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CENTRO 2018 METV VEIKLOS ATASKAITOS IRVADOVO TARNYBINIO
ATLYGINIMO KINTAMOSIOS DALIES NUSTATYMO
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Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 16 str. 2 d. 19 p., Vie5ojo
sektoriaus subjeklo metines veiklos ataskaitos ir vie5ojo sektoriaus subjektq grupes metines veiklos
ataskaitos rengimo tvarkos apra5o, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2019 m. vasario
13 d. nutarimu Nr. 135 ,,D61 Vie5ojo sektoriaus subjekto metinds veiklos ataskaitos ir vie5ojo
sektoriaus subjektq grupds metines veiklos ataskaitos rengimo tvarkos apraBo pawirtinimo",4 ir 18
p., Lietuvos Respublikos sveikatos prieZirlros fstaigq istatymo 15t str. 6 d., 28 str. 3 p. ir 8 p.,
Kalvarijos savivaldybes tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kalvarijos savivaldybes tarybos
2014 m. balandzio 24 d. sprendimu Nr. T-44-1 ,,De1 Kalvarijos savivaldybes tarybos veiklos
reglamento", 236 p., Kalvarijos savivaldybes taryba n u s p r e n d L i a :

1. Pritarti vieiosios istaigos Kalvarijos pirmines sveikatos prieZiiiros centro 2018 metq
veiklos ataskaitai (pridedama).

2' Nustatyti vie5osios istaigos Kalvarijos pirmin6s sveikatos prieZiuros centro vadolui nuo
2019 m. geguZes I d. iki 2020 m. balandZio 30 d. tamybinio atlyginimo kintamosios dalies procent4
30.

Sis sprendimas per vien4 menesi nuo fsigaliojimo (iteikimo, paskelbimo) dienos gali btti
skundZiamas Lietuvos administraciniq gindq komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisves
al. 36, Kaunas) I 'ietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniq gindq nagrinejimo tvarkos
istatymo nqsta
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PRITARTA
Kalvarij os savivaldyb6s tarybos
2019 m. balandZio 30 d. sprendimu Nr. T-65
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pRrEzroRos cENrRo

1. Informacija apie vieSosios istaigos veiklos tikslus, pobtrdi ir veiklos rezultatus per
finansinius metus.

Vie5oji istaiga Kalvarijos PSPC yra juridinis asmuo, turintis iikini, finansini, organizacinj ir
teisini savarankiSkumq, savo antspaud4, s4skaitas banke. fstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Sveikatos prieZi[ros istaigq, Sveikatos sistemos, Vie5qjq lstaigq,
Sveikatos draudimo ir kitais istatymais ir teises aktais bei VSl Kalvarijos PSPC istatais. {staiga yra
ribotos turtines atsakomybes juridinis asmuo. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Steigejas
uZ istaigos prievoles atsako tik ta sum4 kuri4 ineSe i istaigos turt4. {staigos veikla - neterminuota.
Vie5osios istaigos steige.jas (dalininkas) - Kalvarijos savivaldybes taryba. VSl Kalvarijos PSPC
lregistruota Marijampoles rajono tarybos sprendimu 1997 m. birlelio 5 d. Nr. 3-21 .

Pagrindiniai V5[ Kalvarijos PSPC veiklos tikslai: gerinti Kalvarijos savivaldybes gyventojq
sveikat4, sumazinti gyventojq sergamum4 ir mirtingum4, kokybiikai teikti medicinos paslaugas.
Pirmines sveikatos prieZitiros centras organizuoja ir teikia kvalifikuotas pirminds asmens sveikatos
prieZiiiros paslaugas (ambulatorines) Kalvarijos savivaldybes gyventojams. Sios paslaugos
teikiamos istaigoje ir pacientq namuose. Esant biitinybei, asmens sveikatos prieZilros paslaugos
teikiamos visos Lietuvos Respublikos gyventojams, uZsieniediams, asmenims be pilietybes.

{staigoje veikia keturi Seimos gydytojq kabinetai, vienas vidaus ligq gydytojo kabinetas, du
vaikq ligq Cyd).tojq kabinetai, gydytojo aku5erio ginekologo kabinetas, gydytojo chirurgo
kabinetas, gyd),tojq odontologq kabinetas ir EKG kabinetas, laboratorijoje atliekami laboratoriniai
tyrimai, 4 kaimo medicinos punktai (Akmenynq, Jungenq, Jusevidiq, Liubavo).

