitalizuota 9 673 (17,5 %) pacientai.  Iš viso skubių ir planinių pacientų 

hospitalizuota 21 611, arba 32,2 % visų į Priėmimo – skubios pagalbos skyrių atvykusių pacientų. Iš 

55 245 pacientų 40 689 (73,7 %) buvo suteiktos ambulatorinės paslaugos (be stebėjimo).  Dalį šių 

paslaugų galėjo suteikti šeimos gydytojo institucija.  

Priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugų kiekvienais metais suteikiama vis daugiau. 2017 m. 

suteikta 17 943 paslaugos, 2018 m. – 21 244 paslaugos, t. y. 18 % daugiau.  

Vaikų ligoninės Priėmimo - skubios pagalbos skyrius pagal sutartis su kitomis asmens sveikatos 

priežiūros įstaigomis dėl pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo jų nedarbo metu 

suteikė 1 070 konsultacijų (2017 m. – 1 071).  

Vaikų ligoninėje 2018 metais dvylikai pacientų buvo atlikta 12 kraujodaros kamieninių ląstelių 

transplantacijų, iš jų: 7 – alogeninės (negiminingų donorų), 5 – autologinės. 

Radiologijos skyriaus veikla  

 

Radiologijos skyriaus darbe inovacijomis pasižymėjo Ultragarsinės diagnostikos poskyris.  2018 

m. jis įdiegė:  

• vaikų ultragarsinius tyrimus su kontrastu (intraveninis kontrastavimas – nuo 2018 m., 

cistografijos su kontrastu - nuo 2017 m.). 2018 m. atlikti 65 tyrimai.  

• vaikų vidaus organų (kepenų, blužnies) elastografijos tyrimus. 2018 m. atlikti 82 tyrimai.  

• skydliaukės mazgų elastografinį vertinimą; 

• išplėstinius, kokybinius, detalius vidaus organų kraujotakos tyrimus portinės hipertenzijos 

atvejais, pacientams po kepenų, inkstų transplantacijų ir kt.;  

• vaikų plaučių ligų ultragarsinę diagnostiką.  

 

2018 m. atlikta 29,9 tūkst. radiologinių tyrimų, 1,1 tūkst. kompiuterinės tomografijos tyrimų, 1,8 

tūkst. magnetinio branduolinio rezonanso tomografijos tyrimų, 31,7 tūkst. ultragarso tyrimų. 

 

Slauga 

 

Vaikų ligoninėje 2018 m. pirmaeilėse pareigose dirbo 579 slaugos specialistai. 2018 m. Vaikų 

ligoninėje įsidarbino 16 bendrosios praktikos slaugytojų. Slaugytojai dirbo visuose klinikiniuose 

padaliniuose: diagnostikos, ambulatorinių paslaugų,  stacionaro skyriuose, priėmimo-skubios pagalbos 

skyriuje, laboratorijose. Slaugomiems pacientams slaugytojai veda slaugos istoriją. 

Dalis slaugytojų dirba specializuotą darbą anesteziologijos ir intensyviosios terapijos skyriuose, 

operacinėje, taip pat dirba psichikos sveikatos slaugytojais, radiologijos technologais, laboratorijos 

specialistais. Su slaugytojais dirba 110 slaugytojų padėjėjų. 

2018 m. Vaikų ligoninėje praktinių darbų metu buvo mokomi slaugos studijų studentai iš 

Vilniaus kolegijos (362), Kauno kolegijos (10), Klaipėdos kolegijos (2), Utenos kolegijos (10), Šiaulių 

(5).  

2018 m. vykdytos keturios pacientų ir jų artimųjų mokymo programos: cukriniu diabetu 

sergančių, epilepsija sergančių vaikų, peritoninės dializės ir šlapimo nelaikančių vaikų mokymas. 
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Slaugos proceso valdymo komisija suplanavo ir įgyvendino slaugos personalo mokymo 

programą organizacinės kultūros, pacientų saugos, komandinio darbo įtakos slaugos paslaugoms teikti 

ir užsienio šalių slaugytojų gerosios patirties pasidalijimo temomis.  

 

Kita veikla 

 

Socialinį darbą Vaikų ligoninės stacionaro skyriuose atlieka 3 darbuotojai. 2018 m. socialiniai 

darbuotojai, dirbantys Vaikų ligoninės stacionare, užfiksavo 463 smurto atvejus, iš jų 113 buvo įvertinta 

kaip nepriežiūra, taip pat 243 kitus atvejus, dėl kurių skyriai kreipėsi pagalbos į socialinius darbuotojus. 

Suteikta 861 konsultacija, Vaiko teisių apsaugos skyriui dėl socialinių pacientų problemų išsiųsta 560 

raštų. Vaiko raidos centro socialiniai darbuotojai (5) atsakingoms tarnyboms dėl pacientų socialinių 

reikalų išsiuntė 181, švietimo institucijoms – 122, kitoms institucijoms – 26 raštus, suorganizavo 33 

tarpžinybinius susitikimus.  

 

Vaikų laisvalaikio organizavimas 

 

 
 

Vaikų ligoninėje vaikų laisvalaikio organizavimu rūpinasi 14 specialistų (atsakingas darbuotojas 

– vyr. auklėtoja).  Per 2018 m. Chirurgijos (Santariškių g. 7) ir Pediatrijos (Santariškių g. 4) korpusuose, 

taip pat Vaikų reabilitacijos skyriuje Druskininkų „Saulutė“ (Vytauto g. 2, Druskininkai) be kasdienės 

žaidybinės veiklos su vaikais suorganizuoti 462 renginiai.  

 

2018 m. savanorystės iniciatyva Vaikų ligoninėje dar labiau išsiplėtė. Savanorių aktorių 

organizacija „Raudonos nosys. Gydytojai klounai“ per 2018 m. su Vaikų ligoninės vaikais praleido 204 

val,, VšĮ „Amatų gildija“ surengė 45 užsiėmimus, savanorė menininkė Kristina Norvilaitė – 31 

užsiėmimą.   

Vaikų ligoninės Vaikų onkohematologijos skyriaus pacientams savanoriškai dirbo Labdaros ir 

paramos fondai „Mamų unija“, „Paguoda“, Vytauto Kernagio fondas, Rimanto Kaukėno paramos grupė, 

Happimess labdaros iniciatyva (iš viso 111 apsilankymų), savanoriai psichologai (lankėsi 53 kartus) ir 

kiti savanoriai (lankėsi 32 kartus). Įvyko 8 kaniterapijos užsiėmimai vaikams.  

Labdaros fondas „Tiuka“ Vaikų ligoninės Vaikų onkohematologijos centre gydomiems 

pacientams ir jų artimiesiems teikė nemokamas apgyvendinimo paslaugas.  
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Vaikų ligoninės vardas 2018 m. žiniasklaidoje buvo paminėtas 467 kartus, iš jų 444 kartus 

informacija buvo pozityvaus turinio, Buvo suorganizuotos dvi spaudos konferencijos, dvi atvirų durų 

dienos, fotografijos paroda, pristatyti du projektai: „Kaulų čiulpų transplantacijų poskyrio antimikrobinė 

aplinka“ ir Centrinės projektų valdymo agentūros ir Vaikų ligoninės bendras projektas „Pažadas 

sveikatai“. 

2018 m. spalio-gruodžio mėn. Vaikų ligoninės Vaikų reabilitacijos skyriuje Druskininkų 

„Saulutė“ vykusį edukacinį projektą „Pažadas sveikatai“, finansuojamą Europos socialinio fondo 

lėšomis, inicijavo ir prižiūrėjo  Centrinė projektų valdymo agentūra. Juo buvo siekiama skatinti 

sveikatos kultūrą, didinti vaikų suvokimą, kad sveikai gyventi yra įdomu ir šaunu, priminti, kad 

kiekvienas iš mūsų yra atsakingas už savo sveikatą. Susitikimuose gydytojai ir visuomenei žinomi 

žmonės  besigydantiems vaikams pasakojo apie aktyvų, bet saugų laisvalaikį, tinkamą mitybą, kalbėjosi 

kaip gyventi be streso, suvaldyti krūvį mokykloje, užklasinėje veikloje ir mokėti pailsėti, kaip netapti 

priklausomiems nuo kompiuterių bei telefonų.  

 

Mokslinė ir praktinė veikla, moksliniai tyrimai  

 

Vaikų chirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos naujovės 

 

Vaikų chirurgijos, ortopedijos ir traumatologijos centre buvo įdiegta naujų operacinių metodų. 

2018 m. pradėti rengti specialistai, galintys operuoti vaikus dėl portinės hipertenzijos. Surinkta gydytojų 

komanda kompleksiniam šiam retam ir sudėtingam sindromui gydyti. 

 Pirmą kartą Lietuvoje buvo atliktos Rex šuntavimo ir mesorenalinio šunto operacija mažiems 

vaikams. Ne mažiau svarbu, kad Vaikų ligoninės pacientams, sergantiems portine hipertenzija, sutarus 

Vaikų ligoninės ir VUL Santaros klinikų radiologams, nuo 2018 metų pradėta taikyti intervencinė 

radiologinė diagnostika – transjuguliarinė retrogratinė portografija (gyd. N. Misonis).  

2018 m. ir toliau sėkmingai taikoma laparoskopinė mažai invazinė chirurgija. Dr. Arūnas 

Strumila atliko kūdikiui laparoskopinę Kasai portoenterostomiją, choledochus cistos pašalinimą ir 

choledochoeneteroanastomozę. Doc. dr. G. Verkauskas atliko laparoskopinę dvigubo inksto dalies 

rezekciją dvejų metų vaikui.  

           Vaikų traumatologijos ir ortopedijos skyriaus gydytojai ortopedai-traumatologai, operuodami 

vaikus, sergančius cerebriniu paralyžiumi ir turinčius klubo sąnario patologiją, taikė patobulintą ir 

pažangią pembertono osteotomiją. 

Pediatrijos srities naujovės 

 

Įdiegti nauji gydymo metodai CARPEDIEM aparatu, skirtu pakaitinei inkstų terapijai vaikams 

iki 10 kg. Šiuo aparatu Vaikų ligoninėje dializuojami labai mažo svorio pacientai – naujagimiai ir 

kūdikiai.  

2018 m. vaikams pradėta taikyti išmatų transplantacija. Jau yra transplantuota 12 vaikų, atliktos 

45 transplantacijos vaikams, kurių didžiajai daugumai nustatyta pagrindinė diagnozė – vaikystės 

autizmo spektro sutrikimai. Po šios procedūros praktiškai visiems pacientams pagerėjo virškinimo 

organų veikla, šalutinės reakcijos nebuvo.  
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2018 m. įsteigtas cistinės fibrozės kompetencijos centras, kuriam vadovauja gydytoja Violeta  

Radžiūnienė.  

Gydytojai vaikų neurologai su gydytojais neurochirurgais nuo 2018 m. rugsėjo 6 d. pradėjo 

gydyti spinaline raumenų atrofija sergančius vaikus, skirdami spinrazą į stuburo kanalą, taip pat nuo 

gruodžio 13 d. įdiegė naują epilepsijos chirurginio gydymo metodą – klajoklio nervo stimuliaciją.  

Bendradarbiaudami su Insbruko laboratorija, gydytojai vaikų neurologai pradėjo diagnozuoti 

MOG encefalitus.  

Kartu su Psichologijos instituto tyrėjų komanda, gydytojai vaikų neurologai 2018 m. dalyvavo 

tyrime „Šiuolaikinių informacinių technologijų įtaka mažų vaikų sveikatai'' ir parengė rekomendacijas.  

 

Vaikų onkohematologijos naujovės 

 

Vaikų ligoninės paramos fondo ir kompanijos ISKU dėka Vaikų kaulų čiulpų transplantacijos 

poskyris tapo vienintele Baltijos šalyse medicinos intervencijoms skirta vieta, kur visi baldų ir įrangos 

paviršiai padengti specialia antimikrobine danga, neleidžiančia pavojingiems mikroorganizmams 

daugintis ligonio  aplinkoje. Taikant naujausias technologijas pagaminti antimikrobiniai paviršiai padeda 

išvengti hospitalinių infekcijų, visame pasaulyje laikomų didele medicinos problema. 

Pirmą kartą Lietuvoje surengta Šiaurės šalių vaikų onkohematologų gydytojų ir slaugytojų 

metinė konferencija. Pateikta 18 žodinių ir stendinių pranešimų, dalyvavo 28 slaugytojos, 18 gydytojų 

rezidentų iš Vaikų ligoninės, pristatė pranešimus.  

 

Neonatologijos naujovės 

 

2017 m. įkurtame Donorinio motinos pieno banke per 2018 metus surinkta 598 litrai donorinio 

motinos pieno, panaudoto Vaikų ligoninėje gydomų neišnešiotų ar sunkiai sergančių naujagimių bei 

kūdikių maitinimui gydymo laikotarpiu. Šiame padalinyje paruoštu donoriniu motinos pienu pagal 

poreikį maitinami ir VUL Santaros klinikose gydomi naujagimiai. 

Neonatologijos centro pastangomis Lietuva pirmą kartą buvo įtraukta į rugpjūčio 1-8 dienomis 

vykstančios Pasaulinės žindymo savaitės (WABA) projekto žemėlapį dėl iniciatyvos surengti drauge su 

akušere, laktacijos konsultante Ieva Girdvainiene fotografijų parodą (fotografė Akvilė Razauskienė) 

„Žindymas – gyvenimo pamatas“.  

 

Fizinės medicinos ir reabilitacijos naujovės 

 

2018 m. Vaikų fizinės medicinos ir reabilitacijos centre buvo pradėtos naudoti naujos 

diagnostinės priemonės, kuriomis galima išsamiau įvertinti paciento fizinę ir funkcinę būklę bei tiksliau 

parinkti tinkamą reabilitacinio gydymo metodą ir priemones. Tai: 

• Lode ergometras su EKG įranga streso testui atlikti medicininėje aplinkoje ir gauti svarbius 

fiziologinius duomenis, leidžiančius gydytojui įvertinti pacientų fizinę būklę.  

• BIODEX pusiausvyros sistema, kuria įvertinama ne tik asmens pusiausvyra, kritimo rizika, bet 

ir apatinių galūnių nervų bei raumenų valdymas. 

• Eisenos treniruoklis EIK skirtas lavinti pusiausvyros išlaikymo, ėjimo bei kitas judėjimo 

funkcijas po sunkių traumų, operacijų, insultų ir kitų sveikatos sutrikimų. 
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2018 m. įdiegtas virtualios realybės akinių panaudojimas vaikų reabilitacijoje. Šios inovacijos 

taikymas ne tik padidina paciento motyvaciją dalyvauti reabilitacijos procese, bet ir turi teigiamos įtakos  

skausmo pojūčiui bei bendram fiziniam pajėgumui. Inovacija buvo pristatyta Šiaurės šalių onkologų 

suvažiavime, kuriame sutarta dėl bendradarbiavimo šioje srityje su viena pažangiausių Norvegijos 

„Sunnaas” reabilitacijos ligoninių. 

Įdiegtos ir sėkmingai taikytos naujos kineziterapijos metodikos: dinaminis neuroraumeninis 

stabilizavimas (DNS), „Mulligan“ manualinė terapija ir Schroth metodas skoliozei gydyti. Fizinės 

medicinos ir reabilitacijos gydytojai pradėjo aktyviai domėtis akupunktūros bei osteopatijos taikymo 

galimybėmis, esant miofascijiniams skausmams. 

Vaikų ligoninės fizinės medicinos ir reabilitacijos centro darbuotojų pastangomis 2018 m. 

gegužės 1-6 d. surengtas 21 Europos fizinės ir reabilitacijos medicinos kongresas, pirmą kartą 

organizuotas Vilniuje.  

Siekiniai 2019 m. 

 

• Užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, prieinamumą ir saugumą. Vadovautis į 

šeimą orientuotos vaikų sveikatos priežiūros principais, gerinti bendravimo su pacientais kultūrą. 

11.3  

• Diegti naujas technologijas vadovaujantis mokslo įrodymais bei sąnaudų  kaštų efektyvumo 

analize. 

• Dalyvauti diegiant elektroninę dokumentaciją.  

• Vykdyti klinikinius tyrimus, plėsti tarptautinį bendradarbiavimą.  

• Tęsti universitetų, kolegijų medicinos ir slaugos specialybių studentų praktikų organizavimą ir 

priežiūrą, analizuoti praktikos vykdymo sąlygas ir kokybę, bendradarbiauti su specialistus 

rengiančiomis mokymo įstaigomis. 
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6. SLAUGA 

 

Paskelbus 2018 m. - Edukacijos  metais ir išklausius „Organizacinės elgsenos ir kultūros“ 

mokymus, buvo pravestos paskaitos skyriuose, kurių tikslas buvo bendradarbiavimo su pacientais ir 

personalo tarpusavyje įgūdžių ugdymas, pasitenkinimo darbu bei įstaigos įvaizdžio gerinimas.  

Ieškant bendradarbiavimo galimybių su slaugos specialistus ruošiančiomis ir kvalifikaciją keliančiomis 

organizacijomis, paruoštos „Operacinės slaugos“, „Gaivinimo“ programos.  

2019 m. bus tęsiami „Gaivinimo“  mokymai. „Gaivinimas“ – tai tęstinis mokymas 

darbuotojų, siekiant kiekvienais metais prisiminti pagrindinius gaivinimo principus. 

Sukurtas atliekamų operacijų aprašas bei praktinės metodinės rekomendacijos operacinės 

slaugytojams. 

Bendradarbiaujant su VšĮ Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų 

centru, buvo organizuoti ir pravesti mokymai slaugytojoms „Šiuolaikinis požiūris į tuberkuliozę“. 

Išklausė 16 slaugytojų. Vykdant „Tuberkuliozės profilaktikos, efektyvios diagnostikos ir gydymo 

organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimą VšĮ VUL SK“ projektą, paruošta mokymo medžiaga ir 

organizuoti pacientų, sergančių TBC, mokymai Vaistams jautrios ir Vaistams atsparios tuberkuliozės 

skyriuose. 

Santaros klinikose Anesteziologijos ir intensyvios terapijos klinika, operacinės, kartu su 

Vilniaus kolegijos sveikatos priežiūros fakultetu vykdė Anestezijos ir intensyvios terapijos, operacinės 

slaugos slaugytojų specializacijas. „Operacinės slauga“ ir „Anestezija ir intensyvi terapija“ 

specializaciją baigė po 10 slaugytojų.  

Organizuojant kuo aukštesnę gydymo ir slaugos paslaugų kokybę pacientams įstaigoje ir 

ieškant kuo palankesnio bendradarbiavimo su klinikiniais partneriais, su Šv. Roko ir Vilkpėdės slaugos 

ligoninių slaugos administratoriais aptartos pacientų perkėlimo galimybės.  

Ieškant  galimybių saugesnei ir efektyvesnei pacientų slaugai vyko tvarsliavos ir 

vienkartinių priemonių vertinimas. Taip pat reaguojant į neatitiktis dėl nekokybiškų priemonių, 

peržiūrėtos šių priemonių sutartys.  

Vykdant 2012 m. lapkričio 29 d. įsakymą Nr. V-1073 „Dėl asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimo rodiklių sąrašų 

patvirtinimo“ ir vadovaujantis VULSK procedūra „Pragulų profilaktika“, peržiūrima ši procedūra. 

Siekiant efektyviau organizuoti pragulų profilaktiką ir jų gydymą – ELI sistemoje registruojamas ne tik 

nepageidaujamas įvykis, susijęs su pacientų priežiūra, bet ir sukurtas papildomas failas pragulų 

registracijai, slaugai ir rezultatų vertinimui. Atsisakyta popierinio varianto – pranešimo apie pragulas. 

Vykdant infekcinių ligų prevenciją ir siekiant mažinti jų augimą, klinikų 3 skyriuose (III RITS, 

infekcinių ligų ir imunosupresuotųjų specializuotos pagalbos) integruotas vienkartinių indų (pvz.: 

basonų, antelių) naikinimo įrenginys.  

Per 2018 m. VšĮ VUL Santaros klinikose praktiką atliko 292 studentai. 
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6.1. lentelė. 2017-2018 m. VUL SK slaugos praktiką atlikę studentai 

Švietimo įstaiga 

 

2017 m. studentai 2018 m. studentai 

Vilniaus kolegija: 

Bendrosios praktikos slauga 

Biomedicininė diagnostika 

Dietetika 

Kineziterapija   

Radiologija 

Pagal Erasmus programą  

228 235 

180 

29 

11 

8 

193 

23 

6 

7 

6 

6 

Klaipėdos universitetas  4 

Kauno kolegija 19 6 

LSMU 8 22 

Utenos kolegija 18 29 

VISO: 273 292 
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7. PASLAUGŲ KOKYBĖ IR VEIKLOS SAUGA 

7.1. MEDICININIO AUDITO SKYRIAUS VEIKLA 

 

Medicinos audito skyriaus darbuotojai pagal generalinio direktoriaus  patvirtintą 2018 metų 

grafiką atliko 33 planinius ir 1 neplaninį auditus. 2018 metais kartu su Ligoninės padaliniais buvo 

parengta ir patvirtinta 152 kokybės vadybos dokumentai (16 gydymo protokolų, 5 darbo reglamentai, 

85 procedūros, 1 kokybės vadovas, 39 darbo organizavimo procedūros, 2 slaugos procedūros, 1 slaugos 

protokolai, 1 darbo instrukcija). 

