VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MARIJAMPOLĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
CENTRO VYRIAUSIOJO GYDYTOJO 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2014-03-21 Nr. 1-197
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.

I.1. Prisirašiusiųjų asmenų skaičius:
2012-12-31
Prisirašiusiųjų skaičius, iš viso:
Kaimo gyventojų
Iš jų:
-prie šeimos gydytojų
-prie vidaus ligų gydytojų
-prie vaikų ligų gydytojų
Odontologų aptarnaujamų asmenų
skaičius
Psichiatrų aptarnaujamų asmenų
skaičius

2013-12-31

25258
6584

24414
6468

Palyginamieji
duomenys +/2011-2012 m.
-844
-116

8506
10496
6157
25258

9586
10057
4771
24414

+1080
-439
-1386
-844

49834

46229

-3605

2013 m. gruodžio 31 d. prie įstaigos buvo prisirašę 24414 asmenys. Prie įstaigos
prisirašiusiųjų asmenų skaičius 2013 metais sumažėjo 3,3 procento, dėl natūralios gyventojų
migracijos.
Prie Psichikos sveikatos skyriaus prisirašiusiųjų asmenų skaičius sumažėjo, kadangi
Marijampolės savivaldybėje įsikūrė privatus Psichikos sveikatos centras ir 7,2 procento prie
įstaigos prisirašiusiųjų gyventojų pasirinko šį centrą.
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
II. Apsilankymų pas odontologus skaičius,
iš viso:
III. Apsilankymų dėl ligos skaičius,
iš viso:
IV. Gydytojų apsilankymų namuose
skaičius,
iš viso:
Iš jų:
- šeimos gydytojų
- vidaus ligų gydytojų
- vaikų ligų gydytojų
- kitų gydytojų
V. Profilaktinių sveikatos patikrinimų

Rodiklis
2012 m.
2013 m.

Palygina
mieji
duomenys +/-

147828

155479

+7651

33433
44819
41125
7967

38563
46733
42691
6442

+5130
+1914
+1566
-1525

3891
16593

3256
17794

-635
+1201

15277

16211

+934

145670

143972

-1698

5580

5389

-191

2317
1933
1263
67
28471

2306
1723
1307
53
27718

-11
-210
+44
-14
-753

skaičius,
iš viso:
VI. Mokamų apsilankymų skaičius,
iš viso:
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

4151

5242

+1091

32303

33086

+783

5009
567
75

4563
587
75

-446
+20
-

3541
165
12

-

Apsilankymų skaičius pas gydytojus 2013 metais padidėjo 5,2 procento dėl
dispanserizacijos rodiklių padidėjimo ir kompensuojamųjų vaistų išrašymo vienam mėnesiui,
siekiant racionaliau panaudoti lėšas, skirtas kompensuojamiesiems vaistams.
Gydytojų apsilankymų namuose skaičius sumažėjo 3,4 procento. Pacientai atvyksta
sveikatos priežiūros paslaugų į įstaigą, nes čia specialistai gali suteikti platesnio spektro
paslaugas, atlikti reikiamus tyrimus.
Profilaktinių sveikatos tikrinimų 2013 metais sumažėjo 2,6 procento dėl sumažėjusio
prisirašiusiųjų prie įstaigos asmenų skaičiaus, taip pat dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų
vykdymo periodiškumo.
Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje bendras lovadienių skaičius padidėjo 2,4 procento,
tačiau sumažėjo pageidaujančių asmenų gauti mokamas palaikomojo gydymo ir slaugos
paslaugas, taip pat globos paslaugų, finansuojamų iš savivaldybės ir valstybės biudžeto.
I.3. Įstaigos veiklos efektyvumo vertinimo rodikliai:
Eil.
Vertinimo kriterijus
2012 m. 2013 m. Palyginamieji
Nr.
duomenys +/1.

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

34,1%

39,2%

2.

