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Sabiedrības darbības raksturojums pārskata periodā
Sabiedrības Neatliekamās medicīniskās palīdzības un pacientu uzņemšanas nodaļā pēc
neatliekamās palīdzības vērsušies un ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta
starpniecību nogādāti 28 117 pacienti, no tiem diennakts stacionārā ārstēti 10 857 jeb 4% vairāk
nekā 2015. gadā. Savukārt ambulatori apkalpoti teju 50 000 pacientu, tajā skaitā 12 112 bērni.
Kā ik katru gadu, arī 2016. gadā tika noteikta valsts apmaksāto ambulatoro un stacionāro
veselības aprūpes pakalpojumu izpilde, kas ir viens no priekšnosacījumiem valsts piešķirtā
finanšu līdzekļu apjoma saglabāšanai līdzšinējā līmenī un kas 2016. gadā attiecīgi sastādīja
106,9% un 100,2%.
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 veikta 2 071 operācija diennakts stacionārā un 2 632 operācijas dienas stacionārā un/vai
traumpunktā. Lai gan, salīdzinājumā ar 2015. gadu, vērojams neliels diennakts stacionārā veikto
operāciju skaita samazinājums par aptuveni 7%, 2016. gadā konstatējams straujš dienas
stacionārā un/vai traumpunktā veikto operāciju skaita pieaugums 30% robežās, kas liecina par
Sabiedrības darba organizācijas pilnveidošanos, detalizēti izvērtējot katra individuālā pacienta
stacionēšanas nepieciešamību.
Kopējais Sabiedrības nodrošināto diagnostisko izmeklējumu skaits 2016. gadā sasniedza
138 543, tāpat teju nemainīgā līmenī pārskatā gadā ir saglabājies arī sniegto laboratorisko
izmeklējumu skaits, veidojot 290 430.
Pozitīvi ir vērtējama pakāpeniskā vidējā ārstēšanās ilguma samazināšanās Sabiedrībā,
pārskata gadā veidojot jau 7,11 dienas (2015. gadā- 7,20 dienas), un vidējā gultu noslogojuma
paaugstināšanās, 2016. gadā sasniedzot 70,34 % (salīdzinājumā ar 2015. gada, pieaugums veido
teju 2 procentpunktus).
Sabiedrībā tiek nodarbināta augsti profesionāla ārstu komanda, ņemot vērā, ka 12,33% no
Sabiedrībā pamatdarbā nodarbinātajiem ir ārsti, 12,84%- medicīnas māsas ar augstāko izglītību,
savukārt 29,73%- ārstniecības personas ar vidējo medicīnisko izglītību.
Lai gan Sabiedrībā pakāpeniski tiek nodrošināta ārstu speciālistu piesaiste, joprojām ir
aktuāla speciālistu nepietiekamība tādās specialitātēs kā anestezioloģija- reanimatoloģija,
ginekoloģija, internā medicīna, kardioloģija, endokrinoloģija, neiroloģija, radioloģija, kā arī
fizikālā medicīna un rehabilitācija.
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 Austrijā, Krievijā, Itālijā, Dānijā, Nīderlandē, Grieķijā un
citur, kā arī piedalījušies vairākās starptautisku pētījumu dalībnieku sapulcēs. Savukārt iekšzemē
Sabiedrības darbinieki kopumā pārskatā gadā apmeklējuši 145 kvalifikāciju uzturošos un
paaugstinošos apmācību kursus. Lai gan apmeklēto kvalifikāciju paaugstinošo un uzturošo
pasākumu skaits pārskata gadā bijis nedaudz zemāks kā 2015. 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 294
749 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, no kurām kā nozīmīgākās var minēt
endoskopijas komplekta iegādi, aprīkojuma iegādi Dzemdību- ginekoloģijas nodaļas vajadzībām,
tostarp ārējie kardiotokogrāfi, bezvadu/ūdens dzemdību mātes-augļa vitālo funkciju monitoringa
sistēma, dzemdību gulta/krēsls, kā arī ginekoloģiskie krēsli. Jāatzīmē, ka Dzemdībuginekoloģijas nodaļas vajadzībām nepieciešamā aprīkojuma iegāde veikta pateicoties Rēzeknes
pilsētas domes kā Sabiedrības kapitāldaļu turētāja piešķirtajam finansējumam. Piedāvāto
operāciju pakalpojumu klāsta paplašināšanai Sabiedrība pārskata gadā ir iegādājusies gan rigidā
cistoskopa komplektu, gan ultraskaņas un modernās bipolārās tehnoloģijas ģeneratoru un tā
piederumus. Sabiedrībai, racionāli administrējot tai pieejamos finanšu resursus, investīcijas
ierīcēs un aprīkojumā pārskata gadā salīdzinājumā ar 2015. gadu ir izdevies paaugstināt par 67%.