 

7.1.1. Kokybės vadybos sistemos valdymas, sveikatos priežiūros paslaugų kokybės kontrolė 

  

VUL SK įgyvendinama procesinė kokybės vadyba, kuri padeda užtikrinti ne tik teikiamų 

paslaugų kokybę bei saugą, bet ir paslaugų teikimo procesų tobulinimą, diegiant pažangias technologijas 

ir informacijos valdymo priemones. Įdiegtas nepageidaujamų įvykių elektroninis registras (nuo 2014 m.) 

ir toliau tobulinamas ir baigiamas diegti neatitikčių elektroninis registras (nuo 2017 m. pab). Siekiant 

pagerinti kokybės vadybos sistemos valdymą, rizikų mažinimą 2015 metais pradėtas diegti elektroninis 

KVS dokumentų registras toliau tobulinamas, o 2017 m. papildomai įdiegta elektroninė susipažinimo su 

VUL SK patvirtintais KVS dokumentais sistema. 2017 m. taip pat įdiegtas elektroninis VUL SK 

naudojamų kokybės vadybos sistemos Formų registras, kuris palengvina darbuotojams reikiamų formų, 

informacinių dokumentų darbuotojams ir informacinių lapelių pacientams aktualių redakcijų paiešką, 

peržiūrą, savalaikį jų keitimą. Elektroninių kokybės vadybos sistemos registrų sukūrimas ženkliai 

pagerino nepageidaujamų įvykių, neatitikčių registravimą, nagrinėjimą, rizikos identifikavimą. Tai 

sudarė sąlygas vis daugiau darbuotojų įsitraukti į Santaros klinikų kokybės vadybos sistemos valdymą, 

paslaugų gerinimą, pacientų saugos kultūros didinimą tuo pat metu nedidinant darbuotojų darbo laiko 

sąnaudų arba jas padidinant nežymiai.  

VUL SK veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, Santaros 

klinikų generalinio direktoriaus patvirtintais vidaus norminiais teisės aktais, Lietuvos ir tarptautiniais 

kokybės standartais. VUL SK kokybės vadybos sistema (KVS) adaptuota pagal LST EN ISO 

9001:2015,  LST EN ISO 15189:2013, LST EN ISO 19011:2011 ir kitų standartų reikalavimus. 

Kokybės vadybos sistemos (KVS) veiklą, vadovaujantis LST EN ISO 9001:2015 standarto 

reikalavimais kokybės vadybos sistemoms, vertinant ir analizuojant vykdomos veiklos atitikimą 

reikalavimams, pasitenkinimą paslaugomis ir įstaigos veikla,  VUL SK planuoja ir koordinuoja 

Medicininio audito skyrius. Medicininio audito skyrius yra atskiras VUL SK struktūrinis padalinys, 

tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas VUL SK generaliniam direktoriui. Skyrius vykdo vidaus medicininio 

audito ir vidaus audito, kokybės vadybos dokumentų rengimo planavimo ir kontrolės, rizikos valdymo, 

padalinių konsultavimo kokybės vadybos ir teisinio reguliavimo klausimais  funkcijas. Skyriaus 

pagrindiniai tikslai – pacientų sauga, darbuotojų kultūros ugdymas pacientų saugos srityje, rizikos 

valdymo gerinimas, vidaus kontrolės užtikrinimas, gerinant Santaros klinikų veiklą ir teikiamų asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, įgyvendinant patvirtintą strateginį Santaros klinikų veiklos planą.  

2018 m. pagrindinės Skyriaus veiklos sritys buvo:  

• planiniai ir neplaniniai centrų ir kitų padalinių veiklos auditai;  
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• pacientų prašymų, skundų nagrinėjimas;  

• dalyvavimas ir atstovavimas įstaigai kontroliuojančių institucijų kontrolėse;  

• dalyvavimas rengiant Santaros klinikos kokybės vadybos dokumentus; 

Didelis dėmesys skiriamas efektyviam rizikų (neatitikčių, nepageidaujamų įvykių, atitikimo 

radiacinės saugos reikalavimams,  hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros) valdymui. Rizikos 

analizuojamos, įgyvendinamos priemonės joms mažinti, stebimas korekcinių veiksmų rezultatyvumas.  

Pacientams  sudaryta galimybė teikti pasiūlymus ar atsiliepimus juos įrašant    į padaliniuose 

esančias atsiliepimų knygas arba elektroniniu būdu www.santa.lt tinklalapyje.  

2018 metais buvo gauti 59 skundai dėl Santaros klinikose teiktų asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų (ambulatorinėmis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis skundėsi 21pacientų/artimųjų, 

stacionarinėmis – 38 pacientai/artimieji). 

Skundų rodiklis 1000-čiui ambulatorinių apsilankymų (757 442 apsilankymai) yra 0,028 2018 

metais, o skundų rodiklis 1000-čiui stacionare gydytojų pacientų yra 0,67 2018 metais (gydyta 56 497 

pacientai).  

Didelis dėmesys Santaros klinikose teikiamas kokybės vadybos sistemos dokumentų (darbo 

organizavimo procedūrų, gydymo ir diagnostikos protokolų, darbo instrukcijų, slaugos protokolų) 

rengimui. 2018 metais iš viso buvo patvirtinti parengti ir patvirtinti viso 152 kokybės vadybos  

Vadovaujantis Santaros klinikų generalinio direktoriaus patvirtintu  kokybės vidaus audito 

programa – planu  2017  metams  atlikta  33  planiniai ir 1 neplaninis auditai pagal  vadybos sistemų 

audito gaires LST EN ISO 9001:2015  ir  LST EN ISO 15189:2013 standartų reikalavimus.  

Po atliktų auditų buvo pateiktos  rekomendacijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės 

valdymui gerinti bei vidaus kontrolei stiprinti.  

Nuo 2014 metų  VUL SK  įdiegtas nepageidaujamų įvykių registras labai ženkliai pagerino  

nepageidaujamų įvykių registraciją, jų analizę, rizikos vertinimą, vadinasi, ir pacientų saugą. 2015 m. 

buvo registruota 473 nepageidaujami įvykiai, 2016 m. -  511,  2017 m. - 596, o 2018 metais- 807 atvejai. 

2018 metais VUL SK kartu su filialais viso buvo registruota 1011 nepageidaujamų įvykių, visais atvejais 

atlikti korekciniai veiksmai, numatytos prevencinės priemonės. Nepageidaujamų įvykių duomenų 

analizės pagrindu buvo identifikuotos rizikingos pacientų saugos prasme sritys.  

Pažymėtina, kad 2018 metai didelės pažangos VUL SK metai rizikos valdymo srityje. 2018 

metais siekiant pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų saugą ir pagerinti rizikos valdymo kontekstą 

rizikos valdymo mokymai vyko dvylikoje klinikinių centrų, kuriuos vykdė Medicininio audito skyriaus 

darbuotojai.  

         

7.1.2. Pacientų pasitenkinimo Santaros klinikose teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis 

vertinimas  

  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. 

įsakymo Nr. V-1073 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir veiklos efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašų ir šių rodiklių 

duomenų suvestinių formų patvirtinimo“ 2018 m. balandžio 16 d. įsakymo Nr. V-419 „Dėl asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos 

kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašų ir šių rodiklių duomenų suvestinių formų patvirtinimo 

http://www.santa.lt/
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bei VUL SK generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 18 d. įsakymu Nr.V-531 „Dėl procedūros 

“Apklausų organizavimas” tvirtinimo“ siekiant gerinti pacientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis 

bei nustatyti, stacionarinių skyrių bei ambulatorinių pacientų pasitenkinimo suteiktomis paslaugomis 

lygį, Vilniaus universiteto Santaros klinikose (toliau – Santaros klinikos), vykdomos pacientų apklausos. 

Pažymėtina, kad VUL SK pacientų apklausose pateikia ne tik SAM patvirtintus klausimus, bet ir 

papildomus kitus klausimus, kurie leidžia tiksliau įvertinti  pacientų nuomonę bei teikiamų paslaugų 

kokybę. 

VUL SK pacientams sudaryta galimybė pareikšti savo nuomonę trimis būdais: 

1. užpildant popierinę apklausos anketą ir įmesdami ją į uždarą dėžutę išvykstant iš VUL SK 

po gydymo; 

2. užpildant elektroninę apklausos, kurią galima rasti VUL SK tinklalapyje adresu 

www.santa.lt  → apie mus → pacientams → paciento apklausos anketa. 

3. 2018  metais sudaryta nauja galimybė pacientams, hospitalizuotiems skyriuose, kur yra 

planšetiniai kompiuteriai prie lovos, taip pat užpildyti anketą prieš pat išvykstant, belaukiant medicinos 

dokumentų. Pažymėtina, kad ši priemonė kol kas nėra populiari, tikėtina dėl to, kad didelė dalis pacientų 

yra vyresnio amžiaus ir nelinkę naudotis naujomis technologijomis. 

 Organizuojant apklausas reikalingas imties dydis nustatytas atsižvelgiant į Duomenų valdymo 

ir kontrolės skyriaus  pateiktus duomenis apie VUL SK  gydomų pacientų skaičių 2018 metais. Imties 

dydis apskaičiuotas naudojant Paniotto formulę bei atsižvelgiant į 5 proc. paklaidą.   

Apklausų vykdymo metu pacientams išdalinamos Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintos  

anketos („Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo anketa“, „Stacionarinių 

asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo anketa“) bei papildoma Santaros klinikų „Pacientų 

apklausos anketa“, papildanti SAM patvirtintą „Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

vertinimo anketą“. 

     Stacionare gydomų pacientų apklausa vykdoma du kartus per kalendorinius metus, kurios 

metu apklausiami tą mėnesį gydyti pacientai (vidutiniškai gydoma apie 5000 pacientų per mėn.). 

Pacientai, besikreipiantys dėl ambulatorinių paslaugų Konsultacijų poliklinikoje apklausime 

pasirinktinai vieną savaitę (vidutiniškai per savaitę apsilanko apie 3000 asmenų). Pacientams išdalintos 

Sveikatos apsaugos ministerijos paruoštos „Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

vertinimo anketos“, „Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo anketos“ ir 

Santaros klinikų „Pacientų apklausos anketos“. Išdalintų, grąžintų ir vertintinų (pilnai užpildytų ) anketų 

paklaida sudarė apie 13%. Vertintos 1750 SAM „Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

vertinimo anketos“, 1711 VULSK „Pacientų apklausos anketos“, 632 „Ambulatorinių asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų vertinimo anketos“. 

     Atlikus gautų apklausos anketų duomenų analizę bendro pasitenkinimo stacionare 

teikiamomis paslaugomis (11 klausimas „Prašome įvertinti savo bendrą pasitenkinimą suteiktų paslaugų 

kokybe balais“) pagal nurodytą skaičiavimo metodiką gautas 0,96 balo vertinimas. Ambulatorinių 

asmens sveikatos priežiūros paslaugų (6 klausimas) gautas vertinimas 0,97 balo. 
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         Apklausos anketų rezultatai. Į apklausos anketas atsakė 56,9% moterų ir 43,1% vyrų, kurių 

amžiaus vidurkis 47,1 metai, atvykę iš Vilniaus (60,2%), kitų Lietuvos miestų (39,8%). Apklausoje 

dalyvavusių pacientų socialinė padėtis: vaikai sudarė 3,3%, studentai 6,2%, dirbantieji 56,4%, bedarbiai 

6,9% ir pensininkai 27,2%. 

 

  
           

  

            Pacientai į VUL Santaros klinikas atvyksta su šeimos gydytojo ar kito jų gydymo įstaigos 

specialisto,VULSK Konsultacijų poliklinikos specialisto, greitosios medicinos pagalbos siuntimu, 

kartais be siuntimo. 

 

 

      Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo anketų (2017 m. gruodžio 20 

d. įsakymu Nr. V-1474 ,,Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d. 

įsakymo Nr. V-1073 ,,Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimo rodiklių sąrašų patvirtinimo” pakeitimo reikalavimais, 

Santaros klinikų generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 18 d. įsakymu Nr.V-531 „Dėl procedūros 

“Apklausų organizavimas”) apžvalga lentelėse.  

 

43,1%
56,9%

vyrai
moterys

Pacientų pasiskirstymas pagal lytį

3,30%
6,20%

56,40%
6,90%

27,20%

Vaikai
Studentai

Dirbantieji
Bedarbiai

Pensininkai

Pacientų socialinė padėtis

45,80%

28,70%

16,00%

6,70%

2,80%

Siuntė šeimos gydytojas ar kitas Jūsų poliklinikos gydytojas

Siuntė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų…

Atvežė greitoji medicinos pagalba

Atvykote pats be siuntimo

Patekote pažinčių ar draugų dėka

Kokiu būdu pateko į VULSK

60,20%

39,80%

Vilnius

Kitas miestas

Gyvenamoji vieta
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7.1.2.1. diagrama. Pacientų apklausa (SAM) 

69,1%

66,2%

17,8%

59,9%

51,6%

60,4%

58,7%

57,7%

69,8%

69,9%

27,0%

30,3%

25,7%

34,7%

37,8%

34,3%

37,0%

34,4%

26,4%

26,3%

2,7%

3,0%

42,3%

4,6%

9,1%

4,7%

3,6%

7,0%

3,0%

2,7%

0,2%

0,3%

9,9%

0,6%

1,3%

0,2%

0,6%

0,9%

0,3%

0,5%

1,0%

0,2%

4,3%

0,3%

0,2%

0,3%

0,1%

0,1%

0,5%

0,5%

Ar Jūs patenkinti ligoninės gydytojų darbu?

Ar Jūs patenkinti ligoninės slaugytojų ir (ar) akušerių darbu?

Ar Jus gydę gydytojai suprantamai suteikė Jums svarbią
informaciją?

Ar Jus slaugiusios slaugytojos ir (ar) akušerės suprantamai suteikė
Jums svarbią informaciją?

Ar jautėte personalo pagarbą gydymo ligoninėje metu?

Ar personalas atsižvelgė į Jūsų nuomonę, priimdamas sprendimus
dėl tyrimų ir gydymo eigos?

Ar Jus tenkino ligoninės maisto kokybė ir pateikimo būdas?

Ar, Jūsų nuomone, ligoninės patalpos pakankamai švarios,
jaukios?

Ar Jūs rinktumėtės šią ligoninę dar kartą?

Ar rekomenduotumėte gydytis šioje ligoninėje savo artimam
žmogui?

Pacientų apklausa (SAM)

Labai gerai Gerai Vidutiniškai Blogai Labai  blogai
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7.1.2.2. diagrama. Pacientų apklausos anketa VULSK  

 

Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo anketų (2018 m. balandžio 16 d. 

Nr. V-419“Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių ambulatorines asmens sveikatos 

priežiūros  paslaugas, veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašo ir šių rodiklių duomenų 

suvestinių formų patvirtinimo“) apžvalga. Į apklausos anketas atsakė 58,5% moterų ir 41,5% vyrų, kurių 

amžiaus vidurkis 55,8 metai. 

 

Pažymėtina, kad išanalizavus stacionare gydomų pacientų apklausos 2017 metų duomenis buvo 

stebimas didėjantis pacientų nepasitenkinimas maitinimo paslaugomis, t.y. 21,9%, lyginant su 2016 

metais. Situacija 2018 metų pradžioje buvo pristatyta administracijoje, apsvarstyta ir numatytos 

gerinimo  priemonės. Nepaisant to, kad sveikatos priežiūros įstaigos neturi teisinio pagrindo reikalauti 

maisto kokybės pagerinimo (SAM 2016-12-16 įsakymu V-1435 panaikino MN 30:1998 „Dietinio 

gydymo organizavimo asmens sveikatos priežiūros ir socialinės globos įstaigose tvarka“, kuri 

reglamentavo dietinio gydymo organizavimą, buvo panaikinta), buvo diskutuojama ir deramasi su 

maitinimo paslaugas teikiančia išorės įmone ir tai leido pagerinti pacientų atsiliepimų apie maisto 

kokybę statistiką. 2018 metų apklausos duomenimis 95% pacientų maitinimą VUL SK įvertino „gerai“ 

arba labai gerai“ 95%, kai tuo tarpu 2017 metais – tik 62%.  

 

Siekiniai 2019 m.  

 

• Gerinti nepageidaujamų įvykių registraciją (didinti registracijos skaičių),  

• Tęsti rizikos valdymo mokymus medicinos darbuotojams. 

• Su informacinių technologijų specialistų pagalba patobulinti automatinių pranešimų apie 

nepageidaujamus įvykius sistemos funkcionavimą, įtraukiant slaugos personalą, kas 

palengvintų nepageidaujamų įvykių administravimą. 

65,1%

49,3%

54,9%

48,2%

48,9%

28,9%

37,9%

38,0%

40,7%

40,0%

4,9%

9,2%

5,9%

10,2%

9,1%

0,6%

2,7%

0,6%

0,8%

1,3%

0,5%

0,8%

0,5%

0,2%

0,6%

Ar gydytojas skyrė pakankamai dėmesio ir laiko Jūsų sveikatos
problemų aptarimui vizitacijų metu?

Ar darbuotojai pakankamai suteikia informacijos apie save
(prisistato vardu, pavarde, pareigomis)?

Ar, Jūsų nuomone, ligoninėje pakankamai užtikrinta pacientų
duomenų apie ligą ir asmeninio gyvenimo paslapčių apsauga

(konfidencialumas)?

Ar tenkina Konsultacijų poliklinikos darbas?

Ar tenkina Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus darbas?

Pacientų apklausos anketa (VULSK

Labai gerai Gerai Vidutiniškai Blogai Labai blogai
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7.2. INFEKCIJŲ KONTROLĖ 

 

Infekcijų kontrolės skyrius (IKS) organizuoja ir vykdo hospitalinių infekcijų 

epidemiologinę priežiūrą bei kontrolę, užkrečiamųjų ligų registrą ir nustatyta tvarka informuoja 

Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą, atlieka epidemiologinius tyrimus, vertina VšĮ VUL Santaros 

klinikų skyrių bei jos padalinių higienos būklę, atlieka dezinfekcijos, sterilizacijos procesų kontrolę, 

užtikrina medicininių atliekų saugų tvarkymą bei dokumentavimo reikalavimus, rengia personalo 

mokymus. 

  

7.2.1. lentelė. IKS veikla 2016- 2018 m. 

*STE vienetas - modulis dydžiu 30x60x30 cm (krepšys standartinis). 

**ILC-Infekcinių ligų centras 

***TBC – Pulmonologijos ir alergologijos centro Vaistams jautrios ir atsparios tuberkuliozės skyriai 

 

VšĮ VUL Santaros klinikose atliekamas infekuotų atliekų kodu (18 01 03) biologinio 

kenksmingumo pašalinimas (visų mikroorganizmų, tame tarpe ir bakterijų sporų, sunaikinimas 

aplinkoje fizinėmis (sterilizacijos veiksniai) priemonėmis), prieš tai susmulkinus atliekas Ecodas T300 

įrenginyje. Šiuo būdu yra nukenksminama ~80% VšĮ VUL Santaros klinikose susidariusių infekuotų 

atliekų. 

 2016  m. 2017 m. 2018 m. 

Mokymai (apmokyto personalo skaičius) - - 145 

Apsilankymas skyriuose/konsultacijos 102 109 204 

Registracija 

Darbuotojų mikrotraumų ir incidentų su 

biologiniais skysčiais registracija 

80 70 81 

Infekcinių susirgimų 766 740 983 

Infekcinių susirgimų ILC** 5355 5705 5852 

Infekcinių susirgimų TBC*** 329 338 251 

Hospitalinių infekcijų 108 82 65 

Sterilizacija 

Išsterilizuoti STE* (vnt.) paketai 43 870 47 162 46 911 

Instrumentų plovykla 

Išplauti STE* (vnt.) paketai 815 1204 2668 

Dezinfekcija  

Minkšto inventoriaus (vnt.) 16190 16266 14721 

Mikrobiologiniai tyrimai 

 Minimalios invazijos prietaisai (vnt.) 59 43 89 

Medicininės atliekos 

Pavojingų medicininių atliekų (kodu 18 01 03) 

kiekis, (tonomis) 

233,889 247,111 258,994 

Atiduotas pavojingų medicininių atliekų (kodu 18 

01 03) tvarkymo įmonei atliekų kiekis, (tonomis) 

50,941 37,974 58,755 

Atiduotas medicininių atliekų (kodu 18 01 03) 

smulkinimo ir sterilizacijos garais grupei atliekų 

kiekis, (tonomis) 

182,948 209,137 200,239 

Nukenksmintų Nepavojingų atliekų (kodais 19 12 

12; 18 01 04) kiekis, tonomis) 

189,695 218,731 213,820 
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Nepavojingos atliekos perduodamos atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę tvarkyti 

nepavojingas atliekas aukštesniu nei šalinimas sąvartyne būdu, pagal sutartis dėl šių atliekų pakartotinio 

naudojimo ir (ar) šalinimo. 

 

2018 m. VšĮ VUL Santaros klinikose hospitalinių infekcijų (HI) paplitimo tyrimo metu  

54 (6,5 proc.) pacientams buvo nustatytos hospitalinės infekcijos: 

 

 
7.2.1. diagrama. Hospitalinių infekcijų paplitimo dinamika (proc.) 2014 -2018m.  

 

2018 m. VšĮ VUL Santaros klinikose buvo sunaudojama 20,8 ml antiseptiko lovadieniui 

(rekomenduojamas kiekis – 15 ml antiseptiko vienam lovadieniui): 

 

 
7.2.2. diagrama. Antiseptiko sunaudojimo (ml/lovadieniui) dinamika 2014-2018 m. 

 

3,2

4,1

8

4,9

6,5

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m.

8,3

11,5

30,3

16,8

20,8

0

5

10

15

20

25

30

35

2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. 2018 m.



95 

 

 

7.2.1. Incidentų, įvykusių 2018 m., analizė 

 

Vykdant VšĮ VUL Santaros (toliau – VUL SK) IKS P004-014 „Darbuotojų ekspozicijos krauju 

ir (ar) kūno skysčiais incidentų pranešimo, registravimo ir poveikio sveikatai stebėjimo bei profilaktikos 

priemonių taikymas“, Infekcijų kontrolės skyriaus Epidemiologijos poskyrio specialistai registravo 

visus gautus pranešimus apie incidentus, susijusius su biologiniais skysčiais (toliau incidentus), 

įvykusius VUL SK 2018-01-01 – 2018-12-31. Šiuo laikotarpiu iš viso buvo gauti 79 pranešimai apie 

įvykusius incidentus. Visais atvejais nukentėję darbuotojai buvo apklausti naudojant “Nukentėjusio 

darbuotojo apklausos formą”. Surinkti duomenys suvesti į kompiuterį ir apdoroti statistine kompiuterine 

programa EPI INFO 7. Duomenys apie įvykusius incidentus pateikiami žemiau.  

