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SAVIVALDYBES TARYBAKALVARIJOS

SPRENDIMAS
oBl vrnSoslos IsrArcos KALVARTJos pmumns svEIKATos pnmZffinos

CENTRO 2019 METU VEIKLOS ATASKAITOS IR VADOVO TARNYBINIO
ATLYGINIMO KINTAMOSIOS DALIES NUSTATYMO

2020 m. balandZio 30 d. Nr. T-74
Kalvarija

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos istatymo 16 str. 2 d. 19 p.,
Lietuvos Respublikos sveikatos prieZilros lstaigq istatymo 15r str. 6, l0 d., 152 str. 1,2 ir 3 d.,
Kalvarijos savivaldybes tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kalvarijos savivaldybes tarybos
2014 m. balandZio 24 d. sprendimu Nr. T-44- 1 ,,Del Kalvarijos savivaldybes tarybos veiklos
reglamento",236 p., Kalvarijos savivaldybes taryba nu s p re ndZ i a:

1. Pritarti vie5osios istaigos Kalvarijos pirmines sveikatos prieZi[ros centro 2019 metr.1

veiklos ataskaitai (pridedama).
2. Nustatyti / nenustatyti vieSosios istaigos Kalvarijos pirmines sveikatos prieZilros centro

vadovui nuo 2020 m. geguZes I d. iki 2021 m. balandZio 30 d. tarnybinio atlyginimo kintamosios
dalies procentq 15.

Sis sprendimas per vien4 menesl nuo isigaliojimo (fteikimo, paskelbimo) dienos gali blti
skundZiamas Lietuvos administraciniq gindq komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisves
al. 36, Katuras) Lietuvos Respublikos ikitgisminio administraciniq gindq nagrinejimo tvarkos

istatymo nustatyta tvarka.

Meras Vincas Plikaitis

Parengd

Kalvarijos savivaldybes administracijos
Savivaldybes Cyd).to.ja

Sigute MarulevieiIte-Jodeliene
2020-04-23



PRITARTA
Kalvarij os savivaldybes tarybos
2020 m. balandZio 30 d. sprendimu Nr. T-74

VIESOSIOS ISTAIGOS KALVARIJOS PIRMINES SVEIKATOS PRIEZIUROS CENTRO
20r9 METU VEIKLOS ATASKATTA

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

Vie5oji istaiga Kalvarijos PSPC yra juridinis asmuo, turintis ukinf, finansini, organizacini ir
teisini savaranki5kum4, savo antspaudq. s4skaitas banke. lstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos
Respublikos Konstitucija, Sveikatos prieii[ros istaigq, Sveikatos sistemos, viesqjq istaigq,
Sveikatos draudimo ir kitais lstatymais ir teises aktais bei VSf Kalvarijos PSPC istatais. {staiga yra
ribotos turlines atsakomybes juridinis asmuo. Pagal savo prievoles ji atsako tik savo turtu. Steigejas
uZ istaigos prievoles atsako tik ta suma. kuri4 ine5e ilstaigos turtq. Istaigos veikla - neterminuota.
Vie5osios istaigos steigejas (dalininkas) - Kalvarijos savivaldybes taryba. VSl Kalvarijos PSPC
iregistruota Marijampoles raj ono tarybos sprendimu 1997 m. birZelio 5 d. Nr. 3-21.

Pagrindiniai V5{ Kalvarijos PSPC veiklos tikslai: gerinti Kalvarijos savivaldybes gyventojq
sveikat4, sumaZinti gyventojq sergamum? ir mir-tingumq, kokybiSkai teikti medicinos paslaugas.
Pirmines sveikatos prieZilros centras organizuoja ir teikia kvalifikuotas pirmines asmens sveikatos
prieZiuros paslaugas (ambulatorines) Kalvarijos savivaldybes gyventojams. Sios paslaugos
teikiamos lstaigoje ir pacientq namuose. Esant bltinybei, asmens sveikatos prieZilros paslaugos
teikiamos visos Lietuvos Respublikos gyventojams, uZsieniediams, asmenims be pilietybes.

lstaigoje veikia penti Seimos gydytojq kabinetai, vienas vidaus ligq gydytojo kabinetas, du
vaikq ligq gydytojq kabinetai, gydytojo aku5erio ginekologo kabinetas, gydytojo chirurgo
kabinetas, gyd)4ojl1 odontologq kabinetas ir FKG kabinetas, laboratorijoje atliekami laboratoriniai
tyrimai.

