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IR VADOVO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
1. Informacija apie viešosios įstaigos veiklą įgyvendinant jos įstatuose numatytus
veiklos tikslus
Viešoji įstaiga Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – PSPC) pagal
Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Nacionalinės sveikatos sistemos
viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros
paslaugas pagal sudarytas sutartis su Kauno teritorine ligonių kasa ir kitais užsakovais.
PSPC buveinė – P. Jašinsko g.2, Vilkaviškis. Indentifikavimo kodas – 185332788.
PSPC savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos
priežiūros įstaigų, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos, Lietuvos Respublikos sveikatos
draudimo ir kitais įstatymais, teisės aktais, įstatais, steigėjo spendimais.
PSPC turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas
banke.
PSPC finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, veiklos laikotarpis neribojamas.
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2008 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. B-TS-417 nuo
2008 m. balandžio 1 d. įstaigos vadove paskirta bendrosios praktikos gydytoja Larisa Jelisejeva.
Vadovo veikla – įstaigos tikslų ir strategijos jiems pasiekti suformavimas, jų įgyvendinimas ir
kontrolė. Įstaigos vadovė atsakinga už teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir
prieinamumą, įstaigos apskaitos politikos tvirtinimą ir racionalų įstaigos finansinių resursų
naudojimą, tinkamą administracijos valdymo organizavimą.
Paslaugų kokybei, sklandžiam darbo organizavimui užtikrinti įstaigoje dirba vidaus audito
kontrolės grupė.
Vadovė kolegialiai su Stebėtojų, Gydymo ir Slaugos tarybomis priima sprendimus dėl
įstaigos misijos įgyvendinimo.
PSPC yra Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos narė.
PSPC yra Lietuvos gydytojų sąjungos narė.
PSPC misija – teikti pacientams mokslu ir technologijomis pagrįstas, saugias ir
kokybiškas, atitinkančias pacientų poreikius, interesus ir lūkesčius, pirminės sveikatos priežiūros
paslaugas, naudojantis turimais ištekliais, atsižvelgiant į steigėjo ir Valstybinės ligonių kasos
keliamus reikalavimus, užtikrinant pacientų informacijos privatumą, pagarbą ir orumą. Siekti, kad
prie įstaigos prisirašę pacientai, medicinos darbuotojams atliekant profilaktinį ir gydomąjį darbą,
turėtų kuo mažiau sveikatos problemų.
PSPC vizija – Europos Sąjungos reikalavimus atitinkanti šiuolaikinė konkurencinga,
pažangi gydymo įstaiga, teikianti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, efektyviai
naudojanti sveikatos priežiūros išteklius bei nuolat siekianti sveikatos priežiūros kokybės ir
optimalių sąlygų pacientams ir darbuotojams.
Pagrindinis PSPC veiklos tikslas yra Lietuvos gyventojų sveikatos stiprinimas, teikiamų
sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas, jų tinkamumas, prieinamumas, siekiant sumažinti
sergamumą ir mirtingumą.
PSPC įstaigos veiklos uždaviniai yra organizuoti ir teikti nespecializuotas, kvalifikuotas
ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvos gyventojams ir užsienio piliečiams, diegti
Europos Sąjungos standartus.
PSPC veiklos sritys yra organizuoti ir teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias
teikti teisę suteikia Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija.

PSPC struktūra
Administracija
Pirminės ambulatorines sveikatos priežiūros skyrius (šeimos gydytojai, gydytojai terapeutai,
gydytojai ginekologai-akušeriai, gydytojai chirurgai, gydytojas pediatras)
Odontologijos skyrius
Klinikinės diagnostikos laboratorija
Psichikos sveikatos skyrius
Greitosios medicinos pagalbos skyrius
Ūkio dalis
Pilviškių ambulatorija
Bartninkų ambulatorija
17 kaimo medicinos punktų:
Alvito MP, Arminų MP, Augalų MP, Juodupėnų MP, Gižų MP, Gražiškių MP, Karklinių MP,
Karalių MP, Karalkrėslio MP, Keturvalakių MP, Klampučių MP, Ramoniškių MP, Pajevonio MP,
Pašeimenių MP, Pūstapėdžių MP, Piliakalnių MP, Slabadų MP.
Pašeimenių kaime punktui atidaryti steigėjas skyrė naujas patalpas. Nupirkome reikalingą
medicininį ir ūkinį inventorių, atlikome reikalingus remonto darbus, iš Valstybinės akreditavimo
tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos gavome leidimą ir naujame punkte nuo 2016 m.
vasario mėnesio pradžios teikiame medicinos paslaugas šio ir aplinkinių kaimų gyventojams,
prisirašiusiems prie PSPC dirbančių gydytojų.
PSPC paslaugas teikiantys medicinos specialistai turi visas darbui reikalingas licencijas bei
pažymėjimus.
PSPC išduotose licencijose suteikta teisė užsiimti asmens sveikatos priežiūros veikla ir
teikti šias paslaugas:
1. Pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas: šeimos medicinos – šeimos
gydytojo praktikos, vidaus ligų gydytojo, pediatro, gydytojo akušerio-ginekologo, gydytojo
chirurgo praktikos, bendrosios praktikos gydytojo odontologo, gydytojo periodontologo; pirmines
psichikos sveikatos priežiūros; greitosios medicinos pagalbos; laboratorinės diagnostikos; slaugos:
bendrosios praktikos, bendruomenės, vaikų, fizinės medicinos ir reabilitacijos; akušerio praktikos,
gydytojo odontologo padėjėjo.
2. Mokamas ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas: laboratorinės
diagnostikos, odontologinių paslaugų, gydytojų konsultacijų ne PSPC pacientams, profilaktinių
patikrinimų, masažo (dalinai mokamos), ligonio pervežimo Greitosios medicinos pagalbos (toliau –
GMP) automobiliu paciento ar jo artimųjų prašymu.
PSPC savo sveikatos priežiūrą patikėjusių rajono gyventojų, draustų privalomuoju sveikatos
draudimu, skaičiaus pokytis
Aptarnaujamų
2015-12-31
2016-12-31
Pokytis
gyventojų skaičius:
Iš viso:
16 960
15 999
-961
Iš jų – suaugusiųjų
14 214
13 382
-832
Iš jų – vaikų
2 746
2 617
-126
Kaimo gyventojų
11 345
10 612
-733