 

 
 7.2.1.1. diagrama. VUL SK incidentų atvejų skaičius 2014 – 2018 metais. 

 

Daugiausia pranešimų apie įvykusius incidentus gauta 2018 m. gegužės mėnesį – 10 atvejų, 

mažiausiai sausio ir birželio mėnesiais – po 3 atvejus (žr. į 2 paveikslą). 68 (86,07%) atvejais susižalojo 

aštriais objektais, 8 (10,13%) atvejais kontaktavo su krauju ir kitais kūno skysčiai, 3 (3,80%) atvejais 

susižalojo kitomis priemonėmis: elektrokauterio laido antgaliu, paciento kaulu, lašelinės aštriu 

plastikiniu galu (jungtimi). 

 
 7.2.1.2. diagrama. VUL SK incidentų atvejų skaičiaus pasiskirstymas pagal mėnesius 2018 m.  
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Duomenys apie ligoninės darbuotojus, nukentėjusius incidento metu: 

 

Amžius: vidurkis 35 metai (min – 21, max – 69, mediana – 30).  

Lytis: 52 (65,82%) atvejais susižalojo moterys, 27 (34,18%) atvejais susižalojo vyrai.  

Įvykio laikas: dieninės pamainos metu (iki 15 val.) – 53 (67,21%) atvejai, antroje pamainoje – 26 

(32,79%) atvejai (žr. į 3 paveikslą).     
            

            

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14

in
c
id

e
n

tų
 

sk
a

ič
iu

s

7-
8

8-
9

9-
10

10
-1
1

11
-1
2

12
-1
3

13
-1
4

14
-1
5

15
-1
6

16
-1
7

17
-1
8

18
-1
9

19
-2
0

20
-2
1

21
-2
2

22
-2
3

23
-2
4

po
 2
4

val.

 
 7.2.1.3. diagrama. VUL SK incidentų atvejų skaičiaus pasiskirstymas paros bėgyje pagal darbo 

valandas 2018 metais. 

            

 Daugiausia incidentų įvyko (tiksliau: buvo registruota, vykdant ligoninėje nustatytą tvarką) 

Širdies ir krūtinės chirurgijos centro II-ame operaciniame bloke (toliau II OB) - 18 (22,76%) atvejų ir 

Pilvo chirurgijos centro I-ame operaciniame bloke (toliau I OB) - 17 (21,52%) atvejų. 

 

7.2.1.2. lentelė. VUL SK patalpų, kuriose įvyko incidentai 2018 metais, paskirtis. 

Eil. 

Nr. 
Patalpos pavadinimas Atvejų skaičius 

 

% 

 

1 Operacinė 48 60,75 

2 Intensyvios terapijos palata 14 17,72 

3 Procedūrų kabinetas 9 11,39 

4 Palata 3 3,80 

5 Gimdymo patalpa 3 3,80 

6 Tvarstomasis 1 1,27 

7 Pabudimo palata 1 1,27 

 Viso: 79 100 
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7.2.1.3 lentelė. VUL SK incidentų skaičiaus pasiskirstymas pagal  

darbuotojo specialybę 2018 metais. 

Eil. 

Nr. 
Specialybė 

Atvejų 

skaičiu

s 

 

% 

 

1 

Gydytojai - 48 

atvejai 

(60,76%) 

Gydytojai rezidentai 29 36,74 

Širdies chirurgai 10 12,60 

Anesteziologai-reanimatologai 3 3,80 

Urologas 1 1,27 

Kraujagyslių chirurgas 1 1,27 

Abdominalinės chirurgijos 1 1,27 

Ortopedas - traumatologas 1 1,27 

Kardiologas – intervencinis kardiologas 1 1,27 

Hematologas 1 1,27 

 

2 

Slaugytojos/akušerė

s 

 – 25 atvejai 

(31,64%) 

Anestezijos ir intensyvios terapijos 11 13,92 

Operacinės 7 8,86 

Bendrosios praktikos 5 6,33 

Akušerės 2 2,53 

3 

Kitas personalas - 6 

atvejai  

(7,6%) 

Slaugytojo padėjėjai 5 6,33 

Valytoja 1 1,27 

  Viso: 79 100 

 

VUL SK 2018 m. III dozėmis paskiepyti 97 darbuotojai nuo virusinio hepatito B (toliau VHB). 

Po atliktų skiepų: 71 darbuotojas įgijo imunitetą prieš VHB sukėlėją, 4  darbuotojai neįgijo imuniteto 

prieš VHB sukėlėją, 19 darbuotojų antikūnų lygis dar nenustatytas, 3 darbuotojai jau nebedirba. 

 Nagrinėjant incidentus pagal nukentėjusių darbuotojų imuniteto lygį nuo VHB sukėlėjo po 

pravestos aktyvios imunoprofilaktikos kurso, paaiškėjo, kad: 

● 69 (87,34%) nukentėję darbuotojai iki incidento buvo paskiepyti nuo  VHB. 

● 31 (45%)  skiepytiems III dozėmis darbuotojams buvo atlikti kraujo serumo antikūnų prieš 

HBs tyrimai, kurie parodė ar susidarė apsauginis antikūnų titras nuo VHB (norma >=10 TV/ml). Visais 

atvejais po atliktų skiepų darbuotojai įgijo imunitetą prieš VHB sukėlėją, t.y. vidutinis rastų, darbuotojų 

kraujo serume, antikūnų titras 791 m TV/ml (min – 14; max – 1000 (22 medicinos darbuotojai)).   

● 27 darbuotojai (daugiausia gydytojai rezidentai) nurodė, kad buvo paskiepyti III dozėmis 

kitoje medicinos įstaigoje, tačiau antikūnų prieš HBs tyrimai neatlikti arba nežino tikslaus apsauginio 

antikūnų titro. 4 darbuotojai incidento metu buvo paskiepyti II dozėmis, 3 darbuotojai I doze. 4 

darbuotojai nurodė, kad buvo skiepyti vaikystėje. 

● 10 (12,66%) darbuotojų nuo VHB skiepyti nebuvo. Priežastys: 1 darbuotojas buvo atsisakęs 

skiepytis be pateisinamos priežasties, 2 darbuotojai (gyd. rezidentai) neskiepyti nei studijų metu, nei  

vienoje iš darboviečių, 1 darbuotoja nesiskiepijo dėl ligos, 4 buvo persirgę VHB, 2 gydytojai rezidentai 

nurodė, kad neprisimena ar skiepyti. 

Visais atvejais nukentėję darbuotojai po sužeidimo buvo apžiūrėti tame pačiame skyriuje, kur ir 

įvyko incidentas. 
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Nagrinėjant įvykusių incidentų priežastis, nustatyta: 

• Iš 75 (94,94%) iš apklaustųjų darbuotojų vertino incidentą kaip nelaimingą atsitikimą, 

kurio sunku ar neįmanoma išvengti, 4 (5,06%) buvo sužaloti dėl kitų darbuotojų kaltės ir 

neatsargumo.  

• 78 (98,73%) darbuotojai teigė, kad incidento metu laikėsi saugaus darbo taisyklių, 1 

(1,27%) – nesilaikė. 

• Analizuojant darbuotojų susižalojimų aštriais objektais anketas, paaiškėjo, kad   incidentų 

metu darbuotojams dažniausiai buvo sužeistos rankos – 67 (98,53%) atvejais, 1 (1,47%) 

atveju kairės kojos pėda. 67 atvejais (98,53%) atvejais susižalojo dešiniarankiai, 1 

(1,47%) atveju kairiarankis. Sužeidimų metu dažniausiai buvo pradurta 1 pirštinių pora 

– 56 (82,35%) atvejais,  2 pirštinių poros – 12 (17,65%) atvejų. 

53 (77,94%) darbuotojai sužeidimą (mikrotraumos vertinimo skalėje) įvertino kaip vidutinį  

(odos pradūrimas, truputis kraujo), 11 (16,18%) - kaip paviršinį (mažas, nekraujuojantis), 4 (5,88%) - 

kaip gilų (pjūvis, profuzinis kraujavimas). 

Visais 68 (100%) atvejais darbo priemonė buvo užteršta biologiniais skysčiais. 62 (91,18%)  

atvejais ant darbo priemonės buvo kraujo. Dažniausiai sužalojusi darbuotojus darbo priemonė buvo 

siuvimo adata – 23 (29,08%) atvejai.  

66 (97,06%) iš 68 apklaustų darbuotojų nurodė, kad sužalojusi darbo priemonė atitiko saugaus 

naudojimo reikalavimus, 1 (1,47%) darbuotojai nurodė, kad sužalojusi darbo priemonė neatitiko saugaus 

naudojimo reikalavimus ir 1 (1,47%) darbuotojai nurodė, kad nežinoma, ar sužalojusi darbo priemonė 

atitiko saugaus naudojimo reikalavimus.   

 2018  m. incidentų, kai darbuotojai apsitėškė biologiniais skysčiais, buvo 8 atvejai: 4 atvejais 

apsitaškė krauju akis, 2 atvejais apsitaškė akis ir sveiką odą, 2 atvejais, suplyšus pirštinėms,  apsitaškė 

krauju  pažeistą rankų odą. Visais atvejais kontaktas su pacientų biologiniais skysčiais truko mažiau nei 

5 min.  

 

Apibendrinimas:  

 

1. Skaičiuojant nuo VUL SK 2018 m. bendro gydytų pacientų skaičiaus (viso: 56497), išaiškėjo, 

kad 1 VUL SK darbuotojui kas 715 stacionare gydytų pacientų įvyko incidentas. Incidentų dažnis 

universitetinėse klinikose, yra gerokai didesnis lyginant su rajoninėmis ligoninėmis. Pagal 

literatūros duomenis, universitetinėje ligoninėje 18-26 atvejai 100  lovų per metus – skaičius 

varijuoja priklausomai nuo ligoninės profilio ir suteikiamų paslaugų lygio.  

2. Ligoninės darbuotojai vykdo VUL SK IKS P004-014 „Darbuotojų ekspozicijos krauju ir (ar) 

kūno skysčiais incidentų pranešimo, registravimo ir poveikio sveikatai stebėjimo bei 

profilaktikos priemonių taikymas“ įsakymą šiais pagrindiniais atvejais: įvykus incidentams 

operacinėse, žinodami/įtardami, kad paciento teigiami ŽIV ar VHC tyrimų rezultatai, bei 

patyrus vidutinio sunkumo mikrotraumą.  

3. Nagrinėjant įvykusių incidentų atvejus per 2014 - 2018 metų laikotarpį, skaičius išlieka panašus 

– iki 80 incidentų atvejų per metus.  

4. 5 metus iš eilės dažniausiai susižaloja gydytojai (daugiausiai chirurginio profilio). 
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Siekiniai 2019 m.  

 

Tęsti aktyvią hospitalinių infekcijų epidemiologinę priežiūrą, numatant konkrečias rizikos 

veiksnių valdymo priemones: rankų higienos stebėsenos auditą; Intubuoto paciento burnos ir 

kvėpavimo takų priežiūros auditą; Šlapimo kateterių priežiūros stebėsenos auditą. 

 

7.3. RADIACINĖ SAUGA 

 

Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų (toliau – VUL Santaros Klinikos) padaliniuose  

radiacinės saugos reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę vykdo Klinikinės radiacinės priežiūros 

skyrius (toliau – KRPS). Siekiant užtikrinti saugias darbo su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais 

(toliau – JSŠ)  saugias darbo su JSŠ sąlygas, yra vykdoma darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsena. 

2018 m. buvo atliekami individualiosios apšvitos dozių matavimai 234  darbuotojams. Darbuotojų 

metinės apšvitos stebėsenos analizės rezultatai aptariami padaliniuose, teikiami pasiūlymai dėl apšvitos 

optimizavimo. 2018 m. buvo ištirti 3 darbuotojų padidintos apšvitos atvejai ir jų priežastys.   

KRPS atlieka ligoninės licencijos veiklai su JSŠ tikslinimą ir priedų pakeitimą teisės aktų 

nustatyta tvarka. 2018 m. atlikti 70 licencijos priedo pakeitimų, susijusių su darbuotojais ir 33 licencijos 

priedo pakeitimai, susiję su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais. KRPS teikia informaciją apie JSŠ 

ir darbuotojus Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka.  

Vykstant ligoninės veiklos plėtrai VUL Santaros Klinikose kasmet didėja radiologinės įrangos 

skaičius ir atitinkamai atliekamų šios įrangos matavimų bei vertinimų skaičius. KRPS užtikrina, kad 

darbo vietų apšvitos stebėsenos bei radiologinės įrangos kokybės kontrolės matavimai būtų atliekami 

kokybiškai ir laiku. Įsigyjant naujus rentgenodiagnostikos aparatus, perkeliant esamus į kitas patalpas, 

atliekama patalpų ekspertizė, dozimetriniai matavimai, projektų korektūra, derinamos pirkimų 

specifikacijos. Įranga montuojama patalpose, kurios įrengtos vadovaujantis radiacinės saugos ir kitų 

teisės aktų reikalavimais. Darbui su JSŠ rengti ir suderinti 7 techniniai patalpų projektai, įrangos 

techninės specifikacijos. 

VUL Santaros Klinikose įdiegiant naują radiologinę įrangą ir tyrimų procedūras didėja 

diagnostinių radiologinių tyrimų skaičius. Medicinos fizikai atlieka pacientų dozių vertinimą, siekiant 

užtikrinti, kad pacientų apšvitos dozės neviršytų nustatytų nacionalinių diagnostinių atskaitos lygių ir 

būtų naudojami optimalūs rentgenodiagnostinės įrangos parametrai. Apšvitos analizės rezultatai 

pristatomi gydytojams, radiologijos technologams teikiamos rekomendacijos radiologinių  tyrimų 

apšvitos optimizavimui.  

VUL Santaros Klinikose daugėja naudojamų radiofarmacinių preparatų, skirtų pacientų 

diagnostikai ir gydymui, atitinkamai didėja radioaktyviųjų medžiagų išmetimai į aplinką. KRPS 

užtikrina, kad gyventojų kritinių grupių narių gaunamos dozės būtų minimalios bei neviršytų Radiacinės 

saugos centro nustatytų ribinių verčių, atlieka radionuklidų išmetimų į aplinką duomenų analizę. 

Ataskaitos tiekiamos Radiacinės saugos centrui bei gaunami leidimai veiklai su deklaruotais 

radionuklidų aktyvumais.  

Ligoninėje nepertraukiamai vykstant Kokybės vadybos sistemos diegimui bei jos gerinimui,  

ruošiamos bei atnaujinamos medicininės procedūros, darbo instrukcijos bei kiti KVS dokumentai. 2018 
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m. KRPS konsultavo padalinių vadovus ir dalyvavo parengiant 11 medicininių procedūrų ir kitų KVS 

dokumentų, susijusius su JSŠ naudojimu ir radiacine sauga. 

Ligoninės darbuotojams pravesta 10 vidinių mokymų, seminarų radiacinės saugos, apšvitos 

optimizavimo klausimais. Kartu su padalinių vadovais atlikti 9 nepageidaujamų įvykių susijusių su JSŠ 

tyrimai. Užtikrinant padalinių radiacinės saugos reikalavimų vykdymo nuolatinę priežiūrą, dalyvaujama 

padalinių vidaus audituose kartu su Medicininio audito skyriumi. 

VUL Santaros Klinikose atlikti 6 radiacinės saugos reikalavimų atitikimo bei vykdymo 

inspekciniai patikrinimai. Patikrinimų metu pateikti reikalavimai ir siūlymai įvykdyti laiku. 

Apibendrinus inspekcinių patikrinimų aktų išvadas, VUL Santaros Klinikų vykdoma veikla 

atitinka teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą, keliamus reikalavimus. 

 

 2018 m. Klinikinės radiacinės priežiūros skyriaus (KRPS) veiklos apžvalga 
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8. MEDICININIŲ TECHNOLOGIJŲ IŠTEKLIAI 

8.1. APRŪPINIMAS VAISTINIAIS PREPARATAIS IR MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMIS 

GYDYMUI IR SLAUGAI 

 

2018 m. ligoninės pacientų gydymui, slaugai bei diagnostikai buvo skirta vaistinių preparatų, 

medicinos pagalbos priemonių gydymui ir slaugai, reagentų bei kitų laboratorinių priemonių už 45,309 

mln. Eur (pagal visus finansavimo šaltinius, išskyrus lėšas iš Labai retų žmogaus sveikatos būklių 

fondo). 

8.1.1 diagramoje pateikiama ligoninės padaliniams iš Vaistinės išduotų vaistinių preparatų, 

medicinos pagalbos priemonių ir reagentų bei kitų laboratorinių priemonių sumos dinamika per 2016 – 

2018 m. laikotarpį:  

 

 
8.1.1. diagrama. Pacientų gydymui, slaugai bei diagnostikai skirtų vaistinių preparatų, 

medicinos pagalbos priemonių, reagentų bei kitų laboratorinių priemonių sumos dinamika per 2016 m. 

– 2018 m. (mln. Eur, pagal visus finansavimo šaltinius, išskyrus lėšas iš Labai retų žmogaus sveikatos 

būklių fondo; duomenys pateikti bendri su Vaikų ligonine).  

  

2018 metais įsigytų iš Santaros klinikų biudžeto lėšų vaistinės asortimento prekių  ligoninės 

padaliniams išduota už 31,45 mln. Eur: vaistinių preparatų už 9,93 mln. Eur, medicinos pagalbos 

priemonių gydymui ir slaugai už 13,941 mln. Eur, reagentų ir kitų laboratorinių priemonių išduota už 

6,387 mln. Eur, apsaugos priemonių už 0,928 mln. Eur, tvarsliavos už 0,264 mln. Eur. Vaistinės 

asortimento priemonių, išduotų iš Vaistinės, struktūra 2016 – 2018 m. pateikiama 8.1.2 diagramoje.  
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* duomenys pateikti be PVM  

8.1.2. diagrama. Iš Santaros klinikų biudžeto lėšų įsigytų vaistinės asortimento priemonių, 

išduotų iš Vaistinės ligoninės padaliniams, struktūra 2016 m. – 2018 m. (mln. Eur, duomenys pateikti 

bendri su Vaikų ligonine). 

 

Iš Santaros klinikų biudžeto lėšų pirktų vaistinių preparatų, medicinos pagalbos priemonių 

gydymui ir slaugai bei reagentų, išduotų ligoninės padaliniams 2018 m., sumos pokytis  palyginus su 

2017 m. duomenimis nėra ženklus (sumažėjo 0,295 mln. Eur). Ligoninės biudžeto lėšos  buvo 

sutaupytos vykdant centralizuotus konsoliduotus viešuosius pirkimus su didžiosiomis šalies 

ligoninėmis.   

2018 m. Valstybinės ligonių kasos (VLK) tiekiamų centralizuotai bei įsigytų už VLK 

direktoriaus įsakymais skirtas tikslines lėšas vaistinių preparatų bei medicinos pagalbos priemonių 

gydymui iš Vaistinės ligoninės padaliniams išduota už 13,71 mln. Eur, iš Labai retų žmogaus sveikatos 

būklių fondo skirtomis lėšomis įsigytų  vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių gydymui 

ir slaugai pacientams išduota  už 2,979 mln. Eur, gautų paramos būdu vaistinių preparatų bei medicinos 

pagalbos priemonių išduota už 0,502 mln. Eur, iš specialių lėšų įsigytų vaistų ir medicinos pagalbos 

priemonių išduota už 0,043 mln. Eur.  

 

8.2. APRŪPINIMAS MEDICININE TECHNIKA  

 

VšĮ VUL Santaros klinikos turi gerai išvystytą medicininės įrangos (medicinos prietaisų 

ir laboratorijų įrangos) parką. Reikia pabrėžti, kad jo pasipildymas reikšmingiausiai pasireiškė vykdant 

tikslinius prietaisų pirkimus pasitelkiant Lietuvos VIP, ES ir kitų Europos šalių paramos programines 

lėšas (visą projektų sąrašą žr. skyriuje „Projektų valdymo skyriaus 2018 m. veiklos rezultatai“. Šiuo 

metu Santaros klinikos turi apie 6700 vienetų įvairaus sudėtingumo medicinos prietaisų ir laboratorijų 

įrangos, pagrindiniai įsigijimai tęsiami vystant įvairius naujus projektus. Prietaisų įsigijimo dinamika 

pateikta diagramoje. 
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8.2.1. diagrama. Medicinos prietaisų įsigijimo dinamika 

 

8.2.2. diagrama „Prietaisų kiekis pagal amžiaus grupes“ iliustruoja ligoninės turimos įrangos 

pasiskirstymą pagal metus - daugiau nei pusė jos sudaro prietaisai, kurių amžius neviršija 10 metų. 

 

 
8.2.2. diagrama. Prietaisų kiekis pagal amžiaus grupes 

 

Prietaisų priežiūrai ligoninė skiria pakankamą dėmesį – ligoninėje yra Medicinos technikos 

priežiūros padaliniai, kurių inžinieriai nuolat rūpinasi prietaisų priežiūra, o prietaisams gendant, 

stengiasi kaip galima greičiau juos sutaisyti. Operatyviam dalių tiekimui sudaromos ir nuolat 

atnaujinamos prietaisų remonto ir priežiūros sutartys (dešimtys sutarčių su prietaisų gamintojų įgaliotais 

atstovais Lietuvoje), labai sudėtingų gedimų atvejais pasitelkiama firmų-tiekėjų techninė pagalba. 
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Medicinos prietaisų techninei apskaitai, duomenų apie juos kaupimui ir aptarnavimui naudojama 

specializuota programinė įranga, kuri 2019 metais planuojama modernizuoti, sukauptomis duomenų 

bazėmis vienu metu galės naudotis labai didelis ligoninės vartotojų skaičius.  