1999 m. geguZes 19 d. istaigai iSduotoje licencijoje suteikta teise uZsiimti asmens sveikatos
prieZi[ros veikla ir teikti Sias paslaugas:

o pirmines ambulatorines asmens sveikatos prieZiDros medicinos: Seimos medicinos,
o akuderio- akuSerio praktikos,
. slaugos: bendrosios praktikos slaugos, bendruomenes slaugos, ambulatorines slar-rgos

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

bendruomenes slaugos.

2006 m. geguZes 19 d. istaigai iSduotoje licencijoje suteikta teise verstis asmens sveikatos
priezirlros veikla ir teikti odontologijos prieZiiros (pagalbos) ir burnos prieZifiros paslaugas.

2008 m. lapkridio 27 d. istaigai iSduotoje licencijoje suteikta teise naudoti jonizuojandiosios
spind u Iiuotes Salt in ius.

2019 m. lapkridio 22 d. Kalvarijos savivaldybes tarybos Nr. T-196 sprendimu ,,Del viesosios
istaigos Kalvarijos pirmines sveikatos prieZiiiros centro medicinos punktq panaikinimo" buvo



panaikinti kaimo medicinos punktai, toliau kaimo teritorijos gyventojams, prisira5iusiems prie V5l
Kalvarijos PSPC, sveikatos prieZifiros paslaugas teikiamos mobiliosios medicinos paslaugos.

{staiga sudariusi sutarti su psichikos sveikatos centru UAB ,,Medgintras", kuris teikia mlsq
prisira3iusiems pacientams psichikos sveikatos paslaugas.

VSl Kalvarijos PSPC antradieniais ir ketvirtadieniais dirba Gydytojq konsultacine komisija,
kurios metu sprendZiamas laikinas nedarbingumas, nukreipiami ligoniai i NDNT (neigalumo ir
darbingumo nustatymo tarnyba), ligoniams iSduodamos elektronines medicinines paZymos.
elektronines vairuotojq medicinines paZymos.

Kiekvien4 antradieni vyksta gydytojq posedZiai, kuriq metu aptariamas gydl,toj o darbo
tobulinimas, kompensuojamqjLl vaistl+ ir MPP i5ra5ymas, atliekamrl tyrimq analize, svarstomi
) pat ingj praktiniai ligq atvejai.

{staigoje sukurtas mobiliqjq medicinos paslaugq teikimas, kuriq tikslas- sudary,ti palankias
sElygas ligoniui, atvykstant bendruomenes slaugytojai mobiliqjq medicinos paslaugq automobiliu i
namus ir uZtikinti tinkamq slaugos paslaugq organizavim4 ir teikim4, siekiant jl apsaugoti nuo
ligos palmejimo. Siekiama priartinti ir uZtikrinti sveikatos prieZiiiros paslaugq teikim4 kaimiSkose
teritorijose gyvenantiems gyventojams. Slaugl.toj ai ir gydy.toj ai vyksta pas pacientus teikti
sveikatos prieZiflros paslaugas: leidZiami vaistai, uZra5omos elektrokardiogramos, imami kraujo
rneginiai, lankomi naujagimiai ir vaikai, teikiamos jvairios slaugos paslaugos vyresnio amZiaus
asmenims.