Vaikų (asmenų iki 18 metų) 95,9 %
priežiūros intensyvumo
rodiklis (100-ui prie įstaigos
prisirašiusių vaikų) - per
metus bent vieną kartą
apsilankiusių įstaigoje vaikų

98,4 %

+15,1%

+2,5 %

Pastabos
Prisirašiusiųjų prie
šeimos gydytojo
asmenų skaičiaus
rodiklis išaugo, nes
paslaugas pradėjo
teikti 2 nauji šeimos
gydytojai ir
gyventojai renkasi
šeimos gydytoją, kuris
gali suteikti platesnį
paslaugų spektrą.
Ne visi prie įstaigos
prisirašę vaikai iki 18
metų amžiaus lankėsi
gydymo įstaigoje
2013 m.

3.

4.

5.

6.

ir prie įstaigos prisirašiusių
vaikų skaičiaus santykis
Vaikų profilaktinių
sveikatos tikrinimų
vykdymo rodiklis profilaktiškai patikrintų
vaikų ir prisirašiusių prie
įstaigos vaikų skaičiaus
santykis

95,9 %

95,8 %

-0,1%

Suaugusių asmenų
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
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.

81,55 %

104,29% +22,74 %

0,15 %

0,1 %

-0,05 %

Gimdos kaklelio piktybinių
navikų prevencinių

25,89 %

56,65 %

+30,76 %

Profilaktiniai
sveikatos patikrinimai
vykdomi
vadovaujantis
sveikatos apsaugos
ministro 2000 m.
gegužės 30 d.
įsakymu Nr. 301 ir
2010 m. birželio 18 d.
įsakymu Nr. V-586.
Tik labai nedidelis
skaičius vaikų,
prisirašiusiųjų prie
įstaigos, neatvyko
2013 m. profilaktiškai
pasitikrinti sveikatą.
Suaugusiųjų asmenų
priežiūros
intensyvumo rodiklis
padidėjo dėl
intensyvesnio
prevencinių programų
vykdymo įstaigoje ir
padidėjusio gyventojų
domėjimosi sveikata.
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.
Gydant lėtines ligas,
gydymo metu
pagerėja sergančiųjų
gyvenimo kokybė,
mažėja ligų
komplikacijų, todėl
mažėja
hospitalizacijos
rodiklis.
Sveikatos apsaugos
ministro 2004 m.

7.

8.

9.

10.

priemonių programos
vykdymo rodiklis - moterų,
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
Slaugos paslaugų namuose
teikimo intensyvumo
rodiklis - suteiktų slaugos
paslaugų namuose skaičiaus

birželio 30 d.
įsakymas Nr. V-482.
Paslauga teikiama
moterims nuo 25 iki
60 metų amžiaus ne
dažniau kaip vieną
kartą per 3-jus metus.

22,91 %

51,53 %

+28,62 %

Sveikatos apsaugos
ministro 2005 m.
gruodžio 14 d.
įsakymas Nr. V-973.
Paslauga teikiama
vyrams nuo 50 iki 75
m. amžiaus ir nuo 45
m., jei asmenys
priskiriami rizikos
grupei. Nuo 2009 m.
tikrinimai kartojami
kartą per 2-jus metus.

19,31 %

33,43 %

+14,12%

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.

16,68 %

20,11 %

+3,43 %

Sveikatos apsaugos
ministro 2005 m.
lapkričio 25 d.
įsakymas Nr. V-913.
Paslauga teikiama
moterims nuo 50 iki
65 metų ir vyrams nuo
40 iki 55 metų
amžiaus vieną kartą
per metus.

108,63% 78,33 %

-30,29 %

Sveikatos apsaugos
ministro 2007 m.
gruodžio 14 d.
įsakymas Nr. V-1026.

ir prie įstaigos prisirašiusių
teisės aktais nustatytų
slaugos paslaugų namuose
gavėjų skaičiaus santykis.

Slaugos paslaugos
namuose teiktos 277
asmenims, kuriems
nustatytas specialusis
nuolatinės slaugos
poreikis. Paslaugas
teikia slaugytojas
savarankiškai, taip pat
pagal gydytojo
paskyrimus,
komandoje su
socialiniu darbuotoju.
Suteiktų paslaugų
rodiklis sumažėjo, nes
metų pabaigoje
padidėjo asmenų
skaičius su nuolatinės
slaugos poreikiu.