1999 m. geguZes 19 d. istaigai iSduotoje licencijoje suteikta teise uZsiimti asmens sveikatos
prieZitros veikia ir teikti Sias paslaugas:

o pirmines ambulatorines asmens sveikatos prieZiflros medicinos: Seimos medicinos,
. aku5erio- aku5erio praktikos,
o slaugos: bendrosios praktikos slaugos, bendruomenes slaugos, ambulatorines slaugos

paslaugos namuose.
o kaimo medicinos punktuose (Akmenynq, Jungenq, Jusevidiq, Liubavo): slaugos -

bendruomenes slaugos.

2006 m. geguZes 19 d. istaigai i5duotoje licencijoje suteikta teisd verstis asmens sveikatos
prieZiiiros veikla ir teikti odontologijos prieZiuros (pagalbos) ir bumos prieZiflros paslaugas.

2008 m. lapkridio 27 d. istaigu iSduotoje licencijoje suteikta teise naudoti jonizuojandiosios
spinduliuotes Saltinius.

{staiga sudariusi sutarti su psichikos sveikatos centru UAB ,,Medgintras", kuris teikia miisq
prisira5iusiems pacientams psichikos sveikatos paslaugas.



V5[ Kalvarijos PSPC antradieniais ir ketvirtadieniais dirba Gydytojq konsultacine komisija,
kurios metu sprendZiamas iaikinas nedarbingumas, nukreipiami ligoniai i NDNT (nelgalumo ir
darbingumo nustatymo tamyba), ligoniams i5duodamos medicinines paiymos, vairuotojq
medicininds paZymos.

Kiekvien4 trediadienf vyksta gydytojq posddZiai, kuriq metu aptariamas gydytojo darbo
tobulinimas, kompensuojamqjq vaistq ir MPP i5rasymas, atliekamq tyrimq analiz6, svarstomi
ypatingi praktiniai ligq atvejai.

[staigoje sukurta mobiliqjq medicinos paslaugq teikimas, siekiant priartinti ir uztikinti
sveikatos prieZiuros paslaugq teikim4 kaimi5kose teritorijose gyvenantiems gyventojams.
Slaugytojai ir gydyojai vyksta pas pacientus teikti sveikatos prieZilros paslaugq: leidZiami vaistai,
uZraiomos elektrokardiogramos, imami kraujo mdginiai, lankomi naujagimiai ir vaikai, teikiamos
ivairios slaugos paslaugos vyresnio amZiaus asmenims.

V5[ Kalvarijos PSPC aptarnaujamq gyventojq skaidiaus pokl'tis ataskaitini laikotarpf
palyginus su praejusiu:

2018 m. gruodZio 31 d. prie istaigos buvo prisira5g 5348 asmenq. Prie istaigos prisiraSiusiqjq
asmenq skaidius 2018 metais sumaZejo 3,7 procento, del natiiralios gyventojr.l migraciios: studentai
kiekvien4 rudeni iSvyksta i kitus miestus mokltis ir prisira5o prie kitq pirminds sveikatos prieZiDros

istaigq. Taip pat demografine situacija Kalvarijos mieste, kaip ir visoje savivaldybej e, - blogejanti:
maZeja gyventojq skaidius, dideld pensinio amZiaus gyventojq dalis, neigiam4 natiirali4 gyventojq
kait4 nulemia gimstamumo ir mirtingumo disproporcijos. Tai pagrindines pdeZastys, del kuriq
istaigoje maZdja prisira5iusiqiq asmenq.

b 2077 m., ir 2018 m. pacientai pas Seimos gydytojus, esant bltinybei, pateko t4 padi4 dien4.

