KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAZLŲ RŪDOS PIRMINĖS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
2019 m. gegužės 15 d. Nr. TS-87
Kazlų Rūda
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19
punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 135 patvirtinto Viešojo
sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos
ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 4 ir 18 punktais, Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2016-03-16
sprendimu Nr. TS V(11)-2539 patvirtinto Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos veiklos reglamento 191
punktu Kazlų Rūdos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pritarti Viešosios įstaigos Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų
veiklos ataskaitai (pridedama).
2. Patvirtinti Viešosios įstaigos Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų
metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai
Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al.
36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos
įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A.
Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo
nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Mantas Varaška

PRITARTA
Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos
2019 m. gegužės 15 d. sprendimu
Nr. TS-87
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAZLŲ RŪDOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
VADOVO ŽODIS
VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras 2018 m. dirbo nenuostolingai. Lėšas,
gautas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pagal sutartį su Kauno teritirine ligonių
kasa, lėšas, gautas už mokamas medicinines paslaugas, bei lėšas, gautas iš kitų šaltinių, stengėsi
naudoti racionaliai ir taupiai. Įstaigoje sumažėjo sąnaudos valdymo išlaidoms. Siekiama teikti
kokybiškas ir prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas.
Iššūkiai gydytojams ir slaugytojoms – pacientai senesni, sergantys lėtinėmis ligomis, vis
labiau kompleksinėmis, stipri sveikatos ir socialinių problemų sąsaja, vis didesni pacientų srautai,
didėjantys krūviai, daugėja biurokratinių reikalavimų, daug laiko atima rašliava, mažai lieka laiko
ligų prevencijai, pokalbiui su pacientu. Pacientai negali greitai prisitaikyti prie sparčiai
įgyvendinamų sveikatos priežiūros sistemos reformų, prie elektroninės sveikatos sistemos.
Gydytojai neturi galimybės e-sistema naudotis visu pajėgumu, nes veikimo sparta atsilieka nuo
darbo intensyvumo.
2018 m. siekiant veiklos rezultatų buvo vadovaujamasi Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2018 m. gegužė 9 d. įsakymu Nr. V-554 „Dėl Nacionalinės sveikatos sistemos
viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų
vertinimo rodiklių 2018 m. siektinų reikšmių patvirtinimo“. Siektinos ir įvykdytos reikšmės
nurodytos ataskaitos lentelėje „Veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2018 m. siektinos ir įvykdytos
reikšmės“.
Gautos tikslinės lėšos iš Kauno teritorinės ligonių kasos darbo užmokesčio fondo nebuvo
pakankamos. Sveikatos priežiūros specialistų atlyginimams kelti 20 proc. reikėjo ieškoti vidinių
resursų, norint pasiekti nustatytą reikšmę. Gaunamos lėšos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto priklauso ne tik nuo prirašytų pacientų skaičiaus, bet ir nuo gydytojų ir slaugytojų
motyvacijos atlikti papildomai apmokamas skatinamąsias paslaugas, programines paslaugas, už
kurias ligonių kasa apmoka tik atlikus paslaugą.
Įstaiga dirbo vadovaudamasi privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto asmens
sveikatos priežiūros paslaugų kriterijais, pagal Valstybės nustatytus prioritetus.
I. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS IR POBŪDĮ, VEIKLOS TIKSLŲ
ĮGYVENDINIMĄ IR VEIKLOS REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS, VEIKLOS
PLANUS IR PROGNOZES ATEINANTIEMS FINANSINIAMS METAMS
Pagrindiniai VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau tekste – VšĮ Kazlų
Rūdos PSPC) veiklos tikslai: gerinti Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojų sveikatą, sumažinti
gyventojų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas. Pirminės sveikatos
priežiūros centras organizuoja ir teikia pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros
paslaugas Kazlų Rūdos savivaldybės gyventojams, prisirašiusiems prie VšĮ Kazlų Rūdos PSPC.
Šios paslaugos teikiamos įstaigoje ir pacientų namuose. Esant būtinybei, asmens sveikatos
priežiūros paslaugos teikiamos visos respublikos gyventojams, užsieniečiams.
Vykdydama pagrindinius veiklos uždavinius įstaiga organizuoja ir teikia:
 nespecializuotas (pirmines) ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas Kazlų
Rūdos savivaldybės gyventojams, įrašytiems į įstaigos sąrašą;
 būtinosios pagalbos paslaugas pacientams, besikreipiantiems į įstaigą;

