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Sabiedrības darbības raksturojums pārskata periodā
Sabiedrībā tiek nodarbināta profesionāla ārstniecības personu komanda, 19% no Sabiedrībā
pamatdarbā nodarbinātajiem ir ārsti, 18,7% - medicīnas māsas ar augstāko izglītību, savukārt
28,4% - ārstniecības personas ar vidējo medicīnisko izglītību. Pārskata periodā Rēzeknes
slimnīcas ārstniecības personu kolektīvam pievienojušies 12 ārsti, kas ievērojami paaugstina
ārstniecības pakalpojumu pieejamību. Turklāt, ievērojot iedzīvotāju pieprasījumu, pēc
nepieciešamības tiek pieaicināti arī citi nepieciešamie speciālisti, piemēram, urologi un
oftalmologi.
2018. gadā Sabiedrībā tika nodarbināti 667 darbinieki, no kuriem
 23 administrācijas darbinieki,
 127 ārsti, zobārsti un funkcionālie speciālisti,
 268 māsas,
 90 māsu palīgi,
 159 pārējais personāls.
Lai arī 2018. gadā, tāpat kā gadu iepriekš Sabiedrībā noritēja intensīvs darbs pie ārstu
piesaistes, joprojām ir aktuāla speciālistu nepietiekamība tādās specialitātēs kā anestezioloģijareanimatoloģija, endokrinoloģija, fizikālā medicīna un rehabilitācija, ginekoloģija, internā
medicīna, kardioloģija, narkoloģija, neiroloģija, pediatrija un radioloģija.
Līdzīgi kā iepriekš, arī pārskata periodā ir paaugstinājies Sabiedrības neatliekamās
medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā pēc neatliekamās palīdzības vērsušos
pacientu skaits, sasniedzot 24 890 pacientus, no tiem diennakts stacionārā ārstēti 10 577 pacienti.
Savukārt ambulatori apkalpoti 63 216 pacientu jeb par 17% vairāk pacientu nekā 2017. gadā.
Valsts apmaksāto ambulatoro veselības pakalpojumu izpilde pārskata gadā sastādīja
98,01%, bet stacionāro – 96,10%.
Neskatoties uz nozares ministrijas īstenotajiem rindu mazināšanas pasākumiem, valsts
finansējuma apmērs joprojām ir nepietiekams, kas kopā ar nemainīgi lielo iedzīvotāju
pieprasījumu ļauj Sabiedrībai turpināt attīstīt maksas pakalpojumus. Tādējādi pacienti saņem
tiem nepieciešamos veselības aprūpes pakalpojumus par maksu, mēnešiem ilgi negaidot rindās.
Kopumā Sabiedrībā pārskata gadā valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu
ietvaros veiktas 2 369 operācijas diennakts stacionārā, kas ir par 8,4% veikto operāciju vairāk
nekā 2017. gadā. Savukārt dienas stacionārā un/vai traumpunktā veiktas 3 312 operācijas, kas ir
sasniedzis 2017. gada līmeni. Kopējais Sabiedrības nodrošināto diagnostisko izmeklējumu skaits
2018. gadā sasniedza 130 410.
Pacientu vidējais ārstēšanas ilgums Sabiedrībā pārskata periodā sastāda 7,26 dienas
(2017. gadā – 7,24 dienas), bet vidējais gultas noslogojums- 67,88%.
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.

Salīdzinot ar 2017. gadu, ievērojami lielāks skaits speciālistu (kopumā 25 ārsti) devušies
uz starptautiska mēroga organizētām ārstu konferencēm un kongresiem Austrijā, Portugālē,
Šveicē, Ungārijā, Vācijā un citur. Savukārt iekšzemē 158 Sabiedrības darbinieki pārskatā gadā
apmeklējuši 132 kvalifikāciju uzturošos un paaugstinošos apmācību kursus, kas ir par 22%
vairāk nekā 2017. gadā. Pārskata gadā tiek turpināts Sabiedrības ārstniecības personāla un
atbalsta struktūrvienību personāla kārtējais novērtēšanas process.
Pārskata gadā kopumā veiktās investīcijas medicīnas ierīcēs un aprīkojumā sastāda
1 283 079,38 EUR. Pārskata periodā Sabiedrība ir iegādājusies 128 slāņu datortomogrāfijas
iekārtu, laparoskopijas komplektu operāciju veikšanai, ambulatoro otorinolaringoloģijas darba
vietu un divus jaunākās paaudzes Premium klases ultrasonogrāfus. Pārskata periodā izveidots
datortomogrāfijas kabinets un uzsākta arī piecu liftu nomaiņa. Sabiedrības informācijas
tehnoloģiju jomas attīstības un stiprināšanas aspektā pārskata periodā būtiska ir datortehnikas un
programmnodrošinājuma iegāde, kā arī virtualizācijas platformas izveide un nodošana
ekspluatācijā, kas būtiski uzlabo veikto izmeklējumu apstrādes darba staciju ātrdarbības
rādītājus.