2014 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 2014 metams:
Įstaigos informacinės sistemos
Optimalus įstaigos išteklių valdymas, informacijos sklaidos
plėtra, E-sveikata sistemos
įstaigoje augimas, informacijos apie pacientą prieinamumo
įdiegimo ir funkcionavimo
specialistams gerėjimas
pradiniai darbai
Naujos apmokėjimo už darbą
tvarkos parengimas
Paslaugų kiekio ir gaunamų
pajamų santykio optimizavimas
Laboratorinių tyrimų kokybės
gerinimas, laboratorijos
infrastruktūros modernizavimas
Mobilių sveikatos priežiūros
paslaugų
– pirminės priežiūros ir
odontologijos - plėtra

Našesnio darbo užtikrinimas ir racionalesnis finansinių išteklių
panaudojimas
Finansinių išteklių pagausinimas Europos Sąjungos struktūrinių
fondų lėšomis ir sudarytų sutarčių pagrindu su kitomis
sveikatos priežiūros įstaigomis
Tyrimų spektro ir pacientų ištyrimo galimybių plėtra,
laboratorinių tyrimų kokybės gerėjimas

Modernizavus ir optimizavus paslaugų teikimą namuose,
plečiant ir sukuriant mobilias sveikatos priežiūros personalo
darbo vietas, pagerės sveikatos priežiūros teikiamų paslaugų
prieinamumas socialinės rizikos grupės žmonėms
Pagerės sveikatos priežiūros paslaugų kokybė ir prieinamumas
Palaikomojo gydymo ir slaugos
pažeidžiamoms gyventojų grupėms ir sumažės sveikatos
skyriaus
infrastruktūros
ir
netolygumai Marijampolės savivaldybėje, pagerės personalo
paslaugų plėtra
darbo sąlygos
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 20,0 tūkst. litų. 2013 metais Marijampolės savivaldybės turtinio įnašo nebuvo.

III. Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas
pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius.
Lėšų šaltiniai
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
- odontologijos paslaugos
- sveikatos patikrinimai
- psichikos pažymos
- vakcinacija
- palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos
- kitos medicininės paslaugos
Kitos (pajamos), iš viso:
- ne medicininės veiklos pajamos už:
1) komunalinius patarnavimus – elektrą, šildymą,
vandens sunaudojimą, kurias įstaiga gauna kaip
kompensacijas iš visuomeninių organizacijų ir kitų
įstaigų;
2) išduotas pažymas;
3) išduotus kompensuojamų vaistų pasus.

2012 m.
(tūkst. Lt)

2013 m.
(tūkst. Lt)

8813,6
8017,1
4467,8
348,2
119,2
2359,6
575,6
53,6
71,0
18,1
4,0
696,2

8859,6
8012,0
4296,3
366,0
112,3
2368,4
538,7
52,7
243,6
29,6
4,4
746,7

170,8
148,2
79,6
17,8
33,4
234,3
12,1
100,3
100,3

150,6
125,7
121,5
28,2
47,2
256,3
17,2
100,9
100,9

Pajamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 2013 metais sumažėjo 0,1 procento.
III.2. Valstybės biudžeto lėšos:

Tūkst. Lt
Iš viso:
85,1
1. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektui
6,0
2. Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus socialinės globos
paslaugoms
63,7
3. Medikamentai iš valstybės rezervo
15,4
1. Įstaigoje vykdytas Marijampolės savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo
specialiosios programos projektas ,,Lėtinių neinfekcinių ligų ir onkologinių susirgimų pirminės
diagnostikos ir ankstyvosios diagnostikos programa". Įsigyta reagentų ir medicinos priemonių
laboratoriniams tyrimams atlikti, taip pat vykdytas gyventojų švietimas ir informavimas apie
projekto veiklas – parengti 3 stendai ir organizuota viena akcija nemokamiems tyrimams atlikti.
2. Gautos lėšos Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus socialinės globos asmenų
paslaugoms, kuriems reikalingas tolimesnis gydymas skyriuje po 120 dienų gydymo,
finansuojamo iš PSDF biudžeto lėšų.

