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Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo

10 straipsnio 5 ir 8 dalimi, 11 straipsniu bei atsižvelgdama į Paupių pirminės sveikatos priežiūros

centro 2021 m. kovo 1 d. raštą Nr. 107 „Dėl Paupių pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 m.

veiklos ataskaitos“, n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti viešosios įstaigos Paupių pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų

veiklos ataskaitą (pridedama).

2. Pavesti viešosios įstaigos Paupių pirminės sveikatos priežiūros centro vyr. gydytojai

E. Janovičienei paskelbti Paupių pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitą

įstaigos interneto svetainėje.

Savivaldybės meras Bronius Markauskas

Elektroninio dokumento nuorašas



PATVIRTINTA:

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T11-78

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

1. Informacija apie viešosios įstaigos veiklos tikslus, pobūdį ir veiklos rezultatus per

finansinius metus:

1.1. Sutarčių su teritorine ligonių kasa vykdymas:
Paslaugos pavadinimas Sutartinė suma

eurais

Įvykdyta

1. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos 366 787 101 proc.

2. Pirminės asmens sveikatos priežiūros skatinamosios paslaugos 78 620 42 proc.

3. Slaugos paslaugos namuose 5 473 13 proc.

4. Slaugos ir palaikomojo gydymo 122 401 114 proc.

5. Geri pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros darbo

rezultatai

68 592 104 proc.

6. Geri pirminės ambulatorinės odontologinės sveikatos priežiūros

darbo rezultatai

1 337 48 proc.

7. Sveikatos prevencinės programos 24 785 47 proc.

Iš viso: 667 995

1.2. Teritorinių ligonių kasų atlikti patikrinimai:
Patikrinimo pavadinimas Skaičius Pažeidimų pobūdis ir

nustatyta žala PSDF

biudžetui

Nebuvo - -

1.3. Pacientų skundai:
Gauti skundai Skaičius Pasitvirtinusių

skundų skaičius

Skundo pobūdis (paslaugos,

eilių, bendravimo, kita)

1.Įstaigos vardu iš viso: 0 - -

1.1. Raštu 0

1.2. Žodžiu 0

2. Kitų institucijų vardu 0

1.4. Įstaigos darbuotojai finansinių metų pabaigoje:
Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius etatais Fizinių asmenų skaičius Atvykstančių

iš kitos

įstaigos

1. Įstaigos vadovas 0,5 1 0

2. Įstaigos vadovo pavaduotojas 0 0 0

3. Įstaigos finansininkas 0,75 0 1

5. Kiti administracijos darbuotojai 2,125 2 1

6. Gydytojai 5,5 6 3

7. Slaugytojai 12,1 14 4

8. Kitas personalas 7,5 9 0

Iš viso: 28,475 32 9

1.5. Duomenys apie įstaigos vadovą:
Vardas, pavardė Pagrindinės pareigos Įstaigos išlaidos

DU, eurai

Kitos pareigos

įstaigoje

Erika Janovičienė Vyriausioji gydytoja 12515 Šeimos

gydytoja
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1.6. Prisirašiusių pacientų skaičius (ataskaitinių metų pabaigoje):

< 1 m. 1-7 m. 8-17 m. 18-34 m. 35-49 m. 50-65 m. >65m. Iš viso

49 364 556 840 948 989 659 4405*
969 (22 proc.) 2777 (63,04 proc.) 14,96 proc.

*Lentelėje nurodyti asmenys apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu.

Pastaba: pokytis, lyginant su 2019 m.: 94 asmenimis mažiau (2019 m. pabaigoje buvo prisirašę 4499

gyventojai) Iš viso prisirašiusiųjų – 4647, iš jų nedraustų asmenų – 242.

1.7. Pagrindiniai veiklos rodikliai:
Veiklos rodiklio pavadinimas              Rodiklis Pokyčio 

tendencija

Didėja/mažėja
2018 m. 2019 m. 2020 m.

