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                                                                                                PRITARTA 

            Šilutės rajono savivaldybės tarybos 

                                                                                                2014 m. balandţio 24 d. 

                                                                                                sprendimu Nr. T1-2058 

 

 

VŠĮ ŠILUTĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŢIŪROS CENTRO 

2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

Viešoji įstaiga Šilutės pirminės sveikatos prieţiūros centras (toliau tekste - Šilutės PSPC) 

pagal Lietuvos Respublikos sveikatos prieţiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra 

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Šilutės rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta 

viešoji sveikatos prieţiūros ne pelno siekianti įstaiga (toliau tekste - Įstaiga), teikianti asmens 

sveikatos prieţiūros paslaugas pagal sutartis su uţsakovais. 

Įstaigos misija – tapti asmens sveikatos prieţiūros įstaiga, teikiančia pacientams saugias, 

kokybiškas, atitinkančias pacientų poreikius ir interesus paslaugas, tinkamai naudojantis turimais 

ištekliais, stengiantis uţtikrinti pacientų privatumą, ţmogiškąją pagalbą ir orumą; aktyviai 

dalyvaujant visuomenės ir asmens sveikatos stiprinime bei mokyme; prisiimant atsakomybę uţ 

Įstaigos teikiamas asmens sveikatos prieţiūros paslaugas ţmonėms. 

Įstaigos vizija – akredituota pagal Lietuvos Sveikatos apsaugos ministerijos reikalavimus 

atitinkanti pirminės sveikatos prieţiūros įstaiga. 

Įstaigos tikslai ir uţdaviniai: 

- uţtikrinti ir nuolat gerinti teikiamų sveikatos prieţiūros paslaugų teikimo organizavimą, 

jų apimtis ir asortimentą; 

- uţtikrinti ir nuolat gerinti teikiamų sveikatos prieţiūros paslaugų kokybę, paslaugų 

prieinamumą, priimtinumą, tobulinant kokybės sistemos valdymą ir vidaus medicininį auditą; 

- gerinti sveikatos prieţiūros įstaigos darbo aplinką darbuotojams ir pacientams; 

- didinti ankstyvos diagnostikos ir prevencinių programų įgyvendinimo apimtis ir 

efektyvumą; 

- diegti naujas informacines technologijas plečiant informacinių technologijų panaudojimą 

pacientų registracijai, apskaitai, analizei ir kt.; 

- skatinti ir remti darbuotojų profesinį tobulėjimą; 

- didinti ūkinės-finansinės veiklos efektyvumą; 

- įtvirtinti nuostatą, kad pacientas pats svarbiausias sveikatos prieţiūros proceso dalyvis. 

Įstaiga savo  funkcijas atlieka vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, Valstybinės ligonių kasos prie sveikatos 

apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymais, viešosios įstaigos Šilutės pirminės sveikatos 

prieţiūros centro įstatais, patvirtintais 2010 m. balandţio 29 d. Šilutės rajono savivaldybės 

tarybos sprendimu Nr. T1-1356. 

Įstaigos steigėjas – Šilutės rajono savivaldybės taryba.  

 



Įsteigta įstaiga 1997 m. birţelio 26 d. Šilutės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 56 ir yra 

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos dalis. Įstaiga yra juridinis asmuo, turintis ūkinį-

finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitą banke. 

 3). VšĮ Šilutės pirminės sveikatos prieţiūros centro dalininko kapitalas. 
Vienintelis Įstaigos dalininkas – Šilutės rajono savivaldybė. Dalininko kapitalas 2013 metų 

pradţiai ir pabaigai sudaro 96.145,00 Lt. 

 

VšĮ Šilutės pirminės sveikatos prieţiūros centro licencija Nr. 291 išduota 1999 m. 

gruodţio 29 d. Valstybinės akreditavimo sveikatos prieţiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos. Vadovaudamasi licencijos nuostatomis Įstaiga teikia paslaugas: šeimos 

medicinos; akušerio; slaugos: bendrosios praktikos slauga, bendruomenės slauga, sergančiųjų 

cukriniu diabetu slauga; laboratorinės diagnostikos; slaugos-bendruomenės slaugos medicinos 

punktuose; greitosios medicinos pagalbos. Aukščiau minėta licencija atnaujinta 2013 m. spalio 

21 d. Licencija Nr. 0223 veiklai su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais išduota 2000 m. 

birţelio 13 d. Radiacinės saugos centro. Licencija Nr. 0922 odontologinės (pagalbos) ir burnos 

prieţiūros paslaugos veiklai išduota 2007 m. sausio 16 d. Lietuvos Respublikos Odontologų 

rūmų. 

Įstaiga veikia pagal sutartis su Klaipėdos teritorine ligonių kasa. 

Nuo 2006 m. Įstaiga yra Lietuvos Gydytojų vadovų sąjungos bei Lietuvos greitosios 

medicinos pagalbos įstaigų asociacijos narė. 

 

Struktūriniai pokyčiai 

2013 m. Įstaigoje struktūrinių pokyčių neįvyko. 

2013 m. gruodţio 31 d. VšĮ Šilutės pirminės sveikatos prieţiūros centre dirbo 104 

darbuotojai: iš jų 97 fiziniai asmenys dirbo pagrindinėse pareigose (91,58 et.) ir 7 fiziniai 

asmenys dirbo antraeilėse pareigose (1,75 et.).  

2013 m. etatų skaičius sumaţėjo nuo 94,38  iki 93,33 , o darbuotojų skaičius sumaţėjo 

nuo 108 iki 104. 