VSI Kalvarijos PSPC aptarnaujamq gyventojq skaidiaus pokl.tis ataskaitini laikotarpi
palyginus su praejusiu:

2019 m. gruodZio 31 d. prie istaigos buvo prisira5E 5071 asmenq. Prie istaigos prisiraSiusiqjq
asmenq skaidius 2019 metais sumaZejo 5,2 procento, del nathralios gyventojq migracijos: studentai
kiekvien4 rudeni iSvyksta I kitus miestus mokytis ir prisiraSo prie kitq pirmines sveikatos prieZilros

Aptarnaujamq g)ryentojq
skaiiius:

2018-12-31 2019-12-31 Pokvtis

I5 viso 5348 5071 '\ 11

t. s. suaugusiuiu 43s9 4177 -182
t. s. vaikq 989 894 -95
kaimo gyventoiu 2771 2628 -143
Apsilankymai: 2018 2019
I5 viso apsilanlymq 31377 29558 - 1819

Ligoniq ilgalaikis
stebdiimas:

2018 2019

I5 viso 2602 2431 -171
t. s. suaugusiqiq 2295 2268
t. s. vaikq 307 t63 -144

Gydytojq i3kvietimai i
namus:

2018 2019

IS viso 1706 1590 116
Slaugomq pacientq
sveikatos prieZiiira
(gydytojq vizitai i namus
kas menesi) t. s. kaime

199 165 -34



istaigq. Taip pat demografine situacija Kalvarijos mieste, kaip ir visoje savivaldybeje, - blogejanti:
mazeja gyventojq skaidius, didele pensinio amZiaus gyventojq dalis, neigiam4 natlraliq gyventojq
kait4 nulernia gimstamumo ir mirtingumo disproporcijos. Tai pagrindines prieZastys, del kuriq
istaigoje maZej a prisira5iusiqjq asmenq.

Ir 2018 m., ir 2019 m. pacientai pas Seimos gydJtojus, esant bltinybei, pateko t4 padi4 dienq.

2019 metais dalyvavome prevencindse programose, uZtikrinome TLK sutartyj e numatytq
paslaugq teikim4.

2019 metais i5 viso i5duota siuntimq medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui - 29,
i5 jq vaikams - 1 .

2019 m. DOTS kabinete teikta tiesiogiai stebimo trumpo TB gydymo kurso paslauga. Per
2019 metus iSgydyti 5 asmenys, sergantys tuberkulioze. Per 2019 metus DOTS kabinete gydesi 7
asmenys.

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

2019 m. gauta 300 nemokamq vakcinq nuo gripo. Paskiepy.ta 300 asmenq nemokamai, iS jq -
20 istaigos darbuotojq.

2019 m. atlikta 31 Mantu meginys vaikams nuo 6 iki 7 metq amZiaus.
2019 m. nuo erkinio encefalito paskiepl,ta 109 asmuo.
Imunoprofilaktika atlikta 597 vaikq pagal skiepq kalendoriq. Skiepijimo apimtys per 2019 m.

fvykdyta 78 proc., istaigoje imunoprofilaktika pasieke gerus programoje numatytus rodiklius.

Per 2019 metus Dentalinio rentgeno aparatu atlikta 304 tyrimai.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008-10-31 isakymo Nr.
V-1065,,DeI Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. isakymo Nr.
357 ,,Del mokamq asmens sveikatos prieZiuros paslaugq s4raSo, kainq nustatymo ir jq 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

Paslaugos pavadinimas 2018 2019 Pokytis
Profi laktiniq odontologiniq
paslaugq

862 874 +12

Prevencind programa 2018 2019 Pokvtis
Vaikq krfuniniq dantq dengimo silantinemis
medZiagomis

112 117 +5

Ankstyvoji piktybiniq navikq diagnostika J 5 +2
Asmenq, priskitq Sirdies ir kaujagysliq Iigq dideles
rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemoniq
programa

639 640 +1

Prie5ines liaukos ankstyvosios diagnostikos programa 131 24s +1 14
Storosios Zarnos veZio ankstyvoj i diagnostika 446 654 +208
Atrankines mamografi nes patikros 140 209 +69
Gimdos kaklelio piktybiniq navikq prevencinirl
priemoniq

336 390 +54



26 d' isakymo Nr. 178 ,,Del valstybes ir savivaldybiq remiamq asmens sveikatos prieZirlros
paslaugq kainyno patvirtinimo" pakeitimu ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos
1996-03-26 f sakymu Nr. 178 ,.Del valstybes ir savivaldybiq remiamq asmens sveikatos prieZilros
paslaugq kainyno patvirtinimo", mokamas medicinos paslaugas pacientams teikiame pagal mokamq
asmens sveikatos prieZiiiros paslaugq teikimo tvark4 ir kainynq: laboratorines diagnostikos,
odontologiniq paslaugq, gyd),tojq konsultacijq ne m[sq istaigos pacientams bei profilaktiniq
patikinimq.