Santaros klinikos turi brangios diagnostinės technikos – kompiuteriniai tomografai, branduolio 

magnetinio rezonanso sistemos, rentgeno aparatai, angiografai, ultragarsinės diagnostikos aparatai 

sudaro nors ir nedidelę visų turimų prietaisų dalį, tačiau įneša labai svarbų indėlį atliekant greitą 

pacientų diagnostiką ir gydymą. Diagrama “Brangių technologijų prietaisai“ iliustruoja šios klasės 

prietaisų pasiskirstymą pagal amžiaus grupes, kuris, reikia pažymėti, yra geresnis negu bendras visų 

turimų prietaisų vidurkis. 

 

 
8.2.3. diagrama. Brangių technologijų prietaisai 

 

Tarp aukštų Santaros klinikos prioritetų 2019 metais ir toliau išliks rūpestis plėsti ir auginti naujų 

prietaisų parką, kartu stengiantis palaikyti gerą visų turimų prietaisų būklę. 
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9. APRŪPINIMAS KRAUJU IR JO KOMPONENTAIS - KRAUJO 

CENTRO VEIKLA 

Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Kraujo centras yra Vilniaus universiteto 

ligoninės Santaros klinikų Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centro (HOTC) dalis. Kraujo 

centre kraujo komponentai ruošiami ne tik iš konservuoto kraujo, bet ir aferezės būdu, naudojant 

pažangiausias kraujo komponentų rinkimo ir ruošimo technologijas. Visiems kraujo komponentams 

(įskaitant ir šviežiai šaldytą plazmą ir jos komponentus) taikoma universali leukofiltracija. 

Aloimunizacijos mažinimo bei transfuzinio saugumo užtikrinimo tikslu, pradėtos taikyti patogenų 

(donoro leukocitų, įvairių virusų ir bakterijų) mažinimo technologijos, naujagimiams eritrocitų masė 

dalinama į specialias mažas pakuotes. Kraujo donorams atliekami citomegalo viruso (CMV) tyrimai, 

siekiant sumažinti užsikrėtimo riziką CMV neturintiems pacientams, su sutrikusiu imunitetu. 

Pacientams, kuriems stebimas atsparumas trombocitų masės transfuzijoms, aferezės būdu gauti 

trombocitų koncentratai parenkami pagal žmogaus leukocitų antigenų (ŽLA) suderinamumą 

 

9.1.lentelė. Atlygintinų, kompensuojamų bei neatlygintinų apsilankymų Kraujo centre 

dinamika lyginant su 2017 m. 

Metai Bendras 

apsilankymų 

skaičius 

Atlygintinų 

apsilankymų 

skaičius 

Kompensuojamų 

apsilankymų 

skaičius 

Neatlygintinų 

apsilankymų 

skaičius 

Neatlygintinų  

apsilankymų 

 % 

2017 27971 0 763 27208 97,3% 

2018 28783 0 622 28161 97,8% 

Skirtumas 
+ 812 

(+ 3%) 
0 

- 141 

(- 18%) 

+ 953 

(+ 4%) 
+ 0,5 p.p 

 

2018 m. Kraujo centre buvo 812 apsilankymais daugiau negu 2017 m. Atlygintinų apsilankymų 

tiek 2017 m., tiek 2018 m. nebuvo, kompensuojamų apsilankymų skaičius sumažėjo, o neatlygintinų 

išaugo. Neatlygintinų apsilankymų dalis padidėjo 0,5 procentinių punktų – iki 97,8% 

 

9.2.lentelė. Atlygintinų, kompensuojamų bei neatlygintinų efektyvių donacijų dinamika 

lyginant su 2017 m. 

Metai Bendras 

efektyvių 

donacijų 

skaičius 

Atlygintinų 

efektyvių 

donacijų 

skaičius 

Kompensuojamų 

efektyvių donacijų 

skaičius 

Neatlygintinų 

efektyvių donacijų 

skaičius 

Neatlygintinų 

efektyvių  

donacijų % 

2017 23069 0 648 22421 97,2% 

2018 23201 0 542 22659 97,7% 

Skirtumas 
+ 132  

(+ 1%) 
0 

- 106  

(- 16%) 

+ 238  

(+ 1 %) 
+ 0,5 p.p 

 

2018 m. Kraujo centre buvo 132 efektyviomis donacijomis daugiau negu 2017 m. 

Atlygintinų donacijų tiek 2017 m., tiek 2018 m. nebuvo. 2018 m. įvyko 542 kompensuojamos donacijos 

(106 donacijomis mažiau negu 2017 m.). Pagal LR SAM 2015 m. liepos mėn. 24 d. įsakymą Nr. V-887 
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„Dėl neatlygintinos kraujo donorystės propagavimo 2016-2020 metų programos patvirtinimo“ punktą 

16.6 nuolatiniams trombocitų donorams gali būti suteikiama kompensacija už prarastą darbo laiką ir 

kelionės išlaidas. 2018 m. atlikta 238 efektyviomis neatlygintinomis donacijomis daugiau negu 2017 

m. Neatlygintinų efektyvių donacijų dalis didėjo 0,5 procentinių punktų. 

 

9.3.lentelė. Kraujo ir jo sudėtinių dalių donacijos 2018 m. 

Donacijos tipas Viso 

Pirminiai donorai Pakartotiniai donorai 

Neatlygintin

os donacijos 

Atlygintinos 

donacijos 

Kompensuoja

mos donacijos 

Neatlygintinos 

donacijos 

Atlygintino

s donacijos 

Kompensuoj

amos 

donacijos 

Viso 23201 5539 0 0 17120 0 542 

Trombocitų 

aferezė 
583 3 0 0 457 0 123 

Trombocitų ir 

plazmos aferezė 
1858 5 0 0 1434 0 419 

Plazmos aferezė 36 0 0 0 36 0 0 

Konservuoto 

kraujo donacija 
17851 5402 0 0 12449 0 0 

Eritrocitų 

aferezė 
29 2 0 0 27 0 0 

Dviguba 

eritrocitų masės 

aferezė 

2844 127 0 0 2717 0 0 

  

2018 m. Kraujo centras vykdė įvairias akcijas, skirtas propaguoti ir skatinti neatlygintiną kraujo 

donorystę. Akcijos organizuotos Vilniuje ir už Vilniaus ribų. Kraujo donorystės akcijose 2018 m. 

įvykdyta 8725 donacijos, t. y. apie 38 proc. visų atliktų donacijų.  

 

 

9.1.diagrama. Neatlygintinų efektyvių donacijų dinamika lyginant su 2017 m 

95,0%

95,5%

96,0%

96,5%

97,0%

97,5%

98,0%

98,5%

99,0%

99,5%

100,0%

Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis

Neatlygintinos efektyvios donacijos

2018 m. 2017 m. 2018 m.vidurkis 2017 m. vidurkis



107 

 

 

Visus 2018 m. mėnesius neatlygintinų efektyvių donacijų procentas viršijo 2017 m. 

neatlygintinų donacijų vidurkį.  

 

Kraujo centre gaminami kraujo komponentai: 

 

1. Eritrocitai be leukocitų pridėtiniame tirpale 

2. Eritrocitai be leukocitų pridėtiniame tirpale, gauti aferezės būdu 

3. Šviežiai šaldyta plazma be leukocitų  

4. Krioprecipitatas 

5. Sukauptieji trombocitai, gauti iš konservuoto kraujo, be leukocitų pridėtiniame tirpale 

6. Trombocitai, gauti aferezės būdu, be leukocitų; 

7. Trombocitai, gauti aferezės būdu, be leukocitų pridėtiniame tirpale;  

8. Naujagimiams ir kūdikiams skirti eritrocitai. 

   

9.4.lentelė. Kraujo centro 2018 m. kraujo komponentų poreikio tenkinimas: 

Komponento pavadinimas 

Poreikis tenkintas 

kraujo 

komponentais, 

pagamintais 

VULSK Kraujo 

centre 

Poreikis 

tenkintas kraujo 

komponentais, 

pagamintais 

kitoje KDĮ 

Eritrocitai be leukocitų pridėtiniame tirpale / eritrocitai be leukocitų 

pridėtiniame tirpale, gauti aferezės būdu 
99,20% 0,8% 

Naujagimiams ir kūdikiams skirti eritrocitai 0,0% 0,0% 

Trombocitai, gauti aferezės būdu, be leukocitų / trombocitai, gauti 

aferezės būdu, be leukocitų pridėtiniame tirpale 
100,0% 0,0% 

Sukauptieji trombocitai, gauti iš konservuoto kraujo, be leukocitų 

pridėtiniame tirpale  
100,0% 0,0% 

Šviežiai šaldyta plazma be leukocitų 99,8% 0,2% 

Krioprecipitatas 100,0% 0,0% 
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10. MOKSLINĖ VEIKLA, MOKSLINIAI TYRIMAI 

 

2018 metais Vilniaus universiteto ligoninėje Santaros klinikose (VUL SK) įsteigtame 

Jungtiniame kompetencijų ir biomedicininių tyrimų centre, kurio pagrindinis tikslas yra skatinti 

biomedicininių tyrimų plėtrą ligoninėje, prisidėti prie Lietuvos ir Europos Sąjungos (ES) sveikatos 

politikos formavimo, vykdant ES bendrų veiksmų ir biomedicininius projektus, buvo vykdomi įvairus 

biomedicininiai tyrimai (klinikiniai vaistų ir medicinos prietaisų, moksliniai tyrimai, studentų mosklo 

tiriamieji darbai). 2017 m. įsteigto Jungtinio kompetencijų ir biomedicininių tyrimų centro struktūroje 

yra du padaliniai: retų ligų koordinavimo centras ir biomedicininių tyrimų koordinacinis centras. 

Pastarasis koordinuoja visų biomedicininių tyrimų veiklą ligoninėje.  Biomedicininių tyrimų 

koordinacinio centro veikla yra orientuota į vaistų ir medicinos prietaisų klinikinius tyrimus, lėtinių 

neinfekcinių ir infekcinių ligų mokslinius tyrimus. Tai šiuolaikiška bazė I – IV fazių klinikinių vaistų, 

medicinos prietaisų bei kitų biomedicinos srities mokslinių tyrimų vykdymui. Per 2018 metus 

pasirašytos 66 preliminarios biomedicininių tyrimų sutartys (arba – ketinimai atlikti klinikinius vaistų, 

medicinos prietaisų ar kt. biomedicininius tyrimus). 2018 m. vienu metu VUL SK buvo vykdomi 177 

įvairių terapinių sričių biomedicininiai tyrimai. Biomedicininiuose tyrimuose dalyvavo visų ligoninės 

centrų kvalifikuoti specialistai - tyrėjai. Atliekami biomedicininiai tyrimai pagal tyrimo fazę pavaizduoti 

10.1. paveikslėlyje. Daugiausiai tyrimų atliekantys centrai pavaizduoti 10.2. diagramoje. 

 

10.1. pav. Biomedicininiai tyrimai pagal tyrimo fazę 
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10.2. diagrama. Biomedicininiai tyrimai (BMT) pagal centrus 

 

 
10.3. pav. Komercinių ir nekomercinių biomedicininių tyrimų struktūra 
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10.4. diagrama. Nekomerciniai biomedicininiai tyrimai pagal centrus 

 

 
10.5. diagrama. Studentų tiriamųjų darbų dinamika  
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10.6. pav. Studentų tiriamieji darbai 2018 m. pagal mokslo instituciją  

 

 

10.7. diagrama. Studentų tiriamųjų darbų dinamika pagal mokslo instituciją 
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10.8. diagrama. Studentų tiriamųjų darbų struktūra pagal sritį 

 

VUL Santaros klinikų Biomedicininių tyrimų koordinacinio centro specialistai vykdė šias 

funkcijas, susijusias su Biomedicininio tyrimo centro veiklos kokybe ir efektyvumu: 
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• Šaltinių dokumentų tvarkymas 

• Tiriamojo vaistinio preparato administravimas 

• Kitų su tyrimu susijusių procedūrų priežiūra 

VUL Santaros klinikų pagrindinės biomedicininių tyrimų kryptys: 

• Kardiologija ir angiologija 

• Transplantologija ir regeneracinė medicina 

• Onkohematologija, onkologija ir chirurgija 
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• Endokrinologija 

• Akušerija ginekologija 

 

VUL Santaros klinikose, vieninteliame centre Baltijos šalyse, buvo tęsiami šie medicinos 

prietaisų tyrimai:  

• TACT (didelio laipsnio mitralinio vožtuvo nesandarumo mini-invazinis gydymas - naujų 

chordų suformavimas) 

• Bioventrix (širdies aneurizmų po persirgto miokardo infarkto gydymas -kairiojo skilvelio 

geometrijos atkūrimas) 

• APAMA (radiodažnuminis balionas plaučių venų izoliavimui gydant PV)  

• Beat-to-beat (elektrokardiostimuliatoriai kartu mažinantys ir kraujospūdį)  

• Neograft (koronarinių šuntų padengimas specialia medžiaga) 

• Simplicity (arterinės hipertenzijos gydymas -inkstų arterijų denervacija)  

• Endurant (pilvinės aortos aneurizmų korekcija implantuojant stentgraftą)  

• EGRID (naujo prietaiso kūrimas - EKG užrašymas nuo pilvinės diafragmos 

laparoskopinės cholecistektomijos metu)  

• STTAR (triburio vožtuvo miniinvazinė korekcija) 

• Millipede IRIS (min-invazinė žiedinė mitralio vožtuvo korekcija) 

2018 metų VUL Santaros klinikų biomedicininių tyrimų ir mokslinės veiklos partneriai: 

o Klinikiniai vaistinių preparatų tyrimai  

• Amgen 

• Merck 

• Servier 

• Sanofi 

• Novartis 

• Bayer 

• Boehringer-Ingelheim 

• Takeda 

• Hoffmann-La Roche 

• Orthobaltic 

• Shire 

• Celgene ir kt. 

 

o Medicinos prietaisų tyrimai 

• Micro Interventional Devices Inc. 

• St. Jude Medical koordinacinis centras 

• Medtronic 

• Millipede 

• Orthobaltic 

o Tarptautiniai projektai: 

• EuroHYP-1 

• ISCHEMIA 

• Culprit-SHOCK 
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• EORTC 

• IHMA 

• Euro-pancreas 

• ŽIV registras 

• EU-JAMRAI 

o Moksliniai tyrimai:  

• Vilniaus universitetas (Lietuva) 

• Lietuvos mokslų taryba (Lietuva) 

• Nacionalinis vėžio institutas (Lietuva) 

• Inovatyvios medicinos centras (Lietuva) 

• Gedimino technikos universitetas (Lietuva) 

• Kauno technologijų universitetas (Lietuva) 

• Biotechnologijos institutas (Lietuva) 

• New York University School of Medicine (JAV) 

• Kiolno universitetas (Vokietija) 

• Rostoko universitetas (Vokietija) 

• Stanford universitetas (Didžioji Britanija) 

• Alborgo universitetas (Danija) 

• Erlangen universitetinė ligoninė (Vokietija) 

• Heidelbergo universitetinė ligoninė (Vokietija) 

• Menzies tyrimų institutas (Tasmanija)  

• INSERM tyrimų institutas (Prancūzija) 

• Tarptautinės specialistų draugijos 

VUL SK2018 m. mokslinė veikla buvo pripažinta ir įvertinta Lietuvos mokslo tarybos.  

VUL SK vykdoma mokslinė veikla apima ir mokslines publikacijas bei mokslininkų 

(doktorantų) rengimą. 2018 metais ligoninės bazėje buvo rengiama 90 daktaro disertacijų, joms 

vadovavo ligoninėje dirbantys specialistai. Vienas svarbiausių mokslinės produkcijos rezultatų yra 

darbuotojų publikacijos žurnaluose, įtrauktuose į duomenų bazę „Thomson Reuters Web of Knowledge, 

taip pat kituose recenzuojamuose mokslo žurnaluose. Tokių buvo paskelbta 115. 

VUL SK yra viena pagrindinių praktikos bazių medicinos, slaugos ir visuomenės sveikatos 

mokslo krypčių studentams.  
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11. ŪKINĖ VEIKLA 

11.1. APTARNAVIMO TARNYBOS VEIKLA 

 

VšĮ VUL Santaros klinikų struktūrinių padalinių, teikiančių asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas, veiklos užtikrinimui funkcionuoja Aptarnavimo tarnyba, organizuojanti svarbiausius 

infrastruktūrinio pobūdžio darbus: eksploatacija ir remontas, energetika, šildymas, vėdinimas 

transportas, teritorijos ir priešgaisrinė apsauga, kiemo ir parko priežiūra. Atskirai veikiančių  ūkiskaitinių 

padalinių, kurie užsiimtų patalpų valymu, patalynės skalbimu, dietinio maisto pacientams gamyba, liftų 

priežiūra ir t.t. nėra. Šiai veiklai užtikrinti  perkamos specializuotų įmonių paslaugos, kurios 

atnaujinamos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka bei terminais skelbiant ir tuo tikslu 

vykdant viešuosius pirkimus. 

 

Pastatų ūkio valdymas 

 

Nuo 2011-05-01 Vaikų ligoninė, Valstybinis patologijos centras bei Infekcinių ligų ir 

tuberkuliozės ligoninė tapo VUL Santaros klinikų filialais. Nuo 2016-09-01 VUL Santaros klinikų 

steigėjų sprendimu buvo nutraukta Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninės (VšĮ VUL Santaros klinikų 

filialo) veikla, Filialo funkcijas perėmė atitinkami VUL Santaros klinikų padaliniai. 

Įstaiga savo veiklą vykdo valstybei priklausančiuose pastatuose ir žemės sklypuose, 

išsidėsčiusiuose Vilniuje, Druskininkuose, Valkininkuose. Pagrindinė įstaigos veikla (gydymo) 

vykdoma 47-iuose pagrindinės ligoninės ir filialų pastatuose, kurių bendras plotas 208400 m². Santaros  

klinikos naudojasi 76 statiniais, kurių bendras plotas 212908 m². Nekilnojamąjį turtą valdyti ir naudotis, 

įstaiga, savo įstatuose numatytoms veikloms vykdyti, yra gavusi pagal atskiras terminuotas (10 metų 

trukmės) panaudos sutartis su valstybės turto patikėtiniais (panaudos davėjais): Sveikatos apsaugos 

ministerija (pastatai) ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniais 

žemėtvarkos skyriais (žemės sklypai).  

Santaros klinikos, kaip panaudos gavėjas, yra įpareigotas perduotą turtą grąžinti ne blogesnės 

būklės nei buvo perduotas (atsižvelgiant į normalų susidėvėjimą), taip pat diegti technines priemones, 

gerinančias pastatų charakteristikas ir atlikti perduotų pastatų einamąjį ir kapitalinį remontą. 

Nekilnojamasis turtas kuriamas, naudojamas ir likviduojamas vadovaujantis atitinkamais Lietuvos 

Respublikos įstatymais, statybos techniniais reglamentais ir kitais norminiais dokumentais. 

Nekilnojamojo turto būklės (visų statinio elementų) palaikymas vyksta nustatyta tvarka ir periodiškumu 

vykdant statinių naudojimo priežiūrą, kuri atliekama nuo naujo statinio statybos užbaigimo įforminimo 

momento iki statinio naudojimo pabaigos. Nekilnojamąjį turto būklę įstaiga palaiko savo jėgomis (ūkio 

būdu) ir samdydama, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimais, atitinkamus ekspertus, 

projektuotojus ir rangovus (rangos būdu).   

Šiuo metu Santaros klinikos rangos būdu vykdo Infekcinės Ligoninės rekonstrukcijos darbus, 

kuriuos baigus į atnaujintą pastatą, planuojama iki 2019-09-01, bus sukeltos atskirų infekcinių ligų ir 

tuberkuliozės gydymo paskirties padalinių, esančių skirtingose Vilniaus miesto mikrorajonuose, 

struktūros. Vykdomos naujojo Pediatrijos ir Vaiko raidos centro projektavimo ir statybos rangos 

konkurso procedūros. Atlikti Kraujo centro patalpų išplėtimo ir remonto darbai. Vyksta Terapinio ir 

Chirurginio korpuso visų liftų automatikos modernizavimo ir naujų 3 (trijų) liftų įrengimo darbai. 
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Ligoninės teritorijoje pastatytos naujos sandėliavimo, ūkio dalies transporto laikymo ir darbuotojų 

persirengimo patalpos. Sėkmingai plėtojama, projektuojama, derinama ir koordinuojama naujų 

automobilių parkavimo aikštelių plėtra visame Santariškių miestelyje  Atidaromos ir statomos naujos  

daugiaaukštės aikštelės. Nuo 2019 m. kovo mėn. pradžios pradeda funkcionuoti nauja 1250 vietų  

daugiaaukštė automobilių parkavimo aikštelė prie Akušerinio korpuso. Vyksta Logistikos centro 

Santariškių g. 16 statybos darbai. 

Ūkio būdu, t.y. Santaros klinikų statybos, remonto ir eksploatacijos tarnybos personalo jėgomis  

vykdomi paprastojo remonto darbai įvairiuose Santaros klinikų pagrindinės ligoninės bei filialų 

pastatuose. 

 

Inžinerinių tinklų ir sistemų valdymas 

  

Santaros klinikos, kaip panaudos gavėjas, yra įpareigotas savo lėšomis padengti pastatų (patalpų) 

eksploatavimo išlaidas, susidarančias teikiant sveikatos priežiūros paslaugas. Diegiant įvairias technines 

ir kitokias priemones, siekiama optimizuoti aukščiau paminėtas išlaidas, t.y. rekonstruojant senus 

pastatus ar atskirus ligoninės padalinius (atliekant kapitalinį remontą), į rekonstrukcijos apimtis 

stengiamasi įtraukti senų inžinerinių tinklų, vamzdynų, šildymo bei vėdinimo sistemų automatizavimą 

ir apskaitos atnaujinimą, įdiegiant bendrą pastatų valdymo sistemą, apimančią visus mūsų padalinius.  

