
Viešosios jstaigos Jiezno p irm in ės  sveikatos p riež iū ro s  centro  

2018 m etų veiklos a taska ita

I. BENDROS ŽINIOS APIE [STAIGĄ

Viešoji įstaiga Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau -  Įstaiga) yra 
Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos Prienų rajono savivaldybės viešoji ne pelno siekianti 
asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal 
sutartis su užsakovais.

Jstaigos steigėjas Prienų rajono savivaldybės taryba. Jstaiga įregistruota 1997 m. spalio 
3 dieną. Jstaiga yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį 
savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitą banke.

Pagrindinė Jstaigos veikla, kurią suteikė Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros 
veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, (Licencija išduota 1999-06-21 Nr. 356 ir 
papildyta VASPVT 2016 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. Tl-2063 (1.1) teikti asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas ir odontologinės priežiūros (pagalbos) ir/ar burnos priežiūros paslaugas 
(Licencija išduota 2007-11 -13, Nr. 1).

Įstaigos vizija:
akredituota, moderni, konkurencinga paslaugų teikėja.
Įstaigos misija
saugoti ir stiprinti gyventojų sveikatą, siekti sumažinti sergamumą ir mirtingumą, 

atstatyti prarastą darbingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas, organizuoti ir teikti 
nespecializuotas kvalifikuotas, saugias ir kokybiškas pirminės asmens sveikatos priežiūros 
ambulatorines bei slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas, atitinkančias pacientų poreikius, 
Prienų rajono Jiezno seniūnijos ir kitų seniūnijų gyventojams.

Pagrindinės veiklos kryptys:
pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros šeimos gydytojo praktika;
bendroji odontologų veikla;
pirmine stacionarinė sveikatos priežiūra (palaikomasis gydymas ir slauga);
vidurinio medicinos personalo paslaugos, teikiamos ne ligoninėje;
medicinos laboratorijų veikla.

Pirminės sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos Jiezno PSPC ambulatorijoje ir slaugos ir 
palaikomojo gydymo skyriuje. Prienų rajono Savivaldybės tarybos 2015-11-26 sprendimu 
Nr.T3-241 įstaigai patvirtinta 15 slaugos ir palaikomojo gydymo lovų, kurias finansuoja 
Kauno Teritorinė ligonių kasa ir 14 lovų, finansuojamų iš Prienų rajono Savivaldybės 
biudžeto ir asmeninių gyventojų lėšų.

2016 m. pradėtas įgyvendinti Prienų rajono savivaldybės investicijų projektas 
„Viešosios įstaigos Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro infrastruktūros tobulinimas“. 
Projektas buvo įtrauktas į Sveikatos apsaugos srities investicijų projektų sąrašą, patvirtintą 
sveikatos apsaugos ministro įsakymu, tačiau lėšos projekto įgyvendinimui pilnai neskirtos. 
Komisija, įvertinusi projektą nutarė nutraukti tolesnį projekto finansavimą VIP lėšomis.
2018 m. Prienų rajono Savivaldybės administracija skyrė 100 000 Eur, kad būtų užbaigti 
remonto darbai pirmame pastato aukšte. Ten dabar veikia poliklinika, o viso projekto 
užbaigimo darbams trūksta 200 000 Eur. Užbaigus projektą, slaugos skyrius persikeltų į antro 
aukšto patalpas.

2017 m. Įstaiga tapo partneriu VšJ Jonavos ligoninės vykdomo projekto „Elektroninių 
sveikatos paslaugų plėtra Kauno regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ projekto 
kodas VP 2-3.1 -1VPK-11-V-01-008. Įstaigoje ei.sveikatos programa pradėta vykdyti nuo 2018 
kovo mėn.



II. D U O M E N Y S  A P I E  J S T A IG O S  P E R S O N A L Ą

VšĮ Jiezno PSPC 2018 m. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 27 darbuotojai: 
4 gydytojai -  2 šeimos gydytojai (2 etatai) ir 2 gydytojai-odontologai (0,75 etato), 6 
bendrosios praktikos slaugytojos (5,75 etato), laborantė (0,25 etato) 17 kitų personalo 
darbuotojų (14,25 etato). Iš viso 23 etatai.

Per ataskaitinį laikotarpį iš įstaigos išvyko direktorius ir administratorė, o atvyko 
slaugos administratorė, registratorė ir valytoja.

Nuo 2018 m. sausio 1 d darbuotojams padidintas minimalus darbo užmokestis iki 
400 Eur. Nuo 2018 m. birželio 1 d. gydytojų darbo užmokestis padidėjo 7,4%, slaugytojų -  
2 1% .

Medicinos darbuotojų vidutinis amžius -  55 m., įstaigoje dirba 10 pensininkų.

III. A M B U L A T O R I N Ė  J S T A IG O S  V E I K L A

Vš] Jiezno PSPC teikia šias ambulatorines pirminės sveikatos priežiūros paslaugas:
• šeimos gydytojo veikla;
• gydytojo-odontologo veikla;
• bendrosios slaugos praktikos veikla;
• medicinos laboratorijų veikla.

2018-01-01 -  prisirašiusiųjų prie įstaigos buvo 1205, o 2018-12-31 -  1172 gyventojai. 
Prisirašiusiųjų gyventojų sumažėjo 33. Per 2018 m. prie įstaigos prisirašė 126 gyventojai iš jų 
5 naujagimiai. Išsirašė 108. Problema įstaigai yra neapdrausti privalomuoju sveikatos 
draudimu pacientai. 2018 m. sausio 1 d. 101 asmuo neturėjo sveikatos draudimo, tai 
nedirbantys, neregistruoti Užimtumo tarnyboje, išvykę dirbti arba mokytis į užsienį.

2017-01-01 2018-01-01 2019-01-01

Prisirašiusiųjų sk. viso 1234 1205 1172

Apdraustųjų PSD 1140 1122 1071

Vaikų iki 18 m. 128 118 120

2018 m. gyventojų pirminių apsilankymų skaičius pas šeimos gydytojus ir gydytojus- 
odontologus -  4354, iš jų profilaktinių tikrinimų -  1 064, dėl ligos -  3290, šeimos gydytojų 
apsilankymų į namus -  210.

2018 metais aptarnaujamos apylinkės stebėtų asmenų vyraujančios ligos: širdies ir 
kraujotakos ligos -  450 atvejų, nervų sistemos ligos -  71 atvejis, kvėpavimo sistemos ligos -  
127 atvejai, virškinimo sistemos ligos -  29 atvejai, jungiamojo audinio ir skeleto -  raumenų 
sistemos ligos -  65 atvejai, psichikos ir elgesio sutrikimai -  48 atvejai.

Atlikta laboratorinių tyrimų 1262.
Patikrinta del tuberkuliozės radiologiškai -  320. Profilaktiškai patikrinta vaikų -  107.
Paskiepytų asmenų skaičius -  147, iš jų -  58 vaikų prof, skiepai, 60 nuo gripo bei kt.
2018 m. ambulatorijoje išduota 9 mirties liudijimai.



IV. DALYVAVIMAS PREVENCINĖSE PROGRAMOSE

Nuo 2007 m. liepos 1 d. Teritorinė ligonių kasa įstaigos darbą vertina pagal vaikų ir 
suaugusiųjų priežiūros intensyvumą (vertinama, ar prisirašiusieji gyventojai kreipėsi į šeimos 
gydytoją bent kartą metuose dėl sveikatos patikrinimo), gimdos kaklelio piktybinių navikų 
prevencijos, priešinės liaukos Ca ankstyvos diagnostikos, atrankinės mamografinės patikros 
dėl krūties Ca prevencijos programų vykdymą, profilaktinį tikrinimą, vertina sergančiųjų 
arterine hipertenzija, cukriniu diabetu, bronchine astma hospitalizacijos rodiklius. Pagal šiuos 
rodiklius įstaigai mokama papildomai kaip už gerus darbo rezultatus.

Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga vykdė prevencines programas:
1. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencijos programa 25-60 m. amžiaus 

moterims. Pasitikrino 41 moteris.
2. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa 50-75 m. amžiaus 

vyrams. Paslauga suteikta 37 vyrams.
3. Širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių 

programa 40-55 m. amžiaus vyrams ir 50-65 m. amžiaus moterims. Patikrinta 72 pacientai.
4. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa 50-69 m. amžiaus 

moterims. Patikrinta 17 moterų.
5. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa 50-74 m. amžiaus 

asmenims. Patikrinti 83 asmenys.
Daugumos programų vykdymas atitinka Lietuvos vidurkį.

IV. SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO SKYRIAUS VEIKLA

Prienų raj Savivaldybes tarybos 2015-11-26 d sprendimu Nr. T3-241 įstaigai 
patvirtinta 15 slaugos ir palaikomojo gydymo lovų, kurias finansuoja Kauno TLK ir 14 lovų, 
kurias finansuoja Prienų raj. savivaldybės administracija.

Stacionariniame Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje 2018 m. gulėjo 121 ligonis, 
mirusių ligonių -  18. [vykdytų lovadienių skaičius -  10021.

Gulėjusių ligonių skaičius Lovadienių skaičius Vid. gulėjimo trukmė d.
2017 m. 2018 m 2017 m. 2018 m. 2017 m. 2018 m.

Slaugos ir 
palaikomojo 
gydymo sk.

141 121 9262 10021 65,69 82,8

Siekiant mažinti senyvo amžiaus, vienišų, neįgalių Slaugos ir palaikomojo skyriaus 
pacientų socialinę ir kultūrinę atskirtį, įgyvendinamos įvairios kultūrinės iniciatyvos. 
Socialinė darbuotoja veda skaitymo, audio knygų klausymo užsiėmimus. Patys gyventojai 
pagal galimybes įsitraukia į šią veiklą: skaito, dainuoja, groja. Jiezno bibliotekos darbuotojos 
kartą į mėnesį, taip pat valstybinių ir kalendorinių švenčių progomis rengia kultūrines 
popietes skyriaus pacientams.

Sulaukiame ir privačių iniciatyvų. UAB J1TL Profesinio mokymo centro mokiniai, 
vadovaujami dėstytojos, aplankė Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus pacientus, jiems 
suteikė kirpimo paslaugas, padovanojo malonių įspūdžių. Prie jų akcijos prisijungė 
masažuotoja. Reguliariai apsilanko Jiezno parapijos klebonas.



V. FINANSINĖ VEIKLA

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos turtas sudarė 122 648 Eur -  ilgalaikis turtas 
6 876 Eur, trumpalaikis turtas 115 772 Eur

įstaigos dalininko Prienų rajono svivaldybės kapitalas 5 514 Eur.

Ilgalaikio turto per finansinius metus buvo įsigyta už 1 630 Eur.

Iš Kauno Teritorinės ligonių kasos gauname finansavimą už slaugos ir palaikomojo 
gydymo suteiktas paslaugas ir pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. 
Mokama atsižvelgiant ne tik į prisirašiusiųjų kiekį, bet ir į atliktų tam tikrų paslaugų, tyrimų 
bei procedūrų skaičių (papildomai mokama už skatinamąsias paslaugas), taip pat už gerų 
darbo rezultatų rodiklių vykdymą, slaugos paslaugas namuose.

VšĮ Jiezno PSPC ataskaitinio laikotarpio pajamos už suteiktas paslaugas sudarė
398 562 Eur.

Suma Eur %

Pajamos iš Kauno TLK 3 15 603 Eur 79,2 %

Pajamos iš Prienų rajono 
savivaldybės

35 606,80 Eur 8,9 %

Pacientų apmokamos pajamos 47 352 Eur 11,9%

Lyginant su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu, pajamos padidėjo 66 236 Eur arba 19,9 %.
Iš jų:
iš Kauno TLK -  padidėjo 31 751 Eur.
Iš Prienų raj. savivaldybės administracijos -  padidėjo 17 938 Eur.
Pacientų apmokamos pajamos padidėjo 16 547 Eur.

Per ataskaitinį laikotarpį už mokamos paslaugas gauta 15 509 Eur.
Iš jų:
už sveikatos profilaktinius patikrinimus -  1 595 Eur, 
už odontologines paslaugas -  5 502 Eur, 
už mokamus tyrimus -  2 002 Eur, 
už kitas paslaugas — 6410 Eur.

Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos sudarė 343 274 Eur. Lyginant su 2017 m. sąnaudos 
padidėjo 27 743 Eur arba 8,1 %.

Darbo užmokestis ir Soc. draudimas 248 280 Eur 72,30 %
Maitinimas 40 263 Eur 11,17%
Komunalinės paslaugos, ryšiai 8 283 Eur 2,4 %
Transporto išlaidos 3 166 Eur 0,9 %
Kvalifikacijos kėlimas 599 Eur 0,2 %
Vaistai ir med priemonės 10503 Eur 3,06 %
Šildymas 14 551 Eur 4,2 %
Kitos sąnaudos 17 629 Eur 7,63 %



Didžiausią sąnaudų dalį sudarė išlaidos darbo užmokesčiui bei socialiniam draudimui 
-  72,3 %, maitinimo sąnaudos -  11,17 %, šildymo sąnaudos -  4,2 %, vaistai ir med. 
priemonės -  3,06 %.

Ataskaitinio laikotarpio įstaigos finansinis rezultatas 55 288 Eur. 
įstaigos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 102 717 Eur. Kauno 

IL K  -  97 763 Eur, Prienų raj. sav. administracija -  4 954 Eur.
Įstaigos įsipareigojimai laikotarpio pabaigai sudarė 119 155 Eur.

Didžiausią įsipareigojimų dalį sudarė įsiskolinimai tiekėjams -  85 134 Eur (t. sk. už šildymą 
52 064 Eur). Kiti įsipareigojimai -  34 021 Eur (su darbo santykiais susiję įsipareigojimai). 
Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu įsikolinimas tiekėjams sumažėjo 30 808 Eur.

VI. VšĮ JIEZNO PSPC VEIKLOS UŽDUOTYS 2019 M.

• Teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas
• Siekti maksimaliai gerų darbo rezultatų, teikiant skatinamąsias paslaugas, 

vykdant valstybės finansuojamas programas
• Išlaikyti teigiamą veiklos finansinį rezultatą
• Kelti darbuotojų kvalifikaciją
• Siekti darbuotojų darbo užmokesčio didinimo
• Didinti informacinių technologijų panaudojimą
• Vykdyti antikorupcinėje programoje numatytas priemones
• Ieškoti finansavimo šaltinių numatyto projekto baigimui. Persikėlus į 

renovuotas patalpas pagerėtų pacientų gydymosi ir darbuotojų darbo sąlygos

Bendrosios praktikos gydytoja 
laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas Stefanija Bunevičienė

Vyr. buhalterė Janina Klizienė