Gydltojai ir bendruomenes slaugytojos nuolat kelia savo kvalifikacijq. Gydytojai dalyvauja
gyd),tojq sqiungos organizuojamuose kursuose, bendruomenes slaugytojos tobulinasi slaugos
darbuotojq tobulinimosi centro organizuojamuose kursuose.

lstaigoje veikia vietos medicinos auditas, kuris verlina !staigos irjos padaliniq veikl4. Vidaus
tnedicinos auditor€ tobulinasi vadybos kokybes kvalifikacijos kelimo kursuose. Du karlus metuose
istaigoje vykdomas planinis medicinos auditas.

Vykdoma korupcijos prevenciios kontrole. Atsakingas darbuotojas uZ korupcijos prevencij4
ruosia korupcijos prevencijos programas bei jq igyvendinimo priemoniq planus. Atsakingo asmens
kontaktai pateikti istaigos inlormaciniame ster.rde bei istaigos svetaineje.

lstaigoje vykdomi vie5ieji pirkimai. Darbuotojas, atsakingas uZ vie5uosius pirkimus 2019 m.
naujai paruo3e numatomq vykdyti prekiq ir paslaugq vieSqjq pirkimq p1an4.

Vien4 kart4 m6nesyje vyksta administracijos posedZiai, kuriuose aptariama lkine veikla.

2019 metais tgsiamas ivykdytas projektas ,,Elektroniniq sveikatos paslaugq pletra
Marijampoles regiono asmens sveikatos prieZiDros lstaigose". Toliau igyvendindame projekto
veiklas, istaiga vykdo pacientq iSankstinE registracij4, pagal projekto registracijos funkcionalum4,
taip pat pildo asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelg, projekto le5omis sukurloj e

informacineje sistemoje, pildo elektroninius siuntimus, skiepus. {gyvendinus projekte numat}.tus
funkcionalumus, i5raSomi elektroniniai receptai. mirties liudijimais, vairuotojq paZymejimai ir kiti
elektroniniai medicininiai dokumentai. El. receptq iSraSymas lstaigoje pilnai vykdomas. El. receptai
neiSraSomi tik tuo atveju, kai b[na sutrikusi elekhonine sistema.

Atskaitomybes darbas vykdomas pagal SVEIDROS ir VSAKIS (standartus) programas.

Naudojamos ESISI IS, ,,SVEIDRA" posistemes: APAP- pacientq apsilankymq; PRAP-
prisiraSiusiq asmenq prie istaigos; RSAP - reabilitacijos siuntimq apdorojimo programos.

Elektroniniai nedarbingumo bei neitumo ir gimdymo atostogq paZymejimai iSduodami
naudojant idiegt4 EPTS IS program4.

{gyvendinant projekt4 ,,Vidurio ir vakary Lietuvos gyventojq sergamumo ir mirtingumo nuo
Sirdies ir kaujagysliq ligq maZinimo, modemizuojant ir optimizuojant sveikatos prieZilros sistemos
infrastruktflr4 bei teikiamas paslaugas", 2015 m. rugpjiidio 18 d. istaiga pagal panaud4 gavo
elektrokardiograf4 su kompiuterinio ry5io galimybe. Per 2018 metus Siuo elektrokardiografu
atlikome 1336 funkcines diagnostikos tyrimus.