 

Įstaigos aprūpinimas 

  

Santaros  klinikos yra sudarytos iš pagrindinės Ligoninės bei jos filialų, kurie yra 

geografiškai nutolę nuo pagrindinės Ligoninės. Įstaigos struktūriniuose padaliniuose vykdomai veiklai 

yra reikalingos įvairios paskirties prekės, gaminiai, pusgaminiai, žaliavos, paslaugos  ir kt. Tuo tikslu 

vykdomi viešieji pirkimai kurie leidžia mums optimaliomis sąnaudomis įsigyti norimas paslaugas ar 

prekes. 

11.2. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTRA 

 

Ligoninės veiklos neįmanoma įsivaizduoti be informacinių technologijų. Ligoninės 

Informatikos ir plėtros centro (toliau – IPC) misija – prisidėti prie pažangiausių informacinių 

technologijų diegimo, gerinant Santaros klinikų teikiamų medicinos paslaugų prieinamumą ir kokybę, 

sukuriant ir palaikant efektyvią, patogią, patikimą darbo aplinką, saugią ir tikslią apskaitą, sudarant 

technologines galimybes medicinos mokslo plėtrai ir mokymui, padėti medicinos ir kitam personalui 

užtikrinti sklandų procesų valdymą tarp visų Ligoninės padalinių.  

IPC siekis tapti profesionaliu padaliniu, užtikrinančiu Ligoninės nepertraukiamą veiklą ir plėtrą, 

orientuotą į paslaugų valdymą pagal pasaulyje pripažintas geriausias praktikas, kokybę, inovacijas, 

veiklos skaidrumą ir nuolatinį tobulėjimą. IPC darbuotojų tikslas padėti medicinos ir kitam personalui 

užtikrinti sklandų procesų valdymą, bendradarbiauti su kitais Ligoninės padaliniais. Ligoninėje veikia 

nuo 2016 m. sudaryta Informacinių technologijų vystymo komisija, kuri tvirtina Ligoninės informacinių 

technologijų plėtros planus. 
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IPC strateginės veiklos kryptys:  

1) IPC veiklos optimizavimas: inžinerinės infrastruktūros palaikymas ir plėtra;  

2) Ligoninės informacinių sistemų palaikymas ir plėtra: 

a. sistemų stabilumas ir veiklos tęstinumas;  

b. informacinių sistemų vystymas. 

3) Duomenų valdymo ir kontrolės procesų tobulinimas; 

4) Paslaugų kokybės gerinimas: 

Informacinių technologijų vystymo komisijai pristatomi informacinių technologijų (toliau – IT) 

vystymo ir plėtros planų projektai.  

1) IPC veiklos optimizavimas: inžinerinės infrastruktūros palaikymas ir plėtra 

2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui (angl. General 

Data Protection Regulation (GDPR). Įsigaliojus GDPR, Ligoninėje nuo 2018 m. rugpjūčio 1 d. pradėjo 

savo veiklą Informacijos saugos grupė (toliau – ISG), kurios veikla remiasi įstatymais, nuostatais, teisės 

aktais, Ligoninės vadovo įsakymais, taisyklėmis, pareigų instrukcijomis. ISG pagrindinis tikslas 

užtikrinti Ligoninėje saugią informacinę veiklą, atitinkamai bendradarbiaujant su IPC Informacinių 

technologijų (IT) skyriumi, 2018 metais buvo atlikti šie darbai, užtikrinantys kibernetinį saugumą 

Ligoninėje: 

- Ligoninės darbuotojams įdiegtas šiuolaikinis „debesijos technologijų“ sprendimas (Office 

365 pagrindu), būtinas paslaugų prieinamumo ir IT saugumo užtikrinimui; 

- IT saugos užtikrinimui ir darbo sąlygų gerinimui bei IT saugos politikos standarto 

įgyvendinimui, atnaujinta apie 300 kompiuterizuotų darbo vietų Ligoninės darbuotojams. 

Tobulinant IS būtini techniniai sprendimai, kurie užtikrintų sklandų IS veikimą. Tuo rūpinasi IT 

skyrius. IT specialistai užtikrino Ligoninės darbuotojams 6 250  elektroninio pašto ir ofiso paslaugas, 

panaudojant modernias „debesų technologijas“.  

Šiai dienai Ligoninė naudojasi vieningu  10 Gb pralaidumo kompiuteriniu tinklu, kuris apjungia 

6 pagrindinius skirtingose vietose esančius Ligoninės padalinius ir 5 nutolusius padalinius, kurie 

apjungti saugiu koduotu internetiniu ryšiu. IT skyrius vykdo centralizuotai valdomą Ligoninės 

kompiuterizuotų darbo vietų (apie 2 700 kompiuterines), 2000 spausdinimo ir mobilių 

įrenginių  techninę priežiūrą.  

Toliu vysto ir plečia bevielį (centralizuotai valdomas) tinklą, kurio paslaugomis naudojasi apie 

1500 Ligoninės darbuotojų. Šiuolaikinius standartus atitinkančiame duomenų centre saugoma  7500 TB 

medicininės ir bendros paskirties informacijos. 

2018 m. įgyvendinti sprendimai:  

- Ligoninės veikos patikimumui užtikrinti, visuose padaliniuose įgyvendintas vieningas 

Ligoninės telefoninio tinklo numeracijos standartas.   

- Ligoninės paslaugos prieinamumas didinimui, užtikrintas Internetinio ryšio tinklo paslaugų 

patikimumas, bendradarbiaujant su Vilniaus universitetu. 

- Ligoninės veiklos tęstinumui užtikrinti, atnaujinti duomenų saugyklų resursai kritinei IT 

infrastruktūrai. 

- Siekiant taupyti Ligoninės veiklos kaštus, optimizuota Ligoninės filialo Vaikų ligoninės IT 

infrastruktūra, perkeliant ją bendram darbui į vieningą Ligoninės Duomenų Centrą. 

 

2) Ligoninės informacinių sistemų palaikymas ir plėtra 
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a. sistemų stabilumas ir veiklos tęstinumas 

IPC Informacinių sistemų skyrius nuo 2016 m. vadovaujasi AGILE ir kitomis efektyviausiomis 

informacinių sistemų projektavimo ir projektų valdymo instrumentais. Vienu svarbiausiu šio skyriaus 

uždavinių išlieka užtikrinti sklandų informacinių sistemų ir posistemių veiklą. 

Ligoninės sistemų ir posistemių palaikymo darbai vyksta nuolat. Pagal poreikį, kuriamos naujos 

IS bei tobulinamos esamos. Žemiau lentelėje pateikiamas svarbiausių Ligoninėje veikiančių sistemų ir 

posistemių sąrašas, už kurių funkcionavimą atsakingas IPC: 

 

ELI Elektroninė ligos istorija (Santa-HIS) 

ERA Elektroninė raštinė 

MEDKA personalo programa 

RIVILĖ finansinė apskaitos programa 

SANTA Telemedicina telemedicinos platforma 

PACS vaizdų archyvas 

Biomedicininiai tyrimai administravimo posistemė 

Pacientų stebėsenos sistemos ligų registrai 

ESPBI, VLK integracija ryšys su išorinėmis sistemomis 

ESP Elektroninės sveikatos paslaugos 

MEDPAS ESP, MIDAS, IPR, Telemedicina apjungianti medicinos personalo 

apskaitos sistema 

IPR Išankstinės pacientų registracija (sergu.lt) (ES projektas) 

IPK Internetinė paciento kortelė  

MIDAS Biomedicina duomenų archyvas ir mokslinių tyrimų platforma (ES projektas) 

NKSPS Klinikinių sprendimų palaikymo sistema (ES projektas) 

FMR FMR resursų planavimo modulis 

 

b. informacinių sistemų vystymas. 

IPC IS vystymą vykdo dviem kryptimis: 

▪ orientuojantis į Ligoninės be popierinės paciento dokumentacijos, valdymo ir išteklių 

apskaitos kryptis;  

▪ nustatant prioritetus vadovautis Ligoninės strateginių tikslų atitikimo, ekonominio 

naudingumo bei racionalumo ir inovatyvumo kriterijais. 

Atsižvelgiant į Ligoninės darbuotojų poreikius, IPC per 2018 metus atliko eilę IS plėtros darbų, 

susijusių su Ligoninės Centrų/skyrių automatizavimo procesais. Pacientų eilių reguliavimui sukurtas 

pacientų priėmimo procesų automatizavimo modulis, leidžiantis priėmimo sk. rūšiuoti atvykusius 

pacientus pagal jų sveikatos būklės sunkumą. Fizinės reabilitacijos veiklos procesų gerinimui sukurtas 

FMR modulis, leidžiantis reabilitologams savalaikiai planuotis darbus, kontroliuoti žmogiškųjų resursų 
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ir infrastruktūros užimtumą, taip pagerinant teikiamų paslaugų pacientams kokybę. Taip pat per 

ataskaitinį laikotarpį IPC sukūrė ir patobulino visą eilę medicininių formų. 

Siekiant automatizuoti Ligoninės Laboratorijos veiklą, atliktas Laboratorinių tyrimų atsakymų 

formatų suvienodinimas ir elektroninis pasirašymas, be to, nuolat vykdomi Laboratorijos IS palaikymo 

ir plėtros darbai. 

Medikų darbo su dokumentais palengvinimui, buvo patobulintas Ligoninės priėmimo 

konsultacijų formų duomenų įkėlimas į ESPBI IS.  

Vadovaujantis veiklos reikalavimų pokyčiais, buvo patobulintas audito neatitikčių registras. 

Gerinant Ligoninės administracijos duomenų valdymo procesus, sukurtos viešųjų pirkimų 

skyriui nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos protokolų formos, atlikti viešųjų pirkimų paraiškų 

atnaujinimo darbai, sukurtos viešųjų pirkimų skyriui siunčiamų raštų formos, sukurtos darbuotojų 

saugos ir sveikatos skyriui incidentų tyrimų formos. 

IPC atsakingas už 4 Europos Sąjungos (ES) finansuotų projektų priežiūrą ir palaikymą, kuriuose 

Ligoninė dalyvavo projekto vykdytojo teisėmis. Visi projektai baigti įgyvendinti 2015-ų metų gruodžio 

mėn., tačiau atsiskaitymo periodas už pasiektus projektų rodiklius buvo būtent 2018 metai. Už rodiklius 

atsiskaityta, parengtos ir pateiktos ataskaitos įgyvendinančiajai institucijai: 

- „E. sveikatos paslaugų plėtra Santariškių medicinos miestelio sveikatos priežiūros įstaigose 

(SANTA-HIS plėtra)“; 

- „Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra“; 

- „Pažangios telemedicinos paslaugos“; 

- „Nacionalinė klinikinių sprendimų palaikymo sistema“. 

Dar dviejuose projektuose, už kuriuos atsakingas IPC, Ligoninė dalyvavo partnerio teisėmis. Šie 

projektai taip pat baigti įgyvendinti, atsiskaitymas už rodiklius taip pat įvykdytas: 

- „Telemedicinos taikymas vakarų Lietuvos kardiologijai“; 

- „Nacionalinis atviros prieigos mokslo informacijos duomenų archyvas“ (MIDAS). 

Sukūrus naują IS ar įdiegus naujus ELI funkcionalumus, IPC vykdo periodinius mokymus ELI 

vartotojams. 

Vienas ryškesnių ES lėšomis įgyvendintų projektų, Išankstinė pacientų registracijos sistema 

(IPR) sergu.lt. Per 2018 metus buvo pajungta iki 180 asmens sveikatos priežiūros įstaigų. Ataskaitiniu 

periodu per šią sistemą buvo užregistruota 9,2 mln. apsilankymo talonų, užfiksuota 2,5 mln. registracijų 

pas sergu.lt registruotų įstaigų specialistus.  

Atsižvelgiant į tai, kad 2018 m. liepos 16 d. LR Sveikatos ministro įsakymu Nr. V-812, nuo 2019 

metų turi pradėti veikti nacionalinė IPR sistema, kurią administruos VĮ Registrų centras, Ligoninė naujų 

sutarčių IPR paslaugų teikimui, nebesudaro. Esamų vartotojų aptarnavimas vykdomas įprasta tvarka. 

3) Duomenų valdymo ir kontrolės procesų tobulinimas 

Duomenų valdymo ir kontrolės veiklos yra priskirtos IPC Duomenų valdymo ir kontrolės skyriui 

(DVKS). DVKS veiklos kryptys: 

▪ Duomenų kontrolės efektyvumo didinimas; 

▪ Esamų instrumentų pertvarkymas ir veiklos gerinimas;  

▪ Naujų analitinių įrankių kūrimas ir ataskaitų teikimas. 

Duomenų kontrolės efektyvumo didinimui DVKS per 2018 metus sukūrė klinikinio kodavimo 

klaidų gaudyklę bei kodavimo elektroninį vedlį, kuris duoda patarimus gydytojams pildant duomenis 

apie paciento susirgimus ir atliktas procedūras. Vykdant veiklos gerinimo procesus, toliau vedami 
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klinikinio kodavimo mokymai medicinos gydytojams (rezidentams), jie supažindinami su klinikinio 

kodavimo standartais, biuleteniais bei TLK elektroniniu vadovu.  

Sukurtas naujas funkcionalumas, kuriame pateikiama sutartinių paslaugų nomenklatūra pagal 

adresus su kiekviena teritorine ligonių kasa. Nomenklatūros paslaugos suklasifikuotos pagal gydytojų 

licencijas ir pareigas, kas leidžia automatiškai priskirti naujas paslaugas prie kiekvieno specialisto. 

Klasifikatoriai atsinaujina kiekvieną naktį ir vartotojai turi naujausius ligų sąrašus, procedūrų ir 

intervencijų sąrašus, centralizuotai perkamų vaistų klasifikatorius, įstaigų sąrašus, DRG paslaugas ir t.t. 

Sukurta ataskaitų, kurios leidžia operatyviai suskaičiuoti sergamumą užkrečiamomis ataskaitomis, 

paslaugas pagal padalinius, pacientų srautus ir t.t.  

 

4) Paslaugų kokybės gerinimas. 

Paslaugų kokybės gerinimas apima ne tik išorines paslaugas, bet ir viduje teikiamas paslaugas, 

kurias užtikrina atsakingi padaliniai. 

Ligoninė viena pirmųjų Lietuvoje sukūrė techninę ir organizacinę priemonę pacientui ar jo 

įgaliotam asmeniui prieiti prie gydymo įstaigoje elektronine forma kaupiamų medicininių dokumentų 

(epikrizių, išrašų iš medicinos dokumentų, laboratorinių tyrimų atsakymų, instrumentinių tyrimų 

aprašymų, operacijų protokolų, vaistų paskyrimų ir t.t.) bet kuriuo paros metu – tai Internetinė paciento 

kortelė – IPK. Sistema suteikia galimybę, pasinaudojus saugia ir operatyvia interneto prieiga bei ELI 

galimybėmis, peržiūrėti paciento gydymo informaciją bei ją kontroliuoti. Atsižvelgiant į tai, kad IPK 

buvo sukurta ir įdiegta prieš 15 metų (2004 m.) bei 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojo nauji asmens 

duomenų apsaugai taikomi reikalavimai, IPC specialistai atnaujino sistemą ir sukūrė galimybę jungtis 

prie IPK per e. valdžios vartų prieigą. Nuo 2018 metų liepos mėn. Ligoninės pacientai, norintys 

prisijungti prie IPK, gali tai padaryti savarankiškai, papildomai atvykti į gydymo įstaigą nebereikia, 

išskyrus, jeigu norima įgalioti kitą asmenį jungtis prie savo IPK arba matyti savo vaikų (globotinių) 

medicininius duomenis. Tokie pacientai privalo atvykti į Ligoninę, pateikti ir pasirašyti reikiamus 

dokumentus, kad jiems būtų suteikta prieiga jungtis prie IPK per e.valdžios vartus. 

Per ataskaitinį laikotarpį buvo sukurta 18 naujų elektroninių medicinos dokumentų, iš jų 6 – 

pacientų sutikimų formos. 

Nuo 2005 m. Ligoninėje įdiegta ELI, kuri padeda efektyviau valdyti pacientų ir jų duomenų 

srautus. 2018 m. ELI sistema, palyginti su 2017 m., naudojama maždaug 15 proc. dažniau. Per 2018 m. 

ELI buvo sukurta 5,8 mln. dokumentų, peržiūrėta – 18,3 mln. kartų. 
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11.2.1. diagrama. ELI sukurtų dokumentų ir jų peržiūros dinamika 2006-2018 m. 

 

Siekiai 2019 m. 

 

Siekiant užtikrinanti Ligoninės nepertraukiamą veiklą ir plėtrą, orientuotą į paslaugų valdymą, 

kokybę, inovacijas, veiklos skaidrumą ir nuolatinį tobulėjimą, 2019-ais metais IPC ypatingą dėmesį skirs 

šių krypčių vystymui:  

▪ IPC veiklos optimizavimui 

▪ „IT kaip paslauga“ modelio sukūrimui 

▪ „Projektinio valdymo“ kultūros diegimui IPC veikloje 

▪ Sistemų stabilumo ir veiklos tęstinumo užtikrinimui 

▪ Informacinių sistemų vystymui 

▪ Duomenų valdymo ir kontrolės procesų tobulinimui 

▪ Personalo kvalifikacijos didinimui ir įsitraukimui į procesų optimizavimą ir veiklos gerinimą 

 

11.3. VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SKYRIAUS VEIKLA 

 

2018-iais metais bendra visų vykdytų viešųjų pirkimų sudarytų sutarčių vertė siekia 67 322 912 

eur. Šią sumą sudaro viešieji prekių paslaugų ir darbų pirkimai. Viešieji pirkimai, vykdyti atvirų 

konkursų, neskelbiamų derybų, mažos vertės pirkimai bei pirkimai, vykdyti per Centrinę perkančiąją 

organizaciją (CPO). 

2018 m. pirkimų apimtys lyginant su 2017 m. sumažėjo 34 proc., darytina išvada, jog  2017 m. 

bendros pirkimų apimties padidėjimas buvo susijęs su ES finansuojamais darbų pirkimais. Prekių ir 

paslaugų pirkimų apimtys lyginant su 2017 metais – 2018 m. išaugo16 proc.   

Bendras atliktų pirkimų skaičius 2018-iais metais, lyginant su 2017 metais, sumažėjo 36 proc. 

(3749/2763). Prekių, paslaugų ir darbų (PPD) pirkimų apimčių pagal sudarytų sutarčių vertę dinamika 

2012-2018 m. pateikta 11.3.1. lentelėje. 
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11.3.1. lentelė. Prekių, paslaugų, darbų pirkimų apimčių dinamika 2012-2018 m. 

Metai 
Prekių 

suma,  EUR 

Paslaugų 

suma,  EUR 

Darbų suma,  

EUR 
Suma,  € 

2018 61 886 519 4 039 865 1 396 528 67 322 912 

2017 64 094 062,45 7 904 320,44 16 255 578,20 88 253 961,09 

2016 53 221 818,11 2 852 443,81 1 393 093,65 57 467 355,57 

2015 30 693 854,89 2 611 052,22 1 167 499,19 34 472 406,30 

2014 29 908 767,32 3 336 441,56 2 964 410,78 36 209 619,66 

2013 41 296 244,48 4 650 387,22 4 323 687,60 50 270 319,30 

2012 25 060 368,44 2 296 199,85 13 395 628,55 40 752 196,84 

 

2018 m. skirtingais pirkimais sudarytų sutarčių vertė pateikta 11.3.1. diagramoje. 

 

 
11.3.1. diagrama. Sutarčių vertė pagal prekių ir paslaugų pirkimus 2018 m. 

 

2018 m. atliktų pirkimų skaičius yra 2763. Žemiau diagramoje detaliai pateiktas 2018 m. 

skirtingais pirkimų būdais atliktų pirkimų skaičius.  
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11.3.2. diagrama. Pirkimų kiekis pagal būdus 

 

 

11.3.3. diagrama. Pirkimų apimtys pagal būdus 

 

2018 m. Santaros klinikose atvirais konkursais buvo sudarytas 81,5 proc. visų sutarčių pagal 

vertę, o atviri konkursai sudarė 12 proc. visų pirkimų pagal skaičių.  

Neskelbiamais pirkimais (išskyrus mažos vertės pirkimus) 2018 m. buvo sudaryta 15,5 proc. 

visų sutarčių pagal vertę, o neskelbiami pirkimai sudarė 30 proc. visų pirkimų pagal skaičių.  

Mažos vertės pirkimais buvo sudaryta 3 proc. visų sutarčių pagal vertę, o mažos vertės pirkimai 

sudarė 58 proc. visų pirkimų pagal skaičių. 

2018-iais metais, lyginant su 2017 metais, 36 proc. sumažėjo bendras visais pirkimo būdais 

atliktų pirkimų skaičius. Bendro skaičiaus ženkliai sumažėjo dėl geresnio planavimo ir mažesnio 

skubių/neskelbiamų pirkimo skaičiaus.  
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Atvirų konkursų pagrindu 2018 m. sudarytų sutarčių vertė sudarė 54882923 Eur, atvirais 

konkursais buvo sudarytas 81,5 proc. visų sutarčių pagal vertę, atviri konkursai sudarė 12 proc. visų 

pirkimų. Lyginant su 2017 m., atvirų konkursų skaičius padidėjo 15 proc. (11.3.4. diagrama).  

 

 
11.3.4. diagrama. Atvirų pirkimų apimčių dinamika 2012-2018 m. 