Įstaigos darbuotojų ir etatų skaičius ataskaitinių metų pabaigoje   

 1 lentelė 

Darbuotojai 

 

Etatai Fizinių asmenų, 

dirbančių 

pagrindiniame 

darbe 

Dirbantys 

antraeilėse 

pareigose 

Iki 35 

m. 

 

35-44 

m. 

45 -54 m. 55 – 64 

m. 

Daugiau 

kaip  65 m. 

     Iš viso: 93,33 97 7 4 13 12 16 5 

Iš jų: 

Gydytojai 9,4 10 4 3  1 5 2 

Odontologai 5,5 8  3   3 2 

Slaugytojai 31,75 30  1 10 11 7 1 

Akušeriai 0,75 1     1  

Kiti darbuotojai 45,93 48 3  

 

2013 m. lyginant su praėjusiais metais buvo skirtas didesnis dėmesys ţmogiškiesiams 

ištekliams. Įstaigos darbuotojai savo kvalifikaciją kėlė: gydytojai – 324 val. (2012 m. – 180 val.), 



sveikatos prieţiūros specialistai – 716 val. (2012 m. - 312 val.), kiti darbuotojai – 121 val. (2012 

m. – 136 val.). 

Vidutinis mėnesinis įstaigos darbuotojų darbo uţmokestis 2013 m. vienam etatui sudarė: 

administracijos – 5811,36 Lt; 

gydytojų – 4590,41 Lt; 

slaugytojų – 2055,84 Lt; 

kitų – 1872,42. 

Įstaigos darbuotojų vidutinis darbo uţmokestis Lt. 1 etatui, pagal ketvirčius: 

Laikotarpis Administracija Gydytojai Slaugytojai Kiti 

2013 m. I ketvirtis 3819  4736 1928 1801 

2013 m. II ketvirtis 9862* 4617 1838 1943 

2013 m. II ketvirtis 3675 4506 1916 1685 

2013 m. IV ketvirtis 3715 4665 2159 1830 

*Vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimu Nr. T1-762, 

Poliklinikos vyriausiam gydytojui buvo išmokėta 6 mėn. išeitinė išmoka ir piniginė 

kompensacija uţ 18 kalendorinių dienų nepanaudotų kasmetinių atostogų. Tai turėjo įtakos 

administracijos darbuotojų darbo uţmokesčio vidurkio didėjimui uţ vieną etatą. 

 

Medicininės paslaugos 

2013 m. gruodţio 31 d. prisirašiusių prie Poliklinikos gyventojų skaičius buvo 9203, iš 

kurių drausti – 8080. Per 2013 m. apdraustų prisirašiusiųjų skaičius padidėjo 47 gyventojais. 

2013 m. pokytis pagal mėnesius pateiktas 1 pav. 
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Prisirašiusių gyventojų skaičius prie Įstaigos 2009 - 2013 m.      2 

lentelė 

 2009 m. 2010 m. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

Prisirašę gyventojai 11 164 10 880 9 390 9233 9203 

Iš jų nedrausti 1200 1123 

  

Lyginti gyventojus su 2009-2011 m. nėra tikslu, nes keitėsi teisės aktai. Nuo 2011-05-25 

teisės aktais reglamentuotas Lietuvos piliečių, deklaravusių išvykimą į uţsienį, išbraukimas iš 



draudţiamųjų sąrašo. Poliklinika uţ Privalomuoju sveikatos draudimu neapdraustus asmenis 

finansavimo iš PSDF negauna. Todėl Poliklinikos finansinei būklei įtaką daro tik apdrausti 

prisirašę gyventojai.  

2013 m. prie Poliklinikos naujai prisirašė 1226 gyventojai, išvyko į uţsienį ar kitas 

sveikatos įstaigas 1250 gyventojų.  

Prie Poliklinikos prisirašiusiųjų vyresnio amţiaus gyventojų skaičius (3 lentelė) 

santykinai didėja. Lyginant su 2012 m. vyresnių nei 65 metų amţiaus pacientų skaičius buvo 

1375, o 2013 m. vyresnių nei 65 metų amţiaus pacientų skaičius – 1494 (t.y. 18,5 procento visų 

prisirašiusių gyventojų). 

 

 

Demografiniai rodikliai pagal amžių ir lytį.    

 3 lentelė 
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Bendras apsilankymų skaičius pas gydytojus sumaţėjo nuo 53920 kartų 2012 metais iki 

41932 kartus 2013 metais. Tuo pat metu sumaţėjo ir pacientų apsilankymo daţnumas pas 

gydytojus. Poliklinikoje 2013 metais vienas pacientas pas gydytoją lankėsi vidutiniškai 5,1 karto, 

(2012 m. – 5,8 , 2011 m. – 5,7). Dėl šio pokyčio sumaţėjo pacientų laukiančių pas gydytojus 

eilės. Nuolatos stebimų pacientų skaičius 2013 metų pabaigoje sudarė 3002. 

