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Sabiedrības darbības raksturojums pārskata periodā
Sabiedrībā tiek nodarbināta augsti profesionāla ārstniecības personu komanda, ņemot vērā, ka 13%
no Sabiedrībā pamatdarbā nodarbinātajiem ir ārsti, 12,63%- medicīnas māsas ar augstāko izglītību,
savukārt 27,21%- ārstniecības personas ar vidējo medicīnisko izglītību. Pārskata periodā Rēzeknes
slimnīcas mediķu kolektīvam pievienojušies 13 ārsti, kas ievērojami paaugstina Rēzeknes slimnīcas
pakalpojumu pieejamību. Turklāt, ņemot vērā iedzīvotāju lūgumu, vairakkārt tika pieaicināti arī citi
nepieciešamie speciālisti, šogad – urologi.
2017. gadā Sabiedrībā tika nodarbināti
darbinieki, no kuriem:
·
13 administrācijas darbinieki,
·
124 ārsti,
·
269 māsas,
·
93 māsu palīgi,
·
8 sanitāri,
·
162 pārējais personāls.
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Lai gan 2017. gadā salīdzinot ar 2016. gadu Sabiedrībā vērojama intensīvāka ārstu speciālistu
piesaiste, joprojām ir aktuāla speciālistu nepietiekamība tādās specialitātēs kā anestezioloģijareanimatoloģija, ginekoloģija, internā medicīna, kardioloģija, endokrinoloģija, neiroloģija, radioloģija,
narkoloģija, kā arī fizikālā medicīna un rehabilitācija.
Pārskata periodā Sabiedrības Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā
pēc neatliekamās palīdzības vērsušies 24720 pacienti, no tiem diennakts stacionārā ārstēti 10 689 jeb 2%
mazāk nekā 2016. gadā. Savukārt ambulatori apkalpoti 54 053 pacientu (t.s. 13 493 bērni) jeb par 7,5%
ambulatori apkalpoto pacientu vairāk nekā pērn.
Valsts apmaksāto ambulatoro veselības pakalpojumu izpilde pārskata gadā sastādīja 99,5%,
savukārt stacionāro – 98,7%.
Ņemot vērā nepietiekamo valsts finansējuma apmēru un pamatojoties uz iedzīvotāju radīto
pieprasījumu, Sabiedrība turpina attīstīt maksas pakalpojumus, tādējādi ļaujot pacientiem saņemt maksas
veselības aprūpes pakalpojumus, mēnešiem ilgi negaidot rindās.
Kopumā Sabiedrībā pārskata gadā valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu ietvaros
veiktas 2 186 operācijas diennakts stacionārā un 3347 operācijas dienas stacionārā un/vai traumpunktā.
Salīdzinot ar 2016. gadu vērojams gan stacionārā, gan ambulatori veikto operāciju skaita pieaugums.
Diennakts stacionārā veikto operāciju skaits pieaudzis par 5%, savukārt dienas stacionārā un/vai
traumpunktā veikto operāciju skaits aizvadītajā gadā piedzīvoja strauju kāpumu – 21%, kas liecina par
Sabiedrības darba organizācijas pilnveidošanos, detalizēti izvērtējot katra individuālā pacienta
stacionēšanas nepieciešamību.
Kopējais Sabiedrības nodrošināto diagnostisko izmeklējumu skaits 2017. gadā sasniedza 132 590,
kas ir par 4% mazāk kā 2016.gadā, histoloģisko izmeklējumu skaits gada laikā audzis par 21% un 2017.
gadā sastādīja 14323 izmeklējumus. Savukārt laboratorisko izmeklējumu skaits līdz aizvadītā gada 6.

jūnijam sasniedza 133 066. No 7.jūnija SIA „Rēzeknes slimnīca” laboratoriskie pakalpojumus nodoti
ārpakalpojumu sniedzējam.
Pacientu vidējais ārstēšanas ilgums Sabiedrībā pārskata periodā sastāda 7,24 dienas (2016. gadā –
7,11 dienas), bet pozitīvi vērtējamavidējā gultu noslogojuma paaugstināšanās, 2017. gadā sasniedzot
70,89%.