 

Neskelbiamais pirkimais 2018 m. (išskyrus mažos vertės pirkimus) Santaros klinikose buvo 

sudaryta  sutarčių už 10393742 Eur. Neskelbiamų pirkimų pagrindu sudaryta 15,5 proc. visų sutarčių 

pagal vertę, o neskelbiami pirkimai sudarė 30 proc. visų pirkimų skaičiaus. Neskelbiamais pirkimais 

2018 m. sudarytų sutarčių skaičius sumažėjo 94 proc., vertė sumažėjo 32 proc. (11.3.5 diagrama) 

 

 
11.3.5. diagrama. Neskelbiamų pirkimų apimčių dinamika 2012-2018 m. 
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Mažos vertės pirkimais 2018 m. Santaros klinikose buvo sudaryta  sutarčių už 2046247 Eur. 

Mažos vertės pirkimais 2018 m. buvo sudaryta 3 proc. visų sutarčių pagal vertę, o mažos vertės pirkimai 

sudarė 50 proc. visų pirkimų skaičiaus. Šių pirkimų vertė yra 27 proc. didesnė nei 2017 metais (11.3.6 

lentelė).  

 

 
11.3.6. diagrama. Mažos vertės pirkimų apimčių dinamika 2012-2018 m. 

 

Per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO) 2018 metais sudarytų sutarčių vertė siekė 

8198767 Eur., sudarytos 103 sutartys. 2018 m. per CPO sudarytų sutarčių skaičius, lyginant su 2017 

metais, padidėjo 11 proc. (sudaryta 10 sutarčių daugiau, iš jų 2 konsoliduotos), o 2018 m. sudarytų 

sutarčių vertė palyginus su 2017 m. sumažėjo 3 proc. (11.3.7. diagrama).  

 

 
11.3.7. diagrama. CPO sutarčių apimčių dinamika 2012-2018 m.  
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Išvada. Pagerintas planavimas ir darbo organizavimas leido ženkliai konsoliduoti pirkimu, dėl 

ko padidėjo atvirų pirkimų skaičius ir apimtys, taip pat leido beveik 2 kartus sumažinti neskelbiamų 

pirkimų skaičių ir 1/3 sumažinti jų apimtis. Pirkimų inicijavimo, vykdymo ir kontrolės funkcijų 

atskyrimas užtikrino didesnį viešųjų pirkimų proceso skaidrumą. 
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12. KITA VEIKLA 

12.1. DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA 

 

Darbuotojų saugos ir sveikatos (toliau – DSS) skyriaus darbuotojai savo veikloje vadovaujasi LR 

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, LR Socialinės apsaugos ir Darbo ministro ir LR SAM ministro 

įsakymu patvirtintais įmonių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų pavyzdiniais nuostatais, LR 

Vyriausybės nutarimais ir kitais LR galiojančiais teisės aktais, VšĮ VUL Santaros klinikų generalinio 

direktoriaus įsakymais, skyriaus vedėjo nurodymais, VšĮ VUL Santaros klinikų Vidaus tvarkos 

taisyklėmis, Darbo tvarkos taisyklėmis, VšĮ VUL Santaros klinikų darbuotojų pareigų instrukcijomis. 

DSS skyrius (tarnyba) – tai įmonės struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus generaliniam 

direktoriui arba direktoriui valdymui, atsakingas už darbuotojų saugos ir sveikatos priemonių įmonėje 

organizavimą ir šių priemonių įgyvendinimo kontrolę.  

DSS skyriaus veikla: 

• darbuotojų saugos ir sveikatos, gamybinės buities gerinimas, darbo vietų tobulinimas 

techniniu ir organizaciniu požiūriu; 

• darbų saugos ir darbo medicinos teisinio reguliavimo sistemos kūrimas; 

• darbuotojų saugos ir sveikatos mokymo sistemos kūrimas ir mokslo plėtojimas;  

• darbuotojų saugos ir sveikatos kokybės valdymo sistemos (KVS) kūrimas.  

• konsultuoti DSS klausimais ligoninės darbdaviui atstovaujantį asmenį, padalinių 

vadovus bei darbuotojus ir teikti pasiūlymus DSS būklei gerinti;  

• koordinuoti ir kontroliuoti LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimų 

vykdymą ligoninės padaliniuose. 

2018 metai DSS skyrius organizavo ir atliko 73 padalinių vadovų (centrų vadovų, skyrių vedėjų, 

vyr. gydytojų) ir vyresniųjų slaugytojų – slaugos administratorių, bei kitų lygių vadovų mokymą ir 

atestavimą darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.  

2018 metais buvo ištirtas 41 nelaimingas atsitikimas: 16 iš jų įvyko darbe, 25 – pakeliui į darbą 

ar iš darbo, nustatytos jų aplinkybės ir priežastys. Taip pat buvo ištirti 82 incidentai: 81 iš jų buvo susiję 

su biologiniais skysčiais ir ištirti vadovaujantis „Darbuotojų ekspozicijos krauju ir (ar) kūno skysčiais 

incidentų pranešimo, registravimo ir poveikio sveikatai stebėjimo bei profilaktikos priemonių taikymas“ 

nustatyta tvarka, 1 incidentas susijęs su techniniais nesklandumais. 

DSS specialistai pravedė 970 įsidarbinančių asmenų įvadinius instruktavimus. Spalio 1-15 d. 

VULSK vyko darbuotojų saugos ir sveikatos ir priešgaisrinės saugos, darbo vietų periodinis 

instruktavimas (apie 6200 darbuotojų), bei atliktas jo patikrinimas. Pagal VULSK nustatytą tvarką buvo 

atliekamas ir kontroliuojamas naujai įsidarbinančių asmenų, pavojingus darbus dirbančių darbuotojų 

mokymas. 

Per 2018 metus VULSK buvo atliktas profesinės rizikos vertinimas 23 skyriuose, įvertintos 1218 

darbo vietos ir parengtos 173 profesinės rizikos įvertinimo kortelės. Rizikos veiksnių vertinimas buvo 

atliktas pilna apimtimi (išskyrus Psichosocialinius rizikos veiksnius) “Profesinės rizikos vertinimo 

nuostatų” bei “Ergonominės rizikos veiksnių tyrimo metodinių nurodymų” nustatyta tvarka. Visuose 

skyriuose buvo atlikti šiluminės aplinkos ir apšvietimo kontroliniai matavimai, atlikti ergonominių 

veiksnių stebėjimai, kai kuriuose skyriuose atlikti elektromagnetinių laukų matavimai. Buvo pateikti 
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išrašai darbdavio įgaliotiems asmenis ir vadovams, rizikos šalinimo-mažinimo priemonių planams 

parengti, bei pateiktos išvados ir rekomendacijos. 

2018 metais buvo sudaryti profilaktinių sveikatos patikrinimo grafikai pagal kuriuos darbuotojai 

tikrinosi sveikatą. Šeimos medicinos centro profilaktinių apžiūrų kabinete buvo suteiktos 4024 

konsultacijos ir profilaktiškai patikrinta 2747 darbuotojų. 

DSS specialistai nuolat dalyvauja DSS komiteto ir kitų padalinių rengiamuose posėdžiuose dėl 

darbuotojų saugos ir sveikatos darbo sąlygų sprendimo ir gerinimo.  

Visa 2018 metais atlikta skyriaus veikla atitiko DSS įstatymo ir kitų nuostatų reikalavimus, buvo 

efektyvi ir pagal turimus pajėgumus įgyvendino numatytus tikslus. 

 

12.2. RYŠIAI SU VISUOMENE IR SOCIALINĖ KULTŪRINĖ SFERA 

 

2018-ieji metai buvo krizinės komunikacijos metai, kai pagrindinis tikslas  stabilizuoti –

padėtį ir išlaikyti iki tol dirbančiųjų VULSK sukurtą palankų medikų įvaizdį. Krizė nutraukė įprastą 

komunikacinę veiklą. Kaip daugeliu tokių atvejų, ji prasidėjo netikėtai, todėl visos komunikacinės 

pajėgos buvo skirtos greitai reakcijai, nerimui organizacijos viduje malšinti. Visų pirma, ištikus krizei, 

buvo susitelkta į vidinę komunikaciją, minimaliai komunikuojant į išorę. Tik praėjus ilgesniam laikui, 

sugrįžta prie klinikų reputacijos klausimo didinant žiniasklaidos ir išorinių publikų susidomėjimą 

įprasta įstaigos veikla. Šiuo atveju buvo pasirinktas visuomenės informavimo krizės komunikacijos 

modelis. 

Vis tik, kaip ir kiekvienais metais, buvo stengiamasi formuoti palankų VULSK medikų 

įvaizdį naudojant įvairius komunikacijos kanalus - Santaros žinių portalą, socialinę mediją, VULSK 

internetinį puslapį, Sveikatos radiją, vidinius mokymus ir kt. renginius.  

Per 2018 metus: 

▪ išplatinti 38 informaciniai pranešimai spaudai;  

▪ iškomunikuota 1121 žinučių medijoje; 

▪ suorganizuoti 62 informaciniai renginiai (atvirų durų dienos, spaudos konferencijos, užsienio 

svečių vizitai, nominacijos, savanorystė ir kt.)  

Vyksta tęstiniai projektai.  

Jau 16 metų rengiamas dar vienas Santaros klinikų  kultūros projektas Clinica Musicalis. 

Per šį laiką ligoninėje koncertavo daugiau nei 500 muzikantų ir dainininkų, grojo 5 orkestrai ir skambėjo 

4 chorų balsai. Šis projektas padeda muzikai Santaros klinikose suskambėti pačiose netikėčiausiose 

vietose – fojė, reanimacijos, intensyvios terapijos palatose. Muzikos garsai praskaidrina nuotaiką, 

leidžia trumpam stabtelėti ir pamiršti skausmus, rūpesčius, kasdienius darbus. Clinica Musicalis – tai 

gyvos klasikinės muzikos koncertai. Jos tikslas – gyvų koncertų poveikis ten, kur to nesitikima, bet 

labiausiai reikia. 

VUL Santaros klinikos drauge su asociacija „Kraujas" jau 5-eri metai vykdo Savanorystės 

projektą, kuris palengva tampa neatsiejama ligoninės kultūros dalimi. Savanoriai veiklą Santaros 

klinikose teikia Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos bei Nefrologijos centruose, kur jų 

pagalbos laukia pacientai, kuriems savanoriai gali pasiūlyti paprastą, nuoširdų, neskubrų bendravimą, 

santykį, kuriame žmogus priimamas besąlygiškai. Toks bendravimas suteikia sergančiajam jėgų, 

praskaidrina nuotaiką, palaiko viltį ir padrąsina, padeda sustiprinti jausmą, jog „Aš galiu visa tai 

ištverti". 
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Penktus metus Santaros klinikos profesinę medicinos darbuotojų dieną – balandžio 27-ją 

– mini pagerbdami savo kolegas. Tai tampa jau tradicine balandžio pabaigos švente – VUL Santaros 

klinikų Nominacijos. Santaros klinikų kolektyvas apdovanoja medikus, kuriuos patys pasiūlė ir išrinko 

kaip geriausius, vertus ypatingo dėmesio, pagerbimo, pelniusius didžiausio kolegų pripažinimo. 

Neatsiejama vidinės komunikacijos priemonė – Kalėdinis renginys, skirtas sutelkti 

kolektyvą, prieš prasmingas metų šventes stabtelėti ir pabūti drauge. 2018-ųjų metų siurprizu tapo naujai 

įsikūręs Santaros klinikų medikų choras, kuris kolektyvui padovanojo nuostabią kalėdinę muzikinę 

programą.  

Ketvirti metai medikams organizuojami Bendravimo su pacientais mokymai, kuriuose 

2018-aisiais dalyvavo daugiau nei 300 darbuotojų. Iš viso per ketverius metus mokymuose sudalyvavo 

apie 2,5 tūkstančio VULSK medikų. 

VUL Santaros klinikų ryšių su visuomene komanda 2018-aisiais aktyviai dalyvavo 

ieškodama išorinių komunikavimo ir bendradarbiavimų būdų su kitais Vilniaus miesto gydymo įstaigų 

komunikacijos specialistais siekdami pagerinti Vilniuje susiklosčiusią situaciją dėl perkrautų pacientų 

srautų į ligoninių Priėmimo ir skubios pagalbos skyrius. Šios tarpdisciplininės specialistų grupės tikslas 

– edukuoti miesto gyventojus apie tai, kur kreiptis sutrikus sveikatai arba kaip Vilniaus mieste sveikatos 

priežiūros paslaugas gauti greičiausiai ir efektyviausiai. Per 2018-uosius drauge parengta daugiau nei 

20 publikacijų, sukurta socialinio tinklo Facebook paskyra „Pacientas“ ir sukurta grotažymė 

#ŽinauKurKreiptis. 

 

12.3. KORUPCIJOS PREVENCIJA. 2018 M. PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO 

ĮGYVENDINIMAS  

Programos tikslas, uždaviniai 

 

TIKSLAI 

1. Kryptingos korupcijos prevencijos 

politikos vykdymas, skaidresnes, 

veiksmingesnes ir viešesnės Santaros klinikų 

darbuotojų veiklos užtikrinimas ir  bendros 

antikorupcinės kultūros ugdymas; 

2. Santaros klinikų darbuotojų švietimas 

korupcijos sampratos, korupcijos pasireiškimo 

tikimybės, korupcijos rizikos veiksnių, 

korupcijos prevencijos principų atpažinimo 

klausimais. 

UŽDAVINIAI 

1. Rinkti informaciją apie teikianti sveikatos 

priežiūros paslaugų organizavimą, kokybę, 

prieinamumą, ekonominį efektyvumą, 

galimą korupcijos pasireiškimą, ją sisteminti 

ir 

analizuoti bei vykdyti prevencinius veiksmus 

nustatytiems trūkumams galinti. 

2. Nustatyti galimas korupcijos priežastis, 

sąlygas. 

3. Nuolat kontroliuoti viešuosius pirkimus 

reglamentuojančių vidaus dokumentų atitikti 

galiojantiems teises aktams, kontroliuoti 

viešųjų pirkimų procedūras. 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS TIKSLAMS IR UŽDAVINIAMS PASIEKTI NUMATOMA 

1. Vykdyti nuolatinį kryptingą korupcijos 

prevenciją, užtikrinti veiksmingą 

Korupcijos prevencijos programoje 

numatytą priemonių įgyvendinimą; 

2. Ugdyti organizacijoje antikorupcinę kultūrą, 

skatinant pacientų ir personalo nepakantumą 

korupcijos apraiškoms; 
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3. Įgyvendinti atsakomybes už neteisėtus 

veiksmus principą; 

4. Vykdant korupcijos prevenciją visokeriopai 

ginti visuotinai pripažintas paciento teises ir 

laisves, darbuotojų teises ir laisves, nepažeisti 

nekaltumo prezumpcijos. 

 

Ilgalaikis Santaros klinikų vykdomos prevencinės veiklos tikslas  

ir prioritetinės veiklos kryptys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Didžiausias dėmesys skiriamas toms Santaros klinikų veiklos sritims, kuriose nustatyta didžiausia 

korupcijos pasireiškimo tikimybė. 

 

 

Santaros klinikų Korupcijos prevencijos 2018 metų programos priemonių plano įgyvendinimas  

 

Eil. 

 Nr. 

Priemonė Priemonės įgyvendinimas 

1. Paskirti asmenį, atsakingą už 

korupcijos prevenciją ir kontrolės 

vykdymą ir pateikti informaciją 

apie paskirtą asmenį Sveikatos 

apsaugos ministerijos (toliau - 

SAM) darbuotojams atsakingiems 

už korupcijos prevenciją ir 

kontrolę 

Įvykdyta.  

 

2. Santaros klinikų interneto 

svetainėje skelbti Korupcijos 

prevencijos programą ir 

Įvykdyta.  

ILGALAIKIS PREVENCINĖS VEIKLOS TIKSLAS:  darbuotojų ir 

visuomenės pasitikėjimo Santaros klinikomis didinimas. 

Prioritetinė veiklos kryptis: 

Santaros klinikų vadovų ir darbuotojų 

antikorupcinio sąmoningumo didinimas. 

 

Prioritetinė veiklos kryptis: 

Santaros klinikų vykdomos veiklos 

viešumo didinimas. 

 

Prioritetinė veiklos kryptis: Korupcijos rizikos 

veiksnių identifikavimas ir pašalinimas arba valdymas* 
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įgyvendinimo priemonių planą bei 

asmens, paskirto vykdyti 

korupcijos prevenciją ir kontrolę 

duomenis ir kontaktus 

3. Santaros klinikų interneto 

svetainėje skelbti informaciją apie 

atsakomybę už korupcinio 

pobūdžio teisės pažeidimus ir kur 

gali kreiptis asmuo, susidūręs su 

korupcinio pobūdžio veika. 

Įvykdyta. Informacija  paskelbta: 

http://www.santa.lt/index.php?option=com_content

&view=article&id=2953&Itemid=526 

 

4. Santaros klinikų interneto 

svetainėje ir piliečiams skirtuose 

informaciniuose stenduose skelbti 

informaciją apie Sveikatos 

apsaugos ministerijos 

„pasitikėjimo telefoną“, kuriuo 

anonimiškai galima pranešti apie 

korupcinio pobūdžio veikas. 

Įvykdyta. Informacija paskelbta: 

http://www.santa.lt/index.php?option=com_content

&view=article&id=2954&Itemid=527  

5. Nagrinėti skundus, pareiškimus 

dėl galimų korupcinio pobūdžio 

nusikalstamų veikų atvejų bei 

analizuoti pasiūlymus dėl 

korupcijos prevencijos 

Skundų, pareiškimų dėl galimų korupcinio pobūdžio 

nusikalstamų veikų atvejų per ataskaitinį laikotarpį 

negauta. 

 

6. Santaros klinikose patvirtinti 

naujas vidaus tvarkos taisykles, 

kuriose numatyti nemokamų 

paslaugų teikimo tvarką ir 

paskelbti interneto svetainėje. 

Įvykdyta. Informacija paskelbta: 

http://www.santa.lt/index.php?option=com_content

&view=article&id=497:vidaus-tvarkos-

taisykls&catid=95:pacientams&Itemid=424  

7. Organizuoti Santaros klinikose 

darbuotojų mokymus korupcijos 

prevencijos klausimais. 

2018 m. gruodžio 11 d.  Santaros klinikų viešųjų 

pirkimų komisijų nariai dalyvavo STT 

organizuojamuose mokymuose ,,Korupcijos rizikos 

sveikatos apsaugos sistemoje“.  

8. Bendradarbiavimas su 

Vyriausiąja tarnybinės etikos 

komisija privačių interesų 

deklaravimo ir kt. klausimais. 

Vykdoma.  

 

9. Prireikus bendradarbiauti ir keistis 

informacija, reikalinga korupcijos 

prevencijai ir kontrolei užtikrinti, 

su Specialiųjų tyrimų tarnyba, 

SAM darbuotojais atsakingais už 

korupcijos prevenciją ir kontrolę. 

Vykdoma.  

http://www.santa.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=2953&Itemid=526
http://www.santa.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=2953&Itemid=526
http://www.santa.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=2954&Itemid=527
http://www.santa.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=2954&Itemid=527
http://www.santa.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=497:vidaus-tvarkos-taisykls&catid=95:pacientams&Itemid=424
http://www.santa.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=497:vidaus-tvarkos-taisykls&catid=95:pacientams&Itemid=424
http://www.santa.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=497:vidaus-tvarkos-taisykls&catid=95:pacientams&Itemid=424
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10. Santaros klinikų interneto 

svetainėje skelbti informaciją apie 

nustatytus korupcijos atvejus bei 

atvejus, kai sveikatos sistemoje 

dirbantis asmuo pažeidė LR 

Viešųjų ir privačių interesų 

derinimo valstybinėje tarnyboje 

įstatymo nuostatas (skelbiama 

nuoroda į VTEK interneto 

puslapį). 

Įvykdyta. Informacija paskelbta: 

https://old.vtek.lt/sprendimai/sprendimai.php?page=

sp_rezultatai&uzklausa=visi  

 

11. Viešinamos neatlygintinai 

sudarytos paramos sutartys 

Įvykdyta. Informacija paskelbta: 

http://www.santa.lt/images/2018%20met%C5%B3%

20paramos%20sutartys%20.pdf  

2019 METŲ UŽDAVINIAI* 

1 uždavinys ,,Teisės aktų atnaujinimas“ 

Nr. Priemonė Laukiami rezultatai  

1.  

 

Rizikos vertinimo analizė 

Veiklos sritys, lemiančios 

korupcijos pasireiškimo tikimybę. 

Santaros klinikų veiklos 

vertinimas antikorupciniu 

požiūriu. 

 

2.  Paramos gavimo, apskaitos ir 

panaudojimo aprašas. 

Paramos teikimo tvarka 

padėtų išvengti galimai 

nepalankių situacijų 

susidarymo. 

 

2 uždavinys: ,,Santaros klinikų vadovų ir darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo 

didinimas“ 

3.  Vykdyti administracijos padalinių 

vadovų mokymus 

  

4.  Santaros klinikų edukacinėje 

programoje numatyta temos: 

,,Pagarbos, pasitikėjimo ir 

atsakomybės ugdymas tarp 

medikų ir pacientų"; 

,,Privačių interesų deklaravimas“. 

Švietimas, kuris didintų 

Santaros klinikų darbuotojų 

įsitraukimą į prevencinę 

veiklą. Darbuotojų 

supratimas, kaip teisingai 

įgyvendinti įstatymus 

praktiškai.  

 

3 uždavinys „Santaros klinikų veiklos viešumo didinimas“ 

Nr. Priemonė Laukiami rezultatai  

https://old.vtek.lt/sprendimai/sprendimai.php?page=sp_rezultatai&uzklausa=visi
https://old.vtek.lt/sprendimai/sprendimai.php?page=sp_rezultatai&uzklausa=visi
http://www.santa.lt/images/2018%20met%C5%B3%20paramos%20sutartys%20.pdf
http://www.santa.lt/images/2018%20met%C5%B3%20paramos%20sutartys%20.pdf
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5. Viešinti informaciją (visuomenei 

ir darbuotojams) apie Santaros 

klinikų vykdomą prevencinę 

veiklą: parengtas analizes, atliktus 

tyrimus, suorganizuotus 

mokymus ir pan. 