 atlieka pacientų medicininę ir nedarbingumo ekspertizę;
 prevencinės medicinos ir skatinamąsias paslaugas;
 slaugos paslaugos įstaigoje ir pacientų namuose.
VšĮ Kazlų Rūdos PSPC teikia ambulatorines pirminės sveikatos priežiūros paslaugas pagal
įstatuose nurodytas veikos sritis:
 85.59 kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas;
 86.21 bendrosios praktikos gydytojų veikla;
 86.23 odontologinės praktikos veikla;
 86.90.10 viduriniojo medicinos personalo paslaugų teikimas ligoniams ne ligoninėse;
 86.90 kita žmonių sveikatos priežiūros veikla.
VšĮ Kazlų Rūdos PSPC steigėjas yra Kazlų Rūdos savivaldybės taryba.
1.1. Įstaigos darbuotojų skaičius
2017-01-01–2017-12-31
34
37

2018-01-01–2018-12-31
37
37

1.2. Įstaigos etatai

Iš viso:
Iš jų:
Gydytojų
Vidurinio med.
personalo
Kito personalo

2017-01-01–2017-12-31
29,3–30,55

2018-01-01–2018-12-31
30,55–30,80

Pokytis +/+0,25

8,50

8,15

14,55

14,90

-0,35
+0,35

7,50

7,75

+0,25

1.3. Prie įstaigos prisirašiusių asmenų skaičius
2017-12-31
2018-12-31
Prisirašiusių prie šeimos gydytojų gyventojų skaičius
5385
5220
5093
4914
292
306

Iš viso:
Iš jų draustų:
Suaugusiųjų soc.
nedraustų
2873
2760
Suaugusiųjų soc.
draustų (miesto)
2220
2154
Kaimo gyventojų soc.
draustų
1018
957
vaikų
Prisirašiusiųjų gyventojų prie psichiatro skaičius
8467
8311
Iš viso:
Iš jų:
8026
7861
Soc. draustų
441
450
Soc. neapdraustų

Pokytis +/-165
-179
+14
-113
-66
-61
-156
-165
+9

Sumažėjo socialiai draustų pacientų 3,6 proc. Padidėjo socialiai nedraustų pacientų skaičius
4,71 proc.
2018 m. gruodžio 31 d. prie šeimos gydytojo buvo prisirašę 5 220 asmenų. Prie šeimos
gydytojo prisirašiusių asmenų skaičius 2018 m. sumažėjo 3,5 proc.

2018 m. gruodžio 31 d. prie gydytojo psichiatro buvo prisirašę 8 311 asmenų. Prie gydytojo
psichiatro bendras prisirašiusiųjų asmenų skaičius 2018 m. sumažėjo 1,9 proc.
Prisirašiusiųjų asmenų skaičius 2018 m. mažėjimui įtakos turėjo natūralus gyventojų
skaičiaus mažėjimas, padidėjusi gyventojų migracija, dalis pacientų neteko draudžiamojo statuso.
Draudžiamojo statuso neteko 306 asmenys. Mirė – 73 asmenys, gimė tik 42 vaikai.
1.4. Gyventojų struktūra
2017 m., proc.
2018 m., proc.
Gyventojų struktūra pagal amžių, iš jų:
18,9
18,3
Vaikai
81,1
81,7
Suaugusieji
Aptarnaujamų gyventojų pasiskirstymas teritorijoje pagal gyventojus, iš jų:
41,2
44,2
Kaime
(Socialiai drausti nuo bendro
prisirašiusiųjų skaičiaus)