2016 m. gruodžio 31 d. išlaikytas 94,3 proc. 2015 m. gruodžio 31 d. prisirašiusių prie
PSPC asmenų skaičiaus. Buvo planuoti 84–85 proc. 2015 m. prie PSPC prisirašė 99 naujagimiai,
2016 m. – 122. 2016 m. gruodžio 31 d. duomenimis, įstaigoje prisirašė, tačiau nedrausti
privalomuoju sveikatos draudimu, 1 895 rajono gyventojai. Už šiuos pacientus Valstybinė ligonių
kasa PSPC nemoka.
Prie PSPC prisirašiusiųjų pacientų struktūra pagal amžių 2016-12-31 (proc.)
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Per 2016 m. gydytojai į namus buvo iškviesti 4 764 (2015 m. 4 439 kartus) kartus, iš jų dėl
ligos – 3 733 kartus.
PSPC bendrosios praktikos gydytojai vyksta į visus medicinos punktus, kur priima
pacientus, konsultuoja, išrašo vaistus, skiria procedūras. Tuo pat metu slaugytoja paima kraują
tyrimams atlikti. Informacija apie tyrimų rezultatus, pacientui pageidaujant, teikiama telefonu.
Kaimo medicinos punktuose dirbančios slaugytojos suleidžia ir sulašina paskirtus vaistus, lanko
gimdyves, naujagimius, teikia paslaugas pacientams turintiems negalią.
Ataskaitiniais metais pas PSPC gydytojus pacientai apsilankė 139 622 kartus. Pas šeimos
gydytojus užregistruotas – 69 091 apsilankymas, pas vidaus ligų gydytojus – 12 693 apsilankymai,
pas gydytojus akušerius-ginekologus – 5 981 apsilankymas, pas gydytojus pediatrus – 12 300
apsilankymų, pas gydytojus psichiatrus – 9 732 apsilankymai, pas gydytojus odontologus – 22 913
apsilankymų, pas gydytojus. chirurgus – 6 912 apsilankymų.
Apsilankymai pagal paslaugas 2016 m.
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Apsilankymų struktūra 2016 m. (proc.)

PSPC esančioje akredituotoje klinikinėje laboratorijoje atliekami įvairūs tyrimai:
laboratoriniai tyrimai, kurie priskirti šeimos gydytojo kompetencijai pagal šeimos gydytojo
medicinos normą, skatinamųjų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos paslaugų sąrašą bei
prevencinių programų sąrašą, taip pat laboratoriniai tyrimai, kurie nepriskirti šeimos gydytojo
kompetencijai, t. y. neįeina į pirminės sveikatos priežiūros normą. Jie atliekami pagal paciento
pageidavimą.
Laboratorinių tyrimų pokytis
Laboratoriniai
tyrimai
Iš viso:
Iš jų – hematologiniai
Iš jų – biocheminiai
Iš jų – imuniniai
Iš jų – virusų ir kitų
inekcinių žymenų
Iš
jų
–
bendri
klinikiniai

2015 m.

2016 m.

Pokytis

98 574
17 888
59 922
9 859

107 326
18 471
60 978
9 129

+8 752
+583
+1 056
-730

1 046

5284

+4 238

9 859

13 464

+3 605

Mokamų tyrimų skaičiaus pokytis pagal bendrą tyrimų skaičių
Laboratoriniai
tyrimai
Mokami tyrimai
(pacientui pageidaujant)

2015 m.

2016 m.

Pokytis

5587

5 424

-163

GMP paslaugos buvo teikiamos visos savivaldybės gyventojams, t. y. pagal sutartį su
Kauno TLK – 39 465 gyventojams (15 916 gyvenantys mieste, 23 549 gyvenantys kaimo
vietovėje). Nepertraukiamai budi keturios GMP brigados – 3 brigados Vilkaviškio mieste ir 1
brigada Kybartų mieste. Brigadoje dirba vairuotojas ir skubios medicinos pagalbos slaugos
specialistas. Keturi vairuotojai turi paramediko kvalifikaciją. VšĮ Vilkaviškio pirminio sveikatos
priežiūros centro GMP brigados aptarnauja 1 259 kv. km teritoriją. Iškvietimus koordinuoja Kauno
GMP dispečerinė. Naudodamiesi technine ir programine įranga, įdiegta GMP automobiliuose,
dispečeriai nustato automobilio dislokacijos vietą, radijo ryšio priemonėmis perduoda informaciją
apie iškvietimą budinčiai brigadai. Kvietimų skaičiaus ataskaitiniais metais padidėjo 249 atvejais.

Kvietimai pas kaimo gyventojus sudaro 48,0 proc. visų kvietimų. Tolesniam gydymui arba
konsultacijai į stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų priėmimo skyrius buvo nuvežta
49,3 proc. ligonių, tai 3,0 proc. daugiau nei 2015 metais.
Greitosios medicinos pagalbos paslaugų pokytis
GMP paslaugos
GMP
aptarnaujamų
gyventojų
skaičius
(pagal sutarties su
TLK, pasirašytos metų
pradžioje, duomenis)
Bendras GMP brigadų
vykimo į kvietimus
skaičius
Iš jų – pas kaimo
gyventojus
Nuvežta ligonių į
Priėmimo skyrių

2015 m.

2016 m.

Pokytis

40 258

39 465

-793

9 802

10 051

+249

4 635

4 828

+195

4 809

4955

+146

Pastaba: lentelėje nurodomas aptarnaujamų gyventojų skaičius, kurį matome metų
pradžioje pasirašytoje sutartyje su Kauno TLK ir visus metus kas mėnesį traukiame į ataskaitas.
GPM brigados per 2015 m. į kitų savivaldybių gydymo įstaigas pervežė 420 pacientų, o
2016 m. – 480 arba 60 pacientų daugiau. Ataskaitiniais metais į ligonines nuvežtos 68 gimdyvės.
Ataskaitiniu laikotarpiu atlikti 42 pervežimai, kai to pageidavo paciento artimieji,
negalėdami kitaip transportuoti ligonio į gydymo įstaigą arba į namus. Tokių pervežimų sąnaudas
padengia patys pacientai ar jų artimieji.
Per 2016 m. mūsų GMP ekipažai turėjo 6 512 I kategorijos skubių kvietimų (mieste –
3 088; kaime – 3 424); II kategorijos (atidedamų) kvietimų – 2 938; (mieste – 1 807; kaime – 1
131).
Kvietimų operatyvumas (proc.)