2018 m. rugpjDdio 3 d. pasira5yta sutafiis Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-41-0001 su Europos
socialinio londo agentiira del projekto ,,Tuberkulioze sergandiq aimenq paslaugq prieinamumo
gerinimas Kalvarijos savivaldybeje", projekto kodas Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-41-0001. Sf projektq
pradejome vykdyti 2018 m. spalio 1 d. Projekto tikslas- maZinti Kalvarijos savivaldybes gyventojq



sergamum4 ir mirtingum4 nuo tuberkuliozes, iSvengti atspariq vaistams tuberkuliozes mikobakterijq
atsiradimo ir plitimo. UZdavinys- uZtikrinti priemoniq, gerinandiq ambulatoriniq asmens sveikatos
prieZi[ros paslaugq teikimo prieinamum4 tuberkulioze sergantiesiems pacientams, igyvendinimq.
veikla- maisto talonai skiriami tuberkulioze sergantiesiems ligoniams, atvykstantiems !gydymo
istaig4 (ar nuvykus medicinos personalui) ambulatoriniam gydymui. Talonas skiriamas savaitei.
Gydymo tgsimas priklausomai nuo ligos sudetingumo ir sveikimo lygio (6 men.). planuojama, kad
per 36 men. bus i5dalinta apie 408 talonai 17 asmenl1.

2018 m. rugpjudio 28 d. pasira3yta Jungtine veiklos (partnerystes) sutartis Nr. V-20 su
partneriais- Kalvarijos savivaldybe, V5] Sangriidos ambulatorija, I[ Algio Masilionio gydymo
klinika bei UAB ,,Medgintras" psichikos sveikatos centru del projekto ,,Pirmines asmens sveikatos
prieZitros veiklos efektyvumo didinimas Kalvarijos savivaldybeje". Projekto tikslas- padidinti
Kalvarijos savivaldybeje teikiamq pirmines asmens sveikatos prieZiDros paslaugq efektyvum4
tikslines teritorijos gyventojams. Veikla - parei5kejo v5{ Kalvarijos PSPC patalpq remonto ir
irangos, reikalingos Sirdies ir kraujagysliqsistemos ligq, galvos smegenq krauj otakos ligq,
onkologiniq ligq, vaikq ligq bei sveiko senejimo srityse bei vyresnio amZiaus gyventojq ligq
profilaktikai, prevencijai ir antstyvajai diagnostikai, isigijimas. Numatoma isigyti Seimos
gydyojams reikaling4 irang4, isigyti automobili, reikaling4 namuose slaugomq ligoniq ir
naujagimiq aptarnavimui. V5{ Kalvarijos PSPC patalpose bus irengtas pakaitinio gydl,rno opioidais
kabinetas bei tiesiogiai stebimo gydymo kurso (DoTS) gydymo kabineto modernizavimas.
Vykdydami Sj projekt4 per 2019 metus istaiga isigijome medicining !rang4- odontologini lrengini,
procedln/kraujo paemimo kedE, apZilros kusetes seimos gydytojq kabinetams, baldus ir irang4
DOTS ir pakaitinio gydymo opioidais kabinetams, kompiutering lrang4.

2. fstaigos dalininkai ir kiekvieno jq inaSq vertd finansiniq metq pradZioje ir pabaigoje,
dalininkq kapitalo dydis finansiniq metq pradZioje ir pabaigoje.

{staigos vienintelis dalininkas yra Kalvarijos savivaldybes tarvba. Jos ina5q verte
4812,51 euras. Per einamuosius llnansinius metus dalininkq kapitalo dydis nesikeite.

3. fstaigos gautos l65os ir jq Saltiniai per finansinius metus ir 5iq I65q panaudojimas
pagal ekonominds klasifi kacijos straipsnius..

lstaiga le5as gattna uZ teikiamas medicinines paslaugas pagal sutartis pasira5ytas su Kauno
teritorine ligoniq kasa, be to dalis leSq gaunama uZ medicinines paslaugas, apmokamas atskirr.l
fiziniq bei juridiniq asmenq, taip pat finansavirno le5as pagal Saltinius, jq paskirti.