53,35

Mieste

53,8

IŠVADOS:
1. Aptarnaujamos teritorijos gyventojų struktūra pagal amžių 2018 m. suaugusieji sudaro 81,7
proc, vaikai – 18,3 proc.
2. Aptarnaujamų gyventojų pasiskirstymas teritorijoje pagal gyvenamąją vietą 2018 m. kaime
sudarė 44,2 proc., o mieste – 55,8 proc. nuo prisirašiusiųjų įstaigoje skaičiaus.
1.5. Įstaigos veiklos rodikliai per 12 mėn.
2017-12-31 2018-12-31
Apsilankymai pas šeimos gydytoją
Iš viso:
37 593
38 276
Iš jų: dėl ligos
32 044
35 382
profilaktiškai
4 192
2 938
namuose
1 211
782
Apsilankymai pas gydytojus odontologus
Iš viso:
2 839
2 063
Vaikų dantų profilaktinis patikrinimas
767
555
Apsilankymai pas gydytoją akušerį ginekologą
2 248
1 454
Apsilankymai pas gydytoją psichiatrą iš viso:
2 888
2 555
Iš jų: dėl ligos
2037
2 048
profilaktiškai
683
404
apsilankymai namuose
10
17

Pokytis +/+ 683
+ 3 338
-1 254
- 426
-776
212
-794
-333
+11
-279
+7

Apsilankymų dėl ligos skaičius pas šeimos gydytojus 2018 m. padidėjo 10 proc.
1.5.1. Įstaigos veiklos rodikliai kiekvieno ketvirčio atskirai

Iš viso:
Iš jų: dėl ligos
profilaktiškai
namuose

I ketv.
II ketv.
III ketv.
Apsilankymai pas šeimos gydytoją
11 806
9 453
8 175
10 822
8 366
7 098
681
784
927
272
228
155
Apsilankymai pas odontologus

IV ketv.
9 848
9 096
546
201

Iš viso:
Vaikų dantų profilaktiniai
patikrinimai
Apsilankymai pas gydytoją
ginekologę
Iš viso:
Iš jų: dėl ligos
profilaktiškai
namuose

441
6

643
145

717
397

262
7

348

365

526

165

620
528
63
5

616
496
87
3

Apsilankymai pas gydytoją psichiatrą
703
616
521
503
164
90
3
6

2019 metais įstaiga toliau planuoja įgyvendinti sveikatos politiką: užtikrinti efektyvią ir
prieinamą sveikatos priežiūrą, kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas Kazlų Rūdos
savivaldybės gyventojams, atkreipti dėmesį į korupcijos prevenciją, gydytojų viešų ir privačių
interesų deklaracijas, kokybės vadybos sistemos tobulinimą. Didinti informacinių technologijų
diegimo ir plėtros lygį, dalyvauti ES struktūrinių fondų projektų įgyvendinime:
 Projektas Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-41-0005 „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo
gerinimas tuberkulioze sergantiems asmenims Kazlų Rūdos savivaldybėje;
 Projektas Nr. 08.1.3-CPVA-12-60P-41-0003 pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos
efektyvumo didinimas Kazlų Rūdos savivaldybėje.
Įstaigos veiklos planai ir prognozės 2019 metams
Paslaugų kiekio ir gaunamų pajamų
santykio optimizavimas

Įstaigos informacinės sistemos Esveikata įdiegimas ir
funkcionalumų įgyvendinimo
pratęsimas

Registruoti įstaigoje neatitiktis, t.y.
vykdyti prevencinę veiklą

Finansinių išteklių pritraukimas siekiant daugiau atlikti
prevencinių programų ir skatinamųjų paslaugų; paciento
prieinamumo sveikatos paslaugai gerinimas dalyvaujant ES
finansuojamuose projektuose.
Elektroninio recepto išrašymas, elektroninių siuntimų
gydytojo konsultacijai ir siuntimų į netekto darbingumo
nustatyto tarnybą (toliau tekste – NDNT) išrašymas,
pildymas, e-sveikatos sistemos apimties padidinimas: F025
pildymas, pažymų rašymas, e- receptų rašymo apimties
didinimas.
 kokybiškesnės paslaugos;
 darbo sauga;
 infekcijos kontrolės užtikrinimas;
 prieinamumo sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas
(įrangos atnaujinimas);
 darbuotojų kvalifikacijos kėlimas.

II. ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ
PRADŽIOJE IR PABAIGOJE, DALININ KŲ KAPITALO DYDIS FINANSINIŲ METŲ
PRADŽIOJE IR PABAIGOJE
Iš Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Tarybos 2017-08-30 sprendimu Nr. TSV(26)2879 turtas patikėjimo sutartimi Nr. S-214 gautas materialus turtas sumoje 46 415,43 Eur. Su
visiška amortizacija – 46 415,43 Eur. Trumpalaikio turto už 23,74 Eur.
III. ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINAI PER FINANSINIUS METUS IR ŠIŲ
LĖŠŲ PANAUDOJIMAS PAGAL EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS

Lėšų šaltiniai

2017 m. 2018 m.
(tūkst.
(tūkst.
Eur)
Eur)
416,00
467,19
379,20
421,50
323,20
361,39
35,80
37,60
15,10
16,70
4,9
5,80
0,2
0,01
36,8
32,6
8,7
10,50
4,2
2,3
8,7
6,8
10,8
6,8
0,5
0,2
3,9
6,0

III. 1. Lėšos, gautos už vykdomą veiklą iš viso:
PSDF biudžeto lėšos pagal sutartį su TLK, iš viso:
pirminė ambulatorinė sveikatos priežiūra
skatinamosios paslaugos
prevencinių programų vykdymas
slaugos paslaugos namuose
kompensuojamųjų vaistų pasų išdavimas
Mokamų medicininių paslaugų lėšos, iš viso:
laboratoriniai tyrimai
odontologijos paslaugos
sveikatos patikrinimai
vakcinacija
KVP
Kitos kompensuojamos pajamos ir patarnavimai
III. 2. Kitų šaltinių lėšos
Papildomų finansinių šaltinių pritraukimas

2017 m. tūkst.
Eur
Iš viso: 12,1

Neatlygintinai gautos atsargos:
1.Iš valstybinės ligonių kasos prie SAM gauta gripo vakcina
2.Iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro gauta vakcinos
profilaktiniams skiepijimams
3.Iš Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Marijampolės
departamento prie SAM gautos antirabinės vakcinos
4. Finansavimas (Kiti šaltiniai)

Pokytis
(tūkst.
Eur)
+51,9
+57,7
+38,19
+1,8
+1,6
+0,9
-0,19
-4,2
+1,8
-1,9
-1,9
+4,0
-0,3
+2,1
2018 m.
tūkst. Eur
13,80

0,7

0,4

11,0

12,9

0,1
0,3

0,5

Skiepų vykdymas
Įstaigoje vykdomi profilaktiniai skiepijimai vaikams pagal skiepų kalendorių.
Paskiepyta 115 asmenų nuo gripo nemokamai. Įstaigos darbuotojai nuo gripo skiepyti
nemokamai.
2018 m. atlikta 31 Mantu mėginiai vaikams nuo 6 iki 7 metų amžiaus.
2018 m. imunoprofilaktika atlikta 393 vaikams pagal skiepų kalendorių, o 2017 m. – 429.
Skiepų apimtys sumažėjo dėl mažėjančio vaikų skaičiaus, tėvų neteisingo požiūrio į skiepus.
IV. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ PER FINANSINIUS
METUS
Įsigytas ilgalaikis turtas
Iš viso:
Materialusis turtas (medicininė įranga, kompiuteriai)

Vertė tūkst. Eur
2017 m.
2018 m.
8,3
2,3
8,3
2,3

V. ĮSTAIGOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS, IŠ JŲ – IŠLAIDOS DARBO
UŽMOKESČIUI
EVRK

Išlaidų pavadinimas

Lėšų
Lėšų
panaudojimas panaudojimas

Pokytis,
tūkst. Eur

Iš viso:
1. Veiklos sąnaudos, iš viso:
darbo užmokesčiui
socialinio draudimo įmokoms
vaistams, tirpalams, tvarsliavai,
kraujo produktams
2.2.1.1.1.2 medžiagoms, instrumentams,
tyrimo, gydymo, slaugos medicinos
priemonėms
2.2.1.1.1.2 laboratoriniams ir kitiems tyrimams
kitose įstaigose
2.2.1.1.1.20 ryšių ir komunalinės paslaugos
2.2.1.1.1.30 civilinės atsakomybės draudimui
2.2.1.1.1.16 kvalifikacijai kelti
2.8.1.
kitoms išlaidoms
2.1
2.1.1.
2.1.2.
2.2.1.1.1.2