Aptarnaujamq g5,ventojq
skaiiius:

2017- t2- 3l 2018-12-31 Pokytis

I5 viso 57t4 5348 -366
t. s. suaugusiuiu 4620 4359 -261
t. s. vaikg 1094 989 -105
kaimo gyventoirt 2985 2771 -214
Apsilankymai: 2017 2018
I5 viso apsilankymu 351,12 31377 -3735

Ligoniq ilgalaikis
steb6iimas:

2077 2018

I5 viso 2353 2602 +249
t. s. suaugusiuiu 203t 2295 +264
t. s. vaikq 322 307 -15

Gydytojq i5kvietimai i
namus:

2017 20I8

I5 viso 1761 1706 -55
Slaugomq pacientq
sveikatos prieiiura
(gydytojq vizitai i namus
kas menesf) t. s. kaime

211 199 -12



Paslaugos pavadinimas 2017 2018 Pokvtis
Profi laktiniq odontologiniq
paslaugu

t132 862 -270

Prevencin0 programa 2017 2018 Pokytis
Vaikq kr[miniq dantq dengimo silantinemis
medZiagomis

216 112 - 104

Ankstyvoii piktvbiniq navikq diagnostika J 3 0
Asmenq, priskirtrl Sirdies ir kraujagysliq ligq didel6s
rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemoniq
programa

556 639 +83

Prie5inds liaukos ankstlvosios diagnostikos programa 127 131 +4
Storosios Zamos veZio ankstyvoji diagnostika 393 446 +53
Atrarkinds mamo grafi nes patikros 105 140 +35
Gimdos kaklelio piktybiniq navikq prevenciniq
priemoniq

274 336 +62

2018 metais dalyvavome prevencin6se programose, uZtikrinome TLK sutartyje numat).tl+
paslaugq teikim4.

2018 metais i5 viso i5duota siuntimq medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui - 17,
i5 jq vaikams - 2.

2018 m. DOTS kabinete teikta tiesiogiai stebimo trumpo TB gydymo kurso paslauga. Per
2018 metus i5gydlti 4 asmenys, sergantys tuberkulioze. Per 2018 metus DOTS kabinete gydesi 6
asmenys.

I5 LR Sveikatos apsaugos ministerijos, ULAC ir AIDS centro gauta vakcina panaudota
prisira5iusiems asmenims skiepJti pagal profilaktiniq skiepijimq kalendoriq: nuo stabliges,
difterijos, tymq, raudonukes, hepatito B (vaikams) ir kitq infekcijq.

201 8 m. gauta 400 nemokamq vakcinq nuo gripo. Paskiepyta 400 asmenq nemokamai, i5 jq -
22 istaigos darbuotojq.

2018 m. atlikta 45 Mantu meginys vaikams nuo 6 iki 7 metq amZiaus.
2018 m. nuo erkinio encefalito paskiepla 38 asmuo.
Imunoprofilaktika atlikta 686 vaikq pagal skiepq kalendoriq. Skiepijimo apimtys per 2018 m.

ivykdy'ta 80-99 proc., pagal patvirtint4 Nacionalines imunoprofilaktikos 2014-2018 metrl program4
90-95 proc., istaigoje imunoprofilaktika pasieke auk5tus programoje numatlus rodiklius.

Per 2018 metus Dentalinio rentgeno aparatu atlikta 523 tyrimai.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008-10-31 lsakymo Nr.
V-1065 ,,Del Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m.liepos 30 d. isakymo Nr.
357 ,,Del mokamq asmens sveikatos prieZilros paslaugq s4raSo, kainq nustatymo ir.lq indeksavimo
tvarkos bei Siq paslaugq teikimo ir apmokejimo tvarkos" pakeitimu, Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2002-10-15 isakymo Nr. 505 ,,Del sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo
26 d. isakymo Nr. 178 ,,Ddl valstybes ir savivaldybiq remiamq asmens sveikatos prieZiiros
paslaugq kainyno patvirtinimo" pakeitimu ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
1996-03-26 isakymu Nr. 178 ,,Del valstybes ir savivaldybiq remiamq asmens sveikatos prieZiiiros
paslaugq kainyno patvirtinimo", mokamas medicinos paslaugas pacientams teikiame pagal mokamq
asmens sveikatos prieZiiiros paslaugq teikimo tvark4 ir kainyn4: laboratorines diagnostikos,



odontologiniq paslaugq, gyd)4ojq konsultacijq ne mtsq istaigos pacientams bei profiiaktiniq
patikrinimq.

Gydl'tojai ir bendruomenes slaugytojos nuolat kelia savo kvalifikacii4. Gydyojai dalyvauja
gyd)'tojq sqiungos organizuojamuose kursuose, bendruomen6s slaug).tojos tobulinasi siaugos
darbuotojq tobuiinimosi centro organizuojamuose kursuose.

