VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
VILKAVIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2019 METŲ FINANSINIŲ
ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
2020 m. gegužės 29 d. Nr. B-TS-408
Vilkaviškis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19
punktu, 3 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6
punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 28 straipsnio 10 punktu,
Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Vilkaviškio rajono
savivaldybės tarybos 2015 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. B-TS-186 „Dėl Vilkaviškio rajono
savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 277 punktu bei atsižvelgdama į Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. birželio 20 d. įsakymą Nr. V-731 „Dėl Lietuvos
nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros
paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2019 metų siektinų reikšmių patvirtinimo“ ir į viešosios
įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo 2020-04-10 raštu Nr. 2-206 „Dėl
viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų veiklos ataskaitos
pateikimo“ pateiktas ataskaitas, Vilkaviškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:
1. Pritarti viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 m. veiklos
ataskaitai (pridedama).
2. Patvirtinti viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro 2019 metų
finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).
Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Regionų
apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras

Algirdas Neiberka
______________

PRITARTA
Vilkaviškio rajono savivaldybės
tarybos 2020 m. gegužės 29 d.
sprendimu Nr. B-TS-408
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
1. Vadovo žodis
Viešoji įstaiga Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – PSPC), VĮ Registrų
centro Juridinių asmenų registre įregistruota 1997 m. rugsėjo 28 d., pagal Lietuvos Respublikos
sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Nacionalinės sveikatos sistemos
viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas.
Siektina reikšmė 2019 m. įstaigai – būti nenuostolingai. 2019 m. PSPC veiklos rezultatas
(perviršis) – 816,00 Eur.
Nuo PSPC įkūrimo pradžios (1997 m.) sukauptas perviršis – 677 928,00 Eur.
PSPC teikia pirminę ambulatorinę sveikatos priežiūrą 15 383 įstaigoje prisirašiusiems
Vilkaviškio rajono gyventojams. Per metus vidutinis apsilankymų skaičius siekia 11 031.
Vidutinis darbuotojų skaičius – 145. Vidutinis darbo užmokestis sveikatos priežiūros
specialistams, teikiantiems asmens sveikatos priežiūros paslaugas, 2019 m. pradžioje padidintas 5
proc. Rugsėjo mėnesį keitėsi vadovaujančių darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo tvarka. Nuo
spalio mėnesio slaugos specialistams padidinta 11,9 proc., gydytojams – 10,4 proc.
Ataskaitinių metų paskutinį ketvirtį pradėta naudoti duomenų valdymo sistema Kontora
vidiniam įstaigos valdymui, taip pat susirašinėjimui su kitomis įstaigomis. Tai padėjo sumažinti
popierinių dokumentų srautus ir pastebimai paspartino informacijos apsikeitimą įstaigos viduje bei su
kitomis įstaigomis. Pacientų ir darbuotojų patogumui įdiegta Pacientų eilių valdymo sistema.
Siekiant teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, įstaigoje inicijuojamas kokybės
vadybos sistemos (pagal LST EN ISO 9001 standartus) įdiegimas. 2019 m. paruošti ir patvirtinti 2
nauji kokybės sistemos protokolai ir 7 įvairių tvarkų aprašai. 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.
2019 m. pradžioje atlikta anoniminė pacientų apklausa, kurioje pacientai išreiškė nuomonę
apie PSPC teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas. Bendras apklaustųjų pasitenkinimas suteiktų
paslaugų kokybe: labai gerai ir gerai – 87,36 proc. Ataskaitiniais metais pagrįstų pacientų skundų
PSPC neturėjo.
Ypatingas dėmesys skiriamas Įstaigos darbuotojams: kasmet tobulinama įstaigoje dirbančių
sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacija, sudarytos geros darbo sąlygos (pvz., tvarkinga, patogi ir
saugi darbo aplinka, specialistai aprūpinti šiuolaikine medicinos ir kompiuterine įranga ir pan.),
mokamas konkurencingas darbo užmokestis ir kt. Siekiant įstaigoje užtikrinti reikalingų sveikatos
priežiūros specialistų paslaugas yra nuolat vertinama ir stebima esama situacija bei planuojami ir
įgyvendinami atitinkami veiksmai, taip pat įstaigoje taikomos darbuotojų motyvacinės priemonės,
tokios kaip transporto į ir iš darbo išlaidų kompensavimas labiausiai trūkstamų pareigybių
darbuotojams.
Ataskaitiniais metais PSPC vykdė Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą
projektą Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-41-0002 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumo tuberkulioze sergantiems asmenims įgyvendinimas Vilkaviškio rajone“.
2019 m. pradžioje įvyko Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo projekto
Nr. 08.1.3-CPVA-R-41-0007 „Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro pirminės asmens
sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ sutarties pasirašymas.
2019 m. įstaigos veikla buvo stabili, reikšmingų finansinių, veiklos ir kitų rizikos požymių
nebuvo.