2017 m.,
tūkst. Eur
417,9
417,9
245,0
76,1
0,8

2018m.,
tūkst. Eur
453,8
453,8
269,5
83,7
0,8

+35,9
+35,9
+24,5
+7,6
-

33,6

30,1

-3,5

22,8

25,0

+2,2

18,00
0,8
0,5
20,3

19,8
0,8
1,0
23,1

+1,8
+0,5
+2,8

Įstaigos gautų lėšų lyginamoji analizė 2017–2018 m.
Lėšos 2018 metais buvo gautos už vykdomą veiklą iš viso padidėjo 51,9 tūkst. eurų. Iš
teritorinių ligonių kasų už pirminę ambulatorinę sveikatos priežiūrą – 38,19 tūkst. eurų, už
skatinamąsias paslaugas – 1,8 tūkst. eurų, už prevencinių programų vykdymą – 1,6 tūkst. eurų, už
slaugos paslaugas namuose – 0,9 tūkst. eurų.
Įstaigos sąnaudų lyginamoji analizė 2017–2018 metais.
Veiklos sąnaudos iš viso padidėjo 35,9 tūkst. eurų, iš jų darbo užmokesčiui – 24,5 tūkst. eurų,
laboratoriniams ir kitiems tyrimams kitose įstaigose – 2,2 tūkst. eurų, ryšių ir komunalinėms
paslaugoms – 1,8 tūkst. eurų. Išlaidos medžiagoms, instrumentams, tyrimo, gydymo, slaugos
medicinos priemonėms sumažėjo 3,5 tūkst. eurų.
VI. ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS
Sąnaudos valdymo išlaidoms
Sąnaudos

2017 m.
34 505

2018 m.
33 426

Pokytis +/-1079

Sąnaudos valdymo išlaidoms 2018 metais 7,36 proc. Įstaigos sąnaudos per finansinius metus
453,8 tūkst. eurų, iš jų išlaidos darbo užmokesčiui – 353,5 tūkst. Eur.
VII. DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, IŠLAIDOS VADOVO DARBO
UŽMOKESČIUI IR KITOMS VADOVO IŠMOKOMS
Darbo užmokestis skaičiuojamas pagal patvirtintą pastovios dalies koeficientą 7,4 dauginant
iš valstybės tarnautojų pareigybinės algos bazinio dydžio.
Įstaigos direktoriaus tarnybinis atlyginimas mokamas vadovaujantis Kazlų Rūdos
savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. TS IV (32)-1995, kintamos dalies dydis
mokamas vadovaujantis Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr.
TS-81.
VIII. ĮSTAIGOS GYDYTOJŲ IR SLAUGYTOJŲ DARBO UŽMOKESTIS
Įstaigos darbuotojų darbo užmokestis:

Darbuotojų darbo užmokestis
Vidutinis
Vidutinis
Pokytis +/Darbuotojai
mėnesinis
mėnesinis
Eur
darbuotojo
darbuotojo
darbo
darbo
užmokestis
užmokestis
2018-04-30
2018-12-31
1026
1178
+152
Gydytojų ir jiems prilygintų specialistų
476
663
+160
Slaugytojų ir jiems prilygintų specialistų
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 135
„Dėl viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės
metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 19.1, 19.2 ir 19.3 punktais
pateikiame informaciją apie vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimus per ataskaitinius
metus.
Vadovaujamas pareigas einančių asmenų atlyginimas per ataskaitinius metus Eurais:
Eil. Pareigų
Nr. (pareigybės
pavadinimas)
1.
Direktorius
2.
Vyriausias
buhalteris

Bazinis
Priemokos Priedai
atlyginimas
1
2
3
11795
3138
9744
-

Premijos Kitos
išmokos
4
5
-

Iš viso
6=1+2+3+4+5
14933
9744

REIKŠMINGI SANDORIAI
Eil.
Nr.
1.

Pavadinimas
Kauno teritorinė
ligonių kasa

Sandorio šalis
Kodas
Registras
188783839

Adresas
Aukštaičių
g. 10,
Kaunas

Sandorio
objektas
Asmens
sveikatos
priežiūros
paslaugų
teikimas ir
apmokėjimas
iš PSDF lėšų
apmokėjimo

