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Ligoninės misija – „Mes esame tam, kad norėtumėte kreiptis į mus ir greitai
pasveiktumėte“
Visagino ligoninė yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos, Visagino savivaldybės 1997 m.
gruodžio 23 d. potvarkiu Nr.608 ir Visagino savivaldybės turtu bei lėšomis įsteigta viešoji asmens
sveikatos priežiūros pelno nesiekianti, ribotos civilinės atsakomybės, įstaiga. Veikloje vadovaujasi
LR Konstitucija bei kitais jos veiklą reglamentuojančiais LR teisės aktais.
Pagrindinis ligoninės tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, sumažinti gyventojų
sergamumą bei mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas.
Įstaigos veiklos uždaviniai – organizuoti ir teikti kvalifikuotas, specializuotas antrinės bei
pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas visos Lietuvos gyventojams.
Visagino ligoninė teikia antrinio lygio stacionarines, dienos chirurgijos, stebėjimo, palaikomojo
gydymo ir slaugos paslaugas, antrinio lygio konsultacines, diagnostikos, laboratorinių tyrimų bei
farmacines paslaugas.
Vienintelis įstaigos steigėjas ir dalininkas yra Visagino savivaldybė. Dalininkų įnašas yra
260576 Lt.
VšĮ Visagino ligoninėje yra 159 lovos. 2011 metais gydyta 7028 stacionarinių pacientų,
bendras lovadienių skaičius – 51559. Dėl užsidariusių kai kurių Zarasų ir Ignalinos ligoninių skyrių,
5,65 procento išaugo bendras ligonių skaičius, apie 11 procentų padidėjo lovadienių skaičius. Atlikta
72462 ambulatorinės konsultacijos, 276 gimdymai.
Įstaiga dalyvauja LR Vyriausybės 2003-03-18 nutarimu Nr.335 “Dėl sveikatos priežiūros įstaigų
restruktūrizavimo patvirtinimo” sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų paslaugų restruktūrizavimo
programoje, „Rytų ir pietryčių Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirštamumo nuo širdies ir
kraujagyslių ligų mažinimo modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemos
infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“ programoje.
2011 metais įstaiga vykdė ES projektą „VšĮ Visagino ligoninės ir VšĮ Rokiškio rajono ligoninės
darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas“. Projekto vertė 1529539 Lt. Projekto įgyvendinimo pradžia
2009 m. rugpjūčio 10 d. Projektas vykdomas iki 2012 m. kovo 31 dienos. Projekto tikslas –
užtikrinti VšĮ Visagino ir VšĮ Rokiškio rajono ligoninių darbuotojų turimų žinių bei įgūdžių
atitikimą dabartiniams darbo rinkos tikslams. Projekto pagalba buvo sukurtas aukštos kokybės
slaugos standartas, padidėjo ligoninės padalinių vadovų komandos vadybos kompetencija,
darbuotojų veiklos valdymo procesų efektyvumas, sukurta krizių valdymo prevencinė sistema.
Vykdyti specializuoti ligoninių gydytojų bei slaugytojų mokymai.
Projekto uždaviniai :

• sustiprinti darbuotojų bendrąsias žinias ir įgūdžius;
• sustiprinti darbuotojų specialiasias žinias ir įgūdžius.
Įstaiga 2011 metais vykdė ES projektą „Ambulatorinių paslaugų plėtra, stacionarinių paslaugų
optimizavimas, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra VšĮ Visagino ligoninėje“. Projektas
pradėtas vykdyti 2009 metais, projekto pabaiga - 2012 kovo 31 d. Projekto vertė 3572000Lt. Šis
projektas finansuojamas Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo bei Lietuvos Respublikos
valstybės biudžeto lėšomis pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto „Viešųjų
paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra“ priemonę VP3-2.1SAM-10-V „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių
paslaugų optimizavimas“.
VšĮ Visagino ligoninė jau baigė projekte numatytas veiklas – įsigijo visą medicininę įrangą bei
užbaigė remonto darbus, kuriuos, laimėjusi viešąjį konkursą, atliko statybų bendrovė UAB
“Evikonas”.
Projekto lėšomis rekonstruota apie 1000 kv. metrų patalpų Konsultacijų bei Palaikomojo
gydymo ir slaugos skyriuose, įrengtos patalpos dienos chirurgijos paslaugų teikimui, iš esmės
pertvarkytos ambulatorinės reabilitacijos paslaugų teikimui skirtos patalpos.
Priėmimo – skubiosios pagalbos skyriuje įrengtas beveik 100 kv. m. uždaras įvažiavimas
greitosios medicinos pagalbos automobiliams.
Siekiant užtikrinti pacientų transportavimą į trečio lygio paslaugas teikiančias respublikines
ligonines, įsigytas greitosios medicinos pagalbos automobilis. Jame įdiegta visa gyvybinių funkcijų
palaikymui reikalinga įranga.