Senstant visuomenei, investicijos į sveikatos stiprinimą ir išsaugojimą, ligų prevenciją, gali
pailginti gyventojų sveiko ir produktyvaus gyvenimo trukmę, padėti išvengti ligų, sudaryti daugiau
galimybių žmonėms išlikti aktyviems visuomeniniame gyvenime ir darbo rinkoje, tuo pačiu mažinti
ligų gydymui reikalingų išlaidų naštą. Atskirų gyventojų grupių poreikių, jų galimybių naudotis
sveikatos priežiūros paslaugomis įvertinimas, leidžia pritaikyti PSPC veiklą bei didinti sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumą, kokybę, o tuo pačiu gerinti gyventojų sveikatą.
Atsižvelgdami į tai, ieškome sprendimų, kurie sudarytų sąlygas efektyvinti įstaigos veiklą,
gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą pacientams, spręsti kylančius iššūkius.
Lėšas, gautas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto pagal sutartį su Kauno
teritorine ligonių kasa, lėšas, gautas už mokamas medicinines paslaugas, bei lėšas, gautas iš kitų
šaltinių, naudojame racionaliai ir taupiai.
2. Informacija apie veikos tikslų įgyvendinimą
Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – vadovaujantis šiuolaikiniais kokybės vadybos
standartais, organizuoti ir teikti kokybiškas ir kvalifikuotas licencijose nurodytas asmens sveikatos
priežiūros paslaugas, gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti sergamumą ir mirtingumą.
Pagrindiniai įstaigos veiklos uždaviniai:
- pagerinti pacientų aptarnavimo kultūrą;
- pagerinti pacientų aptarnavimo procesą;
- pagerinti vidinę komunikaciją;
- optimizuoti infrastruktūrą;
- patobulinti organizacinius procesus;
- kurti motyvuojančią darbo aplinką.

PSPC savo sveikatos priežiūrą patikėjusių rajono gyventojų,
draustų privalomuoju sveikatos draudimu, pokytis
18000
16000
14000
12000

[REIKŠMĖ]

[REIKŠMĖ]

[REIKŠMĖ]

[REIKŠMĖ]
[REIKŠMĖ]

[REIKŠMĖ]
[REIKŠMĖ]

[REIKŠMĖ]
[REIKŠMĖ]

10000
8000
6000
4000

[REIKŠMĖ]
[REIKŠMĖ]

2000
0
2017

Viso

Vaikų2018 Saugusiujų

[REIKŠMĖ]

t.s. kaimo
2019 gyventojai

Prie įstaigos prisirašiusiųjų struktūra pagal amžių 2019-12-31 (proc.)

0,9
5,8

Iki 1 m.

9,5

25,8

1 - 7 m.
8 - 17 m.
18 - 34 m.

15,7

35 - 49 m.

50 - 65 m.
25,4

virš 65 m.

16,9

Pacientų apsilankymų pas PSPC gydytojus, pokytis
Iš viso:
Šeimos gydytojas
Gydytojas terapeutas
Gydytojas pediatras
Gydytojas
akušeris
ginekologas
Gydytojas psichiatras
Gydytojas odontologas
Gydytojas chirurgas

2018 m.
129 254
67 003
10 587
8 138
6 616

2019 m.
152 725
81 362
7 958
16 215
7 066

Pokytis
+23 471
+14 359
-2 629
+8 077
+450

10 283
21 429
5 198

14 559
20 680
4 885

+4 276
-749
-313

Laboratorinių tyrimų pokytis
Laboratoriniai
tyrimai
Iš viso:

2018 m.

2019 m.