1. Bendras apsilankymų skaičius pas gydytojus

(neįskaitant odontologų, psichiatrų)

33775 33368 22605 mažėja

2. Apsilankymų pas odontologus skaičius iš viso 3421 3396 1744 mažėja

2.1. iš jų vaikų apsilankymų skaičius 1546 1432 699 mažėja

3. Apsilankymų pas psichiatrus skaičius - - -

4. Gydytojų apsilankymų namuose skaičius 603 527 78 mažėja

4.1 iš jų dėl ligos 552 462 60 mažėja

5. Apsilankymų skaičius, tenkantis 1-am gyventojui

(be odontologų ir psichiatrų)

7,59 7,41 5,13 mažėja

6. Apsilankymų skaičius pas odontologus, tenkantis

1-am gyventojui

0,77 0,75 0,395 mažėja

7. Apsilankymų  skaičius pas psichiatrus, tenkantis

1-am gyventojui

- - -

8. Apsilankymų skaičius, tenkantis 1-am etatui:

8.1. šeimos gydytojo 6755 6674 6279 mažėja

8.2. vidaus ligų gydytojo - - -

8.3. vaikų ligų gydytojo - - -

8.4. chirurgo - - -

8.5. ginekologo - - -

8.6. odontologo 2280 2264 1162 mažėja

8.7. psichiatro - - -

1.7. Prevencinių programų, finansuojamų PSDF biudžeto lėšomis, vykdymas:
Rodiklis Asmenų,

dalyvaujančių

programoje

skaičius

Planuota, vnt. Įvykdyta, vnt. Įvykdyta nuo

visos reikiamos

amžiaus 

grupės, proc.

1. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa

1.1. Informavimo paslaugų skaičius 1209 408 175 43 proc.

1.2. Tepinėlio paėmimo ir įvertinimo 

paslaugų skaičius

1209 408 92 23 proc.

2. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa

2.1. Suteiktų paslaugų skaičius 657 324 67 21 proc.

3. Priešinės liaukos vėžio diagnostikos programa

3.1. Suteiktų paslaugų skaičius 669 - 61 -

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

prevencijos priemonių programa

4.1. Suteiktų paslaugų skaičius 1115 1115 316 28 proc.

5. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos, atrankos ir prevencijos priemonių programa

5.1. Suteiktų paslaugų skaičius 1396 696 176 25 proc.

Per 2020 m. dėl Lietuvos Respublikoje paskelbtos ekstremalios situacijos sumažėjo šeimos

gydytojo komandos paslaugos. Didžioji dalis paslaugų buvo teikiama nuotoliniu būdu. Karantino metu

gyventojams buvo prieinama būtinoji ir skubioji pagalba, vyko planiniai skiepijimai. 
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2. Viešosios įstaigos gautos lėšos pagal šaltinius ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų

rūšis, įstaigos finansinis veiklos rezultatas:

             (tūkst. Eur)
Ataskaitiniu

laikotarpiu

Praėjusiu

ataskaitiniu

laikotarpiu

Sutartinė

 suma su

TLK 2020 m.
I. PAJAMOS 719 292 640 229

1. Suteiktos paslaugos ir parduotos prekės iš viso:

iš jų apmokamos:

661 735 618 676

1.1. iš privalomojo sveikatos draudimo fondo: 627 472 551 854 667 995

1.1.1. už prisirašiusius gyventojus 370 661 316 328 366 787

1.1.2. už skatinamąsias paslaugas 33 270 45 170 78 620

1.1.3. už prevencines programas 11 602 20 289 24 785

1.1.4. už gerus darbo rezultatus 71 754 50 690 69 929

1.1.5. už GMP paslaugas

1.1.6. už psichikos sveikatos priežiūros paslaugas

1.1.7. už slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas 139 502 116 067 122 401

1.1.8. už kitas paslaugas 683 3 310 5 473

1.2. iš valstybės biudžeto

1.3. iš savivaldybės biudžeto:

1.3.1.