{staigoje veikia vietos medicinos auditas, kuris vertina istaigos irjos padaliniq veikl4. Vidaus
medicinos auditore tobulinasi vadybos kokybds kvalifikacijos kelimo kursuose. Du kartus metuose
istaigoje vykdomas planinis medicinos auditas.

Vykdoma korupcijos prevencijos konhole. Atsakingas darbuotojas uZ korupcijos prevencija
ruosia korupcijos prevencijos programas bei jq igyvendinimo priemoniq planus. Atsakingo asmens
kontaktai pateikti fstaigos informaciniame stende.

{staigoje vykdomi vie5ieji pirkimai. Darbuotojas, atsakingas uZ vieiuosius pirkimus 2018 m.
naujai paruo56 numatomq vykdlti prekiq ir paslaugq vieSqjq pirkimq plan4.

Vien4 kart4 m6nesyje vyksta administracijos posedZiai, kuriuose aptariama [kine veikla.

2018 metais projekto ,,Elektroniniq sveikatos paslaugq pletra Marijampoles regiono asmens
sveikatos prieZir)ros istaigose" igyvendinimo metu atnaujintos esamos ir sukurtos naujos
kompiuterizuotos svbikatos prieZirlros specialistq darbo vietos, idiegta nauja kompiuterin6 franga.
{glvendindama projekto veiklas, istaiga vykdo pacientq isanksting registracij4, pagal E-sveikatos
projekto registracijos funkcionalum4, taip pat pildo form4 0251a-LK ,,Asmens ambulatorinio
gydymo apskaitos kortele" E-sveikatos projekto leSomis sukurtoj e informacineje sistemoje.
{gyvendinus projekte numat}tus funkcionalumus, i3raSomi elektroniniai receptai, mirties
liudijimais, vairuotojq paZymej imai ir kiti elektroniniai medicininiai dokumentai.
Kompensuojamqjq vaistq el. receptq 2018 m. i5ra5yta 88,4 proc. nuo visq kompensuojamqjq vaistq.
El. receptq i5ra5ymas istaigoje pilnai rykdomas. El. receptai nei5ra3omi tik tuo atveju, kai blna
sutrikusi elektronine sistema.

Atskaitomybes datbas vykdomas pagat SVEIDROS ir VSAKIS (standartus) programas.

Naudojamos ESISI IS, ,,SVEIDRA' posistemes: APAP- pacientq apsilankymq; pRAp-
prisirasiusiq asmenq prie istaigos; RSAP - reabilitacijos siuntimq apdorojimo programos, KVp
(kompensuojamqjrl vaistq pasq i5davimas ir GTPL (gydytojrl tapatybg patvirtinantys lipdukai)
programa.

Elektroniniai nedarbingumo bei nestumo ir gimdymo atostogq paZymejimai isduodami
naudojant idiegt4 EPTS IS program4.

fgyvendinant projekt4 ,,Vidurio ir vakary Lietuvos gyventoiq sergamumo ir mirtingumo nuo
Sirdies ir kraujagysliq ligq maZinimo, modemizuojant ir optimizuojant sveikatos prieZiiiros sistemos
infrastrukttr4 bei teikiamas paslaugas", 2015 m. rugpjiidio 18 d. istaiga pagal panaudq gavo
elektrokardiograf4 su kompiuterinio rySio galimybe. Per 2018 metus Siuo elektrokardiografu
atlikome 1 342 funkcines diagnostikos tyrimus.

2018 m. rugpjiidio 3 d. pasira5yta sutartis Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-41-000i su Europos
socialinio fondo agent[ra del projekto ..Tuberkulioze sergandiq asmenq paslaugq prieinamumo
gerinimas Kalvarijos savivaldybeje", projekto kodas Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-41-0001. Si projekt4
praddjome vykdyti 2018 m. spalio 1 d. Projekto tikslas- maZinti Kalvarijos savivaldybes gyventojq



sergamum4 ir mirtingumq nuo tuberkuliozes, i5vengti atspariq vaistams tuberkuliozes mikobakterij q

atsiradimo ir plitimo. UZdavinys- uZtikrinti priemoniq, gerinandir] ambulatoriniq asmens sveikatos
prieZitiros paslaugq teikimo prieinamum4 tuberkulioze sergantiesiems pacientams, igyvendinim4.
veikla- maisto talonai skiriami tuberkulioze sergantiesiems ligoniams, atvykstantiems I gydymo
istaig4 (ar nuvykus medicinos personalui) ambulatoriniam Cydymui. Talonas skiriamas savaitei.
Gydyrno tgsimas priklausomai nuo ligos sudetingumo ir sveikimo lygio (6 men.). Planuojama, kad
per 36 men. bus iSdalinta apie 408 talonai 17 asmenq.