Išvykimas nuo GMP kvietimo
užregistravimo iki medicinos
pagalbos teikimo pradžios ne
ilgesnis kaip 15 min. mieste
Išvykimas nuo GMP kvietimo
užregistravimo iki medicinos
pagalbos teikimo pradžios ne
ilgesnis kaip 25 min. kaimo
vietovėje

Patvirtinta pagal privalomas
veiklos užduotis
86,0

Įvykdyta

86,0

94,71

90.48

Bendras I kategorijos (skubių) iškvietimų operatyvumas 92,71 proc. Šie rodikliai
paskaičiuoti tik nuo I kategorijos (skubių) kvietimų skaičiaus. Miesto rodikliui įtakos turi tai, jog
rajonui yra priskiriami du miestai – Vilkaviškis ir Kybartai. Jei brigada, budinti Kybartų mieste,
būna išvykusi į kvietimą, kitam kvietimui siunčiama brigada iš Vilkaviškio, ar kita, laisva, esanti
arčiausiai kvietimo vietos.
1 000 aptarnaujamos teritorijos statistinių gyventojų (2016 m. gruodžio 31 d.– 38 595)
tenka 168,7 skubių iškvietimų.
GMP brigados atvykimo pas ligonį laiką ilgina tolimi atstumai, vis dar bloga kai kurių

kaimo kelių būklė (ypač gruntiniai keliai). Automobiliai blogais keliais važiuoja ne tik kaimo
vietovėje, bet ir pačiame mieste. Rudenį ir pavasarį po lietaus atsivėrę duobės, prisipildę vandens,
gadina automobilių važiuokles. PSPC turi penkis „Volswagen Transporter“ GMP automobilius (4
budintys automobiliai ir 1 pakaitinis gedimo atveju). Visos transporto priemonės senesnės nei 5
metai, visos pravažiavę apie 500 tūkst. kilometrų.
Psichikos sveikatos skyriaus aptarnaujami rajono gyventojai, drausti privalomuoju sveikatos
draudimu
Psichikos sveikatos
priežiūros skyrius
Aptarnaujamų gyventojų
skaičius, iš viso

2015 12 31

2016 12 31

Pokytis

38 704

34 307

-4 397

2016 m. pas gydytojus psichiatrus pacientai apsilankė 9 732 kartus. Įstaigoje antri metai
dirba gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras. Jo paslaugomis naudojasi ne tik savivaldybės
gyventojai, bet ir Kauno TLK teritorijoje esančių gydymo įstaigų pacientai, kuriems reikalinga šio
specialisto konsultacija. Ataskaitiniu laikotarpiu gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro kabinete
pacientai apsilankė 664 kartus, iš jų dėl ligos –596 atvejus. Skyriaus gydytojai taip pat konsultuoja
pacientus, gulinčius VšĮ Vilkaviškio ligoninėje, vyksta pas pacientus į namus. Per ataskaitinį
laikotarpį ligoninėje konsultuoti 38 pacientai, namuose – 29. Prisirašiusių prie PSPC sergančiųjų
šizofrenija pacientų skaičius – 268. Per ataskaitinį laikotarpį dėl šizofrenijos hospitalizuoti 47
pacientai.
Gydytojai odontologai poliklinikoje, Pilviškių ir Bartininkų ambulatorijose, Keturvalakių
medicinos punkte teikia paslaugas PSPC prisirašiusiems gyventojams, taip pat pagal trišalę sutartį,
sudarytą tarp Kauno TLK, UAB „Aušros“ medicinos centro ir VšĮ Vilkaviškio PSPC, UAB
„Aušros“ medicinos cento pacientams. Kitų sveikatos priežiūros įstaigų pacientams pageidaujant,
teikiamos mokamos odontologinės paslaugos. Ataskaitiniais metais pas gydytojus odontologus
buvo užregistruota 22 913 apsilankymų. Vykdant krūminių dantų dengimo silantais programą, 129
paslaugos suteiktos 115 pacientų.
Profilaktinių odontologinių paslaugų pokytis
Paslaugos pavadinimas
Profilaktinės odontologinės
paslaugos vaikams
Profilaktinės odontologinės
paslaugos suaugusiems

2015 m.

2016 m.

Pokytis

2 217

2 177

-40

604

660

+56

PSPC šeimos gydytojai, vidaus ligų gydytojai, gydytojai odontologai, gydytojai akušeriaiginekologai, kartu dirbantis medicinos personalas ataskaitiniais metais vykdė įvairias prevencines
programas, apmokamas iš Privalomo sveikatos draudimo biudžeto lėšų, stengėsi užtikrinti, kad
pacientai apie jas gautų kuo daugiau informacijos ir jose kuo gausiau dalyvautų.
Prevencinių ir kitų programų paslaugų skaičiaus pokytis
Programa
Iš viso:
Iš jų:
Vaikų krūminių dantų dengimo
silantinėmis medžiagomis

2015 m.

2016 m.

Pokytis

4 362

4 294

-68

119

129

+10

programos paslaugos
Gimdos kaklelio piktybinių navikų
prevencinių priemonių programos
paslaugos
Asmenų, priskirtinų širdies ir
kraujagyslių ligų didelės rizikos
grupei, atrankos ir prevencijos
priemonių finansavimo programa
Priešinės liaukos vėžio
ankstyvosios diagnostikos
finansavimo programos paslaugos
Atrankinės mamografinės patikros
dėl krūties vėžio programos
paslaugos
Storosios žarnos vėžio
ankstyvosios diagnostikos
programos paslaugos
Ankstyvoji piktybinių navikų
diagnostika

1 151

1 346

+195

932

1 095

+163

607

640

+33

299

300

+1

1250

784

-466

4

0

-4

Pacientams, draustiems privalomuoju sveikatos draudimu, prevencinių programų tyrimai
yra apmokami iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto. Dėl minėtų
tyrimų pacientai turi kreiptis į šeimos gydytoją. Ataskaitiniais metais visose programose dalyvavo
3 887 pacientai. Viso atlikta 4 294 paslaugos.
Pateikiame 2015 m. prevencinių programų rodiklių šalies mastu palyginimą su PSPC
ataskaitinių metų rodikliais:
Prevencinėse programose dalyvavusių asmenų dalies palyginimas (proc.)
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PSPC 2016 m.

