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1. ĮSTAIGOS PRISTATYMAS. ĮSTAIGOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Viešoji įstaiga Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras, Varnių 9, Kaltinėnų mstl.,

Šilalės rajonas; tel. 8 449 57267; fasas 8 449 57299; el. paštas

kaltinenu.ambulatorija@gmail.com; www.kaltinenupspc.lt. Įstaigos vadovas - vyriausiasis

gydytojas Kornelijus Andrijauskas, vyriausioji buhalterė Regina Šerpytienė. Viešoji įstaiga

Kaltinėnų PSPC įsteigta 1997-10-01. Tai pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaiga,

teikianti pirmines stacionarines palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos paslaugas

ir pirmines ambulatorines šeimos medicinos, akušerio, slaugos, paliatyvios pagalbos paslaugas.

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos

1999-06-30 išduota licencija Nr. 185 verstis asmens sveikatos priežiūros veikla. Licencija atnaujinta

2016-06-16. Lietuvos Respublikos odontologų rūmų Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų

licencijavimo komisijos 2006-06-08 sprendimu Nr. 20 išduota licencija Nr. 0556 verstis

odontologinės ir burnos priežiūros veikla - teikti odontologinės priežiūros (pagalbos), burnos

higienos paslaugas. Licencija atnaujinta 2016-01-14. Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje

teikiamos Socialinės globos paslaugos. Institucinė socialinė globa (trumpalaikė) suaugusiems

asmenims su negalia – licencijos Nr. L000000597. Institucinė socialinė globa (trumpalaikė) senyvo

amžiaus asmenims – licencijos Nr. L000000598.Teikiamos paslaugos su jonizuojančiosios

spinduliuotės šaltiniais – tai dantų rentgeno paslaugos. Licencija išduota 2004-01-12, atnaujinta

2016-04-15 d. Nuo šių metų sausio pirmos dienos teikiamos naujos komandinės slaugos paslaugos

paciento namuose.

Įstaigos kokybės politika – saugi, į paciento poreikius orientuota, tinkama, veiksminga,

efektyvi, laiku suteikiama ir prieinama sveikatos priežiūra, atitinkanti šiuolaikinio medicinos

mokslo ir praktikos pasiekimus.

Įstaigos misija - teikti kokybiškas, saugias ir prieinamas pirmines asmens sveikatos priežiūros

paslaugas, tinkamai naudotis turimais ištekliais. Užtikrinti pacientų privatumą, žmogiškąją pagarbą

ir orumą, aktyviai dalyvauti asmens ir visuomenės sveikatos stiprinimo ir mokymo procesuose.

Kokybiška, saugi ir visiems vienodai prieinama sveikatos priežiūra bei ligų prevencija. 

Misijos įgyvendinimą, vizijos siekimą ir visą savo veiklą grindžiame šiomis vertybėmis:

– profesionalumas: nuolatos mokomės ir esame profesionalai, randame profesionalius sprendimus 

kiekvienam, kuriame sveikesnę ateitį;

– atsakingumas: esame sąžiningi ir atsakingi, o darbinius santykius grindžiame abipusiu 

pasitikėjimu ir įsipareigojimais;

– lankstumas ir dinamiškumas: išnaudojame galimybes ir visada reaguojame į klientų (pacientų) 

poreikius;

– darni komanda: padedame vienas kitam, suprantame ir laikomės įsipareigojimų kolegoms bei 

kartu siekiame bendrų tikslų.

Įstaigos vizija - konkurencinga, moderni asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti kokybiškas

ambulatorines ir stacionarines pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Siekiame būti

pirmu pasirinkimu kiekvienam, siekiančiam gauti aukščiausios kokybės asmens sveikatos priežiūros

paslaugas.

Įstaigos tikslai:

1. Siekti geriausio galutinio poveikio paciento sveikatai, minimalios rizikos bei

maksimalios naudos pacientui.

2. Orientuoti sveikatos priežiūrą į paciento poreikius ir lūkesčius.

3. Nuolat kelti personalo kvalifikaciją ir profesionalumą.

http://@gmail.com
http://www.kaltinenupspc.lt
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4. Užtikrinti darbuotojų ir pacientų bendravimą ir bendradarbiavimą lygiaverte partneryste

ir abipuse pagarba pagrįstais principais.

Įstaigos uždaviniai:

1. Teikti pacientams pakankamą ir išsamią informaciją apie įstaigoje teikiamas asmens

sveikatos priežiūros paslaugas.

2. Šalinti visas kliūtis, trukdančias pacientams gauti savalaikes ir kokybiškas sveikatos

priežiūros paslaugas.

3. Teikti efektyvias, saugias ir veiksmingas sveikatos priežiūros paslaugas ambulatorines

ir stacionarines (profilaktikos, gydymo, slaugos ir kt.) savo kompetencijos ir galimybių ribose, o

esant medicininėms indikacijoms ir neaiškiais atvejais, siųsti pacientus konsultuotis, hospitalizuoti,

tirti ir kitoms sveikatos priežiūroms paslaugoms gauti.

4. Informuoti pacientą apie jo sveikatos būklę, ligos diagnozę, gydymo galimybes bei

riziką, laukiamus rezultatus.

5. Analizuoti galimybę įdiegti naujausias sveikatos priežiūros technologijas, racionaliai

naudojant turimus išteklius.

6. Apibendrinti ir analizuoti pacientų pasiūlymus, prašymus, skundus dėl sveikatos

priežiūros.

2. VEIKLOS APRAŠYMAS

2.1. ĮSTAIGOS VIDAUS STRUKTŪRA

VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro vidaus struktūrą sudaro: ambulatorija,

palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, Palentinio medicinos punktas.

    2.2. DUOMENYS APIE PERSONALĄ

VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centre 2021 metais dirbo 39 darbuotojai. 2020

metais dirbo 39 darbuotojai.  2019 metais dirbo 43 darbuotojai.

Patvirtinta  41,25 etato, užimtų etatų skaičius – 38,75.

Pateikiame darbuotojų struktūrą pagal pareigybes ir užimamus etatus.

Eil.

Nr.
Pareigybių /specialybių pavadinimai

Fizinių asmenų

skaičius

Užimtų etatų

skaičius

1. Gydytojai iš viso, iš jų 5 5,00

1.1. Vyriausiasis gydytojas 0,50

1.2. Šeimos gydytojai 1 1,00

1.3. Odontologai 1 0,50

1.4. Gydytojai rezidentai 3 3,00

2. Vidurinis medicinos personalas, viso 16 15,00

2.1. Slaugos administratoriai 0,75

2.2. Akušerė 1 0,75

2.3. Medicinos registratorė         0,00

2.4. Bendrosios praktikos slaugytoja 13 12,25

2.5. Kineziterapeutai 1 1,00

2.6. Socialiniai darbuotojai 0,00

2.7. Burnos higienistė 1 0,25

3. Kitas personalas 19 18,75

3.1 Kiti ne sveikatos priežiūros specialistai 3 3,00

3.2 Pagalbinis medicinos personalas 6 5,25

3.3 Kitas pagalbinis personalas 10 10,50

Iš viso: 40 38,75
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Visi gydytojai bei slaugos personalas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka turi

licencijas ir sertifikatus, suteikiančius teisę verstis atitinkama gydytojo ar slaugytojos praktika.  