Nozīmīgākie pārskata gada notikumi
Nozīmīgākais notikums pārskata periodā ir ilgtermiņa projekta „Uzlabot kvalitatīvu
veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru SIA
„RĒZEKNES SLIMNĪCA”” realizēšana, iegādājoties jaunākās paaudzes medicīnisko
aprīkojumu, tādejādi paplašinot slimnīcā sniegto medicīnisko manipulāciju klāstu, ko līdz šim
varēja saņemt tikai Rīgā.
Pārskata periodā sadarbībā ar SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” uzsākta
projekta „Stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA „Balvu
un Gulbenes slimnīcu apvienība”, uzlabojot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu
pieejamību” realizācija, kura ietvaros Sabiedrība kā projekta sadarbības partneris plāno organizēt
jaunas rentgendiagnostikas ierīces iegādi tās Ambulatorās nodaļas vajadzībām.
Sadarbībā ar SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība” veiksmīgi norit ārstniecības
personāla un infrastruktūras plānošana un izmantošana, tādejādi nodrošinot veselības aprūpes
pakalpojumu pieejamību pietuvināti pacientu dzīvesvietai.
2018. gadā, mērķtiecīgi strādājot pie jaunu pakalpojumu ieviešanas, Sabiedrībā izveidots
Diabēta pacientu apmācības kabinets. Tas izveidots ar mērķi uzlabot ar diabētu slimojošo
zināšanas par diabētu un ar to saistītām problēmām.
Par svarīgu un nozīmīgu personāla profesionalitātes novērtēšanai uzskatāms valsts
pasūtījums piecu rezidentu apmācībai, ko finansē no valsts budžeta līdzekļiem. 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 14 552 176 EUR, tai skaitā neto apgrozījums
13 528 332 EUR un pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 1 023 844 EUR
Kopējās pārskata perioda izmaksas (līdz peļņai pirms nodokļiem) veido 13 392 780 EUR,
no kurām kā galvenās izmaksu pozīcijas izdalāmas: personāla atlīdzība un valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumi (66,6%) un pakalpojumu un materiālu iegādes
izmaksas (14,7%).
Sabiedrība pārskata periodu noslēdza ar peļņu 1 159 396 EUR apmērā (pirms nodokļu
nomaksas), savukārt pārskata gada peļņa pēc nodokļu nomaksas sastāda 1 159 208 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, pārskatot
un aktualizējot iekšējos normatīvos dokumentus visās jomās.
2017. gada 20. oktobrī Sabiedrība noslēgusi līgumu par projekta Nr.9.3.2.0/17/I/008
„Uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, attīstot veselības aprūpes
infrastruktūru SIA „RĒZEKNES SLIMNĪCA”” realizēšanu, kā īstenošana, atbilstoši spēkā
esošās līguma redakcijas nosacījumiem, turpināsies līdz 2023. gada 31. decembrim, kopumā
Sabiedrības attīstībai piesaistot vairāk kā 4 milj. euro. Līdzīgi kā 2018. gads, arī 2019. gads
minētā projekta ietvaros raksturojams kā viens no noslogotākajiem projekta ieviešanas
periodiem, ņemot vērā, ka 2019. gadā turpināsies uzsāktais piecu Sabiedrības liftu pakāpeniskās
nomaiņas process, tiks organizēta Sabiedrības Ambulatorās nodaļas telpu grupas atjaunošana,
pilnveidojot pacientu plūsmu risinājumu un pakalpojumu pieejamības aspektus, kā arī plānots
uzsākt Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļas pārbūves darbus
un būvprojekta izstrādi Rehabilitācijas nodaļas izveidei.
Pieejamo medicīnisko tehnoloģiju klāsta pilnveidošanai 2019. līdz 2020. gada periodā
plānota rentgendiagnostikas ierīces iegāde Sabiedrības un SIA „Balvu un Gulbenes slimnīcu
apvienība” kopīgi realizējamā projekta ietvaros, kā arī mammogrāfijas ierīces iegāde.
Pārskata periodā Sabiedrība nodrošināja nacionālā līmenī izvirzīto enerģētikas politikas
īstenošanas principu ieviešanu tās īpašumā esošajās ēkās, realizējot vairākus energoefektivitātes
uzlabošanas pasākumus. Uzsāktie procesi tiks turpināti.
2018. gada noslēgumā uzsākta būvprojektu izstrāde teritorijas labiekārtošanas un
infrastruktūras uzlabošanas pasākumu īstenošanai, kas ietver piebraucamo ceļu un autostāvvietu
pārbūvi, lietus ūdens kanalizācijas ierīkošanu, apgaismojuma ierīkošanu u.c., ievērojot kapitāla
daļu turētāja uzdevumu izpildi un izvērtējot apmeklētāju un personāla pārvietošanās aspektu
būtiskumu, kā arī Sabiedrībai piederošā vēstures pieminekļa (1.Sarkanā Krusta Rēzeknes
slimnīcas apbūve) saglabāšanas nozīmi.
Notikumi pēc pārskata perioda pēdējā dienas
Kopš pārskata perioda beigām (31.12.2018.) 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.