1.4. kitų juridinių ir fizinių asmenų: 34 263 66 822

1.4.1. darbo biržos lėšos

1.4.2. parama

1.4.3. stabilizavimo lėšos (PSDF)

1.4.4. priėmimo skubios pagalbos ir spec. ambulatorinėms chirurgo 

paslaugoms teikti (PSDF)

1.4.5. už mokamas paslaugas 34 263 66 822

2. Suteiktos virš sutartinės paslaugos

3. Kitos pajamos (finansavimo pajamos, nesidėvėjimas

ilgalaikio turto)

57 557 21 553

II. SĄNAUDOS 716 670 636 824

1. Veiklos sąnaudos 659 113 614 574

1.1. Darbuotojų darbo užmokesčio 536 336 493 085

1.2. Darbo užmokesčio atskaitymų 9 848 9 094

1.3. Vaistų ir medicinos priemonių 20 198 21 497

1.4. Ligonių maitinimo 7 485 8 066

1.5. ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) 1 849 1 234

1.6. Remonto 6 926 11 027

1.7. Patalpų išlaikymo ir komunalinės 23 961 21 278

1.8. Transporto 3 403 3 696

1.9. Ryšių 3 263 2 687

1.10. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo 684 1 190

1.11. Draudimo 619 768

1.12. Mokesčių 57 156

1.13. Abejotinų skolų 0

1.14. Kitos veiklos 44 484 40 796

1.15. Suteiktos labdaros ir paramos

1.16. Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo

2. Kompensuotos sąnaudos

3. Kitos sąnaudos 57 557 21 710

4. Įsigyta ilgalaikio turto 9 198 55 623

III. VEIKLOS REZULTATAS +2 622 +3 405
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3. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms:

Vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-1865

patvirtintu 3 rodikliu „Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis“ – 6,96 proc. (valdymo išlaidos

(49879/716613)x100 proc.)

4. Įstaigos įsiskolinimai:

Rodiklis Suma eurais

Ataskaitiniu laikotarpiu Praėjusiu ataskaitiniu 

laikotarpiu

1. Kreditoriniai įsiskolinimai 43 158 32 021

1.1.Med.paslaugos, prekės 566 1 066

1.2. Ryšio paslaugos 241 257

1.3. Komunalinių ir patalpų išlaikymo paslaugos 2232 2377

1.4.Maisto produktai 481 485

1.5. Kiti kreditoriniai įsiskolinimai 2960 508

1.6. Kitos sukauptos sumos (atostogų kaupiniai) 36678 27328

2. Debitoriniai įsiskolinimai 60 417 60 078

2.1. Gautinos sumos iš PSPF 52 123 57 338

2.2. Gautinos sumos už suteiktas mokamas paslaugas 36 2 740

2.3. Kitos gautinos sumos 8 258 0

5. Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą ataskaitiniu ir

praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu (nurodyti grupėmis, išskiriant svarbesnį įstaigos veiklai turtą):
Eil.

Nr.

Rodiklis Suma eurais

Ataskaitiniu laikotarpiu Praėjusiu ataskaitiniu

laikotarpiu

1. Turtas iš viso: 206 834 199 075

2. Įsigyta ilgalaikio turto iš viso: 9 198 55 623

2.1. Med. technika ir med. inventorius 0 19 369

3. Perleista ilgalaikio turto iš viso: 0 0

6. Įstaigoje taikyti vidaus kontrolės būdai (Savivaldybės tarybos 2010-01-28 sprendimu

Nr. T11-11 „Dėl viešųjų įstaigų, kurių savininkė yra savivaldybė, vidaus kontrolės aprašo

patvirtinimo“ vykdymas):

6.1. Vykdant nuolatinę stebėseną:

6.1.1. Siekiant užtikrinti tinkamą numatytų veiklų vykdymą karantino Lietuvos Respublikos

teritorijoje paskelbimo laikotarpiu nuo 2020-03-16 iki 2020-06-16 galimam infekcijos protrūkiui

suvaldyti perorganizuota veikla: 

● ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos nuotoliniu būdu: vaistų ir

medicinos pagalbos priemonių išrašymas, konsultacijos, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų

išdavimas ir tęsimas, gydytojų tarpusavio konsultacijos, būtinųjų tyrimų paskyrimas, slaugytojo

konsultacijos.