Lentelėje informacija pateikta apie darbuotojų kaitą.

Metai
Atleistų darbuotojų

skaičius

Vidutinis darbuotojų

skaičius

Darbuotojų kaitos

rodiklis

2019 m. 3 43 6,98%

2020 m. 3 42 7,14 %

2021 m. 0 39 0 %

Vienas iš rodiklių, kuris apibūdina įstaigos personalo lojalumą - tai darbuotojų kaitos rodiklis.

3. TEIKIAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ANALIZĖ

3.1. TEIKIAMOS PASLAUGOS:

3.1.1. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros: šeimos medicinos, akušerio,

bendrosios praktikos ir bendruomenės slaugos, paliatyviosios pagalbos suaugusių ir vaikų, slau;

odontologinės priežiūros bei burnos higienisto paslaugos.

3.1.2. Pirminės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros: palaikomojo gydymo ir slaugos,

paliatyviosios pagalbos suaugusių ir vaikų; Socialinės globos paslaugos. Institucinė socialinė globa

(trumpalaikė) suaugusiems asmenims su negalia. Institucinė socialinė globa (trumpalaikė) senyvo

amžiaus asmenims.

3.1.3. Komandinės slaugos paslaugos paciento namuose.

3.1.4.  Odontologijos: gydytojo odontologo, burnos higienisto paslaugos.

         3.2. PRISIRAŠIUSIŲ PACIENTŲ SKAIČIUS

2021 m. gruodžio 31 d. buvo prisirašę  1 768 pacientai, iš jų 223 vaikų ir 1 545 suaugusių.

2020 m. gruodžio 31 d. buvo prisirašę 1 795 pacientai, iš jų 232 vaikų ir 1 563 suaugusių.

2019 m. gruodžio 31 d. buvo prisirašę 1 877 pacientai, iš jų 251 vaikų ir 1 626 suaugusių.

Prisirašiusiųjų pacientų skaičiaus dinamika per 2019 - 2021 m.

Metai Iš viso Nedrausti
Suaugusių

pacientų skaičius
Vaikų skaičius

Mirusiųjų

skaičius

2019 1 877 116 1 626 251 44

2020 1 795 89 1 563 232 56

2021 1 768 96 1 545 223 48

Pokytis nuo

2019 m.
- 109 +20 - 81 - 28 +4

Vertinant pacientų skaičiaus dinamiką 2019 - 2021 metais, prisirašiusiųjų pacientų skaičius

kasmet mažėja. Gimė vaikų 2019 metais - 7, 2020 metais -7, 2021 metais - 6 naujagimiai. Tam

įtakos turi mažėjantis gimstamumas ir didėjantis mirusiųjų skaičius bei didėjantis į užsienį

išvykimą deklaravusių žmonių skaičius. Socialiai nedraustų pacientų skaičius mažėja.

3.3. APSILANKYMŲ ANALIZĖ

Pateikiame apsilankymų pas gydytojus 2019 - 2021 m. dinamika
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Iš viso apsilankymų skaičius,

iš jų:

2019 m. 2020 m. 2021 m.

18 088 14 282 16 364

pas šeimos gydytojus 9 754 13 990 6 722

pas odontologus 900 292 746

Profilaktiniai apsilankymai 7 434 4 870 3 358

Apsilankymai dėl ligos 10 392 9 120 5 569

Vertinant apsilankymų pas gydytojus dinamiką 2019 – 2021 m. nustatyta, kad mažėja

pacientų apsilankymų skaičius, dėl karantino apribojimų, teikiant nuotolines konsultacijas. Suteikta

2490 nuotolinių paslaugų pacientams. Vertinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, pas

šeimos gydytoją išankstinės registracijos nėra, pacientai priimami tą pačią dieną. Epideminės

situacijos ar karantino laikotarpiu, pacientams  buvo teikiama nuotolinė konsultacija telefonu.

 3.4. SKATINAMOSIOS IR PREVENCINĖS PASLAUGOS

2021 metais gydytojai kartu su slaugytojomis atliko 2 839 skatinamąsias paslaugas.

Skatinamosioms paslaugoms priskiriama vaikų iki 1 metų sveikatos priežiūra, imunoprofilaktika

vaikams, moksleivių paruošimas mokyklai, slaugytojų procedūros namuose, fiziologinio nėštumo

priežiūra, ankstyvoji piktybinių navikų diagnostika, kraujo krešumo sistemos būklės įvertinimas,

glikozilinto hemoglobino nustatymo paslauga, būtinosios medicinos pagalbos suteikimas

gyventojams, neįrašytiems į įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašą. Šeimos gydytojas ir

slaugytojos namuose lankė 70 pacientų, kuriems nustatytas specialus nuolatinės slaugos poreikis, tai

sudarė 642 apsilankymus. Epideminės situacijos ar karantino laikotarpiu, pacientams buvo

teikiama nuotolinė konsultacija telefonu, todėl sumažėjo aplankytų slaugomų pacientų namuose.

Skatinamųjų paslaugų dinamika 2019 – 2021 m.

2019 m.
2020 m.

2021 m.

Abs. sk. 1000 gyv.
Abs. Sk. 1000 gyv. Abs. Sk. 1000 gyv.

Skatinamosios

paslaugos

4 259 2 269 4 594 2 259 2 839 1606

Prevecinių programų paslaugų dinamika 2019 - 2021 m.

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa. Iš 91 atlikto tyrimo

su priešvėžiniais pakitimais rasta 2 atvejai.

Programoje galinčių dalyvauti moterų skaičius (25 - 60 m.) kas 3 metai

Moterys informuotos apie galimybę dalyvauti programoje

2019 m. 2020 m. 2021 m.

Asmenų

skaičius

Paslaugų

skaičius

Asmenų

skaičius

Paslaugų

skaičius

Asmenų

skaičius

Paslaugų

skaičius

214 210 (99 %) 244 185 (76 %) 133 129 (97 %)

Citologinio tepinėlio paėmimo paslauga
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Asmenų

skaičius

Paslaugų

skaičius

 Asmenų

skaičius

Paslaugų

skaičius

Asmenų

skaičius

Paslaugų

skaičius

214 132 (62 %) 244 79 (33 %) 133 91 (68 %)

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa. Patologija – 4, išrašyti

siuntimai urologui.

Programoje galinčių dalyvauti vyrų skaičius (50-  69 m.) pagal amžių ir atliktų tyrimų rezultatus 

kas 2  arba 5 metai

2019 m. 2020 m. 2021  m.

Asmenų

skaičius

Paslaugų

skaičius

Asmenų

skaičius
Paslaugų skaičius

Asmenų

skaičius

Paslaugų

skaičius

199
168 (84 %)

Patologija - 6
56

47 (84 %)

Patologija - 10
80

41 (51 %)

Patologija - 4

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa. Su pakitimais 18 moterų.