Medicininei įrangai ir medicininės paskirties baldams skirta didesnė projekto biudžeto dalis –
beveik 2 mln. litų. Konsultacijų skyrius aprūpintas pažangiausia diagnostine aparatūra. Priėmimo –
skubiosios pagalbos skyrius aprūpintas elektrokardiografu, echoskopu, patogia deguonies tiekimo
įranga, atnaujinti chirurginių instrumentų rinkiniai. Mažai traumuojančių chirurginių operacijų
atlikimui skirta įranga – laparoskopas, elektrokaustikos aparatas – leis teikti daugiau ir įvairesnių
dienos chirurgijos paslaugų. Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius aprūpintas mobiliomis
funkcinėmis lovomis. Didžiausi pokyčiai pastebimi Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje,
teikiančiame ambulatorinės reabilitacijos paslaugas. Įsigyta halokamera, skirta pacientams,
sergantiems lėtinėmis kvėpavimo sistemos ligomis, limfodrenažinė sistema bei net 12-a vienetų
skirtingų aparatų: lazerio, šalčio, ultragarsinei, ultravioletinei, ultraaukšto dažnio bangų bei
magnetinei terapijai ir raumenų elektrostimuliacijai, taip pat įranga kineziterapijai.
Viešoji įstaiga per 2011 metus gavo 16966290 Lt pajamų, iš jų :
• finansavimo pajamos - 2838938 Lt,
• pajamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo – 13800637Lt.
• kitos veiklos pajamos – 326715 Lt.
Įstaiga patyrė 16695704 Lt sąnaudų. Iš jų; pagrindinės veiklos sąnaudos – 16623174 Lt:
• Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo – 10552489 Lt;
• Finansavimo sąnaudos – 2838938 Lt;
• Atsargų įsigijimo (medicinos priemonės, medikamentai, maitinimas) – 1422876 Lt;
• Komunalinių paslaugų ir ryšių – 688808 Lt;
• Paprastojo remonto ir eksploatavimo – 119329 Lt;
• Transporto – 83639 Lt;
• Kitų paslaugų – 428989 Lt;
• Kitos sąnaudos – 488106 Lt.
Kitos veiklos sąnaudos – 72530 Lt.
Grynasis Įstaigos perviršis, atėmus pelno mokestį, yra 367903 Lt.

2011 metais Įstaiga gavo 4247455 Lt finansavimo lėšų. Didžiausia dalis lėšų gauta vykdant ES
projektus. Bendra ES finansavimo suma – 3849734 Lt, iš jų:
• Ilgalaikiam turtui įsigyti – 2130972 Lt;
• Kitoms išlaidoms: (kvalifikacijos kėlimui bei patalpų remonto ir rekonstrukcijos paslaugoms)
– 1718762 Lt/
Iš valstybės biudžeto gauta 18600Lt lėšų gydytojų rezidentų baziniam pareiginiam atlyginimui
mokėti.
Iš savivaldybės biudžeto gauta 135363 Lt piniginių lėšų dyzelinio elektros generatoriaus
įsigijimui.
Iš kitų šaltinių gauta 243758 Lt parama medikamentais, medicinos priemonėmis, pagalbinėmis
medžiagomis, piniginėmis lėšomis. Įstaiga daugiau kaip dešimtmetį bendradarbiauja su Vokietijos
Halės miesto ligonine. 2011 metais gauta parama iš šios ligoninės buvo 118809 Lt medicinos
priemonėmis bei kitu inventoriumi.
Per 2011- uosius metus Įstaiga įsigijo ilgalaikio turto už 60229 Lt.
2011 metais Įstaiga disponavo ilgalaikiu turtu, perduotu panaudos pagrindais, kurio bendra vertė –
27376142 Lt. Iš jo:
• Visagino savivaldybės – 26479620 Lt;
• UAB „Diagnostinės sistemos“ – 242000 Lt;
• AB Limeta – 254737 Lt;
• UAB“ Abbott Laboratorium -3000 Lt
• Sveikatos apsaugos ministerija – 396785 Lt.
Įstaigos valdymo sąnaudos - 219079 Lt.
Įstaigos vadovas paskirtas vyriausiojo gydytojo pareigoms 1992 m. vasario 11 d. SAM įsakymu
Nr. 50-K. Įstaigos vadovo darbo užmokesčio sąnaudos – 136409 Lt, komandiruotės išmokos –9460
Lt
Įstaigos kolegialūs valdymo organai:
• stebėtojų taryba,
• gydymo taryba,
• slaugos taryba.
Už veiklą įstaigos kolegialiuose organuose šių organų nariams įstaigos įstatuose atlyginimas
nėra numatytas. Įstaiga išlaidų, susijusių su dalininku, neturėjo.
Įstaigos darbuotojų skaičius 2010 m. gruodžio 31d. buvo 315, 2011 m. gruodžio 31d.–318
darbuotojų.
Iš jų:
• Gydytojų – 66 darbuotojai;
• Slaugytojų – 142 darbuotojai;
• Kito personalo – 110 darbuotojų.
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