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VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

S P R E N D I M A S  

DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI  

 

2021 m. balandžio 30 d. Nr. B-TS-736 

Vilkaviškis 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 

punktu, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Vilkaviškio rajono 

savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. B-TS-607 „Dėl Vilkaviškio rajono 

savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 302 punktu, Biudžetinių ir viešųjų įstaigų, 

kurių savininkė Vilkaviškio rajono savivaldybė, Savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų 

metinių veiklos ataskaitų rengimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilkaviškio rajono savivaldybės 

tarybos 2020 m. sausio 31 d. sprendimu Nr. B-TS-302 „Dėl biudžetinių ir viešųjų įstaigų, kurių 

savininkė Vilkaviškio rajono savivaldybė, Savivaldybės valdomų įmonių ir organizacijų metinių 

veiklos ataskaitų rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, bei atsižvelgdama į viešosios įstaigos 

Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro vadovo 2021-04-07 raštu Nr. 2-221 „Dėl 2020 

metų metinių ataskaitų rinkinio pateikimo“ pateiktą 2020 metų veiklos ataskaitą, Vilkaviškio rajono 

savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: 

Pritarti viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro 2020 metų 

veiklos ataskaitai (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
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    PRITARTA 

    Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 

    2021 m. balandžio 30 d.  

    sprendimu Nr. B-TS-736 
 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VILKAVIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

CENTRO 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 
 

1. Vadovo žodis 

Viešoji įstaiga Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Įstaiga), VĮ 

Registrų centro Juridinių asmenų registre įregistruotas 1997 m. rugsėjo 29 d., pagal Lietuvos 

Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą klasifikavimą yra Nacionalinės 

sveikatos sistemos viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas.  

Įstaigos dalininkė – Vilkaviškio rajono savivaldybė. Dalininkų kapitalas – 100 Eur  

(Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. B-TS-1033 „Dėl 

viešosios įstaigos Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro savininko įnašo“). 

Pagrindinis Įstaigos veiklos tikslas – Lietuvos gyventojų sveikatos stiprinimas, teikiamų 

sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas, jų tinkamumas, prieinamumas, siekiant sumažinti 

sergamumą ir mirtingumą. 

Įstaigos veiklos uždaviniai: 

- organizuoti ir teikti nespecializuotas, kvalifikuotas ambulatorines sveikatos priežiūros 

paslaugas Lietuvos gyventojams ir užsienio piliečiams, diegti Europos Sąjungos standartus; 

- užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę; 

- siekti pacientų pasitenkinimo Įstaigos teikiamomis asmens sveikatos priežiūros 

paslaugomis; 

- veiklą vykdyti, efektyviai naudojant finansinius išteklius ir turtą; 

- dirbti nenuostolingai. 

Įstaiga siekdama įgyvendinti veiklos uždavinius, numatė įgyvendinti šias priemones: 

- pagerinti pacientų aptarnavimo kultūrą; 

- pagerinti pacientų aptarnavimo procesą; 

- pagerinti vidinę komunikaciją; 

- optimizuoti infrastruktūrą; 

- tobulinti organizacinius procesus; 

- kurti motyvuojančią darbo aplinką; 

- vykdyti finansų kontrolę, laikytis normatyvų. 

 

Pažymėtina, kad 2020 metais Įstaiga susidūrė su neapibrėžtumais dėl įvesto karantino ir 

siaučiančios COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos). 

Karantino sąlygos apribojo pacientų lankymąsi Įstaigoje, todėl teikiamų paslaugų skaičius 

sumažėjo, daugiausia įtakos turėjo prevencinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms ir 

odontologų paslaugoms. 

 

2. Informacija apie veikos tikslų įgyvendinimą 

 

Įstaigos pasiektos Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, 

teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2020 metų 
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siektinos reikšmės, nustatytos LR Sveikatos ministro 2020 m. rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-1865 

pateiktos ataskaitos 1 priede.  

Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaiga užtikrino asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

gavimą ir prieinamumą Vilkaviškio rajono savivaldybės gyventojams.  

Prisirašiusiųjų prie VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras gyventojų 

skaičius sumažėjo 8 proc., lyginant su 2019 metais, tačiau padaugėjo prirašytų vaikų (augimas 50 

proc.).  

Dėl karantino apribojimų mažėjo apsilankymų pas gydytojus skaičius, bendras 

apsilankymų skaičius sumažėjo beveik 25 proc., daugiausiai sumažėjo gydytojo odontologo 

paslaugų – 47 proc. Pažymėtina, kad išaugo neįgaliųjų asmenų sveikatos priežiūros suteiktų 

paslaugų namuose kiekis. Gydytojų vizitų skaičius išaugo 74 proc., slaugytojų paslaugų – 117 proc. 

Paslaugų prieinamumą padėjo gerinti įgyvendinamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų 

lėšomis finansuojamas projektas Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-41-0002 „Priemonių, gerinančių 

ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo tuberkulioze sergantiems asmenims 

įgyvendinimas  Vilkaviškio rajone“. Projekto lėšos skiriamos talonų maisto produktams įsigijimo ir 

kt. išlaidoms, šiomis priemonėmis pacientai, sergantys tuberkulioze, motyvuojami tęsti tiesiogiai 

stebimą trumpo gydymo kursą DOTS kabinete. Ataskaitiniu laikotarpiu išdalyti 33 maisto talonai. 

Paslaugų suteikimo kokybės gerinimas. 

Greitinant paslaugų suteikimą, ir gerinant paslaugų prieinamumą, Įstaigoje informacija 

apdorojama elektroninėse sistemose. Naudojama elektroninė E-sveikatos paslaugų ir 

bendradarbiavimo infrastruktūros informacinė sistema. 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.  

Atnaujinta interneto svetainė, patogiau pateikiama informacija.  

Pacientų pasitenkinimo Įstaigos teikiamomis asmens sveikatos priežiūros 

paslaugomis lygis.  

Ataskaitiniu laikotarpiu pagrįstų skundų nebuvo gauta.  

Pagal atliktas apklausas pacientų vertinama paslaugos kokybė – gera ir labai gerai.  

Viešosiose visuomenės informavimo priemonėse buvo fiksuoti teigiami atsiliepimai apie 

Įstaigos odontologijos skyriaus darbuotojus, šeimos gydytojus. 

Investicijos, siekiant užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę. 

Vykdant Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą Nr. 08.1.3-

CPVA-R-41-0007 „Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro pirminės asmens sveikatos 

priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“, ataskaitiniu laikotarpiu panaudota finansavimo lėšų 73,9 

tūkst. eurų: 
- buvo įsigyta pilnos komplektacijos odontologinė įranga iš sutaupytų projekto lėšų; 

- suremontuotas DOTS kabinetas, poliklinikos koridorius ir kitos patalpos, priklausomybės 

nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas, pastatyta kita reikalinga įranga; 

- nupirktas automobilis mobiliajai komandai; 

- atnaujinti baldai gydytojų kabinetuose. 

Matydama augantį poreikį teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas namuose, Įstaiga, 

vadovaudamasi Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo reikalavimų ir šių paslaugų 

apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu LR sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 2 d. 

įsakymu Nr. V-1357 (su vėlesniais pakeitimais), įsigijo medicininę įrangą, reikalingą ASPN 

teikimui. Taip pat buvo atnaujinta susidėvėjusi medicininė įranga poliklinikos kabinetuose ir 

greitosios medicinos pagalbos automobiliuose. Bendra investicijų suma – 50 tūkst. eurų. 

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo įsigyta 17 kompiuterių, nuosekliai pakeičiant seniausius ir 

neatitinkančius techninių parametrų kompiuterius, bendra investicijų suma – 13,5 tūkst. eurų. 