Pokytis

96 237

99 159

+2 922

Iš jų – hematologiniai
Iš jų – biocheminiai
Iš jų – imunologiniai
Iš
jų
–
kraujo
krešėjimo
Iš jų – infekcinės
serologijos įskaitant
molekulinius, virusų ir
kit.
infekcinių
žymenų)
Iš
jų
–
bendri
klinikiniai

12 976
60 948
6 505
5 268

13 495
62 375
4 853
7 810

+519
+1 427
-415
+1 305

1 244

1 042

-202

9 296

9 584

+288

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

2018 m.

2019 m.

Pokytis

6 963

6 653

-310

Nedidelė mokamų tyrimų dalis yra atliekama UAB „Diagnostikos laboratorija“. Tai
citologiniai tyrimai, kurių pageidauja mūsų pacientės, Laimo ligos, Hepatito B ir C antikūnių tyrimai,
o Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje atliekami mikrobiologiniai tyrimai,
reikalingi nėščiųjų priežiūrai vykdyti. Minėtus tyrimus dėl nedidelio tyrimų kiekio atlikti PSPC
laboratorijoje netikslinga.
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

2018 m.

2019 m.

Pokytis

37 473

36 108

-1 365

10 489

10 641

+152

5 066

4 695

-371

5 248

5 748

+500

Psichikos sveikatos skyriaus aptarnaujami rajono gyventojai, drausti privalomuoju sveikatos
draudimu
Psichikos sveikatos
priežiūros skyrius
Aptarnaujamų gyventojų
skaičius, iš viso

2018 12 31

2019 12 31

Pokytis

32 658

32 055

-603

2019 m. pas gydytojus psichiatrus pacientai apsilankė 14 559 kartus. Gydytojo vaikų ir
paauglių psichiatro 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 759 kartus.
Gydytojai psichiatrai pacientams suteikė 1 531 paslaugą. Skyriaus gydytojai vyksta konsultuoti
pacientus, besigydančius VšĮ Vilkaviškio ligoninėje, taip pat vyksta pas pacientus į namus. Psichikos
sveikatos centre teikiama tęstinė pagalba asmenims, išgyvenusiems savižudybės krizę.
Ataskaitiniais metais pas gydytojus odontologus buvo užregistruota 20 680 apsilankymų ir
suteiktos 3 797 paslaugos. Žemiau pateikiame informaciją apie profilaktinių paslaugų pokytį.
Profilaktinių odontologinių paslaugų pokytis
Paslaugos pavadinimas
Profilaktinės odontologinės

2018 m.
3 083

2019 m.
1 837

Pokytis
-1 246

paslaugos vaikams
Profilaktinės odontologinės
paslaugos suaugusiems

589

747

+158

Sveikatos programų paslaugų skaičiaus pokytis
Programa

2018 m.

2019 m.

Pokytis

Paslaugų iš viso:
Iš jų:
Gimdos kaklelio piktybinių navikų
prevencinių priemonių programos
paslaugos ( informavimo ir
citologinio tepinėlio ištyrimo)
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( informavimo
paslauga ir paciento siuntimo pas
gyd. specialistą atlikti
kolonoskopijos paslauga)

5 824

6 836

+1 012

1 553

1 996

+443

1 346

1 347

+1

485

553

+68

453

936

+483

1 987

2 004

+17

Gydytojų paslaugos neįgaliesiems
Paslaugos pavadinimas m.
Neįgaliųjų sveikatos priežiūra
(gydytojų vizitai į namus)
Iš jų:
Šeimos gydytojų vizitai
Gydytojų psichiatrų vizitai

2018 m.

2019 m.

Pokytis

1 064

1 303

+239

934
130

817
486

-117
+356

Slaugytojų paslaugos neįgaliesiems
Paslaugos pavadinimas
Slaugos procedūros (gydytojui
paskyrus)
Opų, pragulų ir žaizdų priežiūra
(gydytojui paskyrus)
Savarankiškos
slaugytojo
paslaugos

2018 m.

2019 m.