20i 8 m. rugpjtrdio 28 d. pasiraiyta Jungtine veiklos (partnerystes) sutartis Nr. V-20 su
partneriais- Kalvarijos savivaldybe, VSf Sangrudos ambulatorija, I{ Algio Masilionio gydymo
klinika del projekto ,,Pirmin6s asmens sveikatos prieZiiiros veiklos efektpumo didinimas
Kalvarijos savivaldybeje". Projekto tikslas- padidinti Kalvarijos savivaldybeje teikiamq pirminds
asmens sveikatos prieZiiiros paslaugq efektlnum4 tikslinds teritorijos gyventojams. Veikla -
pareiSkejo V5{ Kalvarijos PSPC patalpq remonto ir irangos, reikalingos kraujotakos sistemos ligq.
galvos smegenq kraujotakos ligq, onkologiniq ligq, vaikq ligq bei sveiko senejimo srityse bei
ryresnio amZiaus gyventojq ligq profilalctikai, prevencijai ir ankstyvajai diagnostikai, jsigijimas.
Numato isiglti Seimos gydytojams reikaling4 frang4, isigl'ti automobili, reikalingq namuose
slaugomq ligoniq ir naujagimiq aptamavimui. VSf Kalvarijos PSPC patalpose bus irengtas
pakaitinio gydymo opioidais kabinetas bei tiesiogiai stebimo gydymo kurso (DOTS) gydymo
kabineto modemizavimas.

2. [staigos dalininkai ir kiekvieno jU inabq vert6 finansiniq metq pradZioje ir
pabaigoje, dalininkq kapitalo dydis finansinirl metq pradiioje ir pabaigoje.

fstaigos vienintelis dalininkas y,ra Kalvarijos savivaldybds taryba. Jos fnaSq vert d 4812,51
euras. Per einamuosius finansinius metus dalininkq kapitalo dydis nesikeitd.

3. fstaigos gautos l65os ir jq Saltiniai per finansinius metus ir Siq I65q panaudojimas
pagal ekonomin6s klasifikacijos straipsnius.

fstaiga l65as gauna uZ teikiamas medicinines paslaugas pagal sutartis pasiraS),tas su Kauno
teritorine ligoniq kasa, be to dalis leiq gaunama uZ medicinines paslaugas, apmokamas atskirq
fiziniq bei juridiniq asmenq, taip pat finansavimo lesas pagal Saltinius, jq paskirti.

Eil.Nr. Straipsniai Finansiniai metai
A PAGRINDINES VEIKLOS PAJAMOS 484310,00
I. FINANSAVIMO PAJAMOS 17t74,00
I.1 I5 valstybes biudZeto 204,00
I2 I5 savivaldybes biudZeto
I.3 I5 ES ,uZsienio valstybiq ir tarptautiniq

organizaciig l65q
1229,00

r.4 I5 kitq Saltiniq 15141,00
II. PAGRINDINES VEIKLOS KITOS PAJAMOS 467t36,00
II.1 I5 privalomojo sveikatos draudimo fondo 444499,00
II.2 I5 suteiktq paslaugq pajamos (medicinines) 22637,00
B PAGRINDINES VEIKLOS SANAUDOS -467281,00
I DARBO UZMOKESCIO IR SOCIALINIO

DRAUDIMO
-387522,00

il NUSIDEVEJIMO IR AMORTIZACIJOS -1974,00
m KOMLINALINIU PASLAUGU IR RYSNJ -11009,00
IV TRANSPORTO -4084,00

KVALIFIKACIJOS KELIMO -1226,00
VI PAPRASTOJO REMONTO IR -308,00



EKSPLOATAVIMO
VII STINAUDOTU ATSARGU SAVIKAINA -29272,00
VM KITU PASLAUGU -30578,00x KITOS -308,00

Finansinis 2018 m. veiklos rezultatas yra pervirSis- 17029,00 eurai.