3. Gauta nemokama vakcina gyventojų rizikos grupėms skiepyti ir informacinės
priemonės apie vykdomas prevencines programas.
III.3. Savivaldybės biudžeto lėšos:

Tūkst. Lt
Iš viso:
111,5
1. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektui
1,5
2. Pastatų einamajam remontui
50,0
3. Įrangai įsigyti
60,0
1. Vykdant projektą „Asmenų, turinčių psichikos sveikatos sutrikimų socialinė integracija“
buvo parengti 4 informaciniai stendai, suorganizuoti 26 renginiai (parodos, diskusijų popietės,
akcijos ir kt.) ir 10 seminarų su psichikos sveikatos sutrikimų turinčiomis gyventojų grupėmis.
2. Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje buvo remontuojamos vidaus patalpos ir
vykdomi stogo remonto darbai.
3. Įsigyta medicinos įranga – echoskopas, skirtas pacientų susirgimų ankstyvajai
diagnostikai.
III.4. Kitų šaltinių lėšos

Tūkst. Lt
209,8
1. Skiepijimui gauta vakcina iš Sveikatos apsaugos ministerijos
108,6
2. Parama (medikamentai)
1,2
3. Einamajam remontui
100,0
1. Iš Sveikatos apsaugos ministerijos gauta vakcina panaudota prisirašiusiems asmenims
skiepyti pagal profilaktinių skiepijimų kalendorių: nuo stabligės, difterijos, tymų, raudonukės,
hepatito B (vaikams) ir kitų infekcijų. Taip pat gauta gripo vakcina, skirta padidintos rizikos
grupių žmonėms skiepyti.
2. Gauta parama - medikamentai, skirti Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus ligoniams
ir Vidaus ligų skyriaus pacientams.
3. Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriui gautos lėšos stogo remonto darbams ir vidaus
patalpų einamajam remontui.
Iš viso:

III.5. Gautos lėšos ES
1. Projektui „Elektroninių sveikatos priežiūros paslaugų plėtra
Marijampolės regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ iš Europos
Sąjungos struktūrinių fondų

Tūkst. Lt
2,8
2,8

IV. Informacija apie įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus.
Įsigytas ilgalaikis turtas
Iš viso:
1. Medicinos įranga
2. Kita įranga ir inventorius
1. Įsigyta medicinos įranga:
1) echoskopas,
2) centrifuga,
3) elektroninės svarstyklės su ūgio matuokle,
4) odontologijos apšvietimo sistema ir lempa.
2. Įsigyta kita įranga ir inventorius:
1) gydytojų kabinetų baldai,
2) kompiuterinė įranga,
3) vėdinimo įranga,
4) programinė įranga,

Vertė tūkst. Lt
120,7
70,6
50,1

5) mobilaus ryšio įranga.
V. Įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui.
EVRK

2.1
2.1.1
2.1.2
2.2.1.1.1.2
2.2.1.1.1.2
2.2.1.1.1.2
2.2.1.1.1
2.2.1.1.1.20
2.2.1.1.1.5
2.2.1.1.1.15
2.2.1.1.1.30
2.2.1.1.1.16
2.8.1

Išlaidų pavadinimas

Iš viso:
1. Veiklos sąnaudos, iš viso:
- darbo užmokesčiui
- socialinio draudimo įmokoms
- vaistams, tirpalams, tvarsliavai, kraujo
produktams
- medžiagoms, instrumentams, tyrimo,
gydymo, slaugos medicinos priemonėms
- laboratoriniams ir kitiems tyrimams kitose
įstaigose
- maitinimui
- šildymui ir komunaliniams patarnavimams
- ryšių paslaugoms
- patalpų einamajam remontui
- civilinės atsakomybės draudimui
- kvalifikacijai kelti
- kitoms išlaidoms

Lėšų
panaudojimas
2012 m.,
tūkst. Lt
9678,8
9678,8
5036,4
1558,9
271,5

Lėšų
panaudojimas
2013 m.
tūkst. Lt
9427,5
9427,5
5090,0
1574,7
379,0

449,9

447,7

10,7

10,5

248,4
341,9
19,8
311,0
26,0
1404,3

266,3
323,7
23,9
292,5
25,2
8,8
985,2

Įstaigos veiklos sąnaudos 2013 metais buvo 2,6 procento mažesnės, palyginti su 2012
metais. Stebėtojų tarybos pritarimu 2013 metams buvo patvirtinti darbo užmokesčio ir
medikamentų ir medicinos priemonių normatyvai: darbo užmokesčio normatyvas – 82,2 % ir
medikamentų normatyvas – 5,5 %. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidos 2013 m.
sudarė 82,8 procento ir medikamentų - medicinos priemonių išlaidos sudarė 5,1 procento gautų
pajamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.
Įstaigos darbuotojų darbo užmokestis:

Darbuotojai

Vidutinis darbuotojo darbo
užmokestis
Gydytojų
Viduriniojo personalo
Kitų darbuotojų

Darbuotojų darbo užmokestis
Vidutinis
Vidutinis
Pokytis
mėnesinis
mėnesinis
+/darbuotojo
darbuotojo
(Lt)
darbo
darbo
užmokestis
užmokestis
2012-12-31 (Lt)
2013-12-31 (Lt)
1957
2031
+74
2771
1634
1493

2836
1760
1577

+65
+126
+84

Vidutinis darbuotojų atlyginimas 2013 metais padidėjo 3,8 procento. Gydytojų - 2,3
procento, viduriniojo personalo – 7,7 procento, kitų darbuotojų – 5,6 procento.
Darbuotojams buvo išmokami priedai už suteiktas skatinamąsias ir mokamas sveikatos
priežiūros paslaugas, taip pat išmokėtos išeitinės išmokos atleistiems darbuotojams (pagal darbo
stažą).

VI. Įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje.
Darbuotojai
Darbuotojų iš viso:
Iš jų:
gydytojų
viduriniojo personalo
kitų darbuotojų

2013-01-02

2013-12-31

Pokytis +/-

214

212

-2

62
90
62

63
89
60

+1
-1
-2

Įstaigos darbuotojų skaičius sumažėjo dėl natūralios darbuotojų kaitos (vienas darbuotojas
mirė). Darbuotojų skaičiaus sumažėjimas sudaro 0,9 procento.
VII. Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms.
Sąnaudos valdymo
išlaidoms/metai

2012 m., Lt

2013 m., Lt

Pokytis
+/-, Lt

Sąnaudos

770 650

758893

-11757

Sąnaudos valdymo išlaidoms 2013 metais sumažėjo– 1,5 procento.
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 tarybos 2012 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. 1-562 „Dėl
Marijampolės savivaldybės tarybos 2012 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 1-375 „Dėl Marijampolės
savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų
nustatymo“ dalinio pakeitimo“ 2.2. punktu ir Marijampolės savivaldybės tarybos 2013 m.
balandžio 29 d. sprendimo Nr. 1-179 „Dėl Marijampolės savivaldybės viešųjų asmens sveikatos
priežiūros įstaigų vadovų tarnybinių atlyginimų kintamosios dalies nustatymo“ 2 punktu.
Vyriausiojo gydytojo darbo užmokestis 2013 metais, atskaičius mokesčius, buvo 55 399
litus; socialinio draudimo išmokos sudarė 17 241 litą.
IX. Kita veikla.
1. Siekdama įdiegti pacientų registracijos elektroninę sistemą, įstaiga partnerio teisėmis,
projekto pagrindinis vykdytojas viešoji įstaiga Marijampolės ligoninė, dalyvauja projekto
„Elektroninių sveikatos priežiūros paslaugų plėtra Marijampolės regiono asmens sveikatos
priežiūros įstaigose“ įgyvendinime.
Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujintos esamos darbo vietos, įdiegta nauja
kompiuterinė technika. Įgyvendinus projektą bus išrašomi receptai, pildomi medicininiai
dokumentai ir formuojamos ataskaitos internetinėje erdvėje.
2. Partnerio teisėmis, kartu su viešąja įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių
klinika, įstaiga įgyvendino projektą „Išankstinės pacientų registracijos sistemos plėtra“.
Įgyvendinus projektą, vykdoma pacientų registracija internetu. Pacientai gali pasirinkti jiems
patogiausią vizito pas gydytoją dieną ir laiką.