Pokytis

493

380

-113

35

46

+11

1 353

5 146

+3 793

PSPC veikia elektroninė E-sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros
informacinė sistema. Gydytojų ir slaugytojų darbo vietos visiškai kompiuterizuotos. Pacientams
elektroninėje sistemoje išduodami elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai, užpildomi

kompensuojamų vaistų receptai, pagal kuriuos bet kurioje vaistinėje pacientas pateikęs asmens
tapatybę patvirtinantį dokumentą gali atsiimti jam paskirtus vaistus ar medicinos priemones.
Ataskaitiniais metais gydytojai viso išrašė 71 011 kompensuojamų vaistų ir MPP receptų, t. y. 3,94
proc. mažiau, lyginant su 2018 m. išrašytų kompensuojamųjų vaistų ir MPP receptų skaičiumi, tačiau
jau 98,0 proc. visų išrašomų kompensuojamų vaistų ir MPP receptų išrašyti elektroninėje erdvėje
PSPC yra sudariusi metinę sutartį su ADB „Gjensidige“ dėl sveikatos priežiūros įstaigų
civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą privalomojo draudimo. Įvykių ar skundų dėl
pacientams padarytos žalos atlyginimo ataskaitiniais metais nebuvo.
PSPC neturi pradelstų ir laiku nesumokėtų mokesčių, nes sumoka juos mokesčių
administravimo įstatymo nustatytais terminais. 2019 metų pabaigoje skolos tiekėjams – 19 414,00 Eur
– už gruodžio mėnesio paskutinėmis dienomis įsigytas paslaugas ir prekes. Nors visas darbuotojams
priklausantis darbo užmokestis išmokėtas 2019 m. gruodžio mėnesio pabaigoje, tačiau metų pabaigoje
likę su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 59 062,00 Eur, tai už gruodžio mėnesį mokėtini
socialinio draudimo mokesčiai, kurie mokami iki kito mėnesio 15 d. Sukaupta mokėtinų sumų – 164
525,00 Eur – tai atostoginių ir socialinio draudimo įmokų kaupiniai. PSPC savo veiklai vykdyti
nesinaudoja bankų paskolomis, kadangi per visą gyvavimo laiką turi sukaupusi pakankamai piniginių
lėšų, kurios laikomos Lietuvos banko sąskaitose. Absoliutus likvidumo rodiklis (pinigų santykis su
trumpalaikiais įsipareigojimais) – 2,51.
Ataskaitiniais metais PSPC vykdė Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą
projektą Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-41-0002 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros
paslaugų prieinamumo tuberkulioze sergantiems asmenims įgyvendinimas Vilkaviškio rajone“. Šio
projekto tikslas – įgyvendinti priemones, gerinančias ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros
paslaugų teikimo prieinamumą tuberkulioze (TB) sergantiems pacientams Vilkaviškio rajone. PSPC
teikiama tiesiogiai stebimo trumpo tuberkuliozės gydymo kurso paslaugas.
2019 m. pradžioje pasirašyta Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamo
projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-41-0007 „Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro pirminės
asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ sutartis. Šio projekto veiklų įgyvendinimo
metu numatyta atnaujinti PSPC infrastruktūrą: atlikti patalpų ir gydytojų kabinetų einamojo remonto
darbus, įsigyti medicininės, kompiuterinės įrangos, baldų, tikslinę transporto priemonę, įrengti
priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo ir atnaujinti DOTS kabinetus.
Per metus atliktas patalpų remontas vaikų konsultacijoje, GMP ir Psichikos sveikatos skyriaus
pastate pakeisti langai bei durys, nupirktos apsauginės žaliuzės. Vykdant projekto veiklas, įsigyta
medicininė įranga.
3.

Informacija apie PSPC gautas lėšas ir jų šaltinius per finansinius metus
Įstaigos pajamos

Rodiklis
Veiklos pajamos,
iš viso:
Pagrindinės
veiklos
kitos pajamos
Finansavimo pajamos

2018 m.

2019 m.

Pokytis

2 236 716,00

2 540 390,00

+303 674,00

2 189 086,00
47 630,00

2 467 186,00
73 204,00

+278 100,00
+25 574,00

Pagrindinės veiklos kitos pajamos – 2 467 186,00 Eur: pagal išrašytas sąskaitas iš PSDF lėšų
Kauno TLK – 2 337 076,00 Eur ir pajamos už įvairias mokamas medicinos paslaugas – 130 065,00
Eur. Delspinigių pajamos – 45,00 Eur.

Pajamos iš Privalomo sveikatos draudimo fondo pagal išrašytas sąskaitas už atliktas paslaugas
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 programoms
Kompensuojamųjų
pasų
išdavimas
Slaugos paslaugos namuose

2018 m.