Suma,
eurais
421 500

IX. ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO UŽMOKESTIS IR
KITOS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOS
VšĮ Kazlų Rūdos PSPC darbo užmokestis kolegialių organų nariams nebuvo mokamas. Kitų
išmokų taip pat nebuvo.
X. ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU ĮSTAIGOS DALININKU SUSIJUSIEMS
ASMENIMS
VšĮ Kazlų Rūdos PSPC 2018 metais išlaidų išmokoms su įstaigos dalininku susijusiems
asmenims nebuvo.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 9 d.
įsakymu Nr. V-554 „Dėl Lietuvos Nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų,

teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2018 metų
siektinų reikšmių patvirtinimo“ buvo patvirtintos Lietuvos Nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų
ir biudžetinių įstaigų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo
rodiklių 2018 metų siektinos reikšmės. Siektinų reikšmių įvykdymas pateiktas lentelėje.
VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIŲ 2018 M. SIETINOS IR ĮVYKDYTOS
REIKŠMĖS LENTELĖ
Eil.
Nr.
1
1.

2.

3.

4.

5.

1.

Veiklos rezultatų
Siektina reikšmė
Įvykdyta reikšmė
vertinimo rodikliai
(toliau – rodiklis)
2
3
4
I Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai:
14,8 tūkst. Eur perviršis
Įstaigos praėjusių metų Būti nenuostolingai
veiklos rezultatų
ataskaitoje nurodytas
pajamų ir sąnaudų
skirtumas (grynasis
perviršis ar deficitas)
Darbo užmokesčio tikslinės
Įstaigos sąnaudų darbo Panaudoti darbo užmokesčio
fondui didinti gautas tikslines
lėšos sveikatos priežiūros
užmokesčiui dalis
lėšas sveikatos priežiūros
specialistams skirtos darbo
specialistų, teikiančių asmens
užmokesčio padidinimui
sveikatos priežiūros paslaugas,
vidutiniškai – 24,2%.
darbo užmokesčiui kelti
Slaugytojų – 33,6%;
vidutiniškai 20%, prioritetą
Gydytojų – 14,8%;
teikiant mažiausiai
Įstaigos sąnaudos viso darbo
uždirbantiems specialistams
užmokesčiui sudaro 82% nuo
gautų pajamų iš PSDF lėšų.
Įstaigos sąnaudų valdymo
7,36 proc.
Įstaigos sąnaudų
valdymo išlaidoms dalis išlaidoms dalis ne daugiau kaip
10,33 proc.
Absoliutaus likvidumo rodiklis
0
Įstaigos finansinių
įsipareigojimų dalis nuo nuo 0,5 iki 1
metinio įstaigos
biudžeto
13,8 tūkst. Eur
Papildomų finansavimo Nenustatoma
3,3 proc. nuo lėšų gautų už
šaltinių pritraukimas
vykdomą veiklą
II Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai:
0,978*
Pacientų pasitenkinimo Nenustatoma
įstaigos teikiamomis
asmens sveikatos
priežiūros paslaugomis
lygis, tai yra pacientų
teigiamai įvertintų
įstaigoje suteiktų
paslaugų skaičiaus dalis
nuo visų per metus
įstaigoje suteiktų
asmens sveikatos
priežiūros paslaugų

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

skaičiaus pagal
sveikatos apsaugos
ministro nustatytas
paslaugų grupes
Įstaigoje gautų pacientų
skundų dėl įstaigoje
suteiktų asmens
sveikatos priežiūros
paslaugų skaičius per
metus ir pagrįstų
skundų dalis
Įstaigoje gautų pagrįstų
skundų dalis nuo visų
įstaigoje suteiktų
asmens sveikatos
priežiūros paslaugų
skaičiaus per metus
pagal sveikatos
apsaugos ministro
nustatytas paslaugų
grupes
Įstaigoje taikomos
kovos su korupcija
priemonės, numatytos
sveikatos apsaugos
ministro tvirtinamoje
Sveikatos priežiūros
srities korupcijos
prevencijos programoje
Konsoliduotų viešųjų
pirkimų skaičius
Viešųjų pirkimų,
vykdomų per VšĮ
Centrinę perkančiąją
organizaciją (toliau –
VšĮ CPO), skaičius
Viešųjų pirkimų,
vykdomų per VšĮ CPO,
pirkimų vertė
Informacinių
technologijų diegimo ir
plėtros lygis (pacientų
elektroninės
registracijos sistema,
įstaigos interneto
svetainės išsamumas,
darbuotojų darbo
krūvio apskaita,
įstaigos dalyvavimo
elektroninėje sveikatos
sistemoje mastas):
Įstaigoje suteiktų

Nenustatoma

Nebuvo gauta

Nenustatoma

Nebuvo

Suteiktas Skaidrios asmens
sveikatos priežiūros įstaigos
vardas

Bus tikrinama 2019 m.
balandžio 5 d.

Ne mažiau kaip 1

-

Nenustatoma

1

Nenustatoma

3,6 tūkst. Eur

Ne mažiau kaip 50 proc. visų
kompensuojamųjų vaistų ir MPP
receptų yra elektroniniai

80,93 proc. visų
kompensuojamųjų vaistų ir
MPP receptų yra
elektroniniai. Veikia
elektroninė pacientų
registravimo sistema,
darbuotojų darbo krūvio
apskaita, atnaujintos
buhalterinės programos.
Kas ketvirtį atnaujinama
įstaigos internetinė svetainė

Nenustatoma

p. 1.5

10.

11.

p. 1.5.1

asmens sveikatos
priežiūros paslaugų
skaičius per ketvirtį ir
per metus pagal
sveikatos apsaugos
ministro nustatytas
paslaugų grupes
Vidutinis laikas nuo
paciento kreipimosi į
įstaigą dėl asmens
sveikatos priežiūros
paslaugos suteikimo
momento iki paskirto
paslaugos avimo laiko
pagal sveikatos
ministro nustatytas
paslaugų grupes
Įstaigoje dirbančių
darbuotojų ir etatų
skaičius ir įstaigoje
suteiktų asmens
sveikatos priežiūros
paslaugų skaičius per
metus

Nenustatoma

Šeimos gydytojo, vidaus ligų
gydytojo, vaikų ligų
gydytojo, gydytojo akušerio
ginekologo, gydytojo
odontologo, gydytojo
psichiatro, gydytojo chirurgo
vidutinis paslaugų gavimo
laikas nuo 0 iki 7 dienų

Nenustatoma

Įstaigoje dirbančių
darbuotojų – 37
Įstaigoje etatų skaičius – 30,8
Asmens sveikatos priežiūros
paslaugų skaičius per metus –
44348

*Apskaičiuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V- 410, sveikatos priežiūros ir
jiems prilygintiems specialistams darbo užmokestis buvo padidintas nuo 2018 m. gegužės mėnesio vidutiniškai 24,2 %. Didinant atlyginimus
prioritetas skirtas mažiausiai uždirbantiems sveikatos priežiūros darbuotojams .

Elektroninių paslaugų vykdymas
2017 m.
Formos Nr.
Formos
pavadinimas
E 083-1
Vairuotojų
E 027-1
Vaiko sveikatos
Gyd. odontologo
E 106
Mirties
liudijimas
E 1031
Gimimo
liudijimas
El. receptai

Skaičius
40
8
0
1
0
309

2018 m.
Formos Nr.
Formos
pavadinimas
E 083-1
Vairuotojų
E 027-1
Vaiko sveikatos
Gyd. odontologo
E 106
Mirties
liudijimas
E 1031
Gimimo
liudijimas
El. receptai

Skaičius
272
831
714
15
1
14 222

Elektroninių paslaugų skaičius 2018 metais įstaigoje žymiai išaugo.
XI. KITA VEIKLA
Įstaigoje vykdytas vidaus auditas 2018 m. gruodžio mėn. vykusios pacientų apklausos analizė,
atliekant anoniminę pacientų apklausą, siekiant įvertinti pacientų pasitenkinimą įstaigoje
teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis. Apklaustieji teikiamas paslaugas įvertino gerai ir
labai gerai. Šeimos gydytojų – 94 proc., slaugytojos – 90 proc., informacijos teikimas – 92 proc.,
aplinka – 94 proc., registracija – 92 proc.. Bendras įvertinimas – 92 proc.
Vykdyta pacientų apklausa pagal Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos
(toliau tekste – SAM) 2018-04-16 įsakymą Nr. V-419 „Pacientų pasitenkinimo asmens sveikatos