3. Įstaigoje sukurta mobili tarnyba. Bendruomenės slaugytojos, vykdydamos gydytojų
paskyrimus, arba kartu su gydytojais, vyksta pas pacientus teikti sveikatos priežiūros paslaugų,
siekiant užtikrinti šių paslaugų teikimą kaimiškoje teritorijoje gyvenantiems asmenims.
Atliekamos medicininės procedūros, leidžiami vaistai, užrašomos elektrokardiogramos, imami
kraujo mėginiai, lankomi naujagimiai ir vaikai, teikiamos įvairios slaugos paslaugos vyresnio
amžiaus gyventojams. 2013 metais paimti 84 kraujo mėginiai, užrašytos 32 elektrokardiogramos,
į veną ir raumenis atliktos 143 injekcijos, atlikti 26 žaizdų perrišimai.
4. 2013 metais įstaigoje atlikti 24 (dvidešimt keturi) vidaus medicinos auditai:
1. Įstaigos 2012 metų veiklos analizė, audito išvados:
1.1. Per 2012 m. (palyginamieji duomenys su 2011 m.):
 sumažėjo prisirašiusiųjų asmenų skaičius 2116;
 sumažėjo apsilankymų pas gydytojus skaičius - 5,6 procento;
 išaugo suaugusiųjų sergamumas - užregistruota 195 susirgimais daugiau;
 sumažėjo vaikų sergamumas, užregistruota 2851 susirgimu mažiau;
 sumažėjo dispanserizacijos apimtis – 1265 susirgimais.
1.2. Pagerėjo profilaktinių programų vykdymas – 17,9 procento.
1.3. Sumažėjo išlaidos kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms
4,6 procento, atitinkamai sumažėjus prisirašiusiųjų skaičiui.
2. Pacientų apsilankymų VšĮ Marijampolės ligoninės Priėmimo skyriuje auditai (kiekvieną
mėnesį, iš viso 12 (dvylika). Apsilankymų dėl planinės pagalbos ligoninėje sumažėjo - 6 pacientai
per mėnesį (2011 m. - 8 pacientai).
3. 2013 m. vykdytas vidaus auditas atliekant anoniminę pacientų apklausą, siekiant
įvertinti jų pasitenkinimą įstaigoje teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis – 65,4 procento
apklaustųjų patenkinti teikiamomis paslaugomis.
4. Planinis vidaus auditas dėl PSDF biudžeto lėšų naudojimo pagrįstumo
kompensuojamiesiems vaistams ir MPP. Jo išvados:
4.1. per 2013 m. I pusmetį lėšų išleista 5,2 procento mažiau, palyginti su 2012 m. I
pusmečiu;
4.2. nustatyta neatitikčių skiriant kompensuojamuosius vaistus – 6 neatitiktys.
5. Atliktas planinis auditas pagal anoniminę pacientų apklausą dėl korupcijos apraiškų
įstaigoje - nustatyta minimali 1 balo korupcinio pobūdžio neteisėta veika, užfiksuota vidaus teisės
aktais.
6. Neplaninis auditas dėl Kauno TLK 2013-08-28 patikrinimo pažymos Nr. AS-204 dėl
kompensuojamųjų vaistų skyrimo - nustatyti 4 neatitikčių atvejai, kai TLK ekspertai pateikė
neteisingas išvadas.
7. Neplaninis auditas dėl nelaimingo įvykio Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje slaugos ir palaikomojo gydymo metu neatitikčių nenustatyta.
8. Planinis auditas dėl PSDF biudžeto lėšų panaudojimo ligų laboratorinei diagnostikai nustatytos 3 (trys) neatitiktys skiriant nemokamus tyrimus.
9. Planiniai 4 (keturi) narkotinių analgetikų skyrimo auditai - nustatytos 8 (aštuonios)
neatitiktys, skiriant narkotinius analgetikus.
10. Neplaninis auditas dėl Kauno TLK 2013-11-29 d. patikrinimo pažymos Nr. AS-469
dėl kompensuojamųjų vaistų išrašymo nedraustiems asmenims - nustatytos 53 neatitiktys
registruojant nedraustus asmenis ir išrašant jiems kompensuojamus vaistus.
VŠĮ MARIJAMPOLĖS PSPC VEIKLOS VERTINIMO RODIKLIAI, PAGAL KURIUOS
NUSTATOMA ĮSTAIGOS VADOVO MĖNESINIO ATLYGINIMO KINTAMOJI DALIS
Eil.
Nr.
I.