Santaros klinikų vykdomos 

prevencinės veiklos 

viešumas. 

 

 

6. Renginys skirtas Tarptautinei 

antikorupcijos dienai paminėti, į 

ją įtraukiant Santaros klinikų 

darbuotojus ir visuomenę**. 

Didinamas Santaros klinikų 

vykdomos prevencinės 

veiklos viešumas. 

 

 

4 uždavinys „Korupcijos rizikos veiksnių nustatymas ir šalinimas arba mažinimas“  

Nr. Priemonė Laukiami rezultatai  

7. Sukurti kontrolės mechanizmą, 

užtikrinantį, kad viešajame 

pirkime dalyvautų tik tie asmenys, 

kurie yra papildę privačių interesų 

deklaracijas, jose nurodydami 

einamas pareigas viešajame 

pirkime. 

Užtikrinama, kad viešųjų 

pirkimų procese dalyvauja 

asmenys pateikę privačių 

interesų deklaracijas. 

 

**Esant galimybėms surengti renginį Tarptautinei antikorupcijos dienai paminėti. 
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13. FINANSINĖ, EKONOMINĖ VEIKLA 

 

13.1. lentelė. Pajamos ir sąnaudos 2016-2017 m. 

  2018 m. 2017 m. 

Pokytis 

proc. 

Pajamos, t.sk.  189.338,2 
   171.915,70    

+9,2 

 PSDF 149.503,6 
   135.993,00    

+9,04 

Finansavimo pajamos 31.233,5 
     26.771,4    

+14,28 

Sąnaudos, t. sk. 188.392,7 
   169.803,80   

+9,87 

Darbo užmokestis su SD  112.119,5 
     94.105,60    

+16,07 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 5.130,2 
       4.645,80    

+9,44 

Pagrindinių priemonių 

remontas 1.597,8 

       2.115,40    

-24,46 

PVM mokestis 4.694,7 
       4.561,30    

-2,92 

Atsargos 55.167,9 
     55.506,4   

-0,61 

Kitos išlaidos 9682,6 
     8860,3   

+9,28 

Finansinis rezultatas 945,6 

            

2.624,30    
-63,97 

 

13.2. lentelė. Ilgalaikio turto įsigijimas ir perleidimas bei nurašymas 2018 metais 

1. Įsigyta turto viso, 6 700 760,82   

      tame tarpe pagal lėšų šaltinius:   

  PSDF lėšos 1 211 411,60   

  Paramos lėšos, LAB 423 649,01   

  Studijinių tyrimų 5 443,00   

  Spec. lėšos (mokamų paslaugų) 1 009 928,99 

  Struktūrinių fondų projektai 4 050 328,22   

 2.  Esminio pagerinimo darbai (Infekcinės ligoninės statyba)       4 794 979,57 

3.  Nebaigta statyba (Vaiko raidos centro projaktavimas) 43 221,20 

4. Perleista (parduota) turto: 0,00   

      

4.  Nurašyta nusidėvėjusio ar netinkamo naudoti turto pradine verte: 415 438,58   
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Vidutinis darbo užmokestis 

 

 
13.1. diagrama. Darbuotojų darbo užmokesčio dinamika 2015-2018 m. 
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14. VYKDOMI PROJEKTAI 

14.1. PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIAUS VEIKLOS SRITYS:  

 

1. Europos Sąjungos fondų, Lietuvos Respublikos, viešosios ir privačios partnerystės, ar kitų 

finansavimo šaltinių galimybių analizavimas siekiant VULSK infrastruktūros ir teikiamų paslaugų 

kokybės gerinimo, mokslinių tyrimų ir inovacijų plėtros, profesinio ir bendrųjų gebėjimų tobulinimo 

bei kt. poreikių finansavimo galimybėms išsiaiškinti. 

2. Projektų valdymo ciklo koordinavimas: projektų inicijavimas ir planavimas, paraiškų, 

atitinkančių projektų finansavimo sąlygų aprašus, rengimas ir teikimas, investicijų projektų rašymas ir 

kitų projektams reikalingų dokumentų rengimas, projektų vykdymas, stebėsena ir kontrolė, rezultatų 

vertinimas, posutartinių įsipareigojimų vykdymas, tolimesnis bendradarbiavimas su finansavimą 

teikiančiomis ir projektus įgyvendinančiomis institucijomis palaikymas. 

3. Informacijos apie VULSK vykdomus projektus kaupimas ir teikimas atsakingoms 

institucijoms ar asmenims, projektų valdymo tvarkos palaikymas ir tobulinimas, dalyvavimas 

informaciniuose projektų planavimo renginiuose, bendradarbiavimas su konsultantais, dalijimasis 

gerąja projektų vykdymo praktika, metodinės pagalbos projektų iniciatoriams ir vykdytojams teikimas.   

 

PROJEKTŲ VALDYMO SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS REZULTATAI: 

14.1.1.lentelė. ES 2014-2020 laikotarpio ir LR lėšomis vykdomi projektai. 

Eil

. 

Nr. 

Projekto 

kodas 
Projekto pavadinimas 

VULSK 

statusas 

Projekto vertė 

(VULSK 

tenkanti dalis 

Eur) 

Projekto 

veiklų 

įgyvendinimo 

pradžia 

Projekto 

veiklų 

įgyvendinimo 

pabaiga 

1 

01.2.2-

LMT-K-

718-01-

0025 

Neinvazinių metodų 

platforma sunkaus 

ūminio pankreatito (ŪP) 

ankstyvajai diagnostikai 

ir prognostikai 

(pareiškėjas - VU, 

projekto vertė - 

699.999,96 Eur) 

Partneris 306.648,02 2018-01-08 2022-01-08 

2 

08.1.3-

CPVA-

V-603-

01-0001 

Sergamumo ir 

pirmalaikio mirtingumo 

nuo galvos smegenų 

kraujotakos ligų 

mažinimo 

infrastruktūros 

gerinimas VšĮ VUL 

Santaros klinikose 

Pareiškėjas 3.507.167,00 2017-06-26 2018-09-30 

3 

08.1.3-

CPVA-

V-603-

02-0012 

Galvos smegenų 

kraujotakos ligų 

profilaktikai, 

diagnostikai, gydymui ir 

reabilitacijai skirtos 

infrastruktūros 

atnaujinimas VUL 

Santaros klinikose 

Pareiškėjas 1.090.822,68 2018-05-01 2020-11-30 
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4 

08.1.3-

CPVA-

V-610-

01-0002 

Kraujotakos sistemos 

ligų profilaktikai, 

diagnostikai ir gydymui 

skirtos kardiologinės ir 

kardiochirurginės 

infrastruktūros 

atnaujinimas VULSK 

Pareiškėjas 3.678.876,89 2017-10-01 2020-04-30 

5 

08.1.3-

CPVA-

V-612-

01-0001 

Vaikų ligoninės, VšĮ 

Vilniaus universiteto 

ligoninės Santaros klinikų 

filialo, Vaiko raidos 

centro infrastruktūros 

atnaujinimas 

Pareiškėjas 7.500.000,00 2016-09-01 2020-04-30 

6 

08.1.3-

CPVA-

V-612-

01-0004 

Retų vaikų ligų 

diagnostikos, gydymo ir 

stebėsenos paslaugų 

kokybės ir prieinamumo 

gerinimas VšĮ Vilniaus 

universiteto ligoninėje 

Santaros klinikose 

Pareiškėjas 1.027.650,00 2016-07-01 2019-04-30 

7 

08.1.3-

CPVA-

V-612-

01-0007 

Vaikų ligoninės, VšĮ 

Vilniaus universiteto 

ligoninės Santaros klinikų 

filialo, infrastruktūros 

atnaujinimas 

Pareiškėjas 4.000.343,00 2016-07-01 2020-06-30 

8 

08.1.3-

CPVA-

V-612-

01-0012 

Vaikų ligoninės, VUL 

Santaros klinikų filialo, 

Vaikų reabilitacijos 

skyriaus Druskininkų 

„Saulutės“ 

infrastruktūros 

atnaujinimas 

Pareiškėjas 1.897.821,00 2018-06-01 2021-05-31 

9 

08.4.2-

ESFA-V-

622-01-

0002 

Vaikų alergijos 

profilaktikos ir 

efektyvaus gydymo 

užtikrinimas (KK – 

pareiškėjas, VULSK – 

partneris, projekto vertė - 

388.946,40 Eur) 

Partneris 0,00 2018-01-15 2020-01-15 

10 

08.4.2-

ESFA-V-

622-01-

0006 

Vaikų ir paauglių 

psichikos ir raidos 

sutrikimų prevencija ir 

pagalba šeimai 

Pareiškėjas 434.699,86 2018-02-19 2022-02-19 

11 

08.4.2-

ESFA-V-

622-01-

0007 

Integruoto Lietuvos 

vaikų sveikatos 

priežiūros paslaugų 

modelio sukūrimas ir 

specialistų mokymai 

(Pareiškėjas KK, projekto 

vertė – 790.234,90,00 

Eur) 

Partneris 10.000,00 2018-02-26 2020-08-26 
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12 

09.4.2-

ESFA-V-

715-06-

0001 

Vilniaus universiteto 

gydytojų kompetencijų 

ir kvalifikacijos 

tobulinimas (pareiškėjas 

- VU, projekto vertė – 

4.478.660,00 Eur) 

Partneris 354.954,75 2018-11-22 2022-11-22 

13 

09.1.1-

CPVA-V-

720-03-

0002 

Vilniaus universiteto 

Medicinos fakulteto 

rezidentūros bazių 

modernizavimas (VU – 

pareiškėjas, projekto vertė 

– 1.390.171,82 Eur)) 

Partneris 306.797,27 2016-09-15 2020-11-30 

14 

10.1.1-

ESFA-V-

912-01-

0016 

Sveikatos priežiūros 

įstaigų tinklo pagrindinių 

veiklos rodiklių sistemos 

sukūrimas (pareiškėjas – 

SAM, VULSK ir KK – 

partneriai, projekto vertė 

– 804.290,00 Eur) 

Partneris 0,00 2017-08-30 2019-02-28 

15 

J02-

CPVA-

V-02-

0002 

Tuberkuliozės 

profilaktikos, efektyvios 

diagnostikos ir gydymo 

organizavimo bei veiklos 

efektyvumo gerinimas 

VšĮ VUL Santaros 

klinikose 

Pareiškėjas 8.831.828,70 2016-11-01 2021-04-30 

16 

LAAIF-

S-

20(2016) 

Medicininių atliekų 

nukenksminimui bei 

perdirbimui skirtos 

uždaros kombinuotos 

sistemos (smulkinant ir 

sterilizuojant garu) 

diegimas 

Pareiškėjas 56.258,40 2016-11-02 2018-09-17 

17 

08.1.3-

CPVA-V-

606-01-

0003 

Inovatyvios medicinos 

įrangos, skirtos 

onkologinių ligų 

prevencijai, ankstyvai 

diagnostikai ir gydymui, 

įsigijimas VUL Santaros 

klinikose 

Pareiškėjas 3.363.930,78 Paraiškos vertinimas 

18 

08.1.3-

CPVA-R-

609-01-

0029 

Infrastruktūros, skirtos 

pirminės asmens 

sveikatos priežiūros 

paslaugų efektyvumo 

didinimui, 

modernizavimas VUL 

Santaros klinikose (7,5 % 

viešosios lėšos) 

Pareiškėjas 121.138,11 Paraiškos vertinimas 

19 

08.1.3-

CPVA-V-

601 

Geriatrijos centro 

įkūrimas VUL Santaros 

klinikose 

Pareiškėjas 3.597.942,28 Planuojamas 
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20 

08.4.2-

ESFA-V-

619 

Storosios žarnos ir 

krūties vėžio 

ankstyvosios 

diagnostikos programų 

įgyvendinimo tobulinimas 

ir plėtra Rytų Lietuvos 

regione 

Pareiškėjas 2.837.535,29 Planuojamas 

 

14.1.2.lentelė. Valstybės investicijų programos projektai. 

Eil. Nr. Projekto pavadinimas 
2018 m. skirta 

lėšų, (Eur) 

2018 m. 

įsisavinta, 

(Eur) 

Įgyvendinimo 

laikotarpis 
Pastabos 

1 

Viešosios įstaigos Vilniaus 

universiteto ligoninės Santaros 

klinikų medicinos technikos ir 

technologijų atnaujinimas 

3.261.000,00 3.145.401,75 2009-2025 

Tęstinis 

projektas. 2018 

m. įsigyta 

medicininė 

įranga. 

2 

Vaikų ligoninės, viešosios 

įstaigos Vilniaus universiteto 

ligoninės Santaros klinikų filialo, 

Pediatrijos korpuso Vilniuje, 

Santariškių g. 7, statyba 

modernizuojant ir optimizuojant 

sveikatos priežiūros sistemos 

infrastruktūrą bei teikiamas 

paslaugas 

130.000,00 129.377,25 2015-2022 

Tęstinis 

projektas. 2018 

m. pasirašyta 

projektavimo ir 

rangos drabų 

sutartis bei 

pradėti 

projektavimo 

darbai. 

3 

Viešosios įstaigos Vilniaus 

universiteto ligoninės Santaros 

klinikų infekcinių ligų gydymui 

skirtos infrastruktūros Vilniuje, 

Santariškių g. 14, atnaujinimas 

2.947.000,00 4.447.000,00* 2016-2019 

Atlikta 77 proc. 

planuotų 

pastato 

Santariškių g. 

14, Vilniuje, 

rekonstravimo 

darbų 

(Infekcinės 

dalies korpuso).  

* – ataskaitiniu 

laikotarpiu 

panaudota lėšų 

suma bei atliktų 

darbų suma 

didesnė, nei 

2018 metams 

paskirta suma, 

nes prie atliktų 

darbų sumos 

įskaičiuojama ir 

2017 m. gauto 

avanso (1500,0 

tūkst. Eur) 

suma. 
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14.1.3.lentelė. VULSK 2018 m. vykdytų FP7 ir 3HP. 

Eil. 

Nr. 
Projekto pavadinimas Programa 

Visas biudžetas, 

Eur 

VULSK dalis, 

Eur 

Projekto 

pradžia 

Projekto 

pabaiga 

1 

EuroHYP-1 

European multicentre, randomised, 

phase III clinical trial of hypothermia 

plus best medical treatment versus 

best medical treatment alone for acute 

ischaemic stroke 

FP7 11.740.832,37 90.670,11 2012-02-01 2018-08-01 

2 

CULPRIT-SHOCK 

Multivessel versus culprit lesion only 

percutaneous revascularization in 

patients with acute myocardial 

infarction complicated by cardiogenic 

shock 

FP7 7.844.658,70 55.626,66 2013-09-01 2018-09-01 

3 

RD-ACTION 

Promoting Implementation of 

Recommendations on Policy, 

Information and Data for Rare 

Diseases 

3HP 8.344.079,80 20.958,09 2015-06-01 2018-08-01 

4 

JAseHN 

Joint Action to support the eHealth 

Network 

3HP 4.000.019,00 96.599,00 2015-05-01 2018-07-01 

5 
JARC 

Joint Action on Rare Cancers 
3HP 2.499.746,70 13.647,85 2016-10-01 2019-10-01 

6 

INTEGRATE 

Joint Action on integrating 

prevention, testing and linkage to care 

strategies across HIV, viral hepatitis, 

TB and STIs in Europe 

(INTEGRATE) 

3HP 2.499.846,35 37.717,50 2017-09-01 2020-09-01 

7 

EU-JAMRAI 

European Joint Action on 

antimicrobial resistance and 

associated infections 

3HP 6.963.604,61 57.715,80 2017-09-01 2020-09-01 

8 
CHRODIS-PLUS 

CHRODIS-PLUS: Implementing 

good practices for chronic diseases 

3HP 6.249.999,48 584.671,54 2017-09-01 2020-09-01 

9 

 

GAPP 

facilitatinG the Authorisation of 

Preparation Process for blood and 

tissues and cells 

3HP 1.499.784,18 18.974,00 2018-05-01 2021-05-01 

14.2. INOVACIJŲ IR TECHNOLOGIJŲ PERDAVIMO SKYRIAUS (ITPS) VEIKLA 2018 M 

Ataskaitos tikslas - pristatyti Inovacijų ir technologijų perdavimo skyriaus (ITPS) pasiektus 

rezultatus už 2018 m.  

ITPS įkurtas 2018-02-01 VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų (VUL SK) 

administracijos struktūrinio padalinio pagrindu. 

ITPS veiklos tikslai: 

• padėti VULSK darbuotojams inicijuoti ir realizuoti inovatyvias idėjas,  
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• siekti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (toliau - MTEP) rezultatų panaudojimo, 

komercinimo,  

• vykdyti technologijų perdavimo veiklas ir prisidėti prie VULSK strategijos įgyvendinimo. 

 

ITPS pagrindiniai pasiekimai 

 

• Pradėtas MTEP ir inovacijų poreikių kultūros diegimas VULSK; 

• Pradėta konsultavimo ir informavimo veikla inovacijų srityje: 

✓ Įstaigos viduje (VULSK darbuotojų tarpe); 

✓ Išorėje  (su MITA, LIC, LMT, ministerijomis, kt.); 

• Pradėtas VULSK centrų skatinimas kurti inovacijas, siekiant didesnės pažangos; 

• Sukurtas Inovatorių  (centrų atstovų) tinklas (network‘as); 

• Įsibėgėjo komunikacinės veiklos  MTEP ir inovacijų srityse; 

• Inicijuoti MTEP projektai, parengtos paraiškos, vykdomi prasidėję projektai;  

• Inicijuotas bendradarbiavimas su mokslo ir verslo subjektais; 

• Jaunieji  medikai  įtraukti ir skatinami prisidėti prie  inovacijų  kūrimo; 

• Pradėta viešinti ir populiarinti VUL SK MTEP ir inovacinė veikla. 

 

Skyriaus veiklos rezultatai 

 
Veiklos rezultatas Kiekis 

Parengtos paraiškos 13 

Vykdomi projektai 4 

Sukurtas VULSK medikų-inovatorių tinklas (centrų / atstovų 

sk.) 
36 / 40 

Sukurtas VULSK inovatyvių idėjų bankas (idėjų sk.) 35  

Sukurta potencialių partnerių duomenų bazė 44 

Suorganizuoti susitikimai su verslo subjektais 16 

Suorganizuoti susitikimai su inovacijas įgyvendinančiomis, 

administruojančiomis institucijomis 
24 

Sukurtas VULSK Intelektinės nuosavybės (IN) dokumentų 

registras 
15 

VULSK pristatymas ir atstovavimas tarpt. gyvybės mokslų 

forume (LSB 2018) (centrų / stendinių pranešimų sk.) 
13 / 60  

Suorganizuoti renginiai 5 

Intraneto struktūroje sukurta skiltis „Mokslas“ (įrašų sk.) 11  

Sukurtas Facebook puslapis “R&I - VUH Santaros Klinikos” 

(įrašų sk.) 
13  
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Vykdomi projektai 

 
Nr. 

Projekto pavadinimas 
VULSK 

statusas 

Projekto 

vertė (Eur)  

VULSK tenkanti 

biudžeto dalis projekte 

(Eur) 

Programa / 

Priemonė 
Projekto 

įgyvendinimo 

pradžia 

Projekto 

įgyvendinimo 

pabaiga 

Pastabos dėl 

nuosavų lėšų 

Paramos 

lėšos (ES ir 

VB) 

VULSK 

nuosavas 

indėlis 

1 

Inovacijų ir technologijų 

perdavimo centrų plėtra Santaros 

slėnyje (Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-

01-0006) 

Partneris 

(pareiškėjas - 

IMC) 

697.811,00  

(VUL SK – 

274.198,00) 

274.198,00 0 

Priemonė 

„Kompetencijos 

centrų ir inovacijų ir 

technologijų 

perdavimo centrų 

veiklos skatinimas“ 

2018-02-01 2021-01-31 

Paramos 

intensyvumas  

100 proc. 

2 

Operacinio lauko išmaniosios 

padidintos spalvų skyros 

apšvietimo sistemos sukūrimo 

paslaugos (Nr. 01.2.1-LVPA-V-

835-01-0004) 

Pareiškėjas (be 

partnerių) 
313.745,66  269.343,50 44.402,16 

Priemonė 

„Ikiprekybiniai 

pirkimai LT” 

 

2018-07-02 2021-06-30 
Nuosavos 

lėšos 

3 

Inovatyvių įtvarų gamybos 

technologijos sukūrimo paslaugos 

(Nr. 01.2.1-LVPA-V-835-01-

0005) 

Pareiškėjas (be 

partnerių) 
830.599,81  712.505,05 118.094,76 2018-08-01 2021-07-31 

Dalis nuosavų 

lėšų dengiama 

per DU 

4 

Lietuvos gyventojų natrio ir jodo 

būklės vertinimas ir visuomenės 

sveikatos politikos gairių 

sudarymas (NATRIJOD) (Nr. S-

210) 

Pareiškėjas (be 

partnerių) 
51.000,00  48.500,00 2500,00 

SAM Valstybinis 

visuomenės sveikatos 

stiprinimo fondas 

2018-10-31 2019-10-30 

Nuosavos 

lėšos 

dengiamos 

per DU 

Viso: 1.893.156,47 1.304.546,55 164.996,92  
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Skyriaus siekiniai 2019 m. 