Vaikų krūminių
dantų dengimo
silantinėmis
medžiagomis
programa

Respublikos vidurkis 2015 m.

Didelis dėmesys skiriamas PSPC pacientams, turintiems visišką negalią. Gydytojai ir
slaugytojos (gydytojams paskyrus) lanko neįgaliuosius namuose tiek mieste, tiek kaime. Pacientai
apžiūrimi, paskiriami ir paimami tyrimai, pamatuojamas kraujospūdis, suleidžiami paskirti vaistai,

suteikiamos kitos paslaugos. Gydytojui paskyrus, slaugytojos atlieka opų, pragulų ar žaizdų
priežiūrą. 2016 m. slaugos namuose paslaugas medicinos personalas suteikė 205 negalią turintiems
pacientams.
Gydytojų paslaugos neįgaliesiems
Paslaugos pavadinimas m.
Neįgaliųjų sveikatos priežiūra
(gydytojų vizitai į namus)
Iš jų – kaime

2015 m.

2016 m.

1 118
828

1 085
702

Nuo 2016 m. liepos 1 d. pradėtos teikti naujos slaugos paslaugos namuose, už kurias
apmoka teritorinė ligonių kasa.
Paslaugos pavadinimas
Slaugos
procedūros
(gydytojui
paskyrus)
Opų, pragulų ir žaizdų priežiūra
(gydytojui paskyrus)
Savarankiškos slaugytojo paslaugos
Slaugos
paslaugos
namuose.
Bendruomenės
slaugytojo
savarankiškai teikiamos paslaugos,
paskyrus gydytojui, kontroliuojant
gydytojui,
padedant
socialiniam
darbuotojui ar paciento artimiesiems

2015 m.

Nuo 2016-07-01

0

129

0
0

62
202

0

499

Apmokama ne daugiau kaip 20 atliktų paslaugų pagal atitinkamą paslaugos grupę vienam
pacientui.
Projekto Nr.VP2-3.1-IVPK-11-V01-010 „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra
Marijampolės regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ veiklų įgyvendinimas pabaigtas 2015
m., tačiau ši elektroninė sistema dar ne visiškai veikia. Sveikatos priežiūros įstaigos tarpusavyje
elektroninėje erdvėje dar nesikeičia informacija apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas ar atliktus
tyrimus, tačiau mažėja popierinių medicininių dokumentų pildymo, elektroninėje erdvėje daugėja
informacijos apie kiekvieną apsilankiusį pacientą.
2016 m. psichikos skyriaus darbuotojai vykdė tęstinę Vilkaviškio rajono savivaldybės
lėšomis finansuotą psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programą „Gyvenimas be
svaigalų“. Projekto tikslas: vykdyti psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevenciją Vilkaviškio
psichikos sveikatos priežiūros skyriaus pacientams: vaikams, suaugusiems, Vilkaviškio miesto ir
rajono visuomenei. Numatyti projekto uždaviniai įgyvendinti:
1. Vestos individualios psichologinės konsultacijos – dalyvavo 200 pacientų,
2. Vesti pokalbiai, grupiniai užsiėmimai, skirti psichoaktyvių medžiagų vartojimo rizikai
mažinti – dalyvavo 75 asmenys,
3. Leisti informaciniai lankstinukai – pagaminta 250 įvairios tematikos lankstinukų,
4. Psichikos sveikatos skyriuje paruošti informaciniai stendai.
PSPC kokybės vadybos sistemos diegimo ir vystymo tikslas – nuolat analizuoti teikiamų
sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, pacientų ir personalo teikiamus pasiūlymus, pastabas,
skundus, siekiant gerinti teikiamų paslaugų kokybę. Siekiant teikti kokybiškas sveikatos priežiūros
paslaugas, įstaigoje inicijuojamas kokybės vadybos sistemos (pagal LST EN ISO 9001 standartus)
įdiegimas. 2016 m. paruoštos ir patvirtintos 5 naujos kokybės sistemos procedūros arba nauji
procedūrų sąrašai.
Ataskaitinių metų pradžioje kaip ir ankstesniais metais, PSPC medicininio vidaus audito
grupė paruošė ir išdalino anketas, kuriose pacientai anonimiškai galėjo išreikšti nuomonę apie

PSPC teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas. Buvo stengiamasi, kad apklausoje dalyvautų visų
amžiaus grupių pacientai. Išdalintos 198 apklausos anketos. Į PSPC sugrįžo 156 respondentų
užpildytos anketos. Apklausoje dalyvavo 20,0 proc. 18–40 metų amžiaus pacientų, 13,0 proc. 40–60
metų amžiaus pacientų, 67,0 proc. vyresnių nei 60 m. Ataskaitiniais metais daugiau nei pusę
apklaustųjų sudarė kaime gyvenantys pacientai (56,0 proc.).
Apklausa parodė, kad su PSPC vidaus tvarkos taisyklėmis yra susipažinę 96,0 proc.
apklausoje dalyvavusių. 97,0 proc. apklaustųjų žino, kad PSPC teikia papildomas, TLK
neapmokamas, paslaugas, už kurias reikia susimokėti pačiam pacientui.
Apibendrinant apklausos duomenis, PSPC medikų teikiamomis paslaugomis patenkinti –
96,0 proc. apklaustųjų, nepatenkinti – 4,0 proc.
PSPC medikų teikiamų paslaugų įvertinimas 2015 m. (proc.)

0%

26%
Patenkinti
Nepatenkinti

74%

PSPC medikų teikiamų paslaugų įvertinimas 2016 m. (proc.)