 

Šeimos ir kt.  gydytojų veiklos rezultatai    

                4 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Veiklos rodiklio pavadinimas Rodiklis Pokytis 

(+ / - ), proc. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

1 Bendras apsilankymų skaičius pas gydytojus 

(neįskaitant odontologų, psichiatrų) 

54183 53920 41932 -22 

2 Pacientų apsilankymo daţnumas pas gydytojus (kartais) 5,7 5,8 5,1 -12 

3 Bendras profilaktinių apsilankymų pas gydytojus 

skaičius 

12371 12462 16522 +33 

4 Nuolatos stebimų pacientų skaičius 2757 2780 3002 +8 

5 Gydytojų apsilankymų namuose (iškvietimų) skaičius 2948 2832 3205 +13 

 

Poliklinikoje 2013 metais pacientams buvo atlikta 21 proc. procedūrų daugiau nei 2012 

m., t.y. 28032. Padidėjo atliktų procedūrų skaičius, tenkantis vienam pacientui iki 3,0 (2012 m. – 

2,5). Taip pat, atlikta daugiau skatinamųjų paslaugų – 14959 (2012 m. – 9010). Chirurginiame 

kabinete atliktas procedūrų skaičius – 1168. Ambulatorinės operacijos chirurginiame kabinete 



atliktos – 63. Profilaktiniame kabinete slaugytojai atlikto 2348 profilaktinius patikrinimus, 

uţrašytos 76 spirogramos ir 1904 kardiogramos. 

Siekiant sumaţinti gyventojų sergamumą, 2013 m. buvo gauta 423 nemokamos sezoninio 

gripo vakcinos. Visos 423 nemokamos sezoninio gripo vakcinos buvo panaudotos tikslingai. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 29 str. 5 dalimi ir 

Lietuvos Respublikos Sveikatos ministro 2004-10-14 įsakymu Nr. V-716 „Dėl darbuotojų, kurie 

skiepijami darbdavio lėšomis, profesijų ir pareigybių sąrašo patvirtinimu“ (Ţin., 2004, Nr. 155-

5664) buvo paskiepyta 20 Įtaigos darbuotojų, kurie pageidavo skiepytis sezonine gripo vakcina. 

Pagerėjo vaikų planinės imunizacijos rodikliai ataskaitiniais metais: Hepatito B vakcina 

paskiepyta vaikų (1 m.) – 98 proc.; Difterijos, stabligės, kokliušo, poliomelito, B tipo 

Haemophilus influenzae infekcijos vakcina paskiepyta vaikų (1 m.) – 100 proc.; Difterijos, 

stabligės, kokliušo, poliomelito vakcina paskiepyta vaikų (6 m.) – 91 proc. 

 

Slaugos procedūrų ir kt. rodikliai                                                                              5 

lentelė 

Eil. 

Nr. 

Veiklos rodiklio pavadinimas Rodiklis Pokytis 

(+ / - ), proc. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

1 Atlikta procedūrų  21114 23181 28032 +21 

2 Atlikta skatinamųjų paslaugų 8142 9010 14959 +66 

3 Slaugytojų apsilankymai namuose - 4289 4358 +1,6 

4 Gripo vakcinomis paskiepyta - 468 423 -9,6 

5 Vaikų planinės imunizacijos rodikliai: 

5.1 Hepatito B vakcina paskiepyta vaikų (1 m.)  91 % 95,1 % 98 % padidėjo 

5.2 Difterijos, stabligės, kokliušo, poliomelito, B tipo 

Haemophilus influenzae infekcijos vakcina paskiepyta 

vaikų (1 m.) 

93 % 97,6 % 100 % padidėjo 

5.3 Difterijos, stabligės, kokliušo, poliomelito, B tipo 

Haemophilus influenzae infekcijos vakcina paskiepyta 

vaikų (2 m.) 

84% 97,9% 93% sumaţėjo 

5.4 Difterijos, stabligės, kokliušo, poliomelito vakcina 

paskiepyta vaikų (6 m.) 

92 % 89,8 % 91 % padidėjo 

5.5 Difterijos, stabligės, kokliušo, poliomelito vakcina 

paskiepyta vaikų (7 m.) 

92% 100% 100% nekito 

5.6 Difterijos, stabligės, kokliušo, poliomelito vakcina 

paskiepyta vaikų (8 m.) 

94% 100% 100% nekito 

5.7 Difterijos, stabligės vakcina paskiepyta vaikų (15 m.) 88 % 93,1 % 87 % sumaţėjo 

5.8 Difterijos, stabligės vakcina paskiepyta vaikų (16 m.) 96 % 100 % 99 % sumaţėjo 

5.9 Difterijos, stabligės vakcina paskiepyta vaikų (17 m.) 99 % 100 % 98 % sumaţėjo 

5.10 Tymų, raudoniukės, epideminio parotito vakcina 

paskiepyta vaikų (1 m.) 

86 % 92,7 % 66 % sumaţėjo 

5.11 Tymų, raudoniukės, epideminio parotito vakcina 

paskiepyta vaikų (2 m.) 

91 % 100 % 100 % nekito 

5.12 Tymų, raudoniukės, epideminio parotito vakcina 

paskiepyta vaikų (6 m.) 

93 % 89,8 % 91 % padidėjo 



5.13 Tymų, raudoniukės, epideminio parotito vakcina 

paskiepyta vaikų (7 m.) 

90 % 100 % 100 % nekito 

5.14 Tymų, raudoniukės, epideminio parotito vakcina 

paskiepyta vaikų (8 m.) 

94 % 100 % 100 % nekito 

 

Poliklinikoje tyrimai atliekami vadovaujantis reglamentuojančiomis šeimos gydytojo MN 

14:2005 ir Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos 2005-12-05 įsakymu Nr. V-

943. 

Per ataskaitinį laikotarpį bendras klinikinėje laboratorijoje atliktų tyrimų skaičius 

sumaţėjo iki 40668 tyrimų (2012 m. – 41252). Sumaţėjo ir tyrimų skaičius tenkantis vienam 

pacientui – 3,03 (2012 m. – 4,47).  