Karantino sąlygomis vis daugiau darbo persikelia į elektroninę erdvę, todėl būtina užtikrinti 

patikimas darbo priemones. 

Motyvuojanti darbo aplinka. 

Dėl darbo pavojingos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) sąlygomis buvo 
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pasinaudota Valstybinių ligonių kasų teikiamomis papildomomis lėšomis, skirtomis darbo 

užmokesčio didinimui. Greitosios medicinos pagalbos darbuotojai, medicinos darbuotojai, dirbę 

mobiliajame punkte, buvo motyvuoti ir paskatinti, didinant jų darbo užmokestį. 

Darbuotojų saugumas užtikrintas asmens apsaugos priemonėmis, kurios buvo perkamos 

arba gautos kaip parama. 

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo peržiūrėti Įstaigos darbuotojų atlyginimai, atsižvelgiant į 

MMA kilimą, buvo padidinti visų darbuotojų atlyginimai. 

Buvo sudarytos galimybės darbuotojams keltis kvalifikaciją, dažniausiai mokymai vykdyti 

nuotoliniu būdu. 

Trūkstamų specialybių medicinos darbuotojai motyvuojami ir pritraukiami į Įstaigą dirbti 

kompensuojant jų kelionės į darbą / iš darbo išlaidas, gydytojų išlaidų kompensavimas 

finansuojamas savivaldybės biudžeto lėšomis. 

Ataskaitiniu laikotarpiu visiems medicinos darbuotojams buvo nupirkti nauji darbo rūbai. 

Įstaiga visus medicinos darbuotojus nemokamai paskiepijo nuo pneumokokinės infekcijos. 

Įstaigos finansinės veiklos rezultatai. 

2020 m. Įstaigos pajamos viršijo sąnaudas, gautas 5 693 Eur perviršis. Nuo VšĮ Vilkaviškio 

pirminės sveikatos priežiūros centro įkūrimo pradžios (1997 m.) sukauptas perviršis – 683 721 Eur. 

Normatyvai, skirti darbo užmokesčiui ir medikamentams nuo pajamų, gautų iš Privalomo sveikatos draudimo 

fondo (PSDF) už suteiktas paslaugas 

Sąnaudų grupė Patvirtintas normatyvas, proc. Faktinis normatyvas, proc. 

Darbo užmokestis ir soc. draudimas 87,0 87,0 

Sunaudoti medikamentai 3,00 1,1 

 

Ataskaitinio laikotarpio pajamos išaugo 28 proc., didėjo pajamos iš PSDF lėšų už suteiktas 

paslaugas, taip pat didelę įtaką turėjo finansavimo pajamų augimas. Dėl darbo sąlygų karantino 

metu iš PSDF lėšų buvo skirtas finansavimas medicinos darbuotojų darbo užmokesčio didinimui, 

panaudoto finansavimo pajamų suma – 215 tūkst. eurų. Finansavimo pajamos sudarė 13 proc. nuo 

bendrų pajamų (2019 m. 2,88 proc.). 

1 pav. VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro pajamos 

 

Pajamos iš PSDF už atliktas paslaugas išaugo 17 proc., pažymėtina, kad daugiau nei dukart 

išaugo pajamos už vykdomas sveikatos programas ir slaugos paslaugas namuose. 

 

Pajamų iš PSDF lėšų pokytis 

Paslaugų rūšis 2018 m. 2019 m. 2020 m. Pokytis, Eur Pokytis proc. 

Iš viso: 2 073 673 2 337 076 2 734 750 397 674 17% 
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ASPP ir pajamos už gerus darbo 

rezultatus 
1 344 605 1 532 143 1 621 595 89 452 6% 

GMP paslaugos ir pajamos už gerus 

darbo rezultatus 
647 902 670 208 755 539 85 331 13% 

Sveikatos programos 58 509 67 400 193 386 125 986 187% 

Kompensuojamųjų vaistų pasų 

išdavimas 
155 31 12 -19 -61% 

Slaugos paslaugos namuose 22 502 67 294 164 219 96 925 144% 

 

Pajamos už suteiktas mokamas medicinos paslaugas sumažėjo 15 proc., tačiau buvo 

suteikta daugiau vakcinavimo paslaugų ir greitosios medicinos pagalbos paslaugų. 