 

Įgyvendinant skyriaus tikslus ir prisidedant prie VULSK strateginių krypčių įgyvendinimo, 

planuojame: 

• Įveiklinti VULSK centrus generuoti inovatyvias idėjas; 

• Aktyvinti ir koordinuoti VULSK medikų-inovatorių tinklo veiklą; 

• Toliau skatinti naujų MTEP paraiškų rengimą, pritraukiant  nacionalinių ir tarptautinių 

fondų finansavimą; 

• Plėsti potencialių mokslo-verslo partnerių kontaktų bazę idėjoms įgyvendinti; 

• Sėkmingai įgyvendinti finansavimą gavusius skyriaus projektus. 

• Didinti VULSK R&D matomumą globalioje erdvėje: 

✓ Pasiekti, kad VULSK R&D informacija būtų viešinama jeigu būtų atnaujinta 

santa.lt svetainė; 

✓ Užtikrinti Facebook R&D&I profilio sklaidos tęstinumą; 

• Tęsti pagrindinio ITPS projekto „Inovacijų ir technologijų perdavimo centrų plėtra 

Santaros slėnyje (Nr. 01.2.2-CPVA-K-703-01-0006) įgyvendinimą (kartu su IMC); 

• Užtikrinti kitų nuolatinių, reikalaujančių tęstinumo veiklų vykdymą. 
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15. STRATEGINĖS PLĖTROS KRYPTYS 

 

Siekiant efektyvinti ligoninės darbo organizavimą, racionaliai naudoti Privalomojo sveikatos 

draudimo fondo biudžeto lėšas, gerinti pacientams teikiamų paslaugų kokybę, diegti medicinos ir 

mokslo inovacijas, 2016 m. gruodžio 13 d. VUL Santaros klinikų generalinio direktoriaus įsakymu 

patvirtintas „Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų strateginis veiklos planas 2016-2025 

metams“, jame įvardijant pagrindines strategines kryptis (15.1 pav.). 

 

 
15.1.pav. VUL Santaros klinikų  strateginės kryptys 

 

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo strateginio plano uždaviniai 2018 metams: 

Medicinos paslaugos 

✓ Pacientų srautų reguliavimas ir tinklų su kitomis įstaigomis kūrimas 

✓ Žalių koridorių plėtra 

✓ Hospitalinių infekcijų valdymo planas 

✓ Dienos stacionaro paslaugų plėtra 

Medicina, mokslas ir inovacijos 

✓ Biomedicininių tyrimų centro veiklos plėtra 

✓ Kompetencijos centrų veiklos plėtra ir dalyvavimas Europos referencijos tinkluose 

✓ Bendradarbiavimas su EORTC ir kt. 

✓ Dalyvavimas Lietuvos mokslų tarybos projektuose 

✓ Biobanko projektas  

Medicina ir ekonomika 

✓ Medikamentų apskaita iki paciento 

✓ Operacinių valdymo tobulinimas 

MEDICINOS 
PASLAUGOS

Kurti ir plėtoti integruotas 
sveikatos priežiūros sistemas su 

strateginiais partneriais

Stiprinti sritis, kuriose jau yra 
pasiekta lyderystė Lietuvos ir 

regioniniu mastu

Išlaikyti aukštą visų medicinos 
paslaugų kokybę

Diegti naujas medicinos kryptis

MEDICINA, 
MOKSLAS IR 
INOVACIJOS

Sukurti sąlygas plėtotis 
moksliniams, klinikiniams 
tyrimams ir inovacijoms

Sinergiškai veikti su mokslo 
partneriais

Išlaikyti ir plėtoti pedagoginę 
bazę

Išnaudoti Santaros ir kitų slėnių 
infrastruktūrą, partnerystę bei 

klasterių galimybes

MEDICINA IR 
EKONOMIKA

Pasiekti ir išlaikyti teigiamą 
ekonominį ir finansinį veiklos 

rezultatą

Ieškoti ir užsitikrinti papildomus 
finansavimo šaltinius

Optimizuoti ligoninės valdymą, 
struktūrą ir veiklos procesus

Sukurti iniciatyvumą, veiklos 
kokybę ir efektyvumą 

skatinančią kultūrą
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✓ Siekti, kad universiteto ligoninėse teikiamos sudėtingiausios paslaugos būtų adekvačiai 

apmokamos 

Plėtra 

✓ Automobilių parkavimo aikštelių statyba 

✓ Infekcinių ligų ir tuberkuliozės korpuso statyba  

✓ Pediatrijos korpuso su VRC projektavimo ir statybos konkursas 

✓ IT projektų strategija 

✓ Vidaus ligų skyriaus perkėlimas 
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16. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

VŠĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖS (VUL) SANTAROS KLINIKŲ 2018 M. 

SIEKTINOS VEIKLOS UŽDUOTYS  

 

2018 m. gegužės 31 d. raštu Nr. SR-3326 „Dėl įstaigos 2018 m. veiklos užduočių projekto 

pateikimo“ pateikėme Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai 2018 m. siektinų veiklos 

užduočių projektą. 

1. Bendradarbiauti su Sveikatos apsaugos ministerija ir Valstybine ligonių kasa optimizuojant 

aktyvaus gydymo paslaugų, ambulatorinių paslaugų, dienos stacionaro, dienos chirurgijos, 

transplantacijos įkainius. 

Įvykdymas – dalyvauta darbo grupių, komitetų, komisijų veikloje: antimikrobinių vaistinių 

preparatų skyrimas ir vartojimas; mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 

organizavimas; chirurgijos ir dienos chirurgijos, onkologijos radioterapijos, reanimacijos ir 

intensyvios terapijos, reabilitacinio ir sanatorinio gydymo, mobilios ekstrakorporinės 

membraninės oksigenacijos paslaugos; gydytojų kompetencija; LR sveikatos priežiūros staigų 

įstatymo pakeitimai; MN – neurologas, onkologas chemoterapeutas, anesteziologas 

reanimatologas; Sveikatos sistemos struktūriniai pokyčiai; TBC, priešinės liaukos hiperplazijos, 

plaučių embolijos ir giliųjų venų trombozės, autizmo ir elgesio sutrikimų gydymas; sąnarių 

endoprotezavimo kompensavimo tvarka, mokamų paslaugų kainų atnaujinimas; ESPBI ir IPR 

teisės aktų projektams rengti.  

2. Atsižvelgiant į finansavimą, teikti daugiau dienos stacionaro, dienos chirurgijos, stebėjimo ir 

ambulatorinių paslaugų (vertinimo kriterijus Nr. 7). 

Įvykdymas – dienos stacionaro paslaugų – 2017 m. 57.103, 2018 m. – 58.193; dienos chirurgijos 

paslaugų – 2017 m. 10.194, 2018 m. – 10.422; stebėjimo – 2017 m. 10.882, 2018 m. – 12.253, 

ambulatorinių pacientų ambulatorinių apsilankymų –  2017 m. 973.177, 2018 m. – 1.012.853. 

3. Valdyti stacionarizuojamų pacientų srautus, mažinti ambulatorinių konsultacijų laukimo eiles 

(vertinimo kriterijai Nr. 5–6). 

Vykdoma nuolat, veikia vidinis pacientų eilių reguliavimo mechanizmas – „žaliasis koridorius“, 

siekiant pagreitinti pagalbą pacientams, kuriems pirmą kartą diagnozuotos onkologinės ligos, 

papildytas ir kitomis visuomenei aktualiomis ligomis. 

4. Optimizuoti kaštus, racionaliai naudoti įrangos, personalo ir kt. išteklius (vertinimo kriterijai   Nr. 

1–3): 

4.1. vykdyti bendrus pirkimus (bendrosios paslaugos, vaistai, medicinos priemonės, ir kt.), 

maksimaliai didinant pirkimų/sutarčių, vykdomų per CPO (centrinę perkančią organizaciją), 

procentą nuo visų vykdomų viešųjų pirkimų, atsižvelgiant į reikiamų prekių ir paslaugų 

buvimą CPO kataloge. 

Vykdoma nuolat – 2018 m. per CPO sudarytų sutarčių skaičius, lyginant su 2017 metais, 

padidėjo 11 proc. (sudaryta 10 sutarčių daugiau, iš jų 2 konsoliduotos). 

4.2. racionaliai naudoti patalpas bei įrangą (operacinių, kompiuterinės tomografijos ir magnetinio 

rezonanso tyrimų kabinetų ir kt.); 

Vykdoma nuolat. 
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5. Vykdyti investicinius projektus, teikti paraiškas naujiems Europos Sąjungos ir kitiems 

projektams, plėsti teisėtų mokamų paslaugų teikimą, pritraukti paramos lėšas (vertinimo kriterijus 

Nr. 4): 

5.1. Tęsti Valstybės investicijų programos lėšomis finansuojamų projektų – „Vaikų ligoninės, 

VšĮ VUL SK filialo, Pediatrijos korpuso Vilniuje, Santariškių g. 7, statyba modernizuojant ir 

optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“ 

(Santariškių g. 7, Vilnius)“, „VšĮ  VUL SK medicinos technikos ir technologijų 

atnaujinimas“, „VšĮ VUL SK infekcinių ligų gydymui skirtos infrastruktūros Vilniuje, 

Santariškių g. 14, atnaujinimas“, „VšĮ VUL SK Vilniuje, Santariškių g. 2, urologijos, 

nefrologijos ir I operacinio bloko plėtra“ – veiklas. 

Įvykdymas: 2018 m. buvo tęsiami išvardinti investicijų projektai (išskyrus investicijų 

projektą VšĮ VUL SK Vilniuje, Santariškių g. 2, urologijos, nefrologijos ir I operacinio bloko 

plėtra“, kuris LR SAM sprendimu buvo prijungtas prie investicijų projekto VšĮ  VUL SK 

medicinos technikos ir technologijų atnaujinimas“ ir laikomas baigtu). Įgyvendinant 

investicijų projektą „Vaikų ligoninės, VšĮ VUL SK filialo, Pediatrijos korpuso Vilniuje, 

Santariškių g. 7, statyba modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos 

infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“ (Santariškių g. 7, Vilnius)“ buvo rengiamas statybos 

darbų techninis projektas (įsisavinta 129,4 tūkst. Eur investicinių lėšų). Įgyvendinant 

investicijų projektą „VšĮ VUL SK infekcinių ligų gydymui skirtos infrastruktūros Vilniuje, 

Santariškių g. 14, atnaujinimas“ buvo vykdomi statybos darbai, jų atlikta už 4447,0 tūkst. 

Eur (įskaitant 2016 m. gautą 1500,0 tūkst. Eur avanso sumą). Įgyvendinant investicijų 

projektą „VšĮ  VUL SK medicinos technikos ir technologijų atnaujinimas“ buvo įsigyta 

medicininės įrangos už 3145,4 tūkst. Eur. 

5.2. Pasirašyti finansavimo ir administravimo sutartis ES/LR bendrojo finansavimo lėšomis bei 

kitų programų lėšomis finansuojamiems projektams („Vaikų ir paauglių psichikos ir raidos 

sutrikimų prevencija ir pagalba šeimai“, „Galvos smegenų kraujotakos ligų profilaktikai, 

diagnostikai, gydymui ir reabilitacijai skirtos infrastruktūros atnaujinimas VUL SK“, 

„Kraujotakos sistemos ligų profilaktikai, diagnostikai ir gydymui skirtos kardiologinės ir 

kardiochirurginės infrastruktūros atnaujinimas VUL SK“, „Tuberkuliozės profilaktikos, 

efektyvios diagnostikos ir gydymo organizavimo bei veiklos efektyvumo gerinimas VšĮ VUL 

SK“ ir kt.). 

Įvykdymas: 2018 m. pasirašytos visos išvardintų projektų paramos sutartys, o taip pat 

investicijų projekto „Vaikų ligoninės, VUL Santaros klinikų filialo, vaikų reabilitacijos 

skyriaus Druskininkų “Saulutės” infrastruktūros atnaujinimas“ paramos sutartis 

5.3. Pasirašyti sutartis ir pradėti įgyvendinti 3-čiosios ES sveikatos srities 2014-2020 programos 

lėšomis iš dalies finansuojamus projektus („GAPP: facilitatinG the Authorisation of 

Preparation Process for blood and tissues and cells“, „iPAAC: Innovative Partnership for 

Action Against Cancer“. 

Įvykdymas: pasirašytos minėtų projektų sutartys, projektai įgyvendinami. 

6. Dalyvauti SAM darbo grupių veikloje, SAM ir Europos Sąjungos vykdomose programose. 

Įvykdymas: sukurtos 22 naujos darbo grupės (komisijos, komitetai), dalyvauta 35 darbo grupių 

(naujai sukurtų ir vykdant tęstinį darbą) veikloje. 
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7. Plėtoti kokybės vadybos sistemą: aprašyti naujas diagnostikos ir gydymo procedūras, palaipsniui 

atnaujinti esamas (vertinimo kriterijus Nr. 6) 

Įvykdymas – 2018 m. parengti ir patvirtinti 152 kokybės vadybos dokumentai (16 gydymo 

protokolų, 5 darbo reglamentai, 85 procedūros, 1 kokybės vadovas, 39 darbo organizavimo 

procedūros, 2 slaugos procedūros, 1 slaugos protokolai, 1 darbo instrukcija). 

8. Vykdyti numatytų informacinių technologijų diegimo ir tobulinimo darbus (vert. kriterijus Nr.9): 

8.1. Tobulinti pacientams teikiamas elektronines paslaugas, įskaitant elektroninius klinikinius 

dokumentus ir pažymas ir kt. 

Įvykdymas: Pacientų patogumui atnaujinta internetinės paciento kortelės (IPK) sistema. IPK 

buvo sukurta ir įdiegta prieš 15 metų (2004 m.) bei 2018 m. gegužės 25 d. įsigaliojo nauji 

asmens duomenų apsaugai taikomi reikalavimai, IPC specialistai atnaujino sistemą ir sukūrė 

galimybę jungtis prie IPK per e. valdžios vartų prieigą. Nuo 2018 metų liepos mėn. Ligoninės 

pacientai, norintys prisijungti prie IPK, gali tai padaryti savarankiškai, papildomai atvykti į 

gydymo įstaigą nebereikia, išskyrus, jeigu norima įgalioti kitą asmenį jungtis prie savo IPK 

arba matyti savo vaikų (globotinių) medicininius duomenis. Tokie pacientai privalo atvykti į 

Ligoninę, pateikti ir pasirašyti reikiamus dokumentus, kad jiems būtų suteikta prieiga jungtis 

prie IPK per e.valdžios vartus. 

8.2. Plėsti dokumentų valdymo sistemos (ERA) funkcijas. 

Vykdoma nuolat, atsižvelgiant į VULSK personalo poreikius. Gerinant Ligoninės 

administracijos duomenų valdymo procesus, kurie būtini efektyviam administracijos 

padalinių darbui, sukurtas raštinės sistemoje ERA funkcionalumas, leidžiantis elektroniniu 

būdu supažindinti Ligoninės darbuotojus su parengtais dokumentais, sukurtos viešųjų 

pirkimų skyriui nuolatinės viešųjų pirkimų komisijos protokolų formos, atlikti viešųjų 

pirkimų paraiškų atnaujinimo darbai, sukurtos viešųjų pirkimų skyriui siunčiamų raštų 

formos, sukurtos darbuotojų saugos ir sveikatos skyriui incidentų tyrimų formos. 

8.3. Palaipsniui skaitmenizuoti teikiamų paslaugų apskaitą, siuntimų-aprašymų sistemą visose 

diagnostikos ir gydymo procesuose, tobulinti klinikinių dokumentų naudojimą elektroninėje 

erdvėje (skaitmenizuoti formas, paskyrimų lapus, pacientų sutikimo formas ir kt., skenuoti 

popierinius dokumentus). 

Vykdoma nuolat. Atsižvelgiant į Ligoninės darbuotojų poreikius, IPC per 2018 metus atliko 

eilę IS plėtros darbų, susijusių su Ligoninės Centrų/skyrių automatizavimo procesais. 

Pacientų eilių reguliavimui sukurtas pacientų priėmimo procesų automatizavimo modulis, 

leidžiantis priėmimo sk. rūšiuoti atvykusius pacientus pagal jų sveikatos būklės sunkumą.  

Medikų darbo su dokumentais palengvinimui, buvo patobulintas Ligoninės priėmimo 

konsultacijų formų duomenų įkėlimas į ESPBI IS. 

Duomenų valdymo procesuose, sukurtas naujas funkcionalumas, kuriame pateikiama 

sutartinių paslaugų nomenklatūra pagal adresus su kiekviena teritorine ligonių kasa. 

Nomenklatūros paslaugos suklasifikuotos pagal gydytojų licencijas ir pareigas, kas leidžia 

automatiškai priskirti naujas paslaugas prie kiekvieno specialisto. Toliau tobulinamos 

statistinės 025/a-LK ir 066/a-LK formos, sukurtos galimybės sukelti duomenis iš kitų 

pildomų elektroninių dokumentų, kad nereikėtų gydytojams vesti tos pačios informacijos du 

kartus. Padaryta, kad klasifikatoriai atsinaujina kiekvieną naktį ir vartotojai turi naujausius 

ligų sąrašus, procedūrų ir intervencijų sąrašus, centralizuotai perkamų vaistų klasifikatorius, 
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įstaigų sąrašus, DRG paslaugas ir t.t. Sukurta daug ataskaitų, kurios leidžia operatyviai 

suskaičiuoti sergamumą užkrečiamomis ataskaitomis, paslaugas pagal padalinius, darbuotojų 

faktiškai išdirbtas valandas, pacientų srautus ir t.t. 

8.4. Plėtoti gydymo procesų automatizavimą diegiant naujas posistemes, telemedicinos 

sprendimus ir integruojant bei skaitmenizuojant diagnostinę įrangą. 

Vykdoma nuolat. Fizinės reabilitacijos veiklos procesų gerinimui sukurtas FMR modulis, 

leidžiantis reabilitologams savalaikiai planuotis darbus, kontroliuoti žmogiškųjų resursų ir 

infrastruktūros užimtumą, taip pagerinant teikiamų paslaugų pacientams kokybę. Taip pat 

per ataskaitinį laikotarpį IPC sukūrė ir patobulino visą eilę medicininių formų. 

Siekiant automatizuoti Ligoninės Laboratorijos veiklą, atliktas Laboratorinių tyrimų 

atsakymų formatų suvienodinimas ir elektroninis pasirašymas, be to, nuolat vykdomi 

Laboratorijos IS palaikymo ir plėtros darbai. 

9. Vykdyti patvirtintas korupcijos prevencijos priemones, diegti naujas korupcijos prevencijos 

priemones. (vertinimo kriterijus Nr.10) 

Vykdoma nuolat. 

10. Dalyvauti įgyvendinant PSDF biudžeto lėšomis finansuojamas atitinkamų ligų (gimdos kaklelio 

vėžio, krūties vėžio, storosios žarnos vėžio, priešinės liaukos vėžio, širdies kraujagyslių ligų ir 

vaikų krūminių dantų ėduonies) prevencijos priemonių, atrankinės patikros, ankstyvosios 

diagnostikos programas (vertinimo kriterijus Nr.11) 

Vykdoma nuolat (Vilniaus TLK duomenimis, 2018 m. asmenų, informuotų apie galimybę 

dalyvauti programoje: gimdos kaklelio vėžio 584, krūties vėžio – 498, storosios žarnos vėžio – 

800, priešinės liaukos vėžio – 367, širdies kraujagyslių ligų – 1382) 

11. Užtikrinti numatytų veiklos kiekybinių ir kokybinių rodiklių įvykdymą. 

 

 

Direktorė valdymui, 

Laikinai einanti generalinio direktoriaus pareigas  Aušra Bilotienė Motiejūnienė 
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PAGRINDINIAI VEIKLOS ATASKAITĄ PARENGĘ ASMENYS 

 

 

Direktorė valdymui Aušra Bilotienė Motiejūnienė  

Vyriausioji buhalterė Liuda Grigentienė 

Direktorės medicinai ir slaugai pavaduotoja slaugai Jurga Šuminienė 

Direktoriaus plėtrai pavaduotojas infrastruktūrai Žydrūnas Pavlauskas 

Valstybinio patologijos centro, VUL Santaros klinikų filialo direktoriaus pavaduoja administravimui 

Miglė Grigalevičienė 

Vaikų ligoninės, VUL Santaros klinikų filialo direktoriaus pavaduotoja Sigita Burokienė 

Organų transplantacijos koordinavimo centro vadovė Dalia Aleknienė 

Laboratorinės medicinos centro vadovas doc. Dalius Vitkus 

Radiologijos ir branduolinės medicinos centro vadovė doc. Jūratė Dementavičienė 

Informatikos ir plėtros centro vadovas Rolandas Bėrontas 

Žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus l.e.p. vedėja Raida Šerkšnytė 

Duomenų valdymo ir kontrolės skyriaus vedėja Vaida Morkvėnienė 

Medicininio audito skyriaus vedėja Česlova Špūrienė 

Infekcijų kontrolės skyriaus vedėja Vilija Gurkšnienė 

Klinikinės radiacinės priežiūros skyriaus vedėja m.dr. Birutė Gricienė 

Vaistinės vedėja Dalia Knašienė 

Medicinos technikos skyriaus vedėjas Alfredas Tamošiūnas 

Kraujo centro vedėja Lina Kryžauskaitė 

Klinikinių tyrimų ir farmakologijos skyriaus vedėja doc. Edita Kazėnaitė 

Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas Redas Laukys 

Darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus vedėjas Aleksandras Šestelis 

Projektų valdymo skyriaus vedėjas Valdas Kavalnis  

Inovacijų ir technologijų skyriaus vedėja Lina Žiaukienė 

Informacijos saugos grupės vadovas Vidas Kapušinskas  

Medicininės genetikos centro vyresn. medicinos genetikė Laima Ambrozaitytė 

Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji specialistė Gitana Letukienė  

Projektų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Miglė Rukšėnienė 

Vyriausioji specialistė Kristina Taraškevičienė 

Vyresnioji specialistė korupcijos prevencijai Martyna Atraškevičienė 

Vyresnioji dokumentų valdymo specialistė Vitalija Rėkašienė 