 

 

 

Klinikinės diagnostinės laboratorijos veiklos rezultatai                                        6 lentelė 
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 2013 metais suaktyvėjo odontologų profilaktinis darbas. Per 2013 m. apsilankė 2749 

pacientai, tačiau bendras apsilankymų skaičius sumaţėjo lyginant su 2012 metais. 3,4 kartus 

daugiau atlikta burnos higienos paslaugų lyginant su 2012 metais. 

 Vaikų krūminių dantų dengimas silantinėmis medţiagomis atliekamas vaikams nuo 6 

iki 14 metų. Ataskaitiniais metais vaikams silantinėmis medţiagomis buvo padengti 788 dantys. 

 

Odontologijos skyriaus veiklos rodikliai                                                               7 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Veiklos rodiklio pavadinimas              Rodiklis Pokytis 

(+ / - ), proc. 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

1 Bendras apsilankymų skaičius pas odontologus 15169 14651 14486 -1 

2 Atlikta profilaktinių patikrinimų 1539 2550 2749 +7,8 

3 Atlikta burnos higienos paslaugų - 155 532 +243 

4 Atliktas vaikų krūminių dantų dengimas 

silantinėmis medţiagomis (6-14 metų)  

(nurodytas padengtas dantų skaičius) 

1592 864 788 -8,8 

2013 m. odontologijos skyrius pradėjo gaminti termoplastinius dantų protezus. 2013 m. 

buvo pagamintos 25 termoplastinės plokštelės. 



 

Uţtikrinant GMP (toliau tekste – GMP) paslaugų teikimą Šilutės rajono savivaldybės 

teritorijoje ir paribio rajonuose visą parą, GMP paslaugas dienos ir nakties metu teikia trys 

brigados. Nuo 2013 m. lapkričio 1 d. Šilutės rajono savivaldybės taryba 2013 m. spalio 24 d. 

sprendimu Nr. T1-902 ,,Dėl greitosios medicinos pagalbos dispečerinės paslaugų perdavimo”, 

Šilutės PSPC Greitosios medicinos pagalbos dispečerinės funkcijos vykdymas perduotas 

viešosios įstaigos Klaipėdos Greitosios medicinos pagalbos stočiai.  

Ataskaitiniais metai GMP bendras iškvietimų skaičius padidėjo iki 7767 (2012 m. – 

6755). GMP 2013 m. vyko į 7609 iškvietimus (158 kviečiantiesiams buvo atsakyta dėl 

iškvietimo nepagrįstumo). 215 iškvietimų buvo be rezultatų. Medicinos pagalba suteikta 7394 

asmenims. Į stacionarą nuveţtų ir hospitalizuotų pacientų skaičius padidėjo ir sudarė 2878. 

 

 

Greitosios medicinos pagalbos veiklos rezultatai                                                   8 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Veiklos rodiklio pavadinimas              Rodiklis Pokytis (+ / - ), 

proc. 2012 m. 2013 m. 

1 Bendras iškvietimų skaičius 6755 7767 +15 

2 Atsakyta dėl išvykimo nepagrįstumo 43 158 +267 

3 Vykdyta iškvietimų 6712 7609 +13 

4 Iškvietimai be rezultato 187 215 +15 

5 Asmenų, kuriems suteikta med. pagalba  6525 7394 +13 

 Iš jų: 

5.1 Nelaimingų atsitikimų 1065 1051 -1,3 

5.2 Ūmių susirgimų ir būklių 4821 5532 +15 

5.3 Nėštumo ir pogimdyminio laikotarpio patologijos 6 37 +517 

5.4 Gimdyvių 91 63 -31 

5.5 Perveţimų 542 711 +31 

6 Mokamų perveţimų 247 260 +5 

7 Pacientų, nuveţtų į stacionarą skaičius, iš jų: 4088 4246 +4 

7.1 Hospitalizuota  2072 2878 +39 

 

Poliklinika dalyvauja prevencinėse programose. 2013 m. pagal prevencines programas 

atlikta 3129. 

Ataskaitiniais metais gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencine programa pasinaudoti 

pakviestos 633 moterys, iš jų 315 patikrintos. Pagal šią prevencinę programą tikrinimo paslauga 

yra atliekama kartą per tris metus, todėl 2013 m. buvo atlikta maţiau patikrinimų.  

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėţio atliekamos kartą per du metus. Pagal 

šią prevencinę programą 2013 m. prevenciškai tyrėsi 286 (20,8 proc. nuo prisirašiusiųjų skaičiaus) 

moterys. 

2013 metais dėl priešinės liaukos (prostatos) vėţio ankstyvosios diagnostikos programoje 

dalyvavo 487 vyrai 50-75 metų ir vyrai nuo 45 metų, jei jų tėvai ar broliai sirgo priešinės liaukos 

vėţiu. 2012 m. ši paslauga suteikta 367 pacientams.  



Storosios ţarnos vėţio ankstyvosios diagnostikos prevencijos programa asmenims, kurie 

yra 50-74 metų amţiaus atliekama kartą per du metus. Pagal šią prevencinę programą 2013 m. 

patikrinta 530 pacientų. 

Viso 2013 m. piktybiniai navikai pirmą kartą išaiškinti 14 pacientų arba 0,15 proc. visų 

prisirašiusiųjų prie Poliklinikos. 

Asmens priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei atrankos ir prevencijos 

programa atliekama vyrams nuo 40-55 metų ir moterims nuo 50-65 metų. 2013 metais patikrinti 

878 pacientai. 