Turklāt pārskata gadā Sabiedrība īstenojusi arī vairākus infrastruktūras atjaunošanas
projektus, kuru kopējā vērtība veido 295 475 EUR, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli.
Nozīmīgākie pārskata gada notikumi
2016. gadā nodrošināta Sabiedrības reorganizācija, pievienojot tai sabiedrību ar
ierobežotu atbildību “RĒZEKNES VESLĪBAS APRŪPES CENTRS”. Divu pašvaldības iestāžu
apvienošana ļāvusi uzlabot ne vien veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību reģionā, bet arī
padarīt valsts budžeta līdzekļu administrēšanu un izmantošanu maksimāli efektīvāku un
racionālāku. Ir izdevies izveidot kopēju informācijas datu bāzi, kas novērš pakalpojumu
dublēšanos, un, plānojot pacientu plūsmu, pilnvērtīgāk tiek izmantotas diagnostikas iekārtas,
laboratorisko izmeklējumu organizācija norit veiksmīgāk, tiek nodrošināts racionālāks līdzekļu
izlietojums, efektīvāk tiek izmantoti cilvēkresursi, līdz ar to resursi Sabiedrībā ir koncentrēti,
nevis sadrumstaloti. 2016. gadā darboties sāka Zvanu centrs ar vienotu pacientu pieraksta tālruni
68805050 un atzvana funkciju. Līdz ar to pacientiem ir ērtāk pieteikties konsultācijām un
izmeklējumiem, kā arī saņemt papildus informāciju.
Pārskata gadā, īstenojot atsevišķus pilnveidošanas darbus, Sabiedrība uzsākusi darbu tās
jaunajā finanšu uzskaites sistēmas platformā “Ozols”, kā funkcionalitāte maksimāli piemērota
Sabiedrības vajadzībām. Novērtējot Sabiedrības darbības specifikai pielāgoto programmu
sniegtos ieguvumus un priekšrocības, Sabiedrībā plānots ieviest arī specializētu pacientu
uzskaites sistēmu.
Pārskata gadā par svarīgu uzskatāms valsts pasūtījums trīs rezidentu apmācībai, ko
finansē no valsts budžeta līdzekļiem. Sabiedrības kolektīvam ir izdevies piesaistīt operējošu
otorinolaringologu un algologu, tādejādi paplašinot sniegto pakalpojumu klāstu t.sk. arī maksas.
Tāpat Sabiedrība aizvadītajā gadā aktīvi piesaistījusi dažādus speciālistus, tostarp arī bezmaksas
veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējus, tādus kā acu ārsts, urologs u.c., lai Rēzeknes un
tuvāko novadu iedzīvotājiem veselības aprūpe būtu vēl pieejamāka un tiktu sniegta tūlītēja
palīdzība.
Par īpašu ieguvumu 2016. gadā uzskatāma tieši operējošā otorinolaringologa piesaiste,
pateicoties kam, par spīti nebūt ne vieglajai situācijai veselības nozarē, Sabiedrībai, mērķtiecīgi
īstenojot savu darbību, ir izdevies paaugstināt veselības aprūpes pieejamību reģionā un
paplašināt ķirurģisko manipulāciju spektru. Tādējādi, jau kopš 2016. gada septembra Sabiedrībā
ir iespējams veikt visas standarta otorinolaringoloģiskās operācijas, tostarp, adenoīdu, deguna
starpsienas un deguna blakusdobuma operācijas, kas līdz šim Latvijas dienvidaustrumu reģiona
iedzīvotājiem galvenokārt tika veiktas tikai Jēkabpilī un atsevišķos gadījumos arī Ludzā.