● atidėtos planinės, diagnostinės, profilaktinės konsultacijos ir gydomosios paslaugos;

● atidėtos ambulatorinių medicininės reabilitacijos paslaugų teikimas, profilaktinių

patikrinimų ir prevencinių programų vykdymas; 

● teikiama būtinoji odontologijos paslaugų pagalba;

● teikiama pagalba ir paslaugos, kurių nesuteikus pacientui atsirastų poreikis būtinajai

medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė; 

● vykdomi planiniai skiepijimai;

6.1.2. Siekiant laiku diagnozuoti COVID-19 (koronaviruso infekciją) ir suvaldyti jo plitimą

Klaipėdos rajone, nuotoliniu būdu kiekvieną ketvirtadienį su šeimos gydytojais ir slaugos personalu

analizuojami turimi duomenys, aptariamas paslaugų vykdymas. 

Nutarta – detaliau išaiškinti pacientams jų patekimo į gydymo įstaigas galimybes;
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6.1.3. Kiekvieną penktadienį atnaujinama kaupiamų asmeninės apsaugos priemonių, skirtų

apsisaugoti nuo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) apskaita. Peržiūrimas atsargų sąrašas, bei

šių priemonių kiekiai ir poreikis.

Nutarta – nuolat tikrinti ar darbuotojai laikosi patvirtintos asmeninių apsaugos priemonių

dėvėjimo tvarkos.

6.2. Pasirinktinė kontrolė:

6.2.1. Patikrinti personalo veiksmai (pacientui atvykus į įstaigą, prieš pradedant teikti

paslaugą). Nuo 2020 m. birželio mėn. atnaujintos etapinės planinės ambulatorinės asmens sveikatos

priežiūros paslaugos. Darbuotojai buvo supažindinti su paslaugų teikimo įstaigoje planu. 

Išvada - paslaugų teikimas vykdomas vadovaujantis patvirtintu paslaugų teikimo įstaigoje

planu. 

6.2.2. Patikrintas sezoninio gripo vakcinos, skirtos rizikos grupių skiepijimui, sunaudojimas.

Įstaiga gavo 380 vakcinų, įskiepijo – 284. 

Nutarta - rizikos grupėje esančius pacientus pakartotinai informuoti apie galimybę skiepytis nemokama

gripo vakcina. Taip pat kreiptis į NVSC dėl vakcinų perdavimo kitoms gydymo įstaigoms. 

6.2.3. Patikrintas vakcinacijos įrašų tvarkymas elektroniniu būdu. Slaugytojos sveikatos

duomenis pasirašo elektroniniu parašu ir pateikia į ESPBI IS 100%.

6.3. Pasitarimų ir išklausymų metu gaunamos informacijos vertinimas ir su tuo susiję

veiksmai:

Darbuotojų susirinkimų metu, Gydymo ir Slaugos tarybos narių pasitarimuose aptariami

einamieji, su kasdienos problemomis susiję klausimai, vertinami trūkumai, sprendžiama, kaip

kokybiškiau teikti sveikatos priežiūros paslaugas. Taip pat vyksta aptarimas informacijos, gautos iš

visuomenės sveikatos biuro, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos kultūros, sveikatos ir

socialinės politikos skyriaus specialistų, pasidalinama išgirstais pasitarimų metu naujovėmis testavimo,

gydymo, slaugos, vakcinavimo klausimais.

6.4. Kitų institucijų, turinčių teisę kontroliuoti viešosios įstaigos veiklą, informacijos

vertinimas:

6.4.1. VSDFV Klaipėdos skyriaus pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius atlieka

nuolatinę kontrolę. Pažeidimų nenustatyta.