Išaiškinta 3 pacientėms onkologinė liga.

Programoje galinčių dalyvauti moterų skaičius (50-69 m.) kas 2 metai

2019 m. 2020 m. 2021 m.

Asmenų

skaičius

Paslaugų

skaičius

Asmenų

skaičius

Paslaugų

skaičius

Asmenų

skaičius

Paslaugų

skaičius

261
140 (54 %)

Stebimos- 19
93

53 (57 %)

Stebimos - 13
202

61 (35 %)

Stebimos - 17

Širdies ir kraujagyslių prevencijos priemonių programa. 2019 m. didelė rizika 24

pacientams, padidėjusi rizika 58 asmenims. 2020 m. didelė rizika 36 pacientams, padidėjusi rizika

79 asmenims. 2021 m. didelė rizika 22 pacientams, padidėjusi rizika 69 asmenims.

Programoje galinčių dalyvauti asmenų skaičius (50-65 m. moterys ir 40-55 m. vyrai) kiekvienais

metais

2019 m. 2020 m. 2021 m.

Asmenų 

skaičius

Paslaugų

skaičius

Asmenų

skaičius

Paslaugų

skaičius

Asmenų

skaičius

Paslaugų

skaičius

360 292 (81 %) 353 274 (78 %) 297 236 (78 %)

Storosios žarnos vėžio prevencijos programa kas du metai. 2019 - 2021 m. patologijų

nebuvo.

2019 m. 2020  m. 2021 m.

Asmenų

skaičius

Paslaugų

skaičius

Asmenų

skaičius

Paslaugų

skaičius

Asmenų

skaičius
Paslaugų skaičius

278 259 (93 %) 320 292 (93 %) 368 (91,25% )
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3.5. PROFILAKTINIAI SVEIKATOS TIKRINIMAI

Vertinant apsilankymų pas gydytojus dinamiką 2019 – 2021 m. nustatyta, kad kasmet

mažėja profilaktinių apsilankymų skaičius vaikams, mažėjant prirašytų vaikų skaičiui, o mokamų

profilaktinių apsilankymų skaičius išlieka panašus.

Iš viso apsilankymų skaičius 2019 m. 2020 m. 2021 m.

Ikimokyklinio ir mokyklinio

amžiaus vaikų apsilankymai
245 218 213

Mokami profilaktiniai

apsilankymai
243 212 209

3.6. SERGAMUMAS

Susirgimų skaičiaus analizė 2019 - 2021 m.

Metai

Dispanserizuotų skaičius

Vaikų

Dispanserizuotų skaičius

Suaugusiųjų

Abs.sk. 1000 vaikų Abs. sk. 1000 suaugusių

2019 21 83 704 433

2020 12 52 554 354

2021 15 67 587 379

Vertinant sergamumą, nemažėja suaugusiųjų ir vaikų susirgimų skaičius, lyginant 2019 su

2021 metais.

Onkologinių susirgimų 2021 metais išaiškinta 5.

Cukriniu diabetu II tipo susirgusių per metus naujų pacientų - 3, viso – 49 pacientai.

TBC sirgę visi pasveiko, o profilaktiškai naujų neišaiškinta.

Suaugusieji dažniausiai dispanserizuojami širdies ir kraujagyslių sistemos ligomis – 426

pacientai, kvėpavimo sistemos ligomis – 45 ligoniai, jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų

sistemos ligomis – 98 žmonės.

Vaikai dažniausiai sekami dėl kvėpavimo sistemos ligų – 10, širdies ir kraujotakos sistemos

ligų - 1, akies ir jos priedinių organų ligų – 8 vaikai.

3.7. IMUNOPROFILAKTINĖS PASLAUGOS

2019 m. paskiepyti 145 vaikai pagal skiepų kalendorių. Atliktas tuberkulino mėginys 21

vaikams: iš socialinės rizikos šeimų, sergantiems lėtinėmis ligomis ir 7 metų amžiaus. Naujų

tuberkuliozės atvejų vaikų ir suaugusių tarpe neišaiškinta. Nemokama vakcina nuo gripo

paskiepyta 300 pacientų.

2020 m. paskiepyti 82 vaikai pagal skiepų kalendorių. Nemokama vakcina nuo gripo

paskiepyta 207 pacientai.   

 2021 m. buvo paskiepyti vaikai pagal skiepų kalendorių. Nemokama vakcina nuo gripo

paskiepyta 250 pacientų.

Lentelėje informacija pateikta apie vaikų imuninę būklę.

Vakcinos pavadinimas Asmenų skaičius Paskiepytų asmenų Skiepijimų apimtys
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amžiaus grupėje skaičius procentais

BCG 5 5 100

Hepatitas B 5 5 100

Pneumokokinė vakcina (PCV) 5 5 100

B tipo meningokokinė vakcina 5 5 100

Rotavirusinė infekcija 6 6 100

Difterija, stabligė, kokliušas,

B tipo Heamophilus

influenzae infekcija

21 20 95

Difterija, stabligė, kokliušas,

poliomielitas

10 9 90

Difterija, stabligė 15 14 93

Tymai, raudonukė, epideminis

parotitas

26 23 88

Žmogaus papilomos infekcija 12 9 75

Skiepijimų apimtys procentais sumažėja dėl 3 šeimų 10 vaikučių, kuriuos tėveliai atsisako

skiepyti. 

Skiepijant mokama vakcina daugiausia paskiepyta suaugusių erkinio encefalito vakcina:

pirmą kartą 30 gyventojų, antra vakcinos doze -31, trečia – 36 gyventojus. Pneumokokine vakcina

paskiepyti nemokama – 5 ir mokama 4 suaugę pacientai. Nuo COVID-19 ligos (koronaviruso

infekcijos) paskiepyta pirma vakcinos doze - 1155, tai sudaro 75 proc. prirašytų prie mūsų įstaigos

gyventojų, antra doze 1032 (tai sudaro 89 proc. nuo pasiskiepijusių), likę 11 proc. nesiskiepijo, nes

susirgo COVID-19 (koronaviruso infekcijos) liga arba dėl po skiepų reakcijų. Trečia vakcinos doze

paskiepyti 471 žmonės – (tai sudaro 41 proc. nuo visų pasiskiepijusių). Skiepyti sutrukdė prasidėjęs

ligos protrūkis. Vaikų iki 18 metų paskiepyta dviem vakcinos dozėmis -32 prie mūsų įstaigos

prisirašiusių vaikų.

 3.8. SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO PASLAUGOS

Paslaugų gavėjai – Šilalės rajono gyventojai, kuriems teikiamos paslaugos finansuojamos iš

PSDF biudžeto pagal SAM patvirtintas hospitalizacijos indikacijas. Paslaugų profiliai: slauga ir

palaikomasis gydymas, vegetacinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, onkologinių ligonių

slauga ir palaikomasis gydymas, negalinčių apsitarnauti ligonių palaikomasis ilgalaikis gydymas.

Palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje veikia 33 lovos finansuojamos iš PSDF biudžeto ir 7

lovos socialinei globai ir slaugai finansuojamos iš Savivaldybės biudžeto lėšų.

Metai Lovadieniai

iš PSDF

Lovadieniai

socialinei

globai

Lovadieniai

pagal sutartį su

paciento

artimaisiais

Viso

lovadienių

Lovos

panaudojimas

Vidutinė

gulėjimo

trukmė
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(pacientu)

2019 12 978 901 3 971 17 850 446,3 60,9

2020 12 842 321 2 951 16 114 402,8 94,4

2021 12 451 647 1 435 14 533 363,3 91,4

Kaltinėnų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje ambulatorijos nedarbo metu ir ne tik prie

mūsų įstaigos prisirašiusiems pacientams būtinoji medicinos pagalba suteikta: 2019 m. - 653

gyventojams, 2020 m. – 223 gyventojams, 2021 m. – 53 gyventojams, paslaugų sumažėjo dėl

karantino apribojimų.

          3.9. ĮSTAIGOS GERŲ DARBO REZULTATŲ RODIKLIAI

Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro gerų darbo rezultatų, tenkančių sąlyginių vienetų suma

įvertinta 4742 balais.

Ligonių kasa įstaigos veiklą vertina pagal nustatytus gerų darbo rezultatų rodiklius: asmenų

skiepijimas gripo vakcina, vaikų profilaktinio tikrinimo intensyvumas, gimdos kaklelio ir atrankinės

mamografinės patikros dėl krūties piktybinių navikų prevencinių priemonių programos vykdymo

intensyvumas, storosios žarnos vėžio diagnostikos prevencijos informavimas ir imunocheminio

slapto kraujavimo testo išmatose rezultatų vertinimo paslaugos vykdymas. Sergančių arterine

hipertenzija, cukriniu diabetu, bronchine astma, pneumonija, staziniu širdies nepakankamumu,

ausų, nosies, gerklės infekcijomis, pielonefritu, lėtine obstrukcine plaučių liga hospitalizacijos

intensyvumas. Bendras antimikrobinių vaistų skyrimo dažnis. Efektyvi sergančiųjų 2 tipo cukriniu

diabetu glikozilinto hemoglobino kontrolė. Vaikų (iki 18 m.) odontologinio profilaktinio tikrinimo

intensyvumas. Galima pasidžiaugti gerais darbo rezultatais. Per metus bent vieną kartą apsilankusių

ASPĮ vaikų (iki 18 m.) skaičius 161, tai sudaro palyginti su bendru prisirašiusių vaikų skaičiumi 62

procentai. Karantino sąlygomis labai geras rezultatas. Vaikų (iki 18 m.), kuriems buvo suteikta

gydytojo odontologo paslauga, palyginti su bendru prisirašiusių prie ASPĮ vaikų skaičiumi 64

procentai. Dirbant burnos higienistei, rezultatai pagerėjo. Norėtųsi geresnių rezultatų mamografinės

patikros dėl krūties piktybinių navikų prevencinių priemonių programos ir gimdos kaklelio

piktybinių navikų prevencinių priemonių programa vykdyme.

  3.10. INFRASTRUKTŪROS POKYČIAI

2011-2016 m. buvo vykdomas tęstinis VIP projektas “ Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės

sveikatos priežiūros centro pastato, Sportininkų g.7, Kaltinėnuose, Šilalės r., pritaikymo neįgaliems

žmonėms ir teikiamų paslaugų plėtra (II etapas)“ 226 309 eurai panaudoti ligoninės pastato

rekonstrukcijai ir  aplinkos sutvarkymo darbams. 

2016 m. gauta ir panaudota 47 991 euras. 20 679 eurai panaudoti teritorijos sutvarkymo

darbams. Už 27 312 eurų įsigyta virtuvinė įranga.

2017 m. pagal Šilalės rajono savivaldybės Sveikatos apsaugos programos priemonės Naujos

medicininės įrangos įsigijimas Šilalės rajono sveikatos priežiūros įstaigose, paslaugas teikti

nediskriminuojant lyčių (toliau – Programos) projekto VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros

centro teikiamų paslaugų modernizavimas 2017 metais įgyvendinimas gauta 6 000 €.

2017 metais įstaiga atliko ir savo lėšomis apmokėjo 13 037,98 eurus už Kaltinėnų ambulatorijos

pastato rūsio ir odontologijos kabineto remonto darbus. Rūsyje įrengtas dokumentų saugojimo

archyvas.
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2019 m. spalio mėnesį VšĮ Kaltinėnų PSPC baigė įgyvendinti projektą „VšĮ Kaltinėnų PSPC

paslaugų kokybės gerinimas“ pagal priemonę „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos

efektyvumo didinimas“ Nr. 08.1.3-CPVA-R-609. Įvykdžius projektą, įsigyta odontologo darbo

vietos įranga. Šilalės savivaldybė skyrė 1648,94 € (Vieną tūkstantį šešis šimtus keturiasdešimt

aštuonis eurus 94 ct.) finansuoti išlaidoms, kurių nepadengė projektui skirtos finansavimo lėšos.

2020 m. VšĮ Kaltinėnų PSPC iš savivaldybės gavo 3000 € projekto „Socialinės paramos ir

paslaugų teikimas bei administravimo programos įgyvendinimas“.

2021 metais buvo siekiama mažinti netolygumus tarp miesto ir kaimo, socialinę atskirtį bei

gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą. Bendradarbiaujame su Kauno

medicinos universiteto Šeimos klinikos gydytojais, dalyvavome CHRODIS programoje. Tai

pacientų, turinčių dvi ir daugiau diagnozių registracija pas tretinio lygio specialistus. Tuo sumažėjo

laukimo laikas kaimo gyventojams pas tretinio lygio specialistus. CHRODIS programos tęsinys

Tęstinė lėtinėmis ligomis sergančiųjų pacientų sveikatos priežiūra (TELELISPA) Projekto

Nr. 08.4.2-ESFA-K-616-01-0003. Tai Europos Sąjungos fondų investicinis projektas, veiksmų

programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ bei „Sveikatos priežiūros

kokybės ir prieinamumo gerinimas tikslinėms gyventojų grupėms, įgyvendinant inovatyvius ir

efektyvius sveikatos priežiūros modelius“. Projektas tęsiasi nuo 2014 – 2022 metais. Šiemet

numatoma projektą pratęsti dar kitiems metams.

4.  INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMO IR PLĖTROS LYGIS

Įstaigoje yra 11 kompiuterizuotų darbo vietų su interneto prieiga. 2020 m. atnaujintos ir

kompiuterizuotos 4 darbo vietos, 2021 metais – 5 darbo vietos. Pastoviai atnaujinama internetinė

svetainė, kurioje pateikiama aktuali informacija pacientams ir darbuotojams. Išplėsta buhalterinės

apskaitos valdymo programa. Atnaujinta ir vystoma informacinė sistema „OPTOMED“, su kuria

galima apdoroti akių dugnų ir odos (apgamų) nuotraukas. Nuotraukos daromos su aparatu „SMART

SCORE“. Atliktos nuotraukos apdorojamos, išryškinamos ir siunčiamos Kauno universitetinių

klinikų okulistams dėl nuotolinės konsultacijos. Atliekamas monitoravimas pacientų su Holterio

aparatu ir AKS stebėjimas visą parą.

VšĮ Kaltinėnų pirminio sveikatos priežiūros centre yra sukurta ir įdiegta elektroninė

informacinė E-sveikata, FOXUS programa. Su šia programa jau dirba gydytojai, rezidentai,

odontologė ir bendruomenės slaugytojos. Sistema suderinta su SODRA, Valstybinė ligonių kasa,

laboratorija bei kitomis sveikatos priežiūros įstaigai paslaugas teikiančiomis įmonėmis, susijusiomis

su Programos duomenų suvedimu ir jų perdavimo procesu, elektroninio recepto, mirties liudijimo ir

vairuotojo pažymėjimo išdavimo programa. Įdiegta Profilaktinių skiepijimų planavimo ir apskaitos

sistema.

Siekiama mažinti netolygumus tarp miesto ir kaimo, socialinę atskirtį bei gerinti sveikatos

priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą. Bendradarbiaujame su Kauno medicinos universiteto

Šeimos klinikos gydytojais, dalyvavome CHRODIS programoje. Tai pacientų, turinčių dvi ir

daugiau diagnozių registracija pas tretinio lygio specialistus. Tuo sumažės laukimo laikas kaimo

gyventojams pas tretinio lygio specialistus

E-receptai išrašomi elektroniniu būdu, pasiekta 100 procentu. Veikia vaistų suderinamumo

programa. Veikia vaistų ir pagalbos priemonių išrašymo tvarka nuotoliniu būdu, pacientui

neatvykus į gydymo įstaigą.

Mūsų gydymo įstaigoje eilių nėra, pacientai gauna paslaugas tą pačią dieną atvykę į gydymo

įstaigą.

5. KORUPCIJOS PREVENCIJA

Siekiant užkirsti kelią korupcijos apraiškų atsiradimui, vyr. gydytojo 2020-01-29 d. įsakymu

T-1 buvo patvirtinta 2020 - 2022 metų korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo planas.
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Vykdant minėtą programą įstaigos tinklapyje bei informacijos skelbimo vietose buvo teikti

pranešimai antikorupcine tematika, sudaryta galimybė pacientams anoniminius pranešimus

telefonu dėl korupcijos apraiškų. Darbuotojai supažindinti su antikorupcine veikla. 

 Kaltinėnų ambulatorijoje atliktas tyrimas lapkričio mėnesį. Anonimiškai apklausta 35

žmonių, atvykusių į ambulatoriją dėl sveikatos problemų. 98 % pacientų pasakė, kad patenkinti

teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybe. 97 % respondentų patenkinti ambulatorijos

personalo aptarnavimu ir elgesiu.

Kaltinėnų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje tyrimas atliktas spalio mėnesį.

Anonimiškai apklausta 29 sąmoningi, orientuoti laike ir vietoje pacientai, besigydantys ligoninėje.

Apklausą vykdė gydytojai rezidentai. Atsakymo variantai: taip, iš dalies, ne. 97 % ligonių,

personalo darbo kokybę įvertino taip gerai arba labai gerai. 100 % respondentų norėtų dar kartą

gydytis šioje ligoninėje. 

Per analizuojamąjį laikotarpį Kaltinėnų veikloje nebuvo užfiksuoti Korupcijos prevencijos

įstatymo Nr. IX-904 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atvejai.

Taip pat nebuvo užfiksuoti teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė, tarnybinė

(drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai. Pranešimų apie galimas korupcinio pobūdžio

nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio teisės pažeidimus Kaltinėnų korupcijos

pasireiškimo tikimybės nustatymo laikotarpiu, nebuvo. Korupcijos prevencijos programa vykdoma

pagal programos įgyvendinimo priemonių planą, kuris nustato įgyvendinimo priemones, priemonių

įgyvendinimo terminus, laukiamus rezultatus, atsakingus asmenis. Vyko du mokymai ir

supažindinimai darbuotojams Susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama veika,

elgesio taisyklėmis. 

Kaltinėnų PSPC sudarytos galimybės darbuotojams, kitiems asmenims kreiptis ir informuoti

įstaigos vyriausiąjį gydytoją ir asmenį, atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolę, apie galimas

korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar kitus tapataus pobūdžio, tačiau mažiau pavojingus

teisės pažeidimus. Kreiptis ir informuoti galima: telefonu 8 449 57267, 57176, el. paštu-

kaltinenu.ambulatorija@gmail.com;  interneto svetainėje kaltinenupspc. 

Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro korupcijos indeksas 116 balų. Šilalės rajono

savivaldybės Mero potvarkiu 2020-03-25 d. Nr. T3-23 įstaiga įrašyta į skaidrių asmens sveikatos

priežiūros įstaigų sąrašą.

Viešieji pirkimai. Vykdyti 194 mažos vertės pirkimai, 26 pirkimai atlikti per Centrinę

perkančiąją organizaciją (CPO), 1 pirkimas per C P V   i s   i r   1   k o n s o l i d u o t a s   p i r k i m a s . 

                  6. SIEKTINŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ ĮGYVENDINIMAS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KALTINĖNŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 

KIEKYBINIŲ IR KOKYBINIŲ VEIKLOS RODIKLIŲ VERTINIMAS

Veiklos rezultato vertinimo

rodiklis

Siektina reikšmė 2021 metų rezultatas Komentaras

apie rodiklio

vykdymą

Įstaigos praėjusių metų

veiklos rezultatų ataskaitoje

nurodytas pajamų ir sąnaudų

skirtumas (grynasis perviršis

Būti nenuostolingai +40 615 Eur Pasiektas
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ar deficitas)

Įstaigos sąnaudų darbo

užmokesčiui dalis

Valstybės institucijoms

skyrus papildomų

Privalomojo sveikatos

draudimo fondo (toliau –

PSDF) biudžeto lėšų

asmens sveikatos

priežiūros paslaugoms

apmokėti ir

rekomendavus jas

nukreipti sveikatos

priežiūros specialistų

darbo užmokesčiui

didinti, ne mažiau kaip 80

proc. nurodytų lėšų

panaudojamos darbo

užmokesčiui didinti

80,4 %

Įstaigos sąnaudų valdymo

išlaidoms dalis

Įstaigos sąnaudų valdymo

išlaidoms dalis ne

daugiau kaip 7,2 proc.

6,0 proc. Neviršytas

Įstaigos finansinių

įsipareigojimų dalis nuo

metinio įstaigos biudžeto

Įsipareigojimų

koeficientas ne didesnis

kaip 0,10

0,054 Pasiektas

Įstaigoje taikomos kovos su

korupcija priemonės,

numatytos sveikatos apsaugos

ministro tvirtinamoje

Sveikatos priežiūros srities

korupcijos prevencijos

programoje

Suteiktas skaidrios

asmens sveikatos

priežiūros įstaigos vardas

Suteiktas skaidrios

asmens sveikatos

priežiūros įstaigos

vardui statusas

Pasiektas

Informacinių technologijų

diegimo ir plėtros lygis

(pacientų elektroninės

registracijos sistema, įstaigos

interneto svetainės

išsamumas, darbuotojų darbo

krūvio apskaita, įstaigos

dalyvavimo elektroninėje

sveikatos sistemoje mastas)

ASPĮ IS įdiegtas vaistų

suderinamumo tikrinimo

funkcionalumas
Įdiegtas

Nuo 2008 m. kovo 13

d. pagal sutartį Nr.S-

123 /08-03-07/166 VšĮ

Kaltinėnų PSPC veikia

rezidentūros profesinės

veiklos praktikos bazė.

VšĮ Kaltinėnų PSPC

kartu su rezidentūros

baze vaistų sąveikų

tikrinimui naudojasi

informacinės sistemos

platforma Uptodate

Lexicomp Drug

Interactions ir

internetiniu puslapiu

www.Drugs.com

Pasiektas

Absoliutaus likvidumo

rodiklis

Nuo 0,5 iki 1 9,32 Nepasiektas

Konsoliduotų viešųjų pirkimų

skaičius

Ne mažiau kaip 1 1 Pasiektas

Vaistų, kurie įsigyti per VšĮ Ne mažiau kaip 80 proc. - Nepasiektas



14

Centrinės perkančiosios

organizacijos (toliau – VšĮ

CPO LT) elektroninį katalogą,

vertės dalis nuo bendros

vaistų, kuriuos galima įsigyti

per VšĮ CPO LT elektroninį

katalogą, vertės

Šiuo metu

vykdome

pirkimus per Vš

Į CPO ir

Konsoliduotą

pirkimą.

          7. PASLAUGŲ FINANSAVIMAS IR SUTARTYS SU LIGONIŲ KASOMIS

Sudaryta sutartis su Klaipėdos teritorine ligonių kasa Nr. S2-50 „Dėl asmens sveikatos

priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo

fondo biudžeto lėšomis“  2021 -iems metams. Sutartis įvykdyta, už suteiktas paslaugas apmokėta.

           8. FINANSINĖ ANALIZĖ

VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centras yra ekonominis vienetas, turintis ūkinį,

finansinį ir teisinį savarankiškumą. Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

Įstaiga 2021 m. baigė su 40 615 eurų perviršiu. Praėjusius 2020 m. taip pat su 96 023 eurų

perviršiu.

8.1 VEIKLOS PAJAMOS

Pajamų apskaitai taikomas kaupimo principas. Finansavimo pajamos pripažįstamos tuo pačiu

laikotarpiu, kai yra patiriamos su šiomis pajamomis susijusios sąnaudos. Pajamos, išskyrus

finansavimo pajamas, pripažįstamos, kai tikėtina, kai įstaiga gaus su sandoriu susijusią ekonominę

naudą, kai galima patikimai įvertinti pajamų sumą ir kai įstaiga gali patikimai įvertinti su pajamų

uždirbimu susijusias sąnaudas. Pardavimų ir paslaugų pajamos registruojamos atėmus suteiktas

nuolaidas.

Pajamomis laikoma tik pačios įstaigos gaunama ekonominė nauda. Pajamos registruojamos

apskaitoje ir rodomos finansinėse ataskaitose tą ataskaitinį laikotarpį, kurį yra uždirbamos, t. y. kurį

suteikiamos paslaugos, atliekami darbai ar parduodamos prekės ar kt., nepriklausomai nuo pinigų

gavimo momento.

Didžiąją dalį įstaigos pajamų sudaro pajamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (79,3 %

visų įstaigos pajamų). Likusias pajamas sudaro fizinių ir juridinių asmenų mokėjimai už suteiktas

sveikatos priežiūros paslaugas (13,2%) ir finansavimo pajamos (7,5%).

2019 m. 2020 m. 2021 m.
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 831780 967678 1040415
FINANSAVIMO PAJAMOS 61433 76345 187295

Iš valstybės biudžeto 47831 56313 135920

Iš savivaldybių biudžetų 2178 8132

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų

lėšų

7629 5249 11526

Iš kitų finansavimo šaltinių 5973 12605 31717
MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS

PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 770347 891333 853120

Pajamos už paslaugas iš TLK 659522 804308 800440

Pajamos už mokamas paslaugas 110197 87025 52680
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8.2  VEIKLOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS

Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo ir palyginamumo principais tuo

ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų

išleidimo laiką. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai

susieti su tam tikrų pajamų uždirbimu ir jos neduos ekonominės naudos ateinančiais ataskaitiniais

laikotarpiais, šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.

Sąnaudų dydis įvertinamas sumokėta arba mokėtina pinigų suma.

2019 m. 2020 m. 2021 m.
PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 786855 871655 999800
DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO 608394 693337 739783
NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS 33515 32694 50429
KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ 25484 24185 26212
KOMANDIRUOČIŲ

TRANSPORTO 2437 1920 2039
KVALIFIKACIJOS KĖLIMO 931 1336 2132
PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO

NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ

SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA 74891 90554 133066
SOCIALINIŲ IŠMOKŲ

NUOMOS

FINANSAVIMO

KITŲ PASLAUGŲ 40846 27017 45261
KITOS 357 612 878

Didžiąją dalį sąnaudų sudaro išlaidos darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo

įmokoms (80,4 %).

Valdymo išlaidos per 2021 metus sudarė 58 805 eurų, tai sudarė 6 % nuo visų įstaigos išlaidų.

Vadovaujančių darbuotojų darbo užmokesčiui su socialiniu draudimu buvo išmokėta 55 034 eurai,

tai sudarė 7,4 % nuo visų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui išleistų lėšų.

2021 m. įstaigos vadovas, vyriausiasis gydytojas dirbo 0,5 etatu. Per 2021 metus vyriausiam

gydytojui priskaičiuota ir išmokėta darbo užmokesčio 13 758 eurai, sodros įmokoms 243 eurai (iš

viso 14 001 eurai). Tai sudaro 1,9 % darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui išleistų lėšų.

2021 m. įstaiga neturėjo išlaidų kolegialių organų narių darbo užmokesčiui ir kitoms jų

išmokoms.

8.3  ATSARGOS

2021 m. gruodžio 31 d. atsargos sudarė 28 541 €, maisto produktai 950 €, degalai 123 €,

įvairios medžiagos, ūkinės, kanceliarinės, sanitarinės medžiagos – 6 844 €, vaistai bei įvairios

medicininės priemonės –20 624 €.

Būsimų laikotarpių sąnaudos laikotarpio pabaigoje – 1 223 €. Jas sudaro už privalomųjų

draudimų, sumokėtų sumų ateinančių metų dalis –8167 € bei spaudinių prenumeratos ir kt.

sumokėtų sumų būsimųjų laikotarpių sąnaudų dalis –407 € .

        Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 1 900 €.

                             8.4  FINANSINIS REZULTATAS

          2021 metų pagrindinės veiklos rezultatas yra teigiamas 40 615 €.
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8.5 PINIGAI

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaiga turėjo 90 760 € grynųjų pinigų, iš jų kasoje – 800

€, atsiskaitomojoje sąskaitoje – 89 960 €.

8.6 ĮSIPAREIGOJIMAI ĮSTAIGAI

Per vienerius metus gautinų sumų straipsnyje metų pabaigoje skolų įstaigai apskaityta 381

109 €. Klaipėdos TLK įsiskolinimas už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas 330 504 €, gautini

mokesčiai sudaro 8 649 €, kitos gautinos sumos sudaro 2 238 €, sukauptų atostoginių sąnaudos 39

718 €.

8.7 ĮSTAIGOS ĮSIPAREIGOJIMAI

Ilgalaikių įsipareigojimų įstaiga neturi. Trumpalaikių įsipareigojimų straipsnyje metų pabaigoje

apskaitoma 53 920 €,-. Skolos tiekėjams už maisto prekes, komunalines paslaugas ir kiti

trumpalaikiai įsipareigojimai apmokėti 2021 m. sausio mėn. 1-10 dienomis. Sukauptų atostoginių

sąnaudos sudaro 48 360 €.  

8.8 DALININKAI IR JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR

PABAIGOJE

Įstaigos steigėjas ir vienintelis dalininkas yra Šilalės rajono savivaldybė. Dalininkų kapitalas

2021 m. pradžioje ir pabaigoje sudarė 6 162 €.

8.9 ILGALAIKIO TURTO BŪKLĖ

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas iš pradinės turto įsigijimo vertės atėmus

likvidacinę vertę. Ilgalaikiame materialiajame turte apskaitytas įstaigos veikloje naudojamas turtas,

kurio 2021 m. gruodžio 31 d. vertė sudarė 1 825 946 €. Per finansinius metus įstaiga atliko

veiksmus, susijusius su ilgalaikiu materialiuoju ir nematerialiuoju turtu:  

- nusidėvėjo (priskaičiuota nusidėvėjimo sąnaudų) ilgalaikio materialaus ir nematerialaus

turto už 50 429 €;

- įsigijo turto už 82 981 €. Iš jų ilgalaikio turto už 82 981 €, nematerialaus turto (programinė

įranga) neįsigyta.

           - Šilalės rajono savivaldybės perdavė patikėjimo teise įstaigai ilgalaikio turto už 1 184 576 €.

8.10. PANAUDOS SUTARTIES PAGRINDU PERDUOTAS NAUDOTI TURTAS.

APSKAITOMAS ĮSTAIGOS  UŽBALANSINĖJE SĄSKAITOJE

        Tokio turto įstaiga neturi.

 8.11.  GAUTOS FINANSAVIMO LĖŠOS, JŲ ŠALTINIAI IR PANAUDOJIMAS

Didžiąją dalį įstaigos pajamų sudaro pajamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (76,9 %

visų įstaigos pajamų). Likusias pajamas sudaro fizinių ir juridinių asmenų mokėjimai už suteiktas
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sveikatos priežiūros paslaugas (5,1 %) ir finansavimo pajamos (18 %). Pajamų apskaitai taikomas

kaupimo principas.   

Pagal programą „Sveikatos sistemos valdymas – Įgyvendinti rezidentų praktinio mokymo

modelį“ iš valstybės biudžeto gauta 55 483 €.

Įstaiga gavo paramos iš paramos teikėjų: pinigais 825 € (pervedimai iki 2 proc. nuo pajamų

mokesčio sumos). Apskaitoje į kompensuojamas sąnaudas iškeliama ta paramos dalis, kuri faktiškai

sunaudojama ir patvirtinama nurašymo aktais.

       Pagrindinės veiklos kitos pajamos už suteiktas paslaugas – 861 938 €.

  8.12  ĮSTAIGOS 2021 METŲ VEIKLOS REZULTATŲ ATASKAITA

Eil.

Nr.

Straipsniai 2019

metai

2020

metai

2021

metai

A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 831780 967678 1040415

I. FINANSAVIMO PAJAMOS 61433 76345 187295

I.1. Iš valstybės biudžeto 47831 56313 135920

I.2. Iš savivaldybių biudžetų 2178 8132

I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų

lėšų

7629 5249 11526

I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių 5973 12605 31717

II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS

III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 770347 891333 853120

III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos 770347 891333 853120

III.2. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma

B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 786855 871655 999800

I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO 608394 693337 739783

II. NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS 33515 32694 50429

III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ 25484 24185 26212

IV. KOMANDIRUOČIŲ

V. TRANSPORTO 2437 1920 2039

VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO 931 1336 2132

VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO

VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ

IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA 74891 90554 133066

X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ

XI. NUOMOS

XII. FINANSAVIMO

XIII. KITŲ PASLAUGŲ 40846 27017 45261

XIV. KITOS 357 612 878

C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 44925 96023 40615

D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS

I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS

II. PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS

III. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS

E. FINANSINS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS

F. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ

APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA

G. PELNO MOKESTIS
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H. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ

NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA
44925 96023 40615

I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA

J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 44925 96023 40615

I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAM SUBJEKTUI

II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

9. VIDAUS MEDICINOS AUDITO VEIKLA

VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo 2009-01-20 d.

įsakymu ĮT3-9 buvo patvirtinta vidaus medicinos audito tvarka. Per 2021 metus atlikti 3 planiniai

vidaus medicininiai auditai:

9.1. 2021-02-12 d. Korupcijos prevencijos priemonių plano įgyvendinimas 2020 – 2022 metais.

Korupcijos prevencijos priemonių plano 2021 metais  įgyvendinti visi punktai.

9.2. 2021-02-18. Korupcijos tikimybės vertinimas 2021 m.  Pažeidimų nenustatyta.

9.3. 2021-12-15 d. Kaltinėnų PSPC pacientų skundų analizė 2021 m. Pacientų pasitenkinimo

analizė 2021 metais. Kokybės sistemos dokumentų valdymas. 100 % respondentų norėtų dar kartą

gydytis Kaltinėnų palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje. Ambulatorinių pacientų

pasitenkinimo analizė 2021 metais. Anonimiškai apklausta 35 žmonės, atvykusių į ambulatoriją dėl

sveikatos problemų. 98 % pacientų pasakė, kad patenkinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų

kokybe ir ambulatorijos personalo aptarnavimu bei elgesiu.

9.3. 2021-12-21 d.  Kokybės sistemos dokumentų valdymas.   Pažeidimų nenustatyta.

9.4 Per analizuojamąjį laikotarpį Kaltinėnų PSPC veikloje nebuvo užfiksuoti Korupcijos

prevencijos įstatymo Nr. IX-904 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų korupcinio pobūdžio nusikalstamų

veikų atvejai. Taip pat nebuvo užfiksuoti teisės pažeidimai, už kuriuos numatyta administracinė,

tarnybinė (drausminė) ar kitokia teisinė atsakomybė, atvejai.

9.5. Nepageidaujamų įvykių užregistruota nebuvo.

10. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KALTINĖNŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS

CENTRO PERSPEKTYVOS, ATEITIES PLANAI IR PROGNOZĖS ATEINANTIEMS

METAMS

10.1. Teikti pacientams pakankamą ir išsamią informaciją apie įstaigoje teikiamas

finansuojamas PSDF biudžeto sveikatos priežiūros paslaugas informavimo priemonėse ir interneto

svetainėje.

10.2. Šalinti visas kliūtis, trukdančias pacientams gauti savalaikes ir kokybiškas sveikatos

priežiūros paslaugas.

10.3. Teikti efektyvias, saugias ir veiksmingas sveikatos priežiūros paslaugas (diagnostikos,

gydymo, slaugos, profilaktinių sveikatos patikrinimų, prevencinių programų) savo kompetencijos ir

galimybių ribose, o esant medicininėms indikacijoms ir neaiškiais atvejais siųsti pacientus

konsultuoti, hospitalizuoti,  tirti bei kitoms sveikatos priežiūros paslaugoms gauti.
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10.4. Analizuoti galimybę naujų technologijų diegimui bei esamų renovacijai, racionaliai

naudojant turimus išteklius.

10.5. Tirti ir vertinti pacientų nuomonę, jų pasiūlymus, prašymus, skundus, orientuojant

sveikatos priežiūrą į paciento poreikius ir lūkesčius.

10.6. Pagerinti prevencinių programų vykdymą, siekiant, kad kuo daugiau pacientų

pasitikrintų sveikatą dėl galimybės susirgti gimdos kaklelio, krūties, storosios žarnos, prostatos

vėžiu, širdies ir kraujagyslių ligomis.

10.7.  Pagerinti vaikų krūminių dantų dengimo silantais programos vykdymą.

10.8. Nuolat kelti personalo kvalifikaciją ir profesionalumą.

10.9. Racionaliai naudoti įstaigos išteklius (finansinius, žmogiškuosius, materialinius –

techninius, informacinius).

10.10. Analizuoti galimybę diegti ir tobulinti įdiegtą kokybės vadybos sistemą įstaigoje.

10.11. Gerinti pasiruošimą infekcinių ligų prevencijai: turėti pakankamą asmens apsaugos

priemonių kiekį, organizuoti įstaigos veiklą, reguliuojant karščiuojančių pacientų srautus per

karščiavimo kliniką, didinti gyventojų imunoprofilaktiką.

          11. VADOVO VEIKLA

11.1. Įtaigos vadovas vykdo VšĮ Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro įstatuose,

pareiginėje instrukcijoje numatytus uždavinius, organizuoja įstaigos veiklą.

11.2. Dalyvauja biomedicininiame tyrime "Poliligotų pacientų sveikatos priežiūros

stebėjimas ir vertinimas".

11.3. Dalyvauja tęstiniame projekte "Gerinant paslaugų kokybę ir prieinamumą, tikslinėms

gyventojų grupėms, įgyvendinant inovatyvius ir efektyvius sveikatos priežiūros modelius“:

11.4. Dalyvauja komiteto posėdžiuose Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos

ministerijoje Šeimos medicinos paslaugų tobulinimas.    

11.5. Konferencijoje „Žmogiškųjų išteklių valdymas“.

11.6. Konferencijoje „PASP veiklos planavimas ir valdymas bei paslaugų plėtra“.

11.7. Tarptautinis mokslinis straipsnis „Telemedicinos panaudojimo galimybės“.

11.8. Dalyvavo Savivaldybės tarybos posėdžiuose, Sveikatos komiteto, audito ir finansų

posėdžiuose. Finansų ir gydymo įstaigos veiklos ataskaitų svarstyme.

        11.9.  Per 2020 metus vadovas rengė:

11.9.2.  Gydymo tarybos posėdžiai – 7.

11.9.3. Stebėtojų tarybos posėdžiai – 1.

11.9.4.  Atliktas įstaigos Vidaus medicininis auditas  – 3.

11.9.5. Gydymo konsultacinės komisijos posėdžiai -  21.

11.12. Skelbiama informacija įstaigos svetainėje (kaltinenupspc) ir sienlaikraščiuose

korupcijos prevencija, ligų prevencijos klausimais, sveikos gyvensenos ir visa kita aktuali

informacija.

11.13.  Per 2021 metus vadovas išleido ir patvirtino įsakymų:

   11.14. Tvarkomosios organizacinės veiklos klausimais – 20 .

   11.15. Personalo klausimais – 81.

   11.16. Atostogų klausimais – 84.

                  Vyr. slaugos administratorė                                            Kristina Bumblienė

                   pavaduojanti vyriausiąjį gydytoją
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Šilalės rajono savivaldybės teisės aktų

projektų antikorupcinio

vertinimo taisyklių

2 priedas

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Savivaldybės gydytoja

                                                                                                                                              
(Savivaldybės įstaigos, struktūrinio padalinio pavadinimas)

Dėl Viešosios įstaigos Kaltinėnų pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų metinių finansinių

ataskaitų rinkinio patvirtinimo ir pritarimo įstaigos 2021 m. veiklos ataskaitai

                                                                                                                                              
(sprendimo projekto pavadinimas)

         1.Parengto sprendimo projekto tikslai.

Projekto tikslas – teikti Savivaldybės tarybai patvirtinti Viešosios įstaigos Kaltinėnų

pirminės sveikatos priežiūros centro 2021 metų finansinių ataskaitų rinkinį ir teikti Įstaigos 2021

metų veiklos ataskaitą dėl pritarimo jai.

2. Kas inicijavo, kokios priežastys paskatino ir kuo vadovaujantis parengtas sprendimo

projektas. Sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos

įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10

straipsnio 1 dalies 6 punktu bei 5 dalimi ir 12 straipsniu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros

įstaigų įstatymo 28 straipsnio 3 ir 10 punktais.

3. Galimos neigiamos pasekmės priėmus sprendimo projektą, kokių priemonių reikėtų

imtis, kad tokių pasekmių būtų išvengta. Neigiamų pasekmių nenumatoma.

4. Laukiami rezultatai. Bus išanalizuota Įstaigos veikla, finansiniai rodikliai, įstaigos

finansinė situacija 2021 metais. Galimai bus pateikti pasiūlymai kaip pagerinti Įstaigos veiklą bei

teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą.  

5. Kokie šios srities aktai tebegalioja ir kokius galiojančius aktus būtina pakeisti,

papildyti ar pripažinti netekusiais galios, priėmus teikiamą sprendimo projektą. Galiojančių

teisės aktų, kuriuos reikėtų keisti ar pripažinti netekusiais galios, nėra.

Savivaldybės gydytoja                                                    2022-03-                Dalė Briedienė

                                                                                                                                                          
   (pareigos)   (parašas)                       (vardas, pavardė)
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