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1. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ
Nuo 1997 m. spalio 20 d. iki 2018 m. liepos 1 d. VšĮ Šakių PASPC vadovavo vyriausioji
gydytoja Rima Laukaitienė. Vadovaujantis 2018 m. birželio 29 d. Šakių rajono savivaldybės
mero potvarkiu Nr. MP-40 „Dėl Rimos Laukaitienės atleidimo“ , 2018 m. liepos 1 d. Rima
Laukaitienė atleista iš viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro
vyriausiosios gydytojos pareigų.
Nuo 2018 m. liepos 2 d. VšĮ Šakių PASPC vadovauja vyriausiojo gydytojo pavaduotoja
medicinai laikinai vykdanti vyriausiojo gydytojo pareigas Reda Naujokaitienė.
Vyriausiojo gydytojo pavaduotoja medicinai laikinai vykdanti vyriausiojo gydytojo
pareigas Reda Naujokaitienė dirba vadovaudamasi

2018 m. birželio 29 d. Šakių rajono

savivaldybės mero potvarkiu Nr. MP-42 „Dėl pavedimo“.
Išsilavinimas: aukštasis universitetinis, Kauno medicinos universitetas, 2009 m.
Kvalifikacija:
„Sveikatos priežiūros įstaigų visuotinės kokybės vadybos sistema“, Kauno medicinos
universitetas Sveikatos vadybos katedra, 2018 m.
„Sveikatos priežiūros kokybės vadybos metodai“ Kauno medicinos universitetas Sveikatos
vadybos katedra, 2019 m.

2. ĮSTAIGOS TIKSLAI IR PAGRINDINĖS VEIKLOS KRYPTYS
VšĮ Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras (toliau - VšĮ Šakių PASPC)
įsteigta 1997-10-20. Tai pirminio lygio (šeimos gydytojo, vaikų ligų gydytojo, vidaus ligų
gydytojo, gyd. akušerio - ginekologo, gyd. chirurgo) sveikatos priežiūros paslaugas teikianti
įstaiga.
VšĮ Šakių PASPC steigėja YRA Šakių rajono savivaldybė.
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 tikslai:
1. Siekti geriausio galutinio poveikio paciento sveikatai, minimalios rizikos bei
maksimalios naudos pacientui.
2. Orientuoti sveikatos priežiūrą į paciento poreikius ir lūkesčius.
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3. Nuolat kelti darbuotojų kvalifikaciją ir profesionalumą.
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
sveikatos priežiūros paslaugas.
2. Suteikti galimybę pasirinkti šeimos (vidaus ligų, vaikų ligų) gydytoją ar kitą
pirminės sveikatos priežiūros specialistą.
3. Šalinti visas kliūtis, trukdančias pacientams gauti savalaikes ir kokybiškas
sveikatos priežiūros paslaugas.
4. Teikti efektyvias, saugias ir veiksmingas sveikatos priežiūros paslaugas
(diagnostikos, 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.
5. Informuoti pacientą apie jo sveikatos būklę, ligos diagnozę, gydymo galimybes
bei riziką, laukiamus rezultatus.
6. Analizuoti galimybę įdiegti naujausias sveikatos priežiūros technologijas,
racionaliai naudojant turimus išteklius.
7. Apibendrinti ir analizuoti pacientų pasiūlymus, prašymus, skundus dėl
sveikatos priežiūros.
3. INFORMACIJA APIE TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ
3.1. VšĮ Šakių PASPC teikiamos paslaugos
VšĮ Šakių PASPC teikiamos šios paslaugos:
1.

Šeimos medicinos (šeimos gydytojo, vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo,

gydytojo akušerio – ginekologo, gydytojo chirurgo);
2.

Odontologijos (gydytojo odontologo);

3.

Slaugos (bendruomenės slaugytojo, bendrosios praktikos slaugytojoambulatorinės

slaugos paslaugos namuose.).
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3.2. Prisirašiusiųjų pacientų skaičius
Prie VšĮ Šakių PSPC 2018 m. pradžioje buvo prisirašę 9652 pacientai, drausti
privalomuoju sveikatos draudimu, iš jų 8458 suaugusiųjų ir 1194 vaikai. 2018 m. pabaigoje prie
įstaigos buvo prisirašę 9249 pacientai, drausti privalomuoju sveikatos draudimu, iš jų 8107
suaugusieji ir 1142 vaikai.
Metai

Iš viso

2017
2018
Pokytis

10310
9852
-458

Suaugusių
pacientų
skaičius
9098
8710
-388

<1
48
57
+9

Pacientų skaičius pagal amžiaus grupes
1-7
8-17
18-49
50-65
351
813
3792
2787
383
702
3511
2732
+32
-111
-281
-55

Metai
2017
2018
Pokytis
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Vaikų
skaičius

Mirusiųjų
skaičius

1212
1142
-70

141
133
-8

Nedraustų
pacientų
skaičius
621
603
-18

>65
2519
2467
-52

Prisirašiusiųjų gyventojų skaičius lyginant su 2017 metais yra mažėjantis. Per 2018 m.
pacientų skaičius sumažėjo 4,44%. Mažėjantis pacientų skaičius neigiamai atsiliepia įstaigos
finansavimui. Didesnę prisirašiusiųjų asmenų dalį sudaro vyresni pacientai, kas taip pat didina
įstaigos išlaidas.
3.3. Apsilankymų analizė
2018 m. buvo užregistruota 56194 apsilankymai pas gydytojus. Apsilankymų skaičius
lyginant su 2017 m. yra mažėjantis. Vienam pacientui per metus tenka 5,7 apsilankymai pas
gydytojus. 2018 metais pacientų apsilankymų skaičius pas gydytojus sumažėjo 7,05%.
Pateikiame apsilankymų pas gydytojus dinamiką 2017-2018 m.

Iš viso apsilankymų skaičius,
iš jų:
pas šeimos gydytojus
pas vaikų ligų gydytojus
pas akušerius-ginekologus
pas chirurgus
pas odontologus

2017 m.

2018 m.

60456

56194

43789
5965
2503
3620
4581

42158
6111
2329
1726
3870

Vertinant pacientų apsilankymų pas gydytojus dinamiką, 2018 m. padidėjo pacientų
apsilankymų tik pas vaikų ligų gydytojus .
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2018 m. buvo užregistruota 649 gydytojų iškvietimai į namus dėl ligos (2017 m. – 565
iškvietimai), iš jų 638 iškvietimų pas suaugusius, 11 iškvietimų pas vaikus (2017 m. - 563
iškvietimas pas suaugusius, 2 iškvietimai pas vaikus).
Prie įstaigos yra prisirašę 188 suaugę asmenys ir 3 vaikai, kuriems nustatytas spec.
nuolatinės slaugos poreikis.
3.4. Skatinamosios ir prevencinės paslaugos
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, glikolizinto hemoglobino nustatymo paslauga, būtinosios medicinos
pagalbos suteikimas gyventojams, neįrašytiems į įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašą,
gydytojų ir slaugytojų vizitai pas neįgalius asmenis.
Prevencinėms programoms priskiriama:

Atrankinės
mamografinės
patikros dėl
krūties vėžio
moterims nuo 50
iki 70 m., kartą
per 2 metus

Gimdos kaklelio
piktybinių navikų
prevencinė
programa moterims
nuo 25 iki 60 m.,
kartą per 3 metus
Storosios žarnos
ankstyvosios
diagnostikos 50 iki 75
m. asmenims, kartą
per 2 metus

Priešinės liaukos
vėžio
ankstyvosios
diagnostikos vyrams
nuo 50 iki 70 m.,
kartą per 2 metus
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Širdies ir
kraujagyslių ligų
didelės rizikos
vyrams 40 iki 55m.
ir moterims 50 iki 65
m., kartą per 1
metus

2018 m. gydytojai kartu su slaugytojomis atliko 13161 skatinamąsias paslaugas, suteikė
2394 prevencinių programų paslaugas.
Skatinamųjų ir prevencinių programų paslaugų dinamika 2017-2018 m.

Paslaugos

2017 m.

2018 m.

Skatinamosios paslaugos
Prevencinės programos

12538
2402

13161
2394

3.5. Profilaktiniai sveikatos patikrinimai
2018 m. profilaktiškai patikrinti 1087 ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikai.
Mokamų profilaktinių sveikatos patikrinimų atlikta 2049.

3.6. Imunoprofilaktikos paslaugos
2018 m. privalomi skiepai pagal skiepų kalendorių buvo atlikti 806 vaikams (2017 m. –
733).
Nuo gripo paskiepyta 350 pacientų, priklausančių rizikos grupėms.
Mokamomis vakcinomis paskiepyti 360 asmenys:


nuo pneumokokinės infekcijos 1 pacientas;



meningokokine vakcina - 24 pacientai;



hepatito B vakcina - 3 pacientai;



nuo erkinio encefalito – 227 pacientai;



nuo gripo – 105 pacientai.
3.7. 2018 metų veiklos užduočių įgyvendinimas

2018 m. birželio 22 d. Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 217 ,,Dėl 2018
metų siektinų veiklos užduočių nustatymo viešajai įstaigai Šakių pirminės asmens sveikatos
priežiūros centrui“, buvo patvirtintos 2018 m. siektinos veiklos užduotys.
Pateikiame informaciją apie jų įgyvendinimą.
3.7.1.1. Siekti teigiamo finansinio įstaigos veiklos rezultato.
2018 m. VšĮ Šakių PASPC finansinis veiklos rezultatas teigiamas – 24286 Eur.
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3.7.1.2. Panaudoti darbo užmokesčio (toliau – DU) fondui didinti gautas tikslines lėšas
sveikatos priežiūros specialistų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau –
ASPP) DU kelti vidutiniškai 20 proc., prioritetą teikiant mažiausiai uždirbantiems
specialistams.
2018 m. VšĮ Šakių PASPC sąnaudos darbo užmokesčiui sudarė 80,02% nuo visų įstaigos
sąnaudų.
Nuo 2018 m. gegužės 01 d. padidintas darbo užmokestis sveikatos priežiūros
specialistams, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas vidutiniškai 31,57 proc.
3.7.1.3. Siekti, kad įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms dalis sudarytų ne daugiau kaip
10,33 proc. visų įstaigos sąnaudų.
2018 m. VšĮ Šakių PASPC sąnaudos valdymo išlaidoms sudarė 45510 Eur, t.y. 5,74 %
nuo visų įstaigos išlaidų.
3.7.1.4. Siekti, kad įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio įstaigos
biudžeto būtų nuo 0,5 iki 1.
2018 m. VšĮ Šakių PASPC finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto
yra 0,91.
3.7.1.5. Siekti pritraukti papildomus finansavimo šaltinius.
Per 2018 m. iš papildomų finansavimo šaltinių gauta 89141 eur.
3.7.2.1. Siekti aukšto pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis lygio.
2018 m. VšĮ Šakių PASPC atlikus pacientų apkląusą pagal paslaugų grupes, buvo
nustatytas pacientų pasitenkinimo įstaigos paslaugomis lygis :
Paslaugų grupė
Vaikų sveikatos priežiūra
Suaugusiųjų sveikatos priežiūra
Gimdos kaklelio piktybinių navikų
prevencinių priemonių programa
Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios
diagnostikos programa
Širdies ir kraujagyslių ligų atrankinės
patikros ir prevencijos priemonių
programa.
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Pacientų pasitenkinimo
įstaigos paslaugomis lygis
1
0,85
0,9
0,9
1

Paslaugų grupė
Storosios žarnos vėžio ankstyvosios
diagnostikos programa
Krūties vėžio atrankinės patikros
programa
Vaikų krūminių dantų ėduonies
prevencijos priemonių programa
Vaikų profilaktiniai tikrinimai

Pacientų pasitenkinimo
įstaigos paslaugomis lygis
0,9
0,8
0,8
1

3.7.2.2. Siekti pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis (pagrįstų
skundų tendencijos).
2018 m. įstaiga negavo raštiškų skundų iš pacientų. Buvo gautos dvi užklausos dėl
informacijos pateikimo. Pareiškėjų užklausos buvo išnagrinėtosi ir pateikti atsakymai.
3.7.2.3.Įstaigoje gautų pagrįstų skundų dalis nuo visų įstaigoje suteiktų ASPP
skaičiaus per metus pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes.
2018 m. įstaiga negavo pagrįstų skundų iš pacientų negavo.
3.7.2.4. Siekti, kad būtų suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas.
VšĮ Šakių PASPC vadovo

įsakymu buvo patvirtinta 2015-2019 m. korupcijos

prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas. Programos tikslas sumažinti
korupcijos mastą, didinti skaidrumą, atvirumą, mažinti ir šalinti korupcijos pasireiškimo
prielaidas VšĮ Šakių PASPC..
3.7.2.5. Siekti, kad konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičiųs būtų ne mažiau kaip 1.
2018 m. VšĮ Šakių PASPC konsoliduotų viešųjų pirkimų nevykdė.
3.7.2.6. Vykdyti viešuosius pirkimus per VšĮ Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO).
2018 m. VšĮ Šakių PASPC viešųjų pirkimų per VšĮ Centrinę perkančiąją organizaciją
(CPO) nevykdė.
3.7.2.7. Viešųjų pirkimų vykdomų per CPO, pirkimų vertė.
2018 m. VšĮ Šakių PASPC viešųjų pirkimų per CPO vertė yra 0 Eur.
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3.7.2.8. Vystyti informacinių technologijų diegimą ir plėtrą:
3.7.2.8.1.

teikti

pacientų

duomenis

į

Elektroninės

sveikatos

paslaugų

ir

bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (toliau – ESPBI IS), teikti pacientų
atvykimo į įstaigą registracijos duomenis į ESPBI IS, siekti, kad kompensuojamųjų vaistų,
naudojant e.recepto paslaugą, išrašymas sudarytų ne mažiau kaip 50 proc., per ESPBI IS
keistis statistinių ir klinikinių duomenų rinkiniais;
2018 m. įstaigos darbuotojai teikė e. sveikatos paslaugas Elektroninės sveikatos paslaugų
ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS) priemonėmis:
-

užpildyta 8007 elektroninių atvykimo į įstaigą gauti ambulatorinių paslaugų formų
(14,9 proc.);

-

išrašyta 470 elektroninių vairuotojų sveikatos patikrinimo pažymų ;

-

išrašyta 28 elektroninių mirties liudijimo pažymėjimų (100 proc.);

-

išrašyti 32882 elektroniniai receptai, iš jų 32305 kompensuojamiesiems vaistams ir
MPP Elektroniniai receptai kompensuojamiesiems vaistams ir MPP įsigyti sudarė
98,25 proc. visų išrašytų receptų kompensuojamiems vaistams ir MPP.

-

Gydytojai turėjo galimybę gauti ESPBI IS priemonėmis informaciją apie pacientams
suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas kitose gydymo įstaigose, jeigu e. dokumentai
buvo pasirašyti e. parašu.

3.7.2.8.2. įdiegti imunoprofilaktikos skiepijimų planavimo ir apskaitos sistemą;
-

įdiegta imunoprofilaktikos skiepijimų planavimo ir apskaitos sistema, leidžianti
sudaryti skiepijimo planus ir planuoti vaikų vizitus pas gydytojus dėl profilaktinių
skiepijimų, formuoti ataskaitas (imuniteto būklės, atliktų skiepų ir panaudotų
vakcinų), pateikti skiepų pasus pacientams. Į informacinę skiepų apskaitos sistemą
suvedami duomenys apie atliktą skiepijimą pagal skiepų kalendorių, atliktą mokamą
skiepijimą neatliktų skiepijimų priežastis, taip pat skiepų duomenys (kodas, serija,
dozė).

3.7.2.8.3. Informacinių technologijų panaudojimas, valdant įstaigą;
2018 m. įsigyti 2 stacionarūs kompiuteriai.
Iš viso įstaigoje yra 19 kompiuterizuotų darbo vietos.
3.7.2.9. Įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius per metus
pagal paslaugų grupes:
3.7.2.9.1. Gimdos kaklelio vėžio prevencijos priemonių programa.
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2018 m. 48,73 proc. moterų buvo suteikta informavimo dėl gimdos kaklelio piktybinių
navikų paslauga (182 vnt.), 57,30 proc. moterų buvo atlikta onkocitologinio tepinėlio ir
rezultatų įvertinimo paslauga (214).

3.7.2.9.2. Krūties vėžio atrankinės patikros programa.
2018 m. buvo patikrinta 23,29 proc. moterų, kurioms pagal amžių turėtų būti suteikta
krūtų vėžio prevencinės programos paslauga (411 vnt).

3.7.2.9.3. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa.
2018 m. informavimo apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir
imunocheminio slapto kraujavimo testo išmatose (iFOBT) rezultatų įvertinimo paslauga
buvo suteikta 66,77 proc. pacientų (636 vnt).
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3.7.2.9.4. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa
2018 m. buvo patikrinta 56,37 proc. pacientų, kuriems pagal amžių turėtų būti suteikta
paslauga (241 vnt.).

3.7.2.9.5. Širdies ir kraujagyslių ligų atrankinės patikros ir prevencijos priemonių
programa.
2018 m. dėl širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos buvo patikrinta 27,80 proc.
pacientų, kuriems pagal amžių turėtų būti suteikta paslauga (692 vnt).
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3.7.2.9.6. Vaikų krūminių dantų ėduonies prevencijos priemonių programa.
2018 m. vaikų krūminių dantų ėduonies prevencijos buvo suteikta 12 paslaugų.
3.7.2.9.7. Vaikų profilaktiniai patikrinimai.
2018 m. profilaktiškai patikrinta buvo 1087 vaikai.
3.7.2.10. Vidutinis laikas nuo paciento kreipimosi į įstaigą dėl asmens sveikatos
priežiūros paslaugos suteikimo momento iki paskirto paslaugos gavimo laiko pagal
sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes.
2018 m. VšĮ Šakių PASPC paciento kreipimosi į įstaigą dėl asmens sveikatos priežiūros
paslaugos suteikimo momento iki paskirto paslaugos gavimo laiko pagal sveikatos
apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes:
Paslaugos grupė

Laukimo eilė kalendorinėmis dienomis

Šeimos gydytojo

0-7

Vidaus ligų gydytojo

0-7

Vaikų ligų gydytojo

0-7

Akušerio-ginekologo

0-7

Chirurgo

0-7

Odontologo

Pas 2 gydytojus pacientai patenka per 0-7 k.d.
Pas 1 gydytoją 2 pacientai patenka tą pačią dieną, o kiti
pagal gydymo planą.
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3.7.2.11.1. Įstaigoje dirbančiųjų darbuotojų ir etatų skaičius.
VšĮ Šakių PASPC 2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis dirbo 53 darbuotojai, iš jų 15
gydytojų (įskaitant ir gydytojus odontologus), 28 slaugytojos (įskaitant ir gydytojų odontologų
padėjėjas). Užimtų etatų skaičius – 46,75.
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Darbuotojų ir užimtų etatų skaičiaus dinamika 2017-2018 m.

Eil.Nr.

1.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
4.

Fizinių
asmenų
skaičius
2017 m.

Užimtų
etatų
skaičius
2017 m.

Fizinių
asmenų
skaičius
2018 m.

Užimtų
etatų
skaičius
2018 m.

Gydytojai iš viso,
iš jų

16

13,5

15

12,25

Vaikų ligų gydytojas
Šeimos gydytojas
Vidaus ligų gydytojas
Odontologas
Akušeris-ginekologas
Chirurgas
Slaugytojai iš viso,
iš jų:
Bendruomenės slaugytojas
Bendrosios praktikos slaugytojas
Odontologo padėjėjas
Administracija
Ūkio dalis

1
6
3
3
2
1
33

1
5,25
3
2,5
1,25
0,5
30,75

2
5
3
3
1
1
28

1,25
4,5
3
2,25
0,5
0,5
25,75

19
6
6
6
7

18,50
7,5
4,75
5,75
4,75

15
8
5
6
4

14,5
7
4,25
5,25
3,75

Iš viso

62

54,75

53

46,75

Pareigybių /specialybių
pavadinimas

2018 m. darbuotojų kaitos rodiklis 14,52% (2017 m. – 7,38 % kaitos rodiklis).
3.7.2.11.2. Įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius.
2018 m. VšĮ Šakių PASPC buvo suteikta 76401 paslaugų.

4. PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI
4.1. Įstaigos pajamos ir jų šaltiniai

Pagrindines veiklos pajamas sudaro:
1. pajamos už teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartį su teritorine
ligonių kasa (89,01% visų įstaigos pajamų);
2. fizinių ir juridinių asmenų mokėjimai už suteiktas asmens sveikatos priežiūros
paslaugas (8,53% visų įstaigos pajamų);
3. finansavimo pajamos (2,40% visų įstaigos pajamų).
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Pagrindinės veiklos pajamos 2018 m. sudarė 815934 Eur. (2017 m. pajamos sudarė
734409 Eur.). Lyginant su 2017 m. pagrindinės veiklos pajamos padidėjo 11,10 %. Tai lėmė
padidėjęs įkainis už asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartį su teritorine ligonių
kasa.
4.2. Įstaigos sąnaudos
Didžiąją dalį įstaigos sąnaudų sudaro išlaidos darbuotojų darbo užmokesčiui ir socialinio
draudimo įmokoms. 2018 m. tam buvo skirta 633956 Eur. (80,02% visų įstaigos sąnaudų), 2017
m. 606219 Eur. (78,85% visų įstaigos sąnaudų).
Lėšų naudojimas pagal išlaidų rūšis
Eil.

Išlaidų pavadinimas

Nr.

2018 m. (eurais)

1.

Komunalinių paslaugų ir ryšių

18020

2.

Transporto

3946

3.

Kvalifikacijos kėlimo

584

4.

Paprastojo remonto ir eksplotavimo

3767

5.

Atsargų įsigijimo

62143

6.

Kitų paslaugų įsigijimo

57730

7.

Sumokėtos palūkanos

582

8.

Kitos išlaidos

6146
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Lyginant su 2017 m. išlaidos sumažėjo.
Per 2018 metus įsigyta ilgalaikio turto už 1210 Eur (buhalterinės apskaitos programa).

4.3. Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas
2018 m. įstaigos darbuotojai tobulino profesinę kvalifikaciją. Tam tikslui buvo skirta 584
Eur. įstaigos lėšų (2017 m. darbuotojų profesinės kvalifikacijos tobulinimosi išlaidos sudarė 364
Eur.).

4.3. Kiekybiniai vertinimo rodikliai
Finansinis įstaigos veiklos rezultatas teigiamas- 24286 Eur
Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis- 80,02 % nuo visų įstaigos sąnaudų
Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis sudarė 5,74 %
Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas sudarė 10,93 % nuo bendrų įstaigos pajamų.

4.4. Informacija apie įstaigos darbuotojų
vidutinį darbo užmokestį
Vidutinis vieno mėnesio atlyginimas 2018 m. gydytojų - 1759 Eur, bendruomenės
slaugytojų – 798 Eur. Nuo 2018 m. gegužės 01 d. padidintas darbo užmokestis sveikatos
priežiūros specialistams, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas vidutiniškai 31,57
proc.

5. VEIKLOS TOBULINIMO PERSPEKTYVOS
Pagrindinis dėmesys skiriamas klinikiniams kokybės rodikliams: užtikrinti būtinąją
medicinos pagalbą, teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nurodytos įstaigai
išduotoje licencijoje, naudoti naujausias sveikatos priežiūros technologijas, kurios yra nustatyta
tvarka aprobuotos ir leistos naudoti Lietuvos Respublikoje, užtikrinti lygias pacientų teises į
teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas.
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Užtikrinti, kad būtų vykdomos prevencinės programos, ankstyvoji piktybinių navikų
diagnostika, skatinančios paslaugos, kokybiška ir išplėsta pacientų imunizacija nuo įvairių
infekcinių susirgimų ir nuolat teikiamos slaugos paslaugos namuose.
Nuolatos atnaujinama informacinių technologijų sistema įstaigoje, siekiant įgyvendinti
išankstinę pacientų registravimo sistemą „sergu.lt“.
Modernizuoti ir optimizuoti paslaugų teikimą namuose, plečiant ir sukuriant mobilias
sveikatos priežiūros personalo darbo vietas, pagerinant sveikatos priežiūros teikiamų paslaugų
prieinamumą socialinės rizikos grupės žmonėms.
Siekiant kokybiško PASPC paslaugų teikimo numatoma ir toliau nuolat kelti darbuotojų
kvalifikaciją seminaruose, kursuose.
6. KITA PRIVALOMA INFORMACIJA NURODYTA ĮSTAIGOS VEIKLĄ
REGLAMENTUOJANČIUOSE TEISĖS AKTUOSE IR
ĮSTAIGOS ĮSTATUOSE
VšĮ Šakių PASPC savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais, Šakių rajono
savivaldybės sprendimais, mero potvarkiais, VšĮ Šakių PASPC vidaus tvarkos taisyklėmis.
VšĮ Šakių PASPC sudaryti kolegialūs patariamieji organai: stebėtojų taryba, gydymo slaugos taryba, medicinos etikos komisija. 2017-12-21 išrinka VšĮ Šakių PASPC darbo taryba.
VšĮ Šakių Šakių PASPC yra apsidraudusi civilinės atsakomybės draudimu už pacientams
padarytą žalą. Pacientų pareikštų pretenzijų, skundų ir išmokėtų žalos atlyginimo sumų nebuvo.
Viešoji įstaiga Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras pagal Sveikatos priežiūros
įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji
asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga.
VšĮ Šakių PASPC turi 5 medicinos punktus: Slavikų, Briedžių, Sintautų, Veršių ir
Gotlybiškių.
Steigėjas – Šakių rajono savivaldybė. Įregistruota 1997 m. spalio 20 dieną Šakių rajono
savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 167.
VšĮ Šakių PASPC yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį
savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitą banke.
Įstaigos identifikavimo numeris 174411273.
Licencija: 1999-11-11

Nr. 842 „Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros

medicinos- šeimos paslaugos“.
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Įstaigos

adresas:

V.

Kudirkos

g.

19,

LT-71124

Šakiai.

Interneto

svetainė

www.sakiupoliklinika.lt.

Reda Naujokaitienė

Vyriausiojo gydytojo pavaduotoja medicinai
laikinai einanti vyriausiojo gydytojo pareigas
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