Sabiedrības finanšu darbība
Kopējie pārskata perioda ieņēmumi sastāda 11 530 789 EUR jeb par 22% vairāk nekā
2015. gadā, tai skaitā neto apgrozījums 10 640 618 EUR un pārējie saimnieciskās darbības
ieņēmumi 890 171 EUR, pieaugums salīdzinājumā ar 2015. gadu sastāda attiecīgi 22% un 24%.

Kopējās pārskata perioda izmaksas (līdz peļņai pirms nodokļiem) veido 11 030 406 EUR,
no kurām kā galvenās izmaksu pozīcijas izdalāmas: personāla atlīdzība un valsts sociālās
apdrošināšanas obligāto iemaksu maksājumi (57%, samazinājums salīdzinājumā ar 2015. gadu
veido 2 procentpunktus) un pakalpojumu un materiālu iegādes izdevumi (16%, samazinājums
salīdzinājumā ar 2015. gadu veido 10 procentpunktus).
Sabiedrība pārskata periodu, līdzvērtīgi 2015. gadā novērotajai situācijai, pabeidza ar
peļņu 500 383 EUR apmērā.
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.
2014.- 2020. gada plānošanas periodā Veselības ministrijas pārraudzībā kopumā ir 6
specifiskie atbalsta mērķi, kas tostarp virzīti uz veselības veicināšanas pasākumu īstenošanu
prioritārajās veselības aprūpes jomās, ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu pieejamības
uzlabošanu, kā arī veselības pakalpojumu pieejamības uzlabošanu, attīstot veselības aprūpes
infrastruktūru. Lai gan 2016. gadā nacionālā mērogā netika uzsākta vairāku šo mērķu īstenošana,
sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RĒZEKNES SLIMNĪCA”, turpmāk- Sabiedrība:
1. sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas domi jeb projekta iesniedzēju ir izstrādājusi
potenciāli īstenojamo aktivitāšu projektu laika periodam no 2017. līdz 2019. gadam
9.2.4.2. “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai prioritārajās veselības
aprūpes jomās” specifiskā atbalsta mērķa ietvaros (kopējais šī mērķa realizēšanai
Latvijas teritorijā paredzētais finansējums veido 38 692 398 EUR);
2. sniegusi informāciju Veselības ministrijai par Sabiedrībā nodarbinātajām
ārstniecības personām un ārstniecības atbalsta personām, kā arī prognozējamo ārstu
skaitu, kurus pēc rezidentūras beigšanas Sabiedrība varētu nodrošināt ar darba vietu,
tādējādi sniedzot ieguldījumu Eiropas Sociālā fonda projektu ietvaros finansētu
pasākumu, kas vērsti uz ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas
uzlabošanu un pieejamības ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, kas
sniedz pakalpojumus prioritārajās veselības jomās iedzīvotājiem, kas dzīvo ārpus
Rīgas, uzlabošanu, plānošanā;
3. ieguvusi iespējas kā atbalsta saņēmējam 9.3.2. “Uzlabot kvalitatīvu veselības
aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un
nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem attīstot veselības aprūpes
infrastruktūru” specifiskā atbalsta mērķa ietvaros apgūt 3 969 502 EUR, īstenojot
dažāda veida aktivitātes infrastruktūras, kas daļēji vai pilnībā saistīta ar
neatliekamās medicīniskās palīdzības un veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu
četrās prioritārajās jomās (sirds un asinsvadi, onkoloģija, bērnu aprūpe un garīgā
veselība), uzlabošanai.
Tāpat, Sabiedrība aktīvi tiek
energoefektivitātes pasākumu īstenošanai.
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Notikumi pēc pārskata perioda pēdējā dienas
Kopš pārskata perioda beigām (31.12.2016.) 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.