Eil.Nr. Straipsniai Finansiniai metai
A PAGRINDINES VEIKLOS PAJAMOS 552124,00
I. FINANSAVIMO PAJAMOS 236s4,00
i.1 I5 valstybes biudZeto 61 0,00
t2 I5 savivaldybes biudZeto 3 83,00
I.3 IS ES, uZsienio valstybiq ir tarytautiniq

organizacijg le5q
61 50,00

1.4 I3 kitq Saltiniq 165 1 1,00
II. PAGRINDINES VE]KLOS KITOS

PAJAMOS
528470,00

II.1 I5 privalomojo sveikatos draudimo fondo 503469,00
IT.2 iS suteiktq medicininiq paslaugq

t profi Iaktiniai s\ eikaros pal ikrinimui. t1 rimai.
prisiraSymas prie istai gos)

25001 ,00

B PAGRJNDINES VEIKLOS SANAUDOS -548933,00



I DARBO UZMOKESCIO IR SOCIALINIO
DRAUD]MO

-460s 16,00

II NUSIDEVEJIMO iR AMORTZACYJOS -2272,00
ilI KOML,NALINIU PASLAUCU IR RVSIIJ - I 3205,00
IV TRANSPORTO -3894,00

KVALIFIKACIJOS KELIMO -1277,00
VI PAPRASTOJO REMONTO

EKSPLOATAVIMO
IR -693,00

ViI SLINAUDOTU ATSARGU SAVIKAINA -34591,00
VIII KITU PASLAUGU -3 1320,00

KITOS -116s,00

Finansinis 2019 m. veiklos rezultatas yra pervirlis- 3191,00 eurq.

Informacija apie istaigos isigyt4 ir perleist4 ilgalaiki turt4 per finansinius metus.

Per finansinius metus fstaiga ilgalaikio nematerialiojo turto neisigijo.

_ Per ataskaitini laikotarpl istaiga ilgalaikio materialiojo turto pirko uL 2537 4,82 eurus, i5 jq:
medicinines irangos - 2297 6,05 eurus, iS ES vykdomo projekto finansavimo lesq:

o medicinines irangos - 1499.98 eurus iS TLK (nuosavq) leSq,
o kito ilgalaikio turto - 898,78 eurus iS 2% GpM fir.ransavimo le5q.

Ilgalaikio materialiojo turto per ataskaitinf laikotarpf nenura5d.

4. fstaigos s4naudos per finansinius metus, i5 jq - i5laidos darbo uimokesiiui.

]staigos sqnaudos per finansinius metus sudare- 548933,00 eurq: i5 jq darbo uZmokesdiui ir
socialiniam draudimui- 460516,00, tai sudaro- 83,9 % nuo patifir-I s4naudr+.

5. fstaigos darbuotojq skaiiius finansiniq metq pradiioje ir pabaigoje.

{staigoje finansiniq metq pradzioje dirbo 35 darbuotojai, metq pabaigoje 36 darbuotojai, is jq:
gydytojq- 12, vidurinio medicinos personalo- 15, administracijos- 5, aptarnaujandio lkio personalo
-4.

6. VieSosios istaigos s4naudos valdymo iSlaidoms.

2019 m. vie5oji istaiga Kalvarij os pirmines sveikatos prieZiDros centro s4naudq valdymo
i5laidq dalis (darbo uzmokestis ir socialinis draudimas) sudaro- 54270,00 eurq t.y. 9,9 % nro
patirtq iSlaidq.

7. Duomenys apie vie5osios istaigos vadov4, istaigos iSlaidos vadovo darbo uimokesiiui
ir kitoms vie5osios istaigos vadovo iSmokoms.

lstaigos vadove - Seimos gydytoja Ilona Aleksine. Vadovo darbo uZmokestis mokamas
vadovaujantis Kalvarijos savivaldybes mero 2019 m. rugsejo 26 d. Nr. M-59 potvarkiu ,,Del
menesinio darbo uZmokesdio pastoviosios dalies dydZio nusta|.rno vie5osios istaigos Kalvarijos
pirmines sveikatos prieZiuros centro vyriausiajam gydytojui". Nustatyta nuo 2019 m. rugsejo i d.
menesinio darbo uZmokesdio pastoviosios dalies dydi baziniais dydZiais 8,7. Darbo uZmokestis
apskaidiuoj arnas pagal patvirtintE pastoviosios dalies koeficient4 8,7 (dauginant i5 valstybes



politikq, teisejq, valstybes pareiglnq ir valstybes tamautojll pareigines algos
Vyriausiosios gydltojos pagrindinio darbo uZmokesdio kintamqj4 dali sudaro

bazinio dydZio").
15cZ pastoviosios

darbo uZmokesiiui ir

dalies dydZio.