Sabiedrības investīcijas attīstībā
Nozīmīgi finanšu līdzekļi tika ieguldīti Sabiedrības attīstībā, personāla profesionālajā tālākizglītībā,
materiāli tehniskās bāzes atjaunošanā, kā arī jaunu medicīnisko tehnoloģiju un instrumentu iegādē.
Pārskata gadā 13 Sabiedrības speciālisti devušies uz starptautiskā mērogā organizētām ārstu
konferencēm un kongresiem Rumānijā, Spānijā, Austrijā, Krievijā, Dānijā, Nīderlandē un citur, kā arī
piedalījušies vairākās starptautisku pētījumu dalībnieku sapulcēs. Savukārt iekšzemē 192 Sabiedrības
darbinieki kopumā pārskatā gadā apmeklējuši 108 kvalifikāciju uzturošos un paaugstinošos apmācību
kursus. Lai gan apmeklēto kvalifikāciju paaugstinošo un uzturošo pasākumu skaits pārskata gadā bijis
nedaudz zemāks kā 2016. gadā, jāņem vērā, kā šāda veida pasākumi konkrētām Sabiedrības speciālistu
pārstāvētajām specialitātēm tiek veikti ar noteikto periodiskumu. Pārskata gadā veikts arī Sabiedrības
ārstniecības personāla pirmreizējais un atbalsta struktūrvienību personāla kārtējais novērtēšanas process.
Pārskata gadā kopumā veiktās investīcijas medicīnas ierīcēs un aprīkojumā sastāda 269 151 EUR.
Pārskata gadā Sabiedrība īstenojusi arī vairākus infrastruktūras atjaunošanas projektus, kuru kopējā
vērtība veido 206 701 EUR, nozīmīgākais no kuriem ir Sabiedrības centrālās ēkas piegulošās teritorijas
rekonstrukcijas projekts, kura ietvaros rekonstruēts piebraucamais ceļš, apmeklētāju un darbinieku
vajadzībām esošais stāvlaukums paplašināts līdz 58 stāvvietām. Projekta gaitā notikusi arī lietus ūdens
kanalizācijas sakārtošana, apakšzemes komunikāciju nomaiņa, apgaismojuma sistēmas uzlabošana, kā arī
soliņu un velo novietņu izveidošana.
Nozīmīgākie pārskata gada notikumi
Nozīmīgākais notikums pārskata periodā ir projekta „Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru SIA “RĒZEKNES SLIMNĪCA””
izstrāde, kur mērķtiecīgas cilvēkresursu pārvaldības un augstas darba kapacitātes rezultātā izdevies
saņemt 4 120 922,58 EUR lielu finansējumu projekta realizācijai.
Projekta ietvaros plānota Rēzeknes slimnīcas Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu
uzņemšanas nodaļas atjaunošana/pārbūve, Dzemdību-ginekoloģijas nodaļas un Ambulatorās daļas
atjaunošana un modernizācija, Rehabilitācijas nodaļas izveide un jauna datortomogrāfijas kabineta
izveide 64 rindu datortomogrāfijas ierīces uzstādīšanai, kā arī piecu liftu izbūve.
Projekta ietvaros plānota arī diagnostisko izmeklējumu veikšanai un operāciju nodrošināšanai
nepieciešamo iekārtu nomaiņa un jaunu iekārtu iegāde. Projekta ietvaros slimnīca iegūs ķirurģisko loka
rentgeniekārtu ar digitālo detektoru, digitālās ultrosonogrāfijas iekārtas, 64 rindu datortomogrāfijas
iekārtu, mākslīgās plaušu ventilācijas iekārtas, kā arī jaunu operāciju zāļu aprīkojumu, u.c. aprīkojumu,
kas nodrošinās precīzākus izmeklējumus un paplašinās pieejamo veselības aprūpes pakalpojumu klāstu.