priežiūros įstaigos teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis“. Apklausti 179
pacientai. Išvada: Įstaigos veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklis (0,978) t. y. 98,7 proc.
Vykdoma korupcijos prevencijos programa ir priemonių planas laikotarpiui 2017 – 2019
metams. Informacija į ką gydymo įstaigoje galima kreiptis susidūrus su korupcinio pobūdžio veika,
pasitikėjimo telefonų numeriai SAM ir Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau
tekste – STT) yra pateikti interneto svetainėje ir pačioje įstaigoje – stende, e-paštas. Paskirtas
atsakingas asmuo už korupcijos prevenciją.
Įstaigoje viešai skelbiama informacija apie mokamas paslaugas, jų apmokėjimo tvarką.
Pacientams sudaryta galimybė anonimiškai pateikti savo atsiliepimus apie įstaigos veiklą,
pastebėtus trūkumus, įmetant raštelį į tam skirtą dėžutę. Buvo platinami ligonių kasų lankstinukai
antikorupcine tematika. Įstaigos darbuotojai deklaruoja privačius interesus, pateikdami deklaracijas.
Viešieji pirkimai įstaigoje vykdomi vadovaujantis viešųjų pirkimų įstatymu. Viešųjų pirkimų
organizavimui yra paskirtas atsakingas asmuo.
2018 m. VšĮ Kazlų Rūdos PSPC, darbuotojų susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio
nusikalstama veika, nebuvo nustatyta. Informacijos iš pacientų apie galimas korupcinio pobūdžio
veikas taip pat nebuvo gauta. VšĮ Kazlų Rūdos PSPC vadovas dalyvavo mokymuose korupcijos
prevencijos klausimais ir savo žinias perteikė darbuotojams.
VšĮ Kazlų Rūdos PSPC direktorė 2018 metais tobulino žinias ir išklausė „Asmens duomenų
apsauga sveikatos priežiūros sektoriuje. Duomenų apsaugos ypatumai, pagrindinės naujovės bei
GDPR įgyvendinimas“ bei „Sveikatos teisės pagrindai“.
Gydytojas odontologas dalyvavo konferencijose tema „Odontologijos aktualijos“ ir
„Naujienos ir sprendimai odontologijoje“.
Dalis šeimos gydytojų dalyvavo konferencijose ir išklausė šias temas: „Vaikų sveikatos
priežiūra 2018“.
Slaugytojos dalyvavo seminaruose ir konferencijose ir išklausė šias temas: „Pirmos emocinės
pagalbos teikimas ir tęstinės pagalbos užtikrinimas savižudybės grėsmės atveju“, „Sveikatos
priežiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo mokymai pagalbos teikimo staigios
mirties vaikams atvejais tema (Vaikų specializuota reanimacinė pagalba), „Infekcinės ligos ir jų
prevencija“, „Slaugytojų vaidmuo lėtinių ligų gydyme“, „Bendravimas su pacientais sveikatos
priežiūros įstaigose“, „Atvejo vadybos darbo įgūdžių stiprinimas teikiant pirmines ambulatorines
psichikos sveikatos priežiūros paslaugas“, „Sveikatos vadybos, ekonomikos ir lyderystės aktualijos
slaugoje“, „Paliatyviosios pagalbos teikimo iššūkiai. Rizikos veiksniai slaugytojų darbe“, „Mokslo
taikomaisiais tyrimais pagrįsta slaugos praktika“.
2018 metais buvo patvirtintos šios tvarkos ir supažindinti darbuotojai:
 darbo apmokėjimo tvarka;
 savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinio vertinimo aprašas;
 dėl vaikų profilaktinių skiepijimų;
 dėl infekcijos kontrolės procedūrų vadovo tvirtinimo;
 dėl būtinosios pagalbos teikimo tvarkos ir masto;
 dėl kūdikių skiepijimo nuo B tipo meningokoko infekcijos rekomendacijos;
 dėl darbo tarybos rinkimų komisijos sudarymo;
 dėl įstaigos darbuotojų asmens duomenų tvarkymo, priežiūros ir saugojimo;
 Kazlų Rūdos PSPC pacientų asmens duomenų tvarkymo taisyklės;
 dėl mokamų pirminių odontologinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų
 teikimo masto ir apmokėjimo už odontologines paslaugas tvarka.
Peržiūrėtos ir naujai patvirtintos šios pareiginės instrukcijos:
 medicinos psichologo;
 gydytojo odontologo.
Naujai paruošta ir patvirtinta DOTS kabineto bendrosios praktikos slaugytojos pareiginė
instrukcija.