Vertinimo rodikliai
KIEKYBINIAI
VERTINIMO RODIKLIAI

2013 m.

Kitimas +/-, tūkst. Lt, procentais
Pastabos

1.

Finansinis įstaigos veiklos
rezultatas

2.

Įstaigos sąnaudų darbo
užmokesčiui dalis

3.

Įstaigos išlaidų
medikamentams dalis

4.

Įstaigos sąnaudų valdymo
išlaidoms dalis

5.

Papildomų finansavimo
šaltinių pritraukimas
(Lt 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
skundų skaičius
Kokybės vadybos sistemos
diegimo ir vystymo laipsnis:
Vidaus auditų skaičius

II.
1.

1.1.

1.2.
2.

3.

Darbuotojų kaitos įstaigoje
rodiklis

4.

Prioritetinių paslaugų
teikimo dinamika:
Širdies kraujagyslių ligų
prevencinės programos

4.1.

-57,319
tūkst. Lt

Neigiamas finansinis rezultatas, nes
ataskaitinio laikotarpio sąnaudos viršijo
veiklos pajamas dėl sumažėjusio
finansavimo iš TLK 0,1 %, išmokėtų
išeitinių išmokų - 81,2 tūkst. Lt, t.y. 1,2 %
viso darbo užmokesčio išlaidų. Tačiau
įstaiga neturi ilgalaikių įsiskolinimų, nes
turėdama ankstesnių laikotarpių piniginių
lėšų jomis disponavo 2013 m.
Nustatytas normatyvas 82,2 % viršijimas
tik 0,6 %, dėl įstaigai sumažėjusio
finansavimo iš TLK 0,1 % ir išmokėtų
išeitinių išmokų darbuotojams - 81,2
tūkst. Lt

6 635,197
tūkst. Lt
faktiškas
normatyvo
įvykdymas
82,8 %
411,903
Nustatytas normatyvas 5,5 % neviršijamas
tūkst. Lt
faktiškas
normatyvo
įvykdymas
5,1 %
758,89 tūkst. Sumažėjo išlaidos valdymui - 11,7/ 1,5
Lt
procento, dėl darbo organizavimo ir darbo
užmokesčio perskaičiavimo.
2012 m. buvo 770, 65 tūkst. Lt
1 155,9
Pritraukti papildomi finansai: mokamos
tūkst. Lt
paslaugos, savivaldybės biudžeto lėšos,
12,3 %
ES projekto įgyvendinimo ir paramos
lėšos

65,4 %

-

24
0,5

20,11 %

Iš 200 respondentų 131 (65,4 proc.)
patenkinti įstaigoje teikiamomis
paslaugomis
Pagrįstų skundų negauta

Planuota atlikti 15 vidaus medicininių
auditų
teigiamas
214→212
1 darbo sutartis nutraukta pagal LR DK
124 str. 3 d. dėl darbo perorganizavimo

Planuota patikrinti – 5461
Patikrinta - 1098, 2012 m. - 1087

4.2.
4.3.

4.4.

5.

vykdymas
Mamografinės patikros
programos vykdymas
Prostatos specifinio antigeno
nustatymo programos
vykdymas
Gimdos kaklelio vėžio
prevencinės programos
vykdymas
Informacinių technologijų
diegimo ir vystymo lygis:
Aprūpintų nauja kompiuterine
technika arba atnaujintų darbo
vietų skaičius

Vyriausioji gydytoja

33,43 %
51,53 %

56,65 %
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Planuota patikrinti – 1813
Patikrinta - 606, 2012 m. - 737
Planuota patikrinti – 1704
Patikrinta - 878, 2012 m. - 857
Planuota patikrinti – 1474
Patikrinta - 835, 2012 m. - 1121

Aprūpintos nauja kompiuterine technika 5
darbo vietos ir atnaujintos 5 darbo vietos
(planuota - 3)

Regina Čiuplevičienė

