
 

 

 

Viešosios įstaigos Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centro 

2019 metų veiklos ataskaita 

 

 

I. BENDROS ŽINIOS APIE ĮSTAIGĄ 
 

 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. 

 Įstaigos steigėjas Prienų rajono savivaldybės taryba. Įstaiga įregistruota 1997 m. spalio 

3 dieną. Įstaiga yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį 

savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitą banke. 

 Pagrindinė Įstaigos 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. T1-2063 (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; 

 pirminė stacionarinė sveikatos priežiūra (palaikomasis gydymas ir slauga); 

 vidurinio medicinos personalo paslaugos, teikiamos ne ligoninėje; 

 medicinos laboratorijų veikla; 

 akušerio praktika. 

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.   

2019 m. jokia projekto veikla nevyko. 

 Esame sudarę sutartį su VšĮ Prienų PSPC dėl psichiatro, akušerio-ginekologo, skiepų 

kabineto  paslaugų. 

 Įstaiga savo darbą organizuoja taip, kad pacientai, kurie kreipiasi pas šeimos gydytoją, 

patektų tą pačią dieną, taip pat turi galimybę užsiregistruoti ir iš anksto. Pas gydytoją-

odontologą – eilė apie 2 savaitės. 



II. DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS PERSONALĄ 
 

 

 VšĮ Jiezno PSPC 2019 m. ataskaitinio laikotarpio pabaigoje dirbo 27 darbuotojai: 

 

Pareigybių/specialybių 

pavadinimai 

Fizinių asmenų skaičius Užimtų etatų skaičius 

Gydytojai 
Iš jų:  

4 3,75 

Įstaigos vadovas  1 

Šeimos gydytojai 2 2 

Gydytojai-odontologai 2 0,75 

Sveikatos priežiūros 

specialistai 
Iš jų: 

10 8,1 

Slaugos administratorė 1 0,5 

Bendrosios praktikos 

slaugytojos 

6 6,25 

Akušerė  1 0,1 

Kineziterapeutė, 

masažuotoja  

1 0,25 

0,25 

Socialinė darbuotoja, 

laborantė 

1 0,5 

0,25 

Kitas personalas 13 11,75 

Iš viso 27 23,6 

 

 Visi gydytojai ir asmens sveikatos priežiūros specialistai Lietuvo Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka turi licencijas ir sertifikatus, suteikiančius teisę verstis atitinkama 

gydytojo, slaugytojo, akušerio, masažuotojo, kineziterapeuto, socialinio darbuotojo praktika. 

 Per ataskaitinį laikotarpį iš įstaigos nei vienas darbuotojas neišvyko, o atvyko akušerė. 

  

III. AMBULATORINĖ ĮSTAIGOS VEIKLA 

 

 VšĮ Jiezno PSPC teikia šias ambulatorines pirminės sveikatos priežiūros paslaugas: 

 šeimos gydytojo; 

 gydytojo-odontologo; 

 bendrosios praktikos slauga; 

 medicinos laboratorijų veikla; 

 akušerio praktika 

  

 2018-12-31 – prisirašiusiųjų prie įstaigos buvo 1172, o 2019-12-31 – 1137 gyventojai. 

Prisirašiusiųjų gyventojų sumažėjo 35. Per 2019 m. prie įstaigos prisirašė 95 gyventojai iš jų 6 

naujagimiai. Išsirašė 65. Problema įstaigai yra neapdrausti privalomuoju sveikatos draudimu 

pacientai. 2019 m. sausio 1 d. 100 asmenų neturėjo sveikatos draudimo, tai nedirbantys, 

neregistruoti Užimtumo tarnyboje, išvykę dirbti arba mokytis į užsienį. 

 



 2018-01-01 2019-01-01 2020-01-01 

Prisirašiusiųjų sk. viso 1205 1172 1137 

Apdraustųjų PSD 1122 1071 1027 

Vaikų iki 18 m. 118 120 110 

 

 2019 m. gyventojų apsilankymų skaičius pas gydytojus 11322, iš jų pas  gydytojus-

odontologus – 1115. Dėl ligos – 9870, dėl profilaktinių tikrinimų – 1064. Šeimos gydytojų ir 

slaugytojų apsilankymų į namus – 407. Lankomi namuose 17 pacientų, kuriems nustatytas 

specialus nuolatinės slaugos poreikis. Tai sudarė 388 apsilankymų. 

 2019 metais aptarnaujamos apylinkės stebėtų asmenų vyraujančios ligos: širdies ir 

kraujotakos ligos – 405 atvejai, nervų sistemos ligos – 151 atvejis, kvėpavimo sistemos ligos 

– 127 atvejai, jungiamojo audinio ir skeleto – raumenų sistemos ligos – 53 atvejai, psichikos 

ir elgesio sutrikimai – 48 atvejai, virškinimo sistemos ligos – 29 atvejai. 

 Dėl tuberkuliozės radiologiškai patikrinta – 285 asmenų. Atlikta 7 Tuberkulino 

mėginiai vaikams, iš jų – 1 teigiamas. Naujų tuberkuliozės atvejų nenustatyta. Profilaktiškai 

patikrintas 101 vaikas. 

 Paskiepytų asmenų skaičius – 220, iš jų – 63 vaikų imunoprofilaktikos skiepai pagal 

privalomų skiepų kalendorių, 90 nuo gripo (85 valstybės finansuojami), 67 skiepai nuo 

erkinio encefalito. 

 2019 m. ambulatorijoje išduota 9 mirties liudijimai. 

 Atlikta laboratorinių tyrimų 1356. Kraujo tyrimai mūsų pacientams atliekami UAB 

,,Diagnostikos laboratorija“, su kuria įstaiga yra sudariusi sutartį. Du kartus per savaitę 

laboratorijos darbuotojas išsiveža slaugytojų paimtą kraują. Dalį tyrimų įstaigoje atlieka 

laborantė. 

 

IV. DALYVAVIMAS PREVENCINĖSE PROGRAMOSE 

 

 Nuo 2007 m. liepos 1 d. Teritorinė ligonių kasa įstaigos darbą vertina pagal vaikų ir 

suaugusiųjų priežiūros intensyvumą. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga atliko 770 skatinamųjų 

paslaugų. Skatinamosioms paslaugoms priskiriama: vaikų iki 1 m. amžiaus sveikatos 

priežiūra, imunoprofilaktika vaikams, moksleivių paruošimas mokyklai, slaugytojų 

procedūros namuose, ankstyvoji piktybinių navikų diagnostika, kraujo krešumo sistemos 

būklės įvertinimas, glikozilinto hemoglobino nustatymo paslauga, būtinosios medicinos 

pagalbos suteikimas gyventojams, neįrašytiems į įstaigos aptarnaujamų gyventojų sąrašą, 

krūminių dantų dengimas silantinėmis medžiagomis. 

 Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga vykdė prevencines programas: 

 1. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencijos programa 25–60 m. amžiaus 

moterims. Pasitikrino 33 moteris. 

 2. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa 50–75 m. amžiaus 

vyrams. Paslauga suteikta 45 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 66 pacientai. 

 4. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa 50–69 m. amžiaus 

moterims. Patikrinta 36 moterų. 

 5. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa 50–74 m. amžiaus 

asmenims. Patikrinti 113 asmenys. 

 Daugumos programų vykdymas atitinka Lietuvos vidurkį. 

 

 



IV. SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO SKYRIAUS VEIKLA 

 

Prienų rajono Savivaldybės tarybos 2015-11-26 d. sprendimu Nr. T3-241 įstaigai 

patvirtinta 15 slaugos ir palaikomojo gydymo lovų, kurias finansuoja Kauno TLK ir             

14 laikinosios slaugos finansavimo lovų, kurias pagal Prienų rajono Savivaldybės 

administracijos patvirtintą įkainį 80% apmoka asmuo, likusią sumą finansuoja Savivaldybės 

administracija. 

Stacionariniame Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje 2019 m. gulėjo 113 ligonių.  

Įvykdytų lovadienių skaičius – 9492. Mirusių ligonių – 11. 

 

 Gulėjusių ligonių skaičius Lovadienių skaičius Vid. gulėjimo trukmė d.   

2018 m. 2019 m. 2018 m. 2019 m. 2018 m. 2019 m. 

Slaugos ir 

palaikomojo 

gydymo sk. 

121 113 10021 9492 82,8 84 

 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 JITL Profesinio mokymo centro mokiniai, 

vadovaujami dėstytojos, aplankė Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus pacientus, jiems 

suteikė kirpimo paslaugas. Prie jų akcijos prisijungė masažuotoja. Reguliariai apsilanko 

Jiezno parapijos klebonas. 

V. FINANSINĖ VEIKLA 

 

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įstaigos turtas sudarė 133976 Eur – ilgalaikis turtas 

5341 Eur, trumpalaikis turtas 128636 Eur. 

Įstaigos dalininko Prienų rajono svivaldybės kapitalas 5514 Eur. 

Ilgalaikio turto per finansinius metus nebuvo įsigyta. 

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      

409874 Eur. 

 

 Suma Eur % nuo visų pajamų 

Pajamos iš Kauno TLK 338581 Eur 82,6 % 

Pajamos iš Prienų rajono 

savivaldybės 

31328 Eur 7,6 % 

Pacientų apmokamos pajamos 39965 Eur 9,8 % 

 



Lyginant su praeitu ataskaitiniu laikotarpiu, pajamos padidėjo 11312 Eur arba 2,76%. 

 Iš jų: 

 iš Kauno TLK – padidėjo 22978 Eur. 

 Iš Prienų raj. savivaldybės administracijos – sumažėjo 4278,80 Eur. 

 Pacientų apmokamos pajamos sumažėjo 7387 Eur. 

Per ataskaitinį laikotarpį už mokamos paslaugas gauta 29099 Eur. 

 Iš jų: 

 už sveikatos profilaktinius patikrinimus – 1599,52 Eur, 

 už odontologines paslaugas – 6081,97 Eur, 

 už mokamus tyrimus – 2539,84 Eur, 

 už kitas paslaugas – 17563,67 Eur, 

 už vakcinas – 1314 Eur. 

 

 Ataskaitinio laikotarpio sąnaudos sudarė 360210 Eur. Lyginant su 2018 m. sąnaudos 

padidėjo 16936 Eur arba 4,9 %. 

 

Darbo užmokestis ir Soc. draudimas 266610 Eur 74,02 % 

Maitinimas 37449 Eur 10,40 % 

Komunalinės paslaugos, ryšiai 8916 Eur 2,50 % 

Transporto išlaidos 3148 Eur 0,87 % 

Kvalifikacijos kėlimas 255 Eur 0,10 % 

Vaistai ir med. priemonės 17087 Eur 4,70 % 

Šildymas 14374 Eur 4,00 % 

Kitos sąnaudos 12371 Eur 3,41 % 

 

 Didžiausią sąnaudų dalį sudarė išlaidos darbo užmokesčiui bei socialiniam draudimui 

– 74,02%, maitinimo sąnaudos – 10,40%, šildymo sąnaudos – 4,0%, vaistai ir med. 

priemonės – 4,7%. 

 Ataskaitinio laikotarpio įstaigos finansinis rezultatas 49664 Eur. 

 Įstaigos gautinos sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje sudarė 102195 Eur: 

  Iš Kauno TLK – 101041 Eur; 

  Iš Prienų raj. sav. administracijos – 834 Eur; 

  Kitos – 320 Eur. 

 Įstaigos įsipareigojimai laikotarpio pabaigai sudarė 81184 Eur. 

 Didžiausią įsipareigojimų dalį sudarė įsiskolinimai tiekėjams – 47133 Eur (t. sk. už 

šildymą 22354 Eur). Kiti įsipareigojimai – 34051 Eur (su darbo santykiais susiję 

įsipareigojimai). 

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu įsikolinimas tiekėjams sumažėjo 38001 Eur. 

 

 Įstaigos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 1 etatui: 

 

Gydytojų 1760 Eur 

Slaugytojų 965 Eur 

Vyr. gydytojas 1338 Eur 

Kiti specialistai 855 Eur 

Nekvalifikuoti specialistai 656 Eur 

 

Nuo 2019 m. sausio 1 d. darbuotojams padidintas minimalus darbo užmokestis iki 555 Eur. 

Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. gydytojų darbo užmokestis padidėjo 10%, slaugytojų – 7%. 

  



 

VI. VšĮ JIEZNO PSPC VEIKLOS UŽDUOTYS 2020 M. 
 

 

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

sveikatos priežiūrą į paciento poreikius ir lūkesčius; 

 Racionaliai naudoti įstaigos išteklius; 

 Siekti maksimaliai gerų darbo rezultatų, teikiant skatinamąsias paslaugas, vykdant 

valstybės finansuojamas programas. Pagerinti vaikų krūminių dantų dengimo 

silantinėmis medžiagomis programos vykdymą; 

 Išlaikyti teigiamą veiklos finansinį rezultatą; 

 Kelti darbuotojų kvalifikaciją; 

 Siekti darbuotojų darbo užmokesčio didinimo; 

 Didinti informacinių technologijų panaudojimą; 

 Vykdyti antikorupcinėje programoje numatytas priemones. 

 

 Priedai. 

1. Finansinės būklės ataskaita. 2 lapai; 

2. Veiklos rezultatų ataskaita. 1 lapas. 

 

 

Bendrosios praktikos gydytoja 

laikinai atliekanti direktoriaus funkcijas    Stefanija Bunevičienė 

 