2012-2013 m. vykdytos prevencinės programos, finansuojamos iš PSDF bei VB lėšų 9 

lentelė 

Eil.nr. Vykdytos prevencinės programos  

 

Suteiktų paslaugų kiekis (skaičiais ir procentais) 

2012 m. 2013 m. 

1. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos vykdymas: 

1.1 įstaigoje prisirašiusių moterų (25-60 m.) 2250 2241 

1.2 atlikta informavimo paslauga 827 (36,7 proc.) 851 (37,9 proc.) 

1.3 suteikta paslaugų pagal programą 441 (53,3 proc.) 315 (49,8 proc.) 

2. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėţio finansavimo programos vykdymas: 

2.1 įstaigoje prisirašiusių moterų (50-69 m.) 1287 1377 

2.2 suteikta paslaugų pagal programą 350 (27,2 proc.) 286 (20,8 proc.) 

3. Priešinės liaukos vėţio ankstyvosios diagnostikos programos vykdymas: 

3.1 įstaigoje prisirašiusių vyrų (50-75m.) 1415 1437 

3.2 suteikta paslaugų pagal programą 367 (26 proc.) 487 (33,9 proc.) 

4. Storosios ţarnos vėţio ankstyvosios diagnostikos programos vykdymas: 

4.1 įstaigoje prisirašiusių pacientų (50-74 m.) 2833 3039 

4.2 suteikta paslaugų pagal programą 1398 (48,1 proc.) 530 (17,4 proc.) 

5. Pacientams, dalyvavusiems aukščiau 

minėtose programose, išaiškintų 

piktybinių navikų iš viso: 

35 (0,38 proc. visų 

prisirašiusių prie 

įstaigos) 

14 (0,15 proc. visų 

prisirašiusių prie 

įstaigos) 

6. Asmenų, priskiriamų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir 

prevencijos programos vykdymas: 

6.1 įstaigoje prisirašiusių pacientų (vyrų (40-

55m.); moterų (50-65 m.)) 

1245/1082 

 

1223/1138 

 

6.2 suteikta paslaugų pagal programą 876 (37,7 proc.) 878 (37,2 proc.) 

 

Uţtikrinant Tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės 2011-2014 metų programos, 

patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010-12-03 įsakymu Nr. V-1033 

,,Dėl tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės 2011-2014 metų programos patvirtinimo“, bei 

Lietuvos medicinos normos MN 14:2005 ir kt. teisės aktų nuostatas, įstaigoje vykdyta 

tuberkuliozės profilaktika.  

2013 m. Tuberkuliozės rizikos grupėje esančių vaikų skaičius – 149, iš jų 86 proc. t.y., 

128 vaikams atlikti tuberkulino mėginiai. 21 vaikui tuberkulino mėginys neatliktas, nes 2012 m. 



paraudimo nebuvo ir gydytojai paliko sekimui. Atlikti ar neatlikti tuberkulino mėginį sprendţia 

gydantis gydytojas. 

2013 m. Poliklinikoje prirašytų 7 m. amţiaus vaikų skaičius – 59, iš jų visiems 59 atlikti 

tuberkulino mėginiai. Tai sudaro 100 proc. Iš atliktų 128 tuberkulino mėginių, teigiami atvejai 

nustatyti 22 vaikams, t.y., 17,19 proc. 17 vaikų nusiųsti konsultuotis pas gydytojus specialistus. 

2013 m. suaugusių rizikos grupėje buvo 490 pacientų, iš jų rentgenologiškai patikrinti 

416, t.y., 85 proc. esančių rizikos grupėje. 

2013 m. dėl plaučių tuberkuliozės patikrinti 2944 gyventojai (2012 m. – 2452), iš jų 

rasta teigiamų atvejų – 21, o tai sudaro 0,71 proc. tikrintų gyventojų.  

Tuberkuliozės profilaktikos veiklos rezultatai                                       

10 lentelė 

Eil. 

Nr. 

Veiklos rodiklio pavadinimas  
2011 m. 2012 m. 2013 m. 

1 Vaikams įrašytiems rizikos grupėje atlikta 

tuberkulino mėginių 

88,1 proc. 86,62 proc. 86 proc. 

2 7 m. vaikams, įrašytiems rizikos grupėje 

atlikta tuberkulino mėginių 

85,48 proc. 100 proc. 100 proc. 

3 Rasta teigiamų tuberkulino mėginių 28,86 proc. 21,67 proc. 18 proc. 

4 Patikrinta suaugusių dėl TB 

(rengenologiškai) 

63,98 proc. 84 proc. 85 proc. 

5 Rastas teigiamas TB rezultatas 0,23 proc. 0,37 proc. 0,71 proc. 

 

2013 m. lapkričio 1-30 d. vykdyta VšĮ Šilutės pirminės sveikatos prieţiūros centro 

pacientų pakartotinė anketinė anoniminė apklausa (toliau – tyrimas). Tyrimo metu buvo 

siekiama išanalizuoti pacientų nuomonės pokytį apie Poliklinikoje teikiamų paslaugų kokybę. 

Tyrime dalyvavo 187 respondentai, kurie per 2013 m. naudojosi GMP, šeimos gydytojo, 

gydytojo akušerio ginekologo, gydytojo chirurgo, slaugytojų paslaugomis. Gauti tyrimo 

rezultatai parodė, kad 2013 m. Poliklinikoje teikiamų asmens sveikatos prieţiūros paslaugų 

kokybę vertino labai gerai ir gerai 89,2 proc. respondentų. 

 

Įstaigos finansinės veiklos rezultatai 

 

2013 m. įstaigos pagrindinės veiklos perviršis 91797,00 Lt. 

Kitos veiklos pajamos 8430,00 Lt. 

Iš viso 2013 m. veiklos perviršis 100227,00 Lt. 

Finansinės ir investicinės veiklos deficitas -1751989,00 Lt. 

Bendrasis rezultatas (deficitas) -1651762,00 Lt. 

 

Pajamų ir sąnaudų analizės palyginimas     

  11 lentelėje 

STRAIPSNIAI 
Ataskaitinio 

laikotarpio 

Praėjusio 

ataskaitinio Skirtumas 

Pokytis 

procentais 



laikotarpio 

1. PAGRINDINĖS VEIKLOS 

PAJAMOS 4797591 4992625 -195034 

-3,9% 

1.1. FINANSAVIMO PAJAMOS 54146 123728 -69582 -56,2% 

1.1.1. Iš valstybės biudţeto 0 0 0 - 

1.1.2. Iš ES uţsienio valstybių ir tarptautinių 

organizacijų lėšų 25145 82286 -57141 

 

-69,4% 

1.1.3. Iš kitų finansavimo šaltinių 29001 41442 -12441 -30% 

1.2. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS 

PAJAMOS 4743445 4868897 -125452 

 

-2,6% 

1.2.1. Pagrindinės veiklos pajamas iš PSDF 4098127 4380877 -282750 -6,5% 

1.2.2. Pagrindinės veiklos  pajamas uţ 

mokamas paslaugas 641294 484861 156433 

 

24,4% 

1.2.3. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų 

pajamų suma 4024 3159 865 

 

21,5% 

2. PAGRINDINĖS VEIKLOS 

SĄNAUDOS 4705794 4871906 -166112 

-3,4% 

2.1. Darbuotojų darbo uţmokesčio ir 

socialinio draudimo 3658100 3611358 46742 

 

1,3% 

2.2. Nusidėvėjimo ir amortizacijos 191958 308355 -116397 -37,7% 

2.3. Komunalinių paslaugų ir ryšių 177983 169986 7997 4,5% 

2.4. Transporto 202295 186879 15416 7,6% 

2.5. Kvalifikacijos kėlimo 2589 3978 -1389 -34,9% 

2.6. Paprastojo remonto ir eksploatavimo 14383 15884 -1501 -9,4% 

2.7. Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 332634 309159 23475 7,1% 

2.8. Nuomos 3225 7569 -4344 -57,4% 

2.9. Finansavimo 0 0 0 - 

2.10. Kitų paslaugų 97731 227727 -129996 -57,1% 

2.11. Kitos 24896 31011 -6115 -19,7% 

3. PAGRINDINĖS VEIKLOS 

PERVIRŠIS AR DEFICITAS 91797 120719 -28922 

-24% 

3.1. Kitos veiklos pajamos 8430 1359 7071 83,9% 

4. Finansinės ir investicinės veiklos 

rezultatas -1751989 35169 1716820 

-98% 

5. GRYNASIS VEIKLOS 

REZULTATAS -1651762 157247 1494515 

90,5% 

    

2013 m. Finansavimo pajamos sumaţėjo (1.1), ir jas sudarė: 

Iš ES, uţsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų (1.1.2): 

Amortizuota dotacija IMT  17521,00 Lt. 

Darbo birţos dotacija   7624,00 Lt. 

Iš kitų finansavimo šaltinių (1.1.3): 



Amortizuota dotacija IMT  167,00 Lt.   

Panaudota nemokama vakcina 27046,00 Lt. 

2% iš gyventojų   1788,00 Lt.  

Ataskaitiniais metais suteiktų paslaugų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau 

tekste - PSDF) sumaţėjo 282750,00 Lt. (1.2.1). PSDF lėšų sumaţėjimui įtakos turėjo: GMP 

statistinio aptarnaujamų gyventojų skaičiaus sumaţėjimas rajone; GMP dispečerinės tarnybos 

teikiamų paslaugų perdavimas; sumaţėjęs įkainis slaugos paslaugų namuose vienam 

aptarnaujamam gyventojui. 

Mokamos paslaugos (1.2.2) iš kitų juridinių ir fizinių asmenų 2013 m. padidėjo 

157298,00 Lt., dėl mokamų odontologinių paslaugų teikiamų prie UAB „Sveikatos darna“ ir VšĮ 

Juknaičių ambulatorijų prirašytiems gyventojams. 

Pagrindinės veiklos bendrosios sąnaudos (2) 2013 m. sumaţėjo 166112,00 Lt. arba 3,4%. 

Didţiausią dalį sudarė darbuotojų darbo uţmokestis ir socialinis draudimas (2.1), kuris padidėjo 

1,3%. Mokos fondas siekia 77,1% pagrindinių veiklos pajamų (nustatytas 78%). 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos (2.2) 2013 m sumaţėjo dėl pasibaigusio 

nusidėvėjimo. Labiausiai sumaţėjo sąnaudos uţ šildymo paslaugas. Elektra ir ryšiai pabrango dėl 

GMP automobiliuose įrengtos naujos skaitmeninio radijo ryšio įrangos. Kitos komunalinės 

paslaugos padidėjo dėl nuotekų tinklų remonto. Degalų sąnaudos padidėjo dėl kainų pakilimo. 

Atsargos padidėjo dėl laboratorinių tyrimų atliekamų uţ įstaigos ribų, o sumaţėjo dėl maţiau 

įsigyto inventoriaus iki 1000 Lt. Išlaidos vaistams ir medicinos priemonėms sudaro 5,7% nuo 

pagrindinių veiklos pajamų. Nuomos sąnaudos sumaţėjo atlikus viešąjį pirkimą dėl GMP 

naudojamų deguonies balionų. Kitos paslaugos sumaţėjo – medicininės įrangos prieţiūros 

darbai, specialistų konsultacijos, audito paslaugos. 

Finansinės ir investicinės veiklos (4) deficitą įtakojo AB Ūkio bankas bankrotas, kuriame 

Poliklinika 2013 m. neteko 1753822,00 Lt. 

Ataskaitiniais metais Poliklinika ilgalaikių įsipareigojimų neturi. 

Trumpalaikių įsipareigojimų didţiausią dalį sudaro: 

Tiekėjams mokėtinos sumos  36391,00 Lt., iš jų didţiausios: 

UAB „Lietuva Statoil”  11491,00 Lt; 

UAB Šilutės šilumos tinklai 9072,00 Lt; 

VšĮ Šilutės ligoninė  4213,00 Lt; 

UAB Energijos tiekimas  2438,00 Lt; 

Šilutės raj. savivaldybės administracija 2212,00 Lt; 

UAB Sosdiagnostika  2181,00 Lt; 

UAB Limeta   1506,00 Lt; 

TEO LT AB   1063,00 Lt. 

Įsiskolinimas uţ nepanaudotas atostogas metų pabaigai sudarė 169737,00 Lt. 

Per vienerius metus gautinos sumos – 263488,00 Lt., iš kurių didţiausias sumas sudaro: 

Klaipėdos teritorinė ligonių kasa  254500,00 Lt; 

VšĮ Juknaičių ambulatorija   4230,00 Lt; 

VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė  2305,00 Lt; 

UAB Šilutės šeimos gydytojų centras  832,00 Lt. 



 

Poliklinikos ūkinės veiklos rezultatai 

2013 metams priimti įsipareigojimai įgyvendinti. 

Įsigyta - Mašinos ir įrengimai –  103276,00 Lt, tame tarpe: 

mikroskopas binokuliarinis  4282,00 Lt; 

analizatorius    47916,00 Lt; 

skaitmeninio ryšio įranga GMP automobiliuose  49078,00 Lt; 

dujų įrangos komplektas į automobilį 2000,00 Lt. 

Įsigyti baldai ir biuro įranga– 4756,00 Lt, tame tarpe: 

kompiuterinė įranga 3679,00 Lt; 

kasos aparatas   1077,00 Lt. 

Kitas įsigytas ilgalaikis materialus turtas - 1550,00 Lt, t.y., šarvuotos lauko durys 

Ramučių medicinos punkte. 

Įsigytas ūkinis ir medicininis inventorius – 22107,00 Lt., iš jų 17999,00 Lt. poliklinikos 

pastato laiptinėse ir koridoriuose įrengti infroraudonųjų spindulių šildytuvai. 

4). VšĮ Šilutės pirminės sveikatos prieţiūros centro gautos lėšos ir jų panaudojimas per 

2013 m. 

Pinigų likutis metų pradţioje – 2.180.132,00Lt. 

Įplaukos – 4.786.206,00 Lt. 

Iš ES, uţsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų – 8.375,00 Lt. 

Iš kitų šaltinių – 1.788,00 Lt. 

Uţ suteiktas paslaugas iš pirkėjų – 4.749.915,00 Lt. 

Gautos palūkanos – 2.281,00 Lt. 

Kitos įplaukos – 23.847,00 Lt. 

Išmokos – 6.373.776,00 Lt. 

Darbo uţmokestis ir socialinis draudimas – 3.630.238,00 Lt. 

Komunalinių paslaugų ir ryšių – 184.946,00 Lt. 

Transporto – 218.686,00 Lt. 

Kvalifikacijos kėlimo – 2.589,00 Lt. 

Paprastojo remonto ir eksploatavimo – 14.367,00 Lt. 

Atsargų įsigijimo – 309.714,00 Lt. 

Nuomos – 2.830,00 Lt. 

Kitų paslaugų įsigijimo – 93.624,00 Lt. 

Sumokėtos palūkanos – 412,00 Lt. 

Kitos išmokos – 22.734,00 Lt. 

Ilgalaikio turto įsigijimas – 110.852,00 Lt. 

Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimas – 28.962,00 Lt. 

Kiti finansinės veiklos pinigų srautai (AB Ūkio banke prarasta pinigų suma) – 

1.753.822,00 Lt.  

Pinigų likutis laikotarpio pabaigoje -592562,00 Lt. 

 

Poliklinikos valdymo išlaidos ataskaitiniais 2013 metais, lyginant su 2012 metais 

sumaţėjo, nes sumaţėjo darbo uţmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos: sumaţėjo kintamoji 

vyr. gydytojo atlyginimo dalis, pusmetį nebuvo skaičiuojamas vyr. gydytojo darbo uţmokestis. 
 

 

Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms*   12 lentelė 

 2013 m. 2012 m. 

Valdymo išlaidos 4,52 proc. 6,72 proc. 
 

 



*Sąnaudos, susijusios su įstaigos vyriausiojo gydytojo, vyr. finansininko, buhalterijos, 

biuro administratoriaus, kompiuterių sistemos specialisto, viešųjų pirkimų specialisto, asmens 

atsakingo uţ darbuotojų sauga darbo uţmokesčiu, socialiniu draudimu, garantiniu fondu. 