 

Pajamų iš už mokamas paslaugas pokytis 

Paslaugų rūšis 2018 m. 2019 m. 2020 m. Pokytis, Eur Pokytis proc. 

Iš viso 115 413 130 065 110 068 -19 997 -15% 

Profilaktiniai sveikatos patikrinimai 21 897  21 536  19 933  -1 603  -7% 

Vairuotojų medicininio patikrinimo 

paslaugos 
13 966  17 369  14 840  -2 529  -15% 

Gydytojų priėmimo ir konsultavimo 

nedraustiems pacientams paslaugos 
6 470  7 685  6 620  -1 065  -14% 

Pacientų mokamų laboratorinių tyrimų 

paslaugos 
32 981  35 107  22 537  -12 570  -36% 

Odontologinės paslaugos 20 038  19 751  12 288  -7 463  -38% 

Gyventojų prisirašymo prie įstaigos 

paslauga 
179  165  27  -138  -84% 

Masažo paslaugos 2 305  1 616  1 201  -415  -26% 

Vakcinos ir vakcinavimo paslaugos 10 943  20 549  25 274  4 725  23% 

Dantų rentgenogramų paslaugos 4 195  4 285  2 638  -1 647  -38% 

Apmokėjimas už greitosios medicinos 

pagalbos paslaugas ir kt. 
2 439  2 002  4 710  2 708  135% 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu Įstaiga patyrė 28 proc. didesnes sąnaudas, įtakos turėję veiksniai: 

- darbo užmokesčio sąnaudos, lyginant su 2019 m. duomenimis, išaugo 27 proc., jos turėjo 

didžiausią įtaką sąnaudų augimui; 

- laikinai buvo didintas darbo užmokestis medicinos darbuotojams, dirbusiems Covid-19 

viruso sąlygomis, šios sąnaudos padengtos papildomai skirtomis PSDF lėšomis; 

- per ataskaitinį laikotarpį darbuotojų atlyginimai buvo padidinti 9 proc.; 

- išaugo atostogų rezervo sąnaudos; 

- didesnė kompensuojamų kelionės į darbą / iš darbo išlaidų suma; 

- panaudotų atsargų savikaina išaugo dėl sunaudotų didesnių kiekių asmens apsaugos 

priemonių, kurios buvo gautos nemokamai. 

Įstaiga 2020 m. pradėjo vykdyti valstybės biudžeto Klimato kaitos programos lėšomis 

finansuojamą projektą „Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės elektrinės) diegimas VšĮ 

Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centre“. Įgyvendinus projektą bus įrengta saulės 

fotovoltinė elektrinė, kuri leis sumažinti elektros energijos sąnaudas, tausos gamtą, prisidės prie 

energijos gamybos iš atsinaujinančių gamtos šaltinių. Numatyta statyti saulės fotovoltinę 90 kW 

galingumo elektrinę. Prognozuojama metinė gamybos apimtis – 80541 kWh. Šiuo metu yra 

pasirašyta rangos sutartis, dokumentai perduoti tikrinti Aplinkos projektų valdymo agentūrai.  

 

3. Įstaigos esamos situacijos apžvalga 

 

PSPC teikia pirminę ambulatorinę sveikatos priežiūrą 14 157 įstaigoje prisirašiusiems 

Vilkaviškio rajono gyventojams. Vidutinis mėnesio apsilankymų skaičius siekia 9 548. 

Prisirašiusiųjų skaičiaus dinamika pateikiama 2 pav. 
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2 pav. Prie VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centro prisirašiusiųjų gyventojų skaičius 

 

Daugiau nei 50 proc. prisirašiusiųjų gyventojų yra vyresni nei 50 metų. Prisirašiusiųjų 

gyventojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes pateikiamas 3 paveiksle. 