0%
0%
4%
Patenkinti
Nepatenkinti

96%

PSPC veiklai ir paslaugų kokybei vertinti bei gerinti dirba patvirtinta medicininio vidaus
audito grupė, kuri pagal iš anksto sudarytą planą vykdo įstaigos atskirų padalinių planinius veiklos
tikrinimus. Neplaniniai auditai atliekami gavus skundus, užfiksavus neatitiktis, esant neigiamiems
atsiliepimams apie paslaugų kokybę ar kitoms priežastims. Kaip ir kiekvienais metais, taip ir
ataskaitiniais, buvo suplanuota atlikti ir atlikta 10 vidaus medicininių auditų įvairiuose PSPC
padaliniuose ar skyriuose: moterų konsultacijoje, Vaikų konsultacijoje, Bartninkų ir Pilviškių
ambulatorijose, Psichikos sveikatos skyriuje, procedūriniame kabinete ir masažo kabinete,
Klinikinėje laboratorijoje, GMP skyriuje, Odontologiniame skyriuje. Atliktas ir 1 neplaninis vidaus
medicininis auditas įvertinti PSPC gydytojų prevencinių programų atlikimą 2016 m . sausio 01 d.–

2016 m. balandžio 29 d. laikotarpiu. PSPC naudoja neatitikčių registracijos žurnalus, kuriuose
vykdoma neatitikčių registracija. Tai leidžia operatyviai reaguoti į pasitaikančius įvykius, taip pat
kontroliuoti kuo skubesnį neatitikties pašalinimą.
PSPC veikloje naudojamos patalpos bei priemonės turi atitikti higienos normų
reikalavimus. Ataskaitiniais metais Marijampolės visuomenės centro specialistai atliko patikrinimus
PSPC (P. Jašinsko g. 2) ir Bartninkų ambulatorijoje. Pažeidimų nenustatyta. Išduoti Leidimai
higienos pasai toliau vykdyti veiklą.
PSPC veikia elektroninė E-sveikatos programa. Naudojamasi gyventojų prirašymo prie
pirminės sveikatos priežiūros įstaigų apskaitos programa „PRAP“, reabilitacijos siuntimų
apdorojimo programa „RSAP“, elektroninėje erdvėje pildomos formas 070/a, taip pat siuntimai į
Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą.
2. Viešosios įstaigos dalininkai finansinių metų pradžioje ir pabaigoje, jų įnašų vertė,
dalininkų kapitalo dydis
PSPC steigėja ir vienintelė savininkė (dalininkė) 2016 finansinių metų pradžioje ir
pabaigoje yra Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba. Dalininkų įnašų metų bėgyje nebuvo.
Dalininkų kapitalas nepakito – nei metų pradžioje, nei metų pabaigoje nėra.
3. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus
PSPC pagrindinė veikla – pirminė sveikatos priežiūra, apmokama pagal Kauno TLK
pateiktas ataskaitas išrašytas už gyventojams suteiktas paslaugas, taip pat apsilankiusiems
gyventojams suteiktos mokamos medicininės paslaugos, kurių nekompensuoja TLK.
Pajamų pokytis
Rodiklis
Veiklos pajamos, iš
viso
Finansavimo pajamos
Pagrindinės
veiklos
pajamos

2015 m.

2016 m.

Pokytis

1 918 243,63
41 195,06

1 980 785,29
49 011,96

+62 541,66
+7 816,90

1 877 048,57

1 931 773,12

+54 724,55

2016 m. finansavimo pajamos, iš viso – 49 011,96 Eur:
a. Panaudotų finansavimo sumų – pajamos ilgalaikiam turtui iš Savivaldybės lėšų įsigyti
(amortizaciniai atskaitymai) 144,84 Eur ir 350,00 Eur psichoaktyvių medžiagų vartojimo
prevencinei programai „Gyvenimas be svaigalų“ vykdyti – iš viso 494,84 Eur.
b. Vykdytų dalinai Europos Sąjungos lėšomis finansuojamų projektų panaudotos
finansavimo pajamos – 6 778,92 Eur.
c. 2016 m. VšĮ Vilkaviškio PSPC labdaros, paramos ir lėšų iš kitų finansavimo šaltinių
(nemokamai) gautos ir panaudotos finansavimo pajamos – 39 618,21 Eur.
d. Iš valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšomis kompensuota – 209,77 Eur. patirtų
sąnaudų vykdant projektą VP2-3.1-IVPK-11-V-01-010 „Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra
Marijampolės regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“.
e. Vykdyto projekto Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo
širdies kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros
infrastuktūrą bei teikiamas paslaugas VP3-2.1-SAM-01-V-01-001 kompensuotos finansavimo
pajamos (amortizaciniai atskaitymai) – 1 910,22 Eur.
Pagrindinės veiklos kitos pajamos – pajamos, gautos už pacientams suteiktas sveikatos
priežiūros paslaugas, kurias pagal išrašytas sąskaitas apmoka Kauno TLK iš PSDF lėšų, ir pajamos
už įvairias medicinos paslaugas, kurios nėra nefinansuojamos Valstybinės ligonių kasos. Jas
apmoka fiziniai ir juridiniai asmenys.
Metų pradžioje su Kauno TLK yra sudaromos paslaugų apmokėjimo sutarys ir jose

numatomos preliminarios pajamų sumos už paslaugas Preliminarios todėl, kad metų eigoje keičiasi
prisirašiusių pacientų skaičius ir tai daro įtaką gaunamoms pajamoms. Nuo 2016 metų liepos 1 d.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija nurodė padidinti visiems PSPC dirbantiesiems
pagrindinį darbo užmokestį, todėl buvo numatyta papildoma pajamų suma. Bendra Kauno TLK
sutartinė suma, skirta visoms PSPC teikiamoms paslaugoms, turėjo būti 1 924 279,00 Eur. Žemiau
pateikiama lentelė apie faktiškai per ataskaitinius metus gautas pajamas.
Gautų pajamų iš Privalomo sveikatos draudimo fondo pagal išrašytas sąskaitas už atliktas
paslaugas pokytis
Rodikliai apmokami iš PSDF
lėšų
Iš viso
Iš jų:
ASPP ir pajamos už gerus
darbo rezultatus
GMP paslaugos ir pajamos už
gerus darbo rezultatus
Sveikatos programos
Kompensuojamųjų
pasų
išdavimas
Slaugos paslaugos namuose

2015 m.

2016 m.