Pārskata periodā, veselības aprūpes sistēmas reformas rezultātā, Sabiedrība ieguvusi IV līmeņa, jeb
reģionālās daudzprofilu slimnīcas statusu, kurās tiek nodrošināta darbība 13 obligātajos profilos un
vismaz astoņu specialitāšu ārstu diennakts dežūras. Ceturtā līmeņa slimnīcas, jeb reģionālās daudzprofilu
slimnīcas, ir Liepājā, Ventspilī, Valmierā, Daugavpilī, Jēkabpilī, Jelgavā un Rēzeknē.

Lai reģiona ietvaros attīstītu savstarpējo sadarbību, īstenotu kopīgus projektus un paaugstinātu
veselības aprūpes pieejamību, pārskata periodā Sabiedrībā tika uzsākts darbs pie savstarpējās sadarbības
jomu noteikšanas ar SIA „Ludzas medicīnas centrs” un SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība”.
Paredzēta sadarbību ārstniecības personāla un infrastruktūras plānošanā un izmantošanā, lai nodrošinātu
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību pietuvināti pacientu dzīvesvietai un plānotu līdzsvarotu
pacientu plūsmu starp ārstniecības iestādēm atbilstoši slimnīcas noteiktajam aprūpes līmenim.
Pārskata gadā Sabiedrība saņēma prestižo laikraksta „Dienas Bizness” un „Lursoft” rīkotā Latvijas
lielāko uzņēmumu TOP 500 balvu – 1.vietu nominācijā „TOP 500 valsts uzņēmums ar lielāko
apgrozījuma pieaugumu TOP 60”. (2016. gadā neto apgrozījuma pieaugums uzņēmumā bija 21,09%)
Neto apgrozījuma pieaugums pamatā saistīts ar pēdējos gados vērojamo SIA „Rēzeknes slimnīca”
izaugsmi un stabilo dinamiku.
2017. gadā, mērķtiecīgi strādājot pie jaunu pakalpojumu ieviešanas, Sabiedrībā ir uzsāktas
otorinolaringoloģiskās operācijas bērniem. Šis ir vērā ņemams ieguvums ne tikai Rēzeknes, bet visa
reģiona veselības aprūpē, jo iepriekš šāda tipa operācijas mazajiem pacientiem tika veiktas Jēkabpilī vai
Rīgā. Tādejādi Sabiedrībā ir iespējams veikt adenoīdu, timpanostomijas un tonsillotomijas operācijas
bērniem, kā arī visas standarta ORL operācijas pieaugušajiem. Tāpat, paplašinot pakalpojumu klāstu,
2017. gada nogalē Sabiedrībā tika atvērts jauns pacientu aprūpes kabinets – Stomas un brūču aprūpes
kabinets.
Pārskata gadā par svarīgu uzskatāms valsts pasūtījums piecu rezidentu apmācībai, ko finansē no
valsts budžeta līdzekļiem. Sabiedrības kolektīvam ir izdevies piesaistīt pediatru, anesteziologu, zobārstu
un zobu higiēnistu, tādejādi paaugstinot veselības aprūpes pakalpojumu spektru un pieejamību. Tāpat
Sabiedrība aizvadītajā gadā aktīvi piesaistījusi dažādus speciālistus, tostarp arī bezmaksas veselības
aprūpes pakalpojumu sniedzējus, lai Rēzeknes un tuvāko novadu iedzīvotājiem veselības aprūpe būtu vēl
pieejamāka un tiktu sniegta tūlītēja palīdzība.
Sabiedrības finanšu darbība
Kopējie pārskata perioda ieņēmumi sastāda 12 719 199 EUR, tai skaitā neto apgrozījums
11 690 110 EUR un pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 1 029 089 EUR.
Kopējās pārskata perioda izmaksas (līdz peļņai pirms nodokļiem) veido 12 020 545 EUR, no
kurām kā galvenās izmaksu pozīcijas izdalāmas: personāla atlīdzība un valsts sociālās apdrošināšanas
obligāto iemaksu maksājumi (62,5%) un pakalpojumu un materiālu iegādes izmaksas (15,6%).