2019 m.

Pokytis

2 073 673,00

2 337 076,00

+263 403,00

1 344 605,00

1 532 143,00

+187 538,00

647 902,00

670 208,00

+22 306,00

58 509,00
155,00

67 400,00
31,00

+8 891,00
-124,00

22 502,00

67 294,00

+44 792,00

Pajamos už suteiktas mokamas medicinos paslaugas
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
paslaugos
Pacientų mokamų
laboratorinių tyrimų paslaugos
Masažo paslaugos
Vakcinos
ir vakcinavimo
paslaugos
Apmokėjimas už greitosios
medicinos pagalbos paslaugas
ir kt.

2018 m.
115 413,00

2019 m.
130 065,00

Pokytis
+14 652,00

165,00

-14,00

21 897,00

21 536,00

-361,00

13 966,00

17 369,00

+3 403,00

6 470,00
20 038,00

7 685,00
19 751,00

+1 215,00
-287,00

4 195,00

4 285,00

+90,00

32 981,00
2 305,00

35 107,00
1 616,00

+2 126,00
-689,00

10 943,00

20 549,00

+9 606,00

2 439,00

2 002,00

-437,00

179,00

Pajamų sudėtis
2,88
5,12
Pajamos iš
PSDF
Mokamų
paslaugų
pajamos
Finansavim
o pajamos

92,0

4. Informacija apie įstaigos sąnaudas per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo
užmokesčiui
PSPC 2019 m. pagrindinės veiklos sąnaudų pokytis pagal atskirus straipsnius:
Sąnaudos
Iš viso
Iš jų:
darbo
užmokesčio,
socialinio draudimo ir
nepanaudotų
atostoginių
rezervo
kaupinių sąnaudos
t. s. darbo užmokesčio
sąnaudos
medikamentams
ir
medicininėms
priemonėms
t. s. iš įstaigos lėšų
įsigyta medikamentų

2018 m.
2 220 353,00

2019 m.
2 539 528,00

Pokytis
+319 175,00

1 778 189,00

2 065 477,00

+287 288,00

1 354 592,00
(neindeksuoti
duomenys)
166 717,00

1 990 700,00

-

178 002,00

+11 285,00

100 108,00

100 388,00

-

Normatyvai, skirti darbo užmokesčiui ir medikamentams nuo pajamų, gautų iš PSDF
Reikšmė
darbo užmokesčiui
medikamentams

Patvirtintas normatyvas, proc.
86,0
6,97

Faktinis normatyvas, proc.
85,2
4,30

5. Informacija apie ateinančių metų veiklos tikslus, uždavinius, planuojamus atlikti
darbus:
1. Sudaryti sąlygas viešinti efektyviai vykdomą įstaigos veiklą, gerinti įstaigos įvaizdį,
teikiamas paslaugas bei pritraukti daugiau pacientų, taip pat pritraukti jaunus specialistus.
2. Stengtis išlaikyti stabilų prie įstaigoje dirbančių gydytojų prisirašiusių pacientų skaičių.
3.
Teikti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, didinti jų prieinamumą.
4. Sudaryti sąlygas ir skatinti gyventojus rūpintis savo sveikata, didinti jų sveikatos
raštingumą, todėl didės gyventojų dalyvavimas prevencinėse programose.
5.
Plėsti ambulatorinės slaugos namuose paslaugų teikimą.
6. Tęsti ES ir iš dalies Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšomis finansuojamo projekto Nr.
08.4.2-ESFA-R-615-41-0002 „Priemonių, gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų
prieinamumo tuberkulioze sergantiems asmenims įgyvendinimas Vilkaviškio rajone“ veiklų vykdymą.
7. Tęsti ES ir iš dalies Vilkaviškio rajono savivaldybės lėšomis finansuojamo projekto Nr.
08.1.3-CPVA-R-609-41-0007 „Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro pirminės asmens
sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“ veiklų vykdymą.
8.
Numatoma modernizuoti ir gerinti įstaigos infrastruktūrą.
9. Numatoma sveikatos priežiūros specialistams metų eigoje padidinti darbo užmokestį.
10.
Nuolat įstaigos interneto svetainėje skelbti aktualią informaciją.
11.
Numatoma siektina reikšmė – būti nenuostolinga įstaiga.