8. Vie5osios istaigos islaidos kolegialiq organq kiekvieno nario
kitoms istaigoms kolegialiq organq nariq iSmokoms.

fstaigos kolegialiq organr"l (gydytojrl profsqjunga) grupe sumokejo 770 eurq nario
mokesdio.

9. VieSosios istaigos iStaidos iSmokamos su vielosios lstaigos dalininku susijusiems
asmenims.

Su istaigos dalininku susijusiems asmenims iSlaidq ir iSmokq moketa nebuvo.

2019 M. VETKLOS REZULTATU VERTTNTMO RODTKLTU ATASKAITA

Eil.
Nr.

Veiklos vertinimo rodiklis Veiklos vertinimo rodiklio siektina
reiklm6

Veiklos
rodiklis

1. Ve i klos Jinans ini4 rezul tat q ve rtinimo ro tli kliai :
1.3. fstaigos s4naudq valdymo

iSlaidoms dalis
lstaigos s4naudq valdymo iSlaidoms
dalis ne daugiau kaip 7,2 proc.

9,9

1.4. [staigos fi nansiniq isipareigoj imq
dalis nuo metinio istaigos biudZeto

lsipareigojimq koeficientas ne didesnis
kaip 0.10

0,04

1.5. Papildomq finansavimo Saltiniq
pritraukimas

Nenustatoma 33 543,00

) Veiklos rezultatU vertinimo rodikl iai:
2.1. Pacientq pasitenkinimo istaigos

teikiamomis asmens sveikalos
prie2i[ros paslaugomis lygis. rai
yra pacientq teigiamai iveftintq
f staigoje suteiktq paslaugq
skaidiaus dalis nuo visq per metus

istaigoje suteiktq asmens sveikatos
prieZilros paslaugq skaidiaus
pagal sveikatos apsaugos minisrro
nustatytas paslaugtl grupes

Nenustatoma 0 q7

2.2. {staigoje gautq pacientq skundq
del fstaigoje suteiktq asmens
sveikatos prieZitros paslaugq
skaidius per metus ir pagristq
skundq dalis

Nenustatoma 0

1-. ) [staigoje gautq pagristL] skundr]
dalis nuo visq istaigoje suteiktq
asmens sveikatos prieZilros
paslaugq skaidiaus per metus
pagal sveikatos apsaugos ministro
nustatytas paslaugq grupes

0

2.4. {staigoje taikomos kovos su
korupcij a priemonds, numatytos
sveikatos apsaugos ministro

Suteiktas Skaidrios asmens sveikatos
prieZilros !staigos vardas

Siekiame
skaidraus
asmens

\enustatoma



tvirtinamoj e Sveikatos prieZihros
srities korupcijos prevencijos
programoje

sveikatos
prieZi[ros

vardo
2.5. Informaciniq technologij q diegimo

ir pletros lygis (pacientq
elektronines registracij os sistema.

istaigos interneto svetaines
iSsamumas, darbuotojq darbo
kruvio apskaita, istaigos
dalyvavimo elektroninej e

sveikatos sistemoje mastas):

ASPf IS fdiegtas vaistq suderinamumo
tiklinimo funkcionalumas

0

J. Papiklomi veiklos rezultatU vertinimo rodikliai:
3.1. Absol i utaus likvidumo rodiklis \uo 0.5- I 6.14
3.2. Konsoliduotq vieSqj q pirkimq

skaidius
\e maZiau kaip 1 1

3.3. Vaistq, kurie lsigyti per VSf
Centrines perkandiosios
organizacijos (toliau - VSf CPO
LT) elektroninj katatogE. venes
dalis nuo bendros vaistq, kutiuos
galima isiglti per V5{ CPO LT
elektronini kataloga. vefi es

\e maZiau kaip 80 proc. 0

Ilona Aleksiene
,/ \
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Vyriausioj i gydytoja