 

 
 

3 pav. Prisirašiusiųjų gyventojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 

 

Dėl karantino apribojimų mažėjo apsilankymų pas gydytojus skaičius, bendras 

apsilankymų skaičius sumažėjo beveik 25 proc., daugiausiai sumažėjo  – 47 proc. – gydytojo 

odontologo paslaugų. 
  

 

Pacientų apsilankymų pas PSPC gydytojus, pokytis 

 2018 m. 2019 m. 2020 m. Pokytis, vnt. Pokytis, proc. 

Iš viso: 129 254 152 725 114 580 -38 145 -25% 

Šeimos gydytojas 67 003 81 362 64 280 -17 082 -21% 

Gydytojas terapeutas 10 587 7 958 6 944 -1 014 -13% 

Gydytojas pediatras 8 138 16 215 12 581 -3 634 -22% 

Gydytojas akušeris ginekologas 6 616 7 066 4 970 -2 096 -30% 

Gydytojas psichiatras 10 283 14 559 10 862 -3 697 -25% 

Gydytojas odontologas 21 429 20 680 10 880 -9 800 -47% 
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Gydytojas chirurgas 5 198 4 885 4 063 -822 -17% 

  

Karantinas taip pat turėjo įtaką atliktų laboratorinių tyrimų skaičiui, ribojant apsilankymus 

bendras tyrimų skaičius sumažėjo 24 proc., nors infekcinės serologijos tyrimai padidėjo 22 proc. 

Laboratorinių tyrimų pokytis 

Laboratoriniai tyrimai 2018 m. 2019 m. 2020 m. Pokytis, vnt. Pokytis, proc. 

Iš viso: 96 237 99 159 75 077 -24 082  -24% 

Hematologiniai tyrimai 12 976 13 495 9 051 -4 444  -33% 

Biocheminiai tyrimai 60 948 62 375 51 376 -10 999  -18% 

Kraujo krešėjimo tyrimai 6 505 4 853 3 954 -899  -19% 

Imunologiniai tyrimai 5 268 7 810 4 185 -3 625  -46% 

Bendrosios mikrobiologijos   128 128   

Infekcinės serologijos, įskaitant 

molekulinius, virusų ir kt. 

infekcinių žymenų 

1 244 1 042 1 271 229  22% 

Bendri klinikiniai 9 296 9 584 5 112 -4 472  -47% 

 

Mokamų tyrimų skaičiaus pokytis pagal bendrą tyrimų skaičių 

Laboratoriniai tyrimai 2018 m. 2019 m. 2020 m. Pokytis, vnt. Pokytis, proc. 

Mokami tyrimai (pacientui 

pageidaujant) 
6 963 6 653 3 625 -3 028  -46% 

 

Mokamų tyrimų sumažėjo beveik perpus. Mokamus tyrimus atlieka UAB „Diagnostikos 

laboratorija“ (citologiniai tyrimai, kurių pageidauja mūsų pacientės, Laimo ligos, Hepatito B ir C 

antikūnų tyrimai) ir Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija (tyrimai, reikalingi 

nėščiųjų priežiūrai vykdyti).  

Greitosios medicinos pagalbos veiklai ir suteiktų paslaugų kiekiui Įstaiga įtakos daryti 

negali, tačiau per ataskaitinį laikotarpį paslaugos apimtys mažėjo. 

 

Greitosios medicinos pagalbos paslaugų pokytis 

GMP paslaugos 2018 m. 2019 m. 2020 m. Pokytis, vnt. Pokytis, proc. 

GMP aptarnaujamų gyventojų 

skaičius (pagal sutarties su TLK, 

pasirašytos metų pradžioje, 

duomenis) 

37 473 36 108 35 316 -792  -2% 

Bendras GMP brigadų vykimo į 

kvietimus skaičius 
10 489 10 641 9 893 -748  -7% 

Iