Marijampolės savivaldybės tarybai
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
CENTRO VYRIAUSIOJO GYDYTOJO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2018-03-07 Nr. 1-154 (1.1.)
Marijampolė
I. Informacija apie įstaigos veiklos tikslus ir pobūdį, veiklos tikslų įgyvendinimą ir
veiklos rezultatus per finansinius metus, veiklos planus ir prognozes ateinantiems
finansiniams metams.
Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti Marijampolės savivaldybės gyventojų
sveikatos priežiūrą, mažinti gyventojų sergamumą, mirtingumą, teikti kokybiškas sveikatos
priežiūros paslaugas.
Vykdydama pagrindinius veiklos uždavinius įstaiga organizuoja ir teikia:
- nespecializuotas (pirminės) ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas
Marijampolės savivaldybės gyventojams, įrašytiems į įstaigos sąrašą;
- būtinosios pagalbos paslaugas pacientams, besikreipiantiems į įstaigą;
- atlieka pacientų medicininę ir nedarbingumo ekspertizę;
- prevencinės medicinos ir reabilitacijos paslaugas;
- socialines paslaugas įstaigoje ir pacientų namuose;
- psichiatrijos dienos stacionaro paslaugas Marijampolės ir Kalvarijos savivaldybių
gyventojams;
- palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas Marijampolės savivaldybės gyventojams.
Pagrindinės įstaigos veiklos sritys:
- kitas, niekur nepriskirtas, švietimas;
- slaugos ligoninių veikla;
- šeimos gydytojų veikla;
- gydytojų specialistų-vidaus, vaikų ligų, chirurgų ir akušerių ginekologų-veikla;
- odontologinės praktikos veikla;
- kita žmonių sveikatos priežiūros veikla-laboratorijos veikla;
- stacionarinė pagyvenusių ir neįgaliųjų asmenų globos veikla;
- kita stacionarinė veikla - psichikos dienos stacionaro veikla.
Kita įstaigos vykdoma veikla:
- konferencijų, seminarų ir tobulinimosi kursų sveikatos priežiūros specialistams
organizavimas;
- darbuotojų darbo sąlygų gerinimas;
- pacientams teikiamų paslaugų prieinamumo užtikrinimas ir efektyvus informacijos
teikimas.
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I.1. Prisirašiusiųjų asmenų skaičius:
2016-12-31
Prisirašiusiųjų skaičius, iš viso:
Iš jų:
-prie šeimos gydytojų
-prie vidaus ligų gydytojų
-prie vaikų ligų gydytojų
-kaimo gyventojų
Odontologų aptarnaujamų asmenų
skaičius
Gydytojų psichiatrų aptarnaujamų
asmenų skaičius

2017-12-31

21098

20351

Palyginamieji
duomenys +/-747

9692
7343
4063
5808
21098

10373
6184
3794
5641
20351

+681
-1159
-269
-167
-747

42712

42360

-352

2016 m. gruodžio 31 d. prie įstaigos buvo prisirašę 20351 asmuo. Prie įstaigos
prisirašiusiųjų asmenų skaičius 2017 metais sumažėjo 3,5 procento, dėl natūralios gyventojų
migracijos: gyventojai pasirenka kitas pirminės sveikatos priežiūros įstaigas, vaikai pagal amžiaus
grupę perskirstomi į suaugusiuosius, didelis skaičius Marijampolės savivaldybės gyventojų
išvyksta gyventi į užsienį.
Prie gydytojų psichiatrų prisirašiusiųjų asmenų skaičius sumažėjo 0,8 procento dėl
gyventojų persirašymo į Marijampolės savivaldybėje įsikūrusį psichikos sveikatos centrą UAB
„Medgintras“ ir Rimanto Bernoto pirminės sveikatos priežiūros centrą, taip pat išvykstančiųjų
gyventojų skaičiaus iš Marijampolės savivaldybės.
I.2. Įstaigos veiklos rodikliai:
Veiklos rodiklio pavadinimas
Pirminė ambulatorinė sveikatos priežiūros
veikla
I. Apsilankymų pas gydytojus skaičius, iš
viso:
Iš jų:
- apsilankymai pas šeimos gydytojus
- apsilankymai pas vidaus ligų gydytojus
- apsilankymai pas vaikų ligų gydytojus
- apsilankymai pas gydytojus akušerius
ginekologus
- apsilankymai pas gydytojus chirurgus
- apsilankymai pas gydytojus psichiatrus

Rodiklis
2016 m.
2017 m.

Palygina
mieji
duomenys +/-

152773

149176

-3597

43093
39095
30828
5861

49905
32245
30315
5837

6812
-6850
-513
-24

2830
15406

1704
14399

-1126
-1007

- apsilankymai pas odontologus

15660

14771

-889

II. Apsilankymų dėl ligos skaičius,
iš viso:
III. Gydytojų apsilankymų namuose
skaičius, iš viso:
Iš jų:
- šeimos gydytojų
- vidaus ligų gydytojų
- vaikų ligų gydytojų
- kitų gydytojų

125123

122633

-2490

3856

3931

+75

1963
1510
347
36

2141
1418
344
28

+178
-92
-3
-8
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IV. Profilaktinių sveikatos patikrinimų
skaičius, iš viso:

27650

26543

-1107

V. Mokamų apsilankymų skaičius,
iš viso:
VI. Pirminė stacionarinė sveikatos
priežiūros veikla
I. Palaikomojo gydymo ir slaugos
paslaugos
Lovadienių skaičius, iš viso:
iš jų:
- finansuojamų iš kitų šaltinių
Gydytų ligonių skaičius
Lovų skaičius
II. Psichikos dienos stacionaro paslaugos
Lovadienių skaičius, iš viso
Gydytų asmenų skaičius
Lovų skaičius
III. Socialinės globos skyrius
Vidutinis gyventojų skaičius

6486

5494

-992

26777

26785

+8

1037
487
80

1108
458
80

+5
-29
-

3538
135
12

3188
128
12

-350
-7
-

28

28

-

Apsilankymų skaičiaus pas gydytojus sumažėjimui 2,4 procento 2017 metais įtakos turėjo
sumažėjęs prisirašiusiųjų skaičius prie gydytojų. Gydytojų apsilankymų namuose skaičius
padidėjo1,9 procento. Tačiau didelė dalis pacientų atvyksta sveikatos priežiūros paslaugų į įstaigą,
nes čia specialistai gali suteikti platesnio spektro paslaugas, atlikti reikiamus tyrimus.
Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje bendras lovadienių skaičius išliko 2016 metų
lygyje (daugiau 0,02 procento).
Psichikos dienos stacionaro lovadienių skaičius sumažėjo 5,2 procento.
Socialinės globos skyriuje pirmieji gyventojai apsigyveno 2015 metų gegužės mėnesį,
įstaigai gavus licenciją socialinei globai (ilgalaikei, trumpalaikei) teikti suaugusiems asmenims su
negalia ir senyvo amžiaus asmenims. Socialinės globos skyriuje 2017 metais gyveno iki 28
gyventojų.
I.3. Įstaigos veiklos efektyvumo vertinimo rodikliai:
Eil.
Vertinimo kriterijus
2016 m. 2017 m.
Palygina
Nr.
mieji
duomeny
s +/1.

Prie įstaigos prisirašiusių
asmenų, kuriems paslaugas
teikia šeimos gydytojas,
procentas

2.

Vaikų (asmenų iki 18 metų) 96,9 %
priežiūros intensyvumo
rodiklis (100-ui prie įstaigos
prisirašiusių vaikų) - per
metus bent vieną kartą

43,4 %

51,0 %

102,5%

+7,6 %

+5,6 %

Pastabos

Prisirašiusiųjų prie
šeimos gydytojo
asmenų skaičiaus
rodiklis padidėjo,
kadangi šeimos
gydytojai gali teikti
daugiau paslaugų pagal
šeimos gydytojo normą
Prisirašę vaikai lankėsi
gydymo įstaigoje bent
vieną kartą 2017 m. dėl
profilaktinių sveikatos
tikrinimų arba dėl ligos.
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3.

4.

5.

6.

apsilankiusių įstaigoje vaikų
ir prie įstaigos prisirašiusių
vaikų skaičiaus santykis
Vaikų profilaktinių
95,1 %
sveikatos tikrinimų
vykdymo rodiklis profilaktiškai patikrintų
vaikų ir prisirašiusių prie
įstaigos vaikų skaičiaus
santykis

96,5%

+1,4%

Suaugusių asmenų
97,9 %
priežiūros intensyvumo
rodiklis (100- ui prie
įstaigos prisirašiusių
suaugusiųjų) - per metus
bent vieną kartą
apsilankiusių įstaigos
suaugusių asmenų ir visų
prie įstaigos prisirašiusių
suaugusių asmenų skaičiaus
santykis
Asmenų, sergančių
0,02 %
lėtinėmis ligomis (arterine
hipertenzija, cukriniu
diabetu, bronchine astma,
lėtine obstrukcine plaučių
liga), hospitalizacijos
rodiklis - hospitalizacijos
atvejų ir prisirašiusių prie
įstaigos asmenų, kuriems
diagnozuota ši liga, santykis

102,5 %

+4,6 %

0,15 %

+0,13 %

Gimdos kaklelio piktybinių
navikų prevencinių
priemonių programos
vykdymo rodiklis - moterų,

48,2 %

+11,5 %

36,7%

Profilaktiniai sveikatos
tikrinimai vykdomi
vadovaujantis
sveikatos apsaugos
ministro 2000 m.
gegužės 30 d. įsakymu
Nr. 301 ir 2010 m.
birželio 18 d. įsakymu
Nr. V-586. Tik
nedidelis skaičius
vaikų, prisirašiusiųjų
prie įstaigos, neatvyko
2017 m. profilaktiškai
pasitikrinti sveikatą.
Prisirašę asmenys
lankėsi gydymo
įstaigoje bent vieną
kartą 2017 m. dėl
profilaktinių sveikatos
tikrinimų arba dėl ligos.

Lėtinių ligų
diagnostikos programų
vykdymas suteikia
galimybę ištirti daugiau
gyventojų, sergančių
lėtinėmis ligomis,
nustatyti rizikos
faktorius, vykdyti
profilaktiką, laiku
pradėti gydymą ir
įvertinti gydymo
efektyvumą. Tačiau
ilgėjant gyvenimo
trukmei, išauga
stacionarinio gydymo
poreikis vyresnio
amžiaus asmenims dėl
susirgimų lėtinėmis
neinfekcinėmis ligomis
paūmėjimų.
Sveikatos apsaugos
ministro 2004 m.
birželio 30 d. įsakymas
Nr. V-482. Paslauga
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7.

8.

9.
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kurioms buvo suteikta
gimdos kaklelio citologinio
tepinėlio paėmimo ir
rezultatų įvertinimo
paslauga per programoje
nustatytą laikotarpį, ir visų
prisirašiusių prie įstaigos
moterų, dalyvaujančių
minėtoje programoje,
santykis
Priešinės liaukos vėžio
ankstyvosios diagnostikos
programos vykdymo
rodiklis - vyrų, kuriems
buvo suteikta informavimo
apie ankstyvąją priešinės
liaukos vėžio diagnostiką ir
prostatos specifinio
antigeno nustatymo
paslauga per programoje
nustatytą laikotarpį, ir visų
prisirašiusių prie įstaigos
vyrų, dalyvaujančių
minėtoje programoje,
santykis

Atrankinės mamografinės
patikros dėl krūties vėžio
programos vykdymo
rodiklis – moterų, kurioms
per programoje nustatytą
laikotarpį, ir visų
prisirašiusių prie įstaigos
moterų, dalyvaujančių
minėtoje programoje,
santykis
Asmenų, priskirtų širdies ir
kraujagyslių ligų didelės
rizikos grupei, atrankos ir
prevencijos priemonių
programos vykdymo
rodiklis - moterų ir vyrų,
kuriems per programoje
nustatytą laikotarpį, ir visų
prisirašiusių prie įstaigos
moterų ir vyrų,
dalyvaujančių minėtoje
programoje, santykis
Storosios žarnos vėžio

teikiama moterims nuo
25 iki 59 metų amžiaus
ne dažniau kaip vieną
kartą per 3-jus metus.

46,2 %

97,75 %

+51,6 %

Sveikatos apsaugos
ministro 2005 m.
gruodžio 14 d. įsakymo
Nr. V-973pakeitimo
įsakymas 2016 m.
rugpjūčio 22 d. Nr. V1021.
Paslauga teikiama
vyrams nuo 50 iki 69
m. amžiaus ir nuo 45
m., jei asmenys
priskiriami rizikos
grupei. Nuo 2017 m..
tikrinimai kartojami
vieną kartą kas 5-eri
metai, jei tyrimų
rezultatai tinkami; kitais
atvejais-kartą per 2-jus
metus.
Sveikatos apsaugos
ministro 2005 m.
rugsėjo 23 d. įsakymas
Nr. V-729. Paslauga
teikiama moterims nuo
50 iki 69 metų amžiaus
ne dažniau kaip vieną
kartą per 2-jus metus

43,7 %

91,75 %

+48,05 %

36,7 %

80,44 %

+43,74%

Sveikatos apsaugos
ministro 2005 m.
lapkričio 25 d.
įsakymas Nr. V-913.
Paslauga teikiama
moterims nuo 50 iki 64
metų ir vyrams nuo 40
iki 54 metų amžiaus
vieną kartą per metus

28,6 %

120,96 %

+92,36 %

Sveikatos apsaugos
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11.

ankstyvosios diagnostikos
finansavimo programos
vykdymo rodiklis - moterų
ir vyrų, kuriems per
programoje nustatytą
laikotarpį, ir visų
prisirašiusių prie įstaigos
moterų ir vyrų,
dalyvaujančių minėtoje
programoje, santykis
Slaugos paslaugų namuose
teikimo intensyvumo
rodiklis - suteiktų slaugos
paslaugų namuose skaičiaus
ir prie įstaigos prisirašiusių
teisės aktais nustatytų
slaugos paslaugų namuose
gavėjų skaičiaus santykis.

ministro 2009 m.
birželio 23 d. įsakymas
Nr. V-508. Paslauga
teikiama asmenims nuo
50 iki 74 metų amžiaus
vieną kartą per dvejus
metus

119,9 %

71,2 %

-48,7 ℅

Sveikatos apsaugos
ministro 2007 m.
gruodžio 14 d.
įsakymas Nr. V-1026.
Slaugos paslaugos
namuose teiktos 327
asmenims, kuriems
nustatytas specialusis
nuolatinės slaugos
poreikis. Ne visiems
asmenims buvo teiktos
ambulatorinės slaugos
paslaugos namuose.

2018 m. įstaiga planuoja įgyvendinti Marijampolės savivaldybės strateginiame
plėtros plane numatytą Sveikatos apsaugos programą: įgyvendinti sveikatos politiką, formuoti
efektyvią ir prieinamą sveikatos priežiūrą, modernizuoti ir gerinti įstaigos infrastruktūrą, rengti ir
įgyvendinti asmens sveikatos priežiūros programas, užtikrinti kokybiškas ir prieinamas asmens
sveikatos priežiūros paslaugas Marijampolės savivaldybės gyventojams.
Įstaigos veiklos planai ir prognozės 2018 metams:
Optimalus įstaigos išteklių valdymas, informacijos sklaidos
Įstaigos informacinės sistemos
įstaigoje augimas, informacijos apie pacientą prieinamumo
E-sveikata tolimesnis
specialistams gerėjimas, informacijos pacientams apie suteiktas
funkcionalumų įgyvendinimas
sveikatos priežiūros paslaugas plėtra.
Darbo krūvių ir darbuotojų skaičiaus optimizavimas,
Darbo krūvių optimizavimas,
vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro įsakymu
racionalus finansinių išteklių
patvirtintomis darbo krūvių normomis, racionaliam įstaigos
panaudojimas
finansinių išteklių panaudojimui.
Finansinių išteklių pagausinimas Europos Sąjungos struktūrinių
Paslaugų kiekio ir gaunamų
fondų lėšomis, taip pat sudarytų sutarčių pagrindu su kitomis
pajamų santykio optimizavimas
įstaigomis.
Apmokėjimo už darbą tvarkos
Našesnio darbo užtikrinimas ir racionalesnis finansinių išteklių
parengimas ir įgyvendinimas
panaudojimas.
Ambulatorinių slaugos
Ambulatorinių paslaugų teikimas ir plėtra, siekiant užtikrinti
paslaugų namuose teikimo
slaugos paslaugas, jų prieinamumą, tęstinumą, pacientų slaugos
plėtra
poreikių patenkinimą namų sąlygomis, pacientų savirūpybos
skatinimą.
Pagerės sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas
Palaikomojo gydymo ir slaugos
pažeidžiamoms gyventojų grupėms ir sumažės sveikatos
skyriaus infrastruktūros plėtra
netolygumai Marijampolės savivaldybėje.
Ilgalaikės socialinės globos Socialinės globos skyriaus infrastruktūros priartinimas namų
paslaugų ir infrastruktūros aplinkai: jaukios gyvenamosios aplinkos sukūrimas,
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laisvalaikio organizavimas, užimtumo plėtra. Gyventojų
ugdymas, gebėjimų stiprinimas spręsti socialines problemas,
palaikyti ryšius su bendruomene ir įveikti socialinę atskirtį.

gerinimas

II. Įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir
pabaigoje, dalininkų kapitalo dydis finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.
Įstaigos dalininkas yra Marijampolės savivaldybė. Marijampolės savivaldybės turtinis įnašas
sudaro 5,79 tūkst. eurų. Marijampolės savivaldybės turtinio įnašo 2017 metais nebuvo.
III. Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas
pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius.
Lėšų šaltiniai

2016m.
(tūkst. eurų)
2628,8
2320,9
1177,0
128,8
64,6
700,7
151,0
14,4
83,3
1,1
301,9

2017m.
(tūkst. eurų)
2704,3
2372,3
1194,3
136,9
70,0
737,1
145,0
11,7
76,5
0,8
309,1

III.1.Lėšos, gautos už vykdomą veiklą iš viso:
PSDF biudžeto lėšos pagal sutartį su TLK, iš viso:
- pirminė ambulatorinė sveikatos priežiūra
- skatinamosios paslaugos
- prevencinių programų vykdymas
- slauga ir palaikomasis gydymas
- geri darbo rezultatai
- slaugos paslaugos namuose
- suaugusiųjų psichiatrijos paslaugos
- dantų protezavimo paslaugos
- kompensuojamųjų vaistų pasų išdavimas
Mokamų medicininių paslaugų lėšos,
iš viso:
- laboratoriniai tyrimai
37,1
36,6
- odontologijos paslaugos
46,5
42,2
- sveikatos patikrinimai
36,8
31,5
- psichikos pažymos
5,1
3,7
- vakcinacija
36,9
25,2
- palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos
19,7
25,8
- socialinės globos paslaugos
118,5
143,8
- kitos medicininės paslaugos
1,3
0,3
Kitos (pajamos), iš viso:
6,0
22,9
- ne medicininės veiklos pajamos už:
6,0
22,9
1)komunalinius patarnavimus – elektrą, šildymą,
1)1) 17,4
vandens sunaudojimą, kurias įstaiga gauna kaip
sąnaudų kompensavimą iš visuomeninių organizacijų
ir kitų įstaigų;
2)išduotas pažymas;
2) 0,9
2) 3,9
3)išduotus kompensuojamų vaistų pasus.
3) 5,1
3) 1,6
Pajamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 2017 metais padidėjo 0,02 procento.
III.2.Valstybės biudžeto lėšos:
Iš viso:
1. Socialinės globos paslaugoms

2017 m.
(tūkst. eurų)
47,1
47,1
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Gautos lėšos pagal gyventojų sudarytas sutartis su Marijampolės savivaldybe dėl
ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims
su negalia teikimo Socialinės globos skyriuje.
III.3. Savivaldybės biudžeto lėšos:

2017 m.
(tūkst. eurų)
Iš viso:
112,1
1. Socialinės globos paslaugoms
12,5
2. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektams
4,6
3. Medicinos ir kompensacinės įrangos įsigijimui
25,0
4. Kompiuterinės įrangos atnaujinimui
25,0
5. Remonto darbams
45,0
1. Lėšos, skirtos gyventojams pagal sudarytas sutartis su Marijampolės savivaldybe,
ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims
su negalia teikimo Socialinės globos skyriuje.
2. Vykdant visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektus ištirta 210
suaugusiųjų pacientų, turinčių riziką susirgti lėtinėmis neinfekcinėmis ir onkologinėmis ligomis;
400 rizikos grupės vaikų dėl susirgimo tuberkulioze: iš jų 142 sergantys lėtinėmis ligomis ir
dažnai sergantys, 106 iš socialinės rizikos šeimų, gyvenančių globos namuose, bendraujantys su
sergančiais tuberkulioze šeimoje ar kolektyve, 146 neskiepyti nuo tuberkuliozės šešių-septynių
metų amžiaus vaikai. Socialinės integracijos užimtumo terapijos užsiėmimuose-meno terapijos,
biblioterapijos, judesio terapijos ir savipagalbos grupių užsiėmimuose, skirtuose asmenims su
psichikos sveikatos sutrikimais, dalyvavo 24 asmenys.
3.Įsigyta šeimos gydytojų kabinetams medicinos įranga-kardiografai, pacientų širdies
veiklai ištirti, otorinolaringoskopai, pacientų ausų, nosies, gerklės apžiūrai, deguonies
koncentratorius palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus ligoniams. Kompensacinė įrangapalaikomojo gydymo ir slaugos skyriui lovos pacientams, procedūrinės lovos ir širmos prie
procedūrinių lovų. Kita įranga pacientų higienos paslaugoms teikti, minkštas inventorius:
patalynės komplektai, higienos priemonės.
4. Atnaujinta kompiuterinė įranga suteikia galimybę optimaliomis gydytojų darbo laiko
sąnaudomis naudotis e-sveikatos funkcionalumais-išrašyti elektroninius receptus, vairuotojų
sveikatos tikrinimo pažymas, keistis informacija apie pacientą su kitomis gydymo įstaigomis,
vykdyti išankstinę pacientų registraciją, didinti paslaugų administravimo efektyvumą.
5. Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje atlikti palatų durų pakeitimo darbai, inžinerinių
tinklų-vandentiekio ir elektros tinklų-remonto darbai.
III.4. Kitų šaltinių lėšos

2017 m.
tūkst. eurų
Iš viso:
47,9
1.Skiepijimui gauta vakcina
47,9
1. Iš Užkrečiamų ligų ir AIDS centro gauta vakcina panaudota prisirašiusiems asmenims
skiepyti pagal profilaktinių skiepijimų kalendorių: nuo stabligės, difterijos, tymų, raudonukės,
hepatito B (vaikams), žmogaus papilomos viruso ir kitų infekcijų. Taip pat gauta gripo vakcina,
skirta padidintos rizikos grupių žmonėms skiepyti.
IV. Informacija apie įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus.
Įsigytas ilgalaikis turtas
1. Medicinos įranga
2. Kita įranga

Vertė,
tūkst.
eurų
Iš viso:
33,7
14,7
19,0
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Medicinos įranga:
1) deguonies koncentratorius,
2),reguliojamos, mobilios lovos
3) kardiografai,
4) vakuuminis siurblys
2. Įsigyta kita įranga:
1) kompiuterinė ir programinė įranga,
2) spausdintuvai prie kompiuterių
3) perjungėjai
V. Įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų –išlaidos darbo užmokesčiui.
EVRK

Išlaidų pavadinimas

Lėšų
panaudojimas
2016 m.,
tūkst. eurų
2894,4
2894,4
1532,1
473,4
172,5

Lėšų
panaudojimas
2017 m.,
tūkst. eurų
2960,1
2960,1
1582,2
492,7
139,4

Iš viso:
1. Veiklos sąnaudos, iš viso:
- darbo užmokesčiui
- socialinio draudimo įmokoms
- vaistams, tirpalams, tvarsliavai, kraujo
produktams
2.2.1.1.1.2
- medžiagoms, instrumentams, tyrimo,
157,8
gydymo, slaugos medicinos priemonėms
2.2.1.1.1.2
- laboratoriniams ir kitiems tyrimams kitose
3,2
įstaigose
2.2.1.1.1
- maitinimui
98,3
2.2.1.1.1.20 - šildymui ir komunaliniams patarnavimams
82,6
2.2.1.1.1.5
- ryšių paslaugoms
6,1
2.2.1.1.1.15 - patalpų einamajam remontui
68,5
2.2.1.1.1.30 - civilinės atsakomybės draudimui
7,0
2.2.1.1.1.16 - kvalifikacijai kelti
2,5
2.8.1
- kitoms išlaidoms
290,4
- ilgalaikio turto nusidėvėjimui
Įstaigos veiklos sąnaudos padidėjo 2,26 procento, palyginti su 2016 metais.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2.1.1.1.2

169,8
7,3
117,8
88,2
5,7
46,4
7,6
3,0
239,8
60,2

Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. 1-157 buvo
patvirtintas darbo užmokesčio normatyvas-83,3 procento. Darbo užmokesčio ir socialinio
draudimo išlaidos sudarė 83,7 procento 2017 metais.
Įstaigos darbuotojų darbo užmokestis:

Darbuotojai

Darbuotojų darbo užmokestis
Vidutinis
Vidutinis
Pokytis
mėnesinis
mėnesinis
+/darbuotojo
darbuotojo
(eurai)
darbo
darbo
užmokestis
užmokestis
2016-12-31
2017-12-31
(eurai)
(eurai)
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Vidutinis darbuotojo darbo
užmokestis
Gydytojų
Viduriniojo personalo
Kitų darbuotojų

653

665

+12

943
570
470

985
584
495

+42
+14
+25

Vidutinis mėnesinis darbuotojų atlyginimas 2017 metais padidėjo 1,8 procento. Gydytojų
ir jiems prilygintų specialistų – 4,5 procento, viduriniojo, ir jam prilyginto personalo – 2,5
procento, kitų darbuotojų – 5,3 procento.
Sveikatos priežiūros specialistams buvo išmokami priedai už suteiktas skatinamąsias
paslaugas, prevencinių programų vykdymą ir mokamas sveikatos priežiūros paslaugas, atliktus
profilaktinius sveikatos tikrinimus, taip pat išmokėtos išeitinės išmokos šalių susitarimu
atleistiems darbuotojams.
VI. Įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.
Darbuotojai
Darbuotojų iš viso:
Iš jų:
gydytojų
viduriniojo personalo
kitų darbuotojų

2017-01-02

2017-12-31

Pokytis +/-

206

196

-10

58
76
72

54
76
66

-4
0
-6

Įstaigos darbuotojų skaičius 2017 metais sumažėjo 10 darbuotojų, palyginti su 2016
metais.
VII. Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms.
Sąnaudos valdymo
išlaidoms/metai

2016 m., eurais

2017 m., eurais

Pokytis
+/-, eurais

Sąnaudos

178190

142917

-35273

Sąnaudos valdymo išlaidoms 2017 metais mažesnės 19,8 procento, įstaigos valdymo
struktūros pakeitimo.
VIII. Duomenys apie įstaigos vadovą, išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms
vadovo išmokoms.
Vyriausiojo gydytojo tarnybinis atlyginimas mokamas vadovaujantis Marijampolės
savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 1-375 „Dėl Marijampolės savivaldybės
Viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų nustatymo“ 1.2.
punktu, Marijampolės savivaldybės mero 2017 m. balandžio 24 d. potvarkiu Nr. MV-35 „Dėl
Marijampolės savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų tarnybinių
atlyginimų kintamosios dalies nustatymo“.
Vyriausiojo gydytojo darbo užmokestis 2017 metais, atskaičius mokesčius, sudarė
15818,24 euro; socialinio draudimo išmokos sudarė 6489,70 euro.
IX. Viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir
kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms.
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Išlaidų darbo užmokesčiui ir kitoms išmokoms 2017 metais nebuvo.
X. Kita veikla.
1. Įstaigoje tęsiamas projekto „Elektroninių sveikatos priežiūros paslaugų plėtra
Marijampolės regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ įgyvendinimas. Atnaujinta
kompiuterinė įranga sveikatos priežiūros specialistų darbo vietose. Toliau vykdoma išankstinė
pacientų registracija. 2017 m. sparčiai įgyvendintas elektroniniai receptų išrašymas, vairuotojo
sveikatos tikrinimo pažymos, tęsiamas laboratorinių tyrimų užsakymas E-sveikatos informacinėje
sistemoje. Įgyvendinus projekte numatytus funkcionalumus, bus išrašomi elektroniniai ir pildomi
medicininiai dokumentai: ambulatorinė kortelė, siuntimai į kitas gydymo įstaigas, vykdomas
keitimasis skaitmeniniais vaizdais, formuojamos ataskaitos internetinėje erdvėje.
2. Įstaigoje sukurta ir funkcionuoja mobili tarnyba, teikiamos ambulatorinės slaugos
paslaugos namuose, siekiant priartinti ir užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą
kaimiškose teritorijose gyvenantiems gyventojams. Mobilios tarnybos slaugytojai, vykdydami
gydytojų paskyrimus, vyksta pas pacientus teikti sveikatos priežiūros paslaugų: leidžiami vaistai,
užrašomos elektrokardiogramos, imami kraujo mėginiai, lankomi naujagimiai ir vaikai, teikiamos
įvairios slaugos paslaugos vyresnio amžiaus asmenims. 2017 metais paimti 156 kraujo mėginiai,
užrašytos 242 elektrokardiogramos, į veną ir raumenis atlikta 394 injekcijos, atlikti žaizdų
perrišimai 112 pacientams, atliktos 492 lašinės infuzijos.
3. 2017 metais įstaigoje atlikta 15 (penkiolika) vidaus medicinos auditų:
1. Anoniminė pacientų apklausa – 2 (du) auditai, siekiant įvertinti pacientų pasitenkinimą
įstaigoje teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis – 74,8 procentai apklaustųjų teikiamas
paslaugas įvertino gerai.
2. Auditas dėl PSDF biudžeto lėšų naudojimo pagrįstumo kompensuojamiesiems vaistams
ir medicinos pagalbos priemonėms: nustatyta 6 (šešios) neatitiktys, bet išlaidos neviršijo planinės
sumos.
3. Auditas pagal anoniminę pacientų apklausą dėl korupcijos apraiškų įstaigoje –
korupcijos pasireiškimas sumažėjo 3,7 procento lyginant su 2016 metais.
4.Auditas dėl prevencinių programoms skirtų lėšų įsisavinimo pagal pasirašytą sutartį su
Kauno TKL I-mą pusmetį: programų vykdymas atitinka sutartinius įsipareigojimus, neatitikčių
nenustatyta, lėšos įsisavintos teigiamai.
5. Auditas Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje dėl slaugos personalo rankų higienos.
Neatitikčių nenustatyta.
6. Auditas dėl lėšų panaudojimo ligų diagnostikai (laboratoriniams tyrimams) –
neatitikčių, skiriant tyrimus, nenustatyta, lėšos naudojamos tikslingai.
7. Narkotinių analgetikų skyrimo auditas. Analgetikai skiriami vadovaujantis racionalaus
vaistų vartojimo principais; nustatyta neatitikčių 2 (dvi) medicininių dokumentų pildymo
reikalavimams.
8. Auditas dėl laukimo eilių stebėsenos: reguliariai vykdoma laukimo eilių stebėsena.
9. Auditas dėl farmacijos kompanijų atstovų vizitų pas gydytojus: neatitikčių nenustatyta.
10. Auditas dėl lėšų panaudojimo sanatoriniam gydymui. Siuntimai medicininei
reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui išduodami pagrįstai ir tikslingai; lėšos medicininės
reabilitacijos ir sanatorinio gydymo išlaidoms apmokėti viršija TLK skiriamus asignavimus dėl
finansavimo iš TLK sumažinimo 2017 metams.
11. Auditas pasiektų privalomų rezultatų naudojimo ESPBI IS. Pasiektas privalomas E.
sveikatos paslaugų naudojimo rezultatas; geriausi rezultatai pasiekti išrašant elektroninius
receptus.
12. Du neplaniniai auditai dėl sveikatos istorijų įrašų atitikčių medicininių dokumentų
pildymo reikalavimams. Nustatyta medicininių dokumentų pildymo reikalavimų 49 neatitiktys.
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13. Neplaninis auditas dėl žodinio skundo, suteikiant sveikatos priežiūros paslaugas.
Nustatyta neatitikčių teikiant sveikatos priežiūros paslaugas pacientui.
VŠĮ MARIJAMPOLĖS PSPC VEIKLOS VERTINIMO RODIKLIAI, PAGAL KURIUOS
NUSTATOMA ĮSTAIGOS VADOVO MĖNESINIO ATLYGINIMO KINTAMOJI DALIS
Eil.
Nr.
I.
1.

Vertinimo rodikliai
KIEKYBINIAI
VERTINIMO RODIKLIAI
Finansinis įstaigos veiklos
rezultatas

2.

Įstaigos sąnaudų darbo
užmokesčiui dalis

3.

Įstaigos sąnaudų valdymo
išlaidoms dalis

4.

Papildomų finansavimo
šaltinių pritraukimas
(eurais ir % nuo bendrųjų
įstaigos pajamų)
KOKYBINIAI VERTINIMO
RODIKLIAI
Pacientų pasitenkinimo
įstaigos teikiamomis
paslaugomis bei pacientų
skundų tendencijos:
pacientų apklausos dėl
pasitenkinimo įstaigos
teikiamomis paslaugomis
duomenys

II.
1.

1.1.

1.2.

skundų skaičius

2.

Kokybės vadybos sistemos
diegimo ir vystymo laipsnis:
Vidaus auditų skaičius

2017 m.

Kitimas +/-, tūkst. eurų, procentais
Pastabos

-37,739
tūkst. eurų

Neigiamas finansinis rezultatas, nes
ataskaitinio laikotarpio sąnaudos viršijo
veiklos pajamas. Išmokėta išeitinių
išmokų 13,2 tūkst. eurų, t. y. 0,6 % viso
darbo užmokesčio išlaidų. Įstaiga neturi
ilgalaikių įsiskolinimų, kadangi
turėdama ankstesnio laikotarpio
piniginių lėšų jomis disponavo 2017
metais.
Nustatytas normatyvas 83,3 %
viršijamas 0,4%, išmokėta išeitinių
išmokų darbuotojams –13,218 tūkst.
eurų

1 986,400
tūkst. eurų
faktiškas
normatyvo
įvykdymas
83,7 %
142,917
tūkst. eurų;
6,9% nuo
visų darbo
užmokesčio
išlaidų
408,7 tūkst.
eurų
15,1 %

74,8 %
atliktos dvi
anoniminės
pacientų
apklausos
1

15

Sumažėjo išlaidos valdymui –35,273
tūkst. eurų/ 19,8 procentų dėl įstaigos
valdymo struktūros pakeitimo.
2016 m. buvo 178,190 tūkst. eurų

Pritraukti papildomi finansai mokamos paslaugos, savivaldybės
biudžeto lėšos 15,1% nuo bendrųjų
įstaigos pajamų 2 704,300 tūkst. eurų

Iš 159 respondentų 119 (74,8 proc.)
patenkinti įstaigoje teikiamomis
paslaugomis.
Planuota – 65,0 %
Gautas 1 (vienas) žodinis skundas dėl
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo

Planuota atlikti 10 vidaus medicininių
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3.

Darbuotojų kaitos įstaigoje
rodiklis

4.

Prioritetinių paslaugų
teikimo dinamika:

4.1.

Širdies kraujagyslių ligų
prevencinės programos
vykdymas
Mamografinės patikros
programos vykdymas
Prostatos specifinio antigeno
nustatymo programos
vykdymas
Gimdos kaklelio vėžio
prevencinės programos
vykdymas
Storosios žarnos vėžio
ankstyvosios programos
vykdymas
Informacinių technologijų
diegimo ir vystymo lygis:
Aprūpintų nauja kompiuterine
technika arba atnaujintų darbo
vietų skaičius
Kovos su korupcija
priemonių vykdymas
Vertinamas Šakinės korupcijos
prevencijos programos 20152019 metų priemonių plano
vykdymas 2017 metais

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

5.

6.

Laikinai atliekanti
vyriausiojo gydytojo pareigas

-4,9

% nuo
planuotų
patikrinti
asmenų
80,44 %

91,75 %
97,75 %

auditų
206→196
Darbuotojų kaitos rodiklis pagal 125 str.
1 d.-4 darbuotojai; pagal 127 str.-6
darbuotojai

Planuota patikrinti – 2387
Patikrinta – 1920, 2016 m. – 1750
Planuota patikrinti – 946
Patikrinta – 868, 2016 m. – 625
Planuota patikrinti – 800
Patikrinta – 782, 2016 m. – 784

92,86 %

Planuota patikrinti – 784
Patikrinta – 728, 2016 m. – 1298

120,96 %

Planuota patikrinti – 1818
Patikrinta – 2199, 2016 m. - 1098
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Nauja kompiuterine technika aprūpinta
ir atnaujinta 17 darbo vietų (planuota 3)

%
83,3 %

Šakinės korupcijos prevencijos
programos 2015-2019 m. priemonių
planas įvykdytas 83,3 procento 2017 m.
Planuota-70 %

Laima Rutkauskienė