4, Informacija apie lstaigos isiryt4 ir perleistq itgalaiki turt4 per finansinius metus.

[staiga per finansinius metus ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto neisigijo ir
neperleido. Per 2018 m. istaiga nura5e apskaitos programing irang4 uZ 10440,31 eur4.

Per ataskaitini laikotarpi istaiga ilgalaikio materialiojo turto pirko:
o Dentalini rentgeno aparut4u22964,50 eury.

Ilgalaikio materialiojo turto nura5e uZ 11396,10 eury:
o Medicininies irangos uZ 9837,82 eurus,
o Kompiuterines irangos uZ 1558,28 eurus.

5. VieSosios istaigos s4naudos per finansinius metus, i5 jq - iSlaidos darbo
uimokesCiui.

[staigos s4naudos per finansinius metus sudare 467281,00 euras: i5 jq darbo
uZmokesdiui ir socialiniam draudimui 387522, t. y. 82,9 % nuo patirtq s4naudq.

6. VieSosios istaigos darbuotojq skaiCius finansinig metq pradiioje ir pabaigoje.

lstaigoje finansiniq metq pradZioje dirbo 35, metq pabaigoje 35 darbuotojai., iSjq :gydltojq -
10, vidurinio medicinos personalo - 16, administracijos - 5, aptamaujandio iikio personalo - 4.

7. Vie5osios istaigos s4naudos valdymo i5laidoms.

2018 m. vieSoji istaiga Kalvarijos pirmines sveikatos prieZiiros centro s4naudos valdymo
i5laidoms (darbo uZmokestis ir socialinis draudimas) sudaro - 51 144,00 eurai, t. y. 10,9 7o nuo
patirtq iSlaidq.

8. Duomenys apie vieSosios istaigos vadovg, istaigos i5laidos vadovo darbo
uZmokesiiui ir kitoms vie5osios istaigos vadovo iSmokoms.

[staigos vadovas (vpiausiasis gydflojas) - gydytoja Ilona Aleksiene. Vadoru paskirta nuo
1997 m. liepos 1 d. 1999 m. rugpj[dio 25 d. atestuota sveikatos prieZiiiros lstaigq vadovq komisijoje
Sveikatos apsaugos ministerijoje. Vadovo darbo uZmokestis mokamas vadovaujantis Kalvarijos
savivaldyb6s tarybos 2012 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T-14-19 ,,Del Kalvarijos savivaldybes
sveikatos prieZiiiros viesqjq istaigq vadovq tamybiniq atlyginimq nustatymo". Darbo uzmokestis
apskaidiuojamas pagal patvirtint4 pastoviosios dalies koeficient4 7,4 (daqinant iS valstybes
politikq, teisejq, valstybes pareigtnq ir valstybes tamautojq pareigines algos bazinio dydZio).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegu2es 27 d.

isakynu Nr. V-667,,Del Lietuvos nacionalines sveikatos sistemos biudZetiniq ir vieSqjq istaigq
vadorq privalomojo kvalifikacijos tobulinimosi tvarkos apra5o tvirtinimo", vadovas nuolat kelia
kvalifikacij4. Vyriausioji gydytoja 2018 m. geguZes 29 d. d. dalyvavo vadolq mokymuose ,,Vie5q ir
privadiq interesq konflikq situacij os".

9. Vie5osios istaigos i5laidos kolegialiq organq kiekvieno nario darbo uimokesCiui ir
kitoms istaigos kolegialig organq narig i5mokos.



lstaigos kolegialiq organq (gyd).tojq profsqiunga) grupe sumokejo 830,00 eury nario
mokesdio.

10. Vie5osios istaigos iSlaidos i5mokoms su vie5osios istaigos dalininku susijusiems
asmenims.

Su istaigos dalininku susijusiems asmenims jokiq i5laidq ir i5mokq mokdta nebuvo.

2018 M. VETKLOS REZULTATU VERTINIMO RODIKLIU ATASKAITA

Eit.
Nr.