Pokytis

1 790 739,00

1 829 051,00

+38 312,00

1 148 544,00

1 195 015,00

+46 471,00

595 207,00

587 061,00

-8 146,00

36 419,00
873,00

37 104,00
854,00

+685,00
-19,00

9 696,00

9 017,00

-679,00

Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms už prirašytą gyventoją gauta 1 002 301,00 Eur
pajamų. Kauno TLK, išanalizavusi praėjusio laikotarpio veiklos rezultatus, įstaigą įvertina skirdama
apmokėjimą už gerus darbo rezultatus. Per ataskaitinį laikotarpį už pirminės ambulatorinės asmens
sveikatos priežiūros gerus rezultatus gauta 87 392,00 Eur, už pirminės ambulatorinės psichikos
sveikatos priežiūros gerus darbo rezultatus – 13 205,00 Eur, už pirminės ambulatorinės
odontologinės sveikatos priežiūros gerus darbo rezultatus – 4 747,00 Eur. GMP geri darbo rezultatai
įvertinti 40 231 Eur. Tai yra 8,0 proc. iš PSDF gautų pajamų.
Ataskaitiniu laikotarpiu iš PSDF pagal išrašytas sąskaitas už pacientams atliktas paslaugas
gautos pajamos, lyginant su 2015 metais, padidėjo 38 312,00 Eur, tačiau negavome tiek, kiek buvo
numatyta pagal sutartis.
Kitos pagrindinės veiklos pajamos – 102 722,00 Eur, t. y. pajamos gautos už mokamas
medicinines paslaugas ir kitos pajamos:
Gautų pajamų už suteiktas mokamas paslaugas pokytis
Mokamų paslaugų rodikliai
Iš viso
Iš jų:
Gyventojų prisirašymo prie
įstaigos paslauga
Profilaktiniai
sveikatos
patikrinimai
Vairuotojų
medicininio
patikrinimo paslaugos
Gydytojų
priėmimo
ir
konsultavimo
nedraustiems
pacientams paslaugos
Odontologinės paslaugos
Dantų rentgenogramų

2015 m.
85 556,00

2016 m.
100 685,00

Pokytis
+15 129,00

153,00

235,00

+82,00

20 486,00

21 217,00

+731,00

17 283,00

22 734,00

+5 451,00

6 924,00
12 208,00

6 727,00
14 198,00

-197,00
+1 990,00

paslaugos
Pacientų mokamų
laboratorinių tyrimų paslaugos
Masažo paslaugos
Vakcinos
ir vakcinavimo
paslaugos

3 915,00

4 549,00

+634,00

18 057,00
1 044,00

20 951,00
1 531,00

+2 894,00
+487,00

5 486,00

8 543,00

+3 057,00

Kitos pajamos – 2 037,00 Eur: t. y. 1 887,00 Eur – apmokėjimas už pacientų mokamus
pervežimus GMP automobiliais, už GMP brigadų budėjimus įvairiuose renginiuose ir 150,00 Eur iš
nurašyto likviduoto turto pardavimo.
Pervestinos pagrindinės veiklos kitos pajamos – 2 009,00 Eur – surinktos iš gyventojų ir
Kauno TLK pervestos kompensuojamų vaistų pasų keitimo, išdavimo pajamos.
PSPC uždirbtos pajamos naudojamos:
•PSPC įstatuose numatytai veiklai ir įsipareigojimams įgyvendinti ir mokesčiams mokėti;
•PSPC personalo kvalifikacijai kelti;
•Naujoms sveikatos priežiūros technologijoms įsigyti ir diegti;
•Kitai įstatais numatytai ir įstatymų neuždraustai veiklai.
PSPC pajamų struktūra 2015 m. (proc.)
2,2
4,5

93,3
Pajamos iš TLK

Mokamos paj.

Finansavimo paj.

PSPC pajamų struktūra 2016 m. (proc.)

5,2

2,5

92,3
Pajamos iš TLK

Mokamos paj.

Finansavimo paj.

Pagrindinę įstaigos pajamų dalį sudaro pajamos už suteiktas įvairias gydymo paslaugas
gyventojams, kurias apmoka Kauno teritorinė ligonių kasa.
2016 m. pabaigoje gautos sumos – skolos PSPC – 31 198,00, iš jų: 26 929,00 Eur – dalinė
Kauno TLK skola už 2016 12 mėn. gyventojams atliktas paslaugas (didžioji mėnesinės sumos dalis
buvo sumokėta ataskaitinių metų gruodžio pabaigoje), 1 184,00 Eur – rajono įstaigų ir organizacijų
(daugiausia biudžetinių) skolos už atliktus darbuotojų sveikatos profilaktinius patikrinimus, 3
085,00 Eur įvairių įstaigų, įmonių skolos už komunalines paslaugas. PSPC turi finansinius
santykius su 19 savivaldybės patalpų nuomininkų ar patikėjimo teise valdančiomis patalpas
įstaigomis, kurių komunalines ir elektros tiekimo paslaugas administruoti tenka pirminio sveikatos
priežiūros centro darbuotojams.
4. Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius
metus
PSPC per 2016 m. įstaigos lėšomis įsigijo ilgalaikio turto už 5 887.86 Eur Nupirkta:
Turtas
Elektrokardiografas „KENZ CARDICO“ 306
Centrifuga ROTOFIX 32A

Kiekis, vnt.
2
1

Kaina, Eur.
3 388.00
2 499.86

Ataskaitiniais metais, įvykdžius laboratorinių reagentų viešuosius pirkimus, pagal
panaudos sutartis klinikinė laboratorija pagal panaudą gavo įrangą, tinkančią perkamiems
reagentams, kurie gali atlikti reikalingus tyrimus:
Turtas
Glikuoto hemoglobino analizatorius Quo Lab
Šlapimo analizatorius Urit-500B
Imunologinis analizatorius Vidas PC
Gliukozės analizatorius Super GL Compact
Automatinis šlapimo analizatorius H-800
Krešėjimo sistemos analizatorius STA Satelite
Biocheminis analizatorius Konelab 30 i (su elektrodų moduliu)
Imunohematologinių tyrimų sistema Freelys Nano

Kiekis, vnt.
1
1
1
1
1
1
1
1

Vilkaviškio rajono savivaldybė pagal panaudą ataskaitiniais metais perdavė 2 vnt.
stacionarių kompiuterių „Lenovo Think Centre“. Šie kompiuteriai prijungti Gižų ir Keturvalakių
medicinos punktuose.
Ataskaitinių metų eigoje, taip pat atliekant turto metinę inventorizaciją, buvo rasta visiškai
susidėvėjusio, neremontuotino ir įstaigos veikloje jau negalimo naudoti ilgalaikio materialaus turto
ir jis buvo nurašytas. Balansinė nurašyto turto vertė – 21 668,65 Eur, likutinė vertė – 2,03 Eur, iš jo:
medicinos įrangos, balansinė vertė – 20 954,02 Eur, likutinė – 1,45 Eur; nešiojami kompiuteriai –
balansinė vertė – 714,63 Eur, likutinė vertė – 0,58 Eur. Visas nurašytas ilgalaikis materialus turtas
likviduotas. Likutinė vertė nurašyta į sąnaudas.
Iš trečiųjų asmenų gautas pagal panaudos sutartis ilgalaikis turtas, kurio jau nebegalima
naudoti, arba kurio panaudos sutartys baigėsi ataskaitiniais metais, gražintas panaudos davėjams,
arba tretiesiems asmenims davus leidimą nurašytas turtas sunaikintas ir pristatyti turto likvidavimo
dokumentai.
5. Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo
užmokesčiui
PSPC 2016 m. pagrindinės veiklos sąnaudos yra 2 040 436,00 Eur. Sąnaudų pokytis pagal
atskirus straipsnius:

Sąnaudų pokytis
Sąnaudos
Iš viso
Iš jų:
darbo užmokesčio ir
nepanaudotų
atostoginių
rezervo
kaupinių sąnaudos
įmokos
socialiniam
draudimui
ir
atostoginių
rezervo
kaupiniai
medikamentams
ir
medicinos priemonėms
ilgalaikio
turto
nusidėvėjimas
ir
amortizacija
kvalifikacijos kėlimo
patalpų
išlaikymo,
šildymo,
elektros
energijos, vandens
ryšių
transporto išlaikymo
draudimų
(civilinės
atsakomybės pastatų,
transporto)
patalpų,
įrangos
eksploatavimo,
aptarnavimo
ir
remonto
mokesčių garantiniam
fondui ir už įstaigos
higienos pasus
komandiruotės
abejotinų
skolų
sąnaudos ir ilgalaikio
turto nurašymo
Kitų paslaugų ir kitos
sąnaudos
(ūkinės,
kanceliarinės prekės,
spaudiniai,
blankai,
sunaudotos atsargos,
konsultacijos ir kt.)

2015 m.
1 889 104,00

2016 m.
2 040 436,00

Pokytis
+151 332,00

1 139 237,00

1 248 844,00

+109 607,00

351 378,00

385 730,00

+34 352,00

133 596,00

156 181,00

+22 585,00

46 975,00
861,00

30 871,00
2 392,00

-16 104,00
+1 531,00

55 014,00
14 799,00
73 205,00

58 114,00
15 273,00
73 561,00

+3 100,00
+474,00
+356,00

9 661,00

10 199,00

+538,00

5 267,00

7 320,00

+2 053,00

2258,00
181,00

2 464,00
0

+206,00
-181,00

8,00

2,00

-6,00

56 664,00

49 485,00

-7 179,00

2016 m. darbuotojų darbo užmokesčio (be soc. draudimo ir atostogų rezervo) sąnaudos –
1 235 616,00 Eur – sudarė 60,6 proc. visų įstaigos sąnaudų, arba 62,4 proc. visų gautų pajamų.
2016 m. pagal privalomas veiklos užduotis, buvo patvirtinta 77–78 proc. sąnaudų darbo
užmokesčiui dalis nuo pagrindinės veiklos sąnaudų. Su atostogų rezervu ir su soc. draudimu tai
įvykdyta – 80,0 proc. Ataskaitinių metų viduryje buvo skirtos lėšos iš Privalomojo sveikatos

draudimo fondo biudžeto rezervo apmokėti padidintomis bazinėmis kainomis nuo 2016 metų liepos
1 dienos suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Taip pat buvo rekomenduota papildomas
lėšas panaudoti įstaigos darbuotojų (išskyrus vadovaujančių) pagrindinio darbo užmokesčio
padidinimui. Jos padidintos vidutiniškai tik 6,3 proc.: gydytojams – 6,0 proc., slaugytojams – 6,4
proc., kitiems specialistams ir kitam personalui – 7,0 proc., kitiems specialistams, turintiems
aukštąjį išsilavinimą – 5,8 proc. Be to, ataskaitinių metų eigoje net du kartus didėjo minimali
mėnesinė alga. Greitosios medicinos automobilių vairuotojų atlyginimai tapo mažesni, nei
nekvalifikuotą darbą dirbančių darbininkų, todėl kito personalo pagrindinio darbo užmokesčio
padidinimas procentine išraiška jis tapo šiek tiek didesnis nei kitų darbuotojų grupių. Metų eigoje
atleistiems 4 ilgamečiams darbuotojams buvo išmokėtos išeitinės pašalpos, tai irgi padidino darbo
užmokesčio sąnaudas.
Sąnaudos medicininėms priemonėms ir medikamentams – 156 181,00 Eur, iš jų
nemokamai gautų medikamentų – 36 129,00 Eur. Ataskaitiniais metais sunaudota daugiau
medikamentų – 7 035,00 Eur, daugiau medicininės pagalbos priemonių – 930,00 Eur, daugiau gauta
ir sunaudota nemokamų medikamentų – 14 620,00 Eur. Procentine išraiška tai 7,65 proc. visų
įstaigos sąnaudų. Jei būtų skaičiuojamos tik įstaigos nupirkti ir sunaudoti medikamentai ir
medicininės priemonės, šis rodiklis būtų – 5,88 proc. visų įstaigos sąnaudų. Sąnaudos medicininėms
priemonėms ir medikamentams sudaro 7,88 proc. visų gautų pajamų. PSPC įsigytų ir per metus
sunaudotų medikamentų ir medicininių priemonių sąnaudos (be nemokamai gautų) – 6,56 proc. nuo
pajamų gautų iš privalomo sveikatos draudimo fondo.
Pagrindinių įstaigos veiklos sąnaudų struktūra 2015 metais (proc.)
3,7 3,9

Du ir atostoginių
rezervas

6,4

Darbdavio sodra

7,1
18,6

60,3

Medikamentai ir
med. priemonės
Komunalinės
paslaugos

Pagrindinių įstaigos veiklos sąnaudų struktūra 2016 metais (proc.)