Sabiedrība pārskata periodu noslēdza ar peļņu 698 654 EUR apmērā (pirms nodokļu nomaksas),
savukārt pārskata gada peļņa pēc nodokļu nomaksas sastāda 662 743 EUR. Sabiedrības valde ierosina
pārskata gada peļņu novirzīt Sabiedrības attīstībai.
Slimnīcas turpmākā attīstība un plāni
Lai nodrošinātu Sabiedrības darbības pamatprincipu īstenošanu un nodrošinātu iedzīvotājiem
pieejamu, drošu un kvalitatīvu veselības aprūpi, nepieciešams turpināt darbu Sabiedrībā, lai ieviestu
kvalitātes vadību, pacientu un darbinieku drošības programmu, sakārtojot iekšējos normatīvos
dokumentus visās jomās.
Atbilstoši 2017.gada 20.oktobrī noslēgtā Līguma par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu
Nr.9.3.2.0/17/I/008 nosacījumiem, laika periodā no 2018.gada līdz 2022.gada noslēgumam ir plānota
pakāpeniska projekta ietvaros definēto darbību realizēšanai piešķirtā finansējuma apguve, īstenojot
dažāda veida aktivitātes infrastruktūras, kas daļēji vai pilnībā saistītas ar neatliekamās medicīniskās

palīdzības un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu četrās prioritārajās jomās (sirds un asinsvadi,
onkoloģija, bērnu aprūpe un garīgā veselība), uzlabošanai.
Papildus jāatzīmē, ka nodrošinot aktīvu līdzdalību nozares attīstības plānošanas dokumentu
izstrādes un apspriešanas procesā, Sabiedrība jau pārskata periodā ir uzsākusi aktuālāko, līguma
Nr.9.3.2.0/17/I/008 darbībās neiekļauto vajadzību apzināšanu un atbilstošu sadarbības nosacījumu
izstrādi, lai sadarbības partnera statusā pretendētu uz papildu finansējuma piesaistes iespējām darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.3.2.specifiskā atbalsta mērķa projektu iesniegumu atlases
trešās kārtas ietvaros.
Par nozīmīgu, Sabiedrības darbību labvēlīgi ietekmējošu aspektu uzskatāma arī darbības
programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.5. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību
ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās
iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus Rīgas” īstenošanas noteikumu apstiprināšana pārskata periodā un darba
uzsākšana pie Cilvēkresursu piesaistes reģioniem plāna izstrādes, kā izveidei Sabiedrība savlaicīgi
sniegusi informāciju par nodarbinātajām ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām, kā arī
prognozējamo ārstu skaitu, kurus pēc rezidentūras beigšanas Sabiedrība varētu nodrošināt ar darba vietu.
Atbilstoši norādītajiem attīstības plānošanas dokumentiem, Sabiedrība projekta īstenošanas periodā (līdz
2020.gada noslēgumam) plāno izvērst aktīvu darbību speciālistu piesaistei kopumā 16 specialitātēs.
Sabiedrība turpinās attīstīt sadarbību ar SIA “Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” un SIA
“Ludzas medicīnas centrs” veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai.
Notikumi pēc pārskata perioda pēdējā dienas
Kopš pārskata perioda beigām (31.12.2017.) nav notikuši notikumi, kas varētu būtiski ietekmēt
pārskata saturu un kā rezultātā šajā finanšu pārskatā būtu jāveic korekcijas vai kas būtu jāpaskaidro šajā
finanšu pārskatā.
Finanšu instrumenti un finanšu riski
Sabiedrības nozīmīgākais finanšu instruments ir nauda, kā galvenais uzdevums ir nodrošināt
Sabiedrības saimnieciskās darbības finansējumu. Sabiedrības finanšu aktīvus galvenokārt veido
pamatlīdzekļi, pircēju un pasūtītāju parādi, kā arī naudas līdzekļi kredītiestādēs. Finanšu saistību lielāko
daļu veido parādi piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem. Pārskata gadam noslēdzoties, Sabiedrībai
nav aktuālu kredītsaistību kredītiestādēs.