Veiklos vertinimo rodiklis Veiklos vertinimo rodiklio siektina
reikim6

Veiklos
rodiklis

1. Veiklos Jinansiniq rezultat4 vertinimo rodikliai:
1.1. fstaigos praejusiq metq veiklos

rezultaq ataskaitoje nurodyas
pajamq ir s4naudq skirtumas
(grynais pervir5is ar deficitas)

Biiti nenuostolingai +17029,00

1.2. S4naudq darbo uZmokesdio daiis Panaudoti darbo uZmokesdio fondui
didinti gautas tikslines le5as sveikatos
prieZitros specialistq, teikiandiq asmens
sveikatos prieZi[ros paslaugas, darbo
uZmokesdiui kelti vidutini5kai 20 proc.,
prioritet4 teikiant maZiausiai
uZdirbantiems specialistams

1074,00

,? s

1.3. {stai gos s4naudq valdymo
iSlaidoms dalis

{staigos s4naudq valdymo iSlaidoms
dalis ne daugiau kaip 10,33 proc.

10,3

1.4. {staigos finansiniq isipareigojimq
dalis nuo metinio istaigos biudZeto

Absoliutaus likvidumo rodiklis - nuo
0,5 iki 1

4,8s

1.5. Papildomq fi nansavimo Saltiniq
pritraukimas

Nenustatoma 1782,00

, Veiklos rezultatq vertinimo rodikliai :
2.1. Pacientq pasitenkinimo istaigos

teikiamomis asmens sveikatos
prieZiiiros paslaugomis lygis, tai
yra pacientq teigiamai ivertintq
istaigoj e suteiktq paslaugq
skaidiaus dalis nuo visq per metus
istaigoje suteiktq asmens sveikatos
prieZiiiros paslaugq skaidiaus
pagal sveikatos apsaugos ministro
nustatytas paslaugtl grupes

Nenustatoma 0.98

2.2. [staigoje gautq pacientq skundq
del istaigoje suteiklq asmens
sveikatos prieZiiiros paslaugq
skaidius per metus ir pagristq
skundq dalis

Nenustatoma 1

nepagristas

2.3 {staigoje gautq pagristq skundq
dalis nuo visq istaigoje suteiktq
asmens sveikatos prieZitros
paslaugq skaidiaus per metus
pagal sveikatos apsaugos minisho

0



nustat).tas paslaugq grupes
a^

{staigoje taikomos kovos su
korupcij a priemones, numatytos
sveikatos apsaugos ministro
tvirtinamoje Sveikatos prieZiflros
srities korupcij os prevencijos
programo je

Suteiktas Skaidrios asmens sveikatos
prieZiiiros istaigos vardas

Siekiame
skaidraus
asmens

sveikatos
prieZilros

vardo
2.5. Konsoliduotq vie5qjq pirkimq

skaidius
Ne maZiau kaip 1 0

2.6. Vie5qiq pirkimq, vykdomq per VSf
Centring perkandiqi4 organizacij4
(toliau- VSI CPO), skaidius

Nenustatoma 0

Vielqjq pirkimq, rykdomq per V5{
CPO, pirkimq verte

Nenustatoma 0

2.8. Informaciniq techaologijq diegimo
ir plehos lygis (pacientq
elektronines tegistracijos sistema,

istaigos intemeto svetaines
i5samumas, darbuotojq darbo
krtivio apskaita, istaigos
dalyvavimo elektronineje
sveikatos sistemo.ie mastas) :

Ne maZiau kaip 50 proc. visq
kompensuojamqjq vaistq ir MPP receptq
yra elektroniniai

88,4

2.9. fstaigoje suteiklq asmens sveikatos
prieZiuros paslaugq skaidius per
ketvirtl ir per metus pagal
sveikatos apsaugos ministro
nustatltas paslaugrl grupes

Nenustatoma Per
ketvirti-
7844

2.t0. Vidutinis laiko nuo paciento
kreipimosi i fstaig4 del asmens
sveikatos prieZiiros paslaugos
suteikimo momento iki paskirto
paslaugos gavimo laiko pagal
sveikatos apsaugos ministro
nustatytas paslaugu grupes

Nenustatoma 0-14

2.11. {staigoje dirbandiq darbuotojq ir
etatq skaidius ir istaigoje suteiktq
asmens sveikatos prieZi[ros
paslaugq skaidius per metus

35-
dirbandiqiq

34,s3-
patvirtinta
etatq

26,38-
uZimti
etatai

3t377-
paslaugq
skaidius

fulr"
!.

Vyriausioji gydyoja Ilona Aleksiene

Nenustatoma