5). VšĮ Šilutės pirminės sveikatos prieţiūros centro sąnaudos valdymo išlaidoms, Lt: 

darbo uţmokestis ir socialinis draudimas – 182.664,00; 

komunalinės paslaugos – 10.268,00; 

kvalifikacijos kėlimas - 709,00; 

ūkinės ir raštinės reikmenys – 6.986,00; 

nusidėvėjimas ir amortizacija – 7.054,00; 

nuvertėjimo sąnaudos – 9.671,00.  

 

6). Duomenys apie VšĮ Šilutės pirminės sveikatos prieţiūros centro vadovą, įstaigos išlaidos 

vadovo darbo uţmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms.  

2013 m. Įstaigos vadovo darbo uţmokestis – 15.888,00; 

Kintamoji dalis – 5.840,00; 

Išeitinė kompensacija – 32.623,00*; 

Atostoginiai – 5.574,00; 

Viso: 59.925,00. 

Socialinis draudimas – 18.565,00. 

*Vadovaujantis Šilutės rajono savivaldybės tarybos 2013-04-25 sprendimu Nr. T1-762, 

Įstaigos vadovui buvo išmokėta 6 mėn. išeitinė išmoka ir piniginė kompensacija uţ 18 

kalendorinių dienų nepanaudotų kasmetinių atostogų.  

 

1) 2014 metais numatyti VšĮ Šilutės pirminės sveikatos prieţiūros centro veiklos planai: 

• uţbaigti metus su teigiamu Įstaigos veiklos finansiniu rezultatu ir siekti, kad 2014 m. 

Įstaigos finansinis rezultatas (perviršis) sudarytų nuo 0,5% iki 10,0% visų Įstaigos 

gaunamų pajamų; 

• neviršyti Šilutės rajono savivaldybės tarybos nustatyto išlaidų normatyvo darbo 

uţmokesčiui kartu su mokesčiu socialiniam draudimui nuo visų gaunamų pajamų; 

• siekti, kad 2014 m. Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis neviršytų 18% visų 

išlaidų; 

• dalyvauti ES lėšomis finansuojamame projekte ,,Klaipėdos regiono sveikatos prieţiūros 

įstaigų e-sveikatos tinklo sukūrimas ir sklaida“; 

• teikti paslaugas, apmokamas iš fizinių ir juridinių asmenų lėšų, vadovaujantis teisės aktų 

nustatyta tvarka ir taip pritraukti papildomą finansavimą;  

• padidinti prie Įstaigos prisirašiusiųjų draustų asmenų skaičių; 

• vykdyti vieną gyventojų apklausą dėl pacientų pasitenkinimo Įstaigos teikiamomis 

paslaugomis, medicinos personalo bendravimo bei darbo kokybės lygio nustatymo. 

Uţtikrinti, kad pacientų pasitenkinimo Įstaigos teikiamomis paslaugomis ir personalo 

darbo kokybe lygis būtų ne maţesnis kaip 70%; 

• siekti, kad pasitvirtinusių gautų skundų skaičius neviršytų 3 per metus; 

• siekiant uţtikrinti galimybę visiems pacientams gauti aukštos kokybės paslaugas 

Įstaigoje, atlikti teikiamų paslaugų vidinį medicininį auditą. Parengti reikalingas kokybės 

vadybos sistemos tvarkas, procedūras ir aprašymus; 

• siekti, kad Įstaigos darbuotojų kaita nesudarytų daugiau kaip 15% nuo visų Įstaigoje 

dirbančių darbuotojų; 

• uţtikrinti prioritetinių paslaugų teikimą, vadovaujantis 2014 m. asmens sveikatos 

prieţiūros paslaugų išlaidų kompensavimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo 

biudţeto prioritetinių krypčių sąrašu; 

• aprūpinti šeimos gydytojus šiuolaikine kompiuterine technika ir programine įranga, 

siekiant palengvinti gydytojų darbo sąlygas ir uţtikrinanti pacientų aptarnavimo kokybę; 



• įdiegti elektroninę pacientų registraciją pas gydytojus. 

2) 2014 metais numatytos VšĮ Šilutės pirminės sveikatos prieţiūros centro finansinės 

prognozės: 

2014 m. planuojamos pajamos 4.266.600,00 Lt. (Iš privalomojo sveikatos draudimo 

fondo – 3.716.600 Lt., iš kitų juridinių ir fizinių asmenų – 550.000,00 Lt.) 

2014 m. planuojamos sąnaudos – 4.266.600,00 Lt. Iš kurių:  

Darbo uţmokestis ir socialinis draudimas – 3.328.000,00 Lt. 

Komunalinės paslaugos ir ryšiai – 168.900,00 Lt. 

Transportas – 202.600,00 Lt. 

Kvalifikacijos kėlimas – 2.500,00 Lt. 

Paprastojo remonto ir eksploatavimo – 70.000,00 Lt. 

Atsargų įsigijimas – 330.000,00 Lt (Iš kurių: medikamentai, spec. apranga, švaros ir 

valymo priemonės, medicininis inventorius, raštinės reikmenys, kitos atsargos). 

Veiklos nuoma – 3.000,00 Lt. 

Kitos paslaugos – 38.000,00 Lt. 

Kitos sąnaudos – 10.000,00 Lt. 

Ilgalaikio turto įsigijimas – 113.600,00 Lt (Iš kurių: kompiuterinė įranga, diabetinės 

pėdos įranga, elektrokardiografas, mikrovariklis, dentalinis rentgeno aparatas).  

 

 

Vyriausiasis gydytojas      

 Liutauras Indriuška 

 