2,8

3,6

Du ir atostoginių
rezervas
Darbdavio sodra

5,8
7,7

18,9

61,2

Medikamentai ir
med. priemonės
Komunalinės
paslaugos
Transporto
sąnaudos

Kitas sąnaudas sudaro kanceliarinių priemonių ir ūkinių priemonių sąnaudos, atiduotas
naudoti turtas ir atsargos, medicininio deguonies ir balionų nuomos sąnaudos, leidinių prenumerata,
kompiuterinės įrangos priežiūra, remontas, specialiųjų blankų, elektros įrenginių priežiūros
sąnaudos, banko mokesčių sąnaudos, ir kitos įstaigos veiklai vykdyti reikalingos sąnaudos.
PSPC neturi pradelstų ir laiku nesumokėtų mokesčių, nes sumoka juos mokesčių

administravimo įstatymo nustatytais terminais. 2016 metų pabaigoje skolos tiekėjams – 13 522,00
Eur – skolos už gruodžio mėnesio paskutinėmis dienomis įsigytas paslaugas ir prekes. Su darbo
santykiais susiję įsipareigojimai – 52 420,00 Eur, tai už gruodžio mėnesį mokėtini socialinio
draudimo mokesčiai. Šie mokesčiai dengiami tarpusavio užskaitų būdu tarp Valstybinio socialinio
draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriaus, Kauno TLK ir PSPC. Sukaupta mokėtinų sumų –
122 537,00 Eur – atostoginių ir įmokų garantiniam fondui kaupiniai. Visas priklausantis darbo
užmokestis darbuotojams išmokėtas 2016 m. gruodžio mėnesio pabaigoje.
PSPC nesinaudoja bankų paskolomis, kadangi per savo gyvavimo laiką turi sukaupusi
pakankamai piniginių lėšų, kurios laikomos Lietuvos banko sąskaitose.
6. Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje
Darbuotojų skaičius, iš
viso
Iš jų:
Gydytojai
Slaugytojai
Administracija
Kiti darbuotojai

2015-12-31

2016-12-31

Pokytis

152

149

-3

33
66
11
42

33
64
11
41

0
-2
0
-1

Darbuotojų kaita 2016 m.: darbuotojų terminuotam ir nuolatiniam darbui priimta 11,
atleista – 14, iš jų: priimti ir atleisti 2 sezoniniai kūrikai. Metų eigoje vidutinis sąrašinis įstaigos
darbuotojų skaičius – 147. Pagal patvirtintas privalomas 2016 m. įstaigos veiklos užduotis buvo
planuojamas darbuotojų kaitos įstaigoje rodiklis nuo bendro darbuotojų skaičiaus – 8,0 proc. per
metus. Faktiškas darbuotojų kaitos rodiklis – 8,0 proc.
Per ataskaitinį laikotarpį priimti 5 (iš jų 4 – gydytojai) sveikatos priežiūros darbuotojai.
Pakviestos dirbti dvi gydytojo pediatrės. Pilviškių ambulatorijoje, tenkinant pacienčių pageidavimą,
nepilnu darbo krūviu priimta dirbti gydytoja akušerė ginekologė. Taip pat PSPC įdarbinta gydytoja
terapeutė.
Per ataskaitinį laikotarpį atleisti 7 sveikatos priežiūros darbuotojai (4 ilgamečiai
darbuotojai: gydytoja – psichiatrė Jovitą Feliciją Paulauskaitė ir terapeutas Alfonsas Bernotas ir
slaugytojos – psichikos sveikatos slaugytoja Ona Grygelaitienė ir Karklinių medicinos punkto
slaugytoja Justina Žaliabarštienė; 1 jauna, neseniai pradėjusi dirbti, gydytoja pasirinko kitą įstaigą,
1 gydytoja išėjo iš darbo dėl sveikatos problemų, 1 slaugytoja mirė). 1 gydytoja grįžo į darbą
pasibaigus vaiko auginimo atostogoms. Ataskaitiniais metais vaiko priežiūros atostogose buvo 2
slaugytojos.
Susiduriame su sveikatos priežiūros specialistų trūkumu. Kaimo medicinos punktuose
dirbančių slaugytojų taip pat trūksta, nes tokių specialistų seniai neruošia jokia mokymo įstaiga. Kai
kurios darbuotojos savo transportu vyksta dirbti į du ar netgi tris medicinos punktus.
PSPC ataskaitiniais metais dirbo 85 darbuotojai, kurių amžius buvo 41 – 60 metų. Virš 60
metų amžiaus - dirbo 38 darbuotojai. Ir tik 26 darbuotojai buvo 20 – 40 metų amžiaus. Jaunesnių
nei 20 m. darbuotojų neturime. Matome problemą dėl pastebimai senstančio medicinos personalo.
Jaunimo netenkina neadekvatus darbo užmokestis. Kai kurie specialistai pasirenka privačias
medicinos įstaigas.

PSPC darbuotojų struktūra pagal amžiaus grupes 2015 m. (proc.)

PSPC darbuotojų struktūra pagal amžiaus grupes 2016 m. (proc.)

7. PSPC sąnaudos valdymo išlaidoms
2016 m. VšĮ Vilkaviškio PSPC sąnaudos valdymo išlaidoms (darbo užmokesčio ir
priskaitymų SODRAI, garantinio fondo, kvalifikacijos kėlimo sąnaudos) – 105 632,00 Eur, iš jų
darbo užmokestis 80 172,00 Eur. Valdymo sąnaudos sudaro 5,18 proc. visų sąnaudų sumos ir 5,33
proc. gautų visų pajamų.
Pagal 2016 m. privalomas veiklos užduotis buvo patvirtinta iki 5,1 – 6,0 proc. sąnaudų
valdymo išlaidoms dalis nuo pagrindinės ir kitos veiklos sąnaudų. Rodiklis siekia 5,18 proc.
8. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo
užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms
PSPC vadovė – šeimos gydytoja Larisa Jelisejeva – įstaigai vadovauja nuo 2008 m.
balandžio mėnesio. Išlaidos vadovo darbo užmokesčiui – 17 758,00 Eur. Tai – 1,44 proc. visų darbo
užmokesčio sąnaudų sumos. Įmokos socialiniam draudimui – 5 501,00 Eur, garantiniam fondui –
36,00 Eur, kvalifikacijai kelti – 50,00 Eur.
9. Finansinių metų rezultatas
Nors VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras ataskaitiniais metais stengtasi
išlaikyti teigiamą finansinį rezultatą, senstantis ir nuolat remontuotinas greitosios medicinos
pagalbos automobilių parkas, į išėję, ilgamečiai PSPC darbuotojai, didelis, beveik visoje
savivaldybės teritorijoje išsidėsčiusių medicinos punktų skaičius turėjo neigiamos įtakos
ataskaitinių metų veiklos rezultatams.
PSPC 2016 m. veiklos rezultatas (deficitas) – 59 651,00 Eur.
Nuo PSPC įkūrimo pradžios (1997 m.) sukauptas perviršis – 659 195,00 Eur.
Įstaigos vadovė

Larisa Jelisejeva