6.4.2. Nacionalinis visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Klaipėdos departamento Gargždų skyrius įvertino infekcijų kontrolės reikalavimų laikymąsi ir atvejų

valdymo pasirengimą VšĮ Paupių pirminės sveikatos priežiūros centre. Pažeidimų nenustatyta (2020-

05-13 patikrinimo aktas Nr. (3-21 15.4.2)PA-1410); 

6.4.3. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos viešosios tvarkos skyrius atliko civilinės

saugos būklės kompleksinį (planinį) patikrinimą. Pažeidimų nenustatyta (2020-06-23 civilinės saugos

būklės patikrinimo aktas Nr. 07);

6.5. Vidaus audito rezultatų analizė:

6.5.1. Patikrintas įstaigos padaliniuose teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių

sąrašas. Kaip atliekama medicinos priemonių techninė priežiūra, ar yra metrologinė patikra.

Išvada: Visos matavimo priemonės naudojamos su galiojančiais patikros žymenimis ar

patikrą patvirtinančiais dokumentais. Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių techninė

patikra atliekama nustatytų dažnumu. 

6.5.2. Patikrinta, kaip laikomasi visų įmanomų prevencinių saugos priemonių perduodant

medicinines atliekas, kurios susidarė galimai infekuotos ar infekuotos COVID-19 (koronaviruso

infekcijos)  asmens sveikatos priežiūros ar gydymo metu, išvežimui.

Išvada: Visi įstaigos padalinių darbuotojai griežtai laikosi pavojingų atliekų pakavimo

reikalavimų. Medicininės atliekos pakuojamos bei perduodamos išvežimui pagal teisės aktų bei UAB

„AV investicija“ ir UAB „Toksika“ keliamus reikalavimus medicininių atliekų priėmimui.

6.6. Finansinė kontrolė.

Finansų kontrolė vykdoma, vadovaujantis Paupių pirminės sveikatos priežiūros centro vidaus

finansų kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis vyriausiojo gydytojo 2010-12-23 įsakymu Nr. B-19. Per

2020 metus trūkumų nenustatyta.
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7. Įstaigos 2020 m. veiklos rezultatų vertinimo rodiklių siektinų reikšmių įvykdymas

(sveikatos apsaugos ministro 2020 m. rugpjūčio 18 d. įsakymas Nr. V-1865):

Eil.

Nr.

Rodiklio pavadinimas Siektina rodiklio

reikšmė

Pasiekta reikšmė

I. Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai:

1. Įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų ataskaitoje

nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas (grynasis perviršis

ar deficitas)

Būti nenuostolinga Nenuostolinga

2. Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis Ne mažiau kaip 80

proc. skirtų lėšų

asmens sveikatos

priežiūros

paslaugoms

apmokėti ir

rekomendavus jas

nukreipti sveikatos

priežiūros specialistų

darbo užmokesčiui

didinti, panaudota

darbo užmokesčiui

didinti

167 proc. 

panaudota darbo

užmokesčiui

didinti

3. Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis Ne daugiau kaip 7,2

proc.

6,96 proc.

4. Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio

įstaigos biudžeto

Įsipareigojimų

koeficientas ne

didesnis kaip 0,10

0,06 proc.

II. Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

5. Įstaigoje taikomos kovos su korupcija priemonės,

numatytos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamoje

sveikatos priežiūros srities korupcijos prevencijos

programoje

Suteiktas skaidrios

asmens sveikatos

priežiūros įstaigos

vardas

2019 m. suteiktas

skaidrios asmens

sveikatos priežiūros

įstaigos vardas.

6. Informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis Įstaiga, išrašant e.

receptus, vaistų

sąveikų tikrinimo

funkcionalumą

naudoja pilna

apimtimi

Naudoja pilna

apimtimi

Įstaiga yra IPR IS

dalyvis*

Įstaiga yra IPR IS

dalyvis*

III. Papildomi veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

7. Absoliutaus likvidumo rodiklis Nuo 0,5 iki 1 1,39

8. Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius Ne mažiau kaip 1 1 konsoliduotas

pirkimas

* išankstinė pacientų registracijos informacinė sistema

Vyr. gydytoja     Erika Janovičienė
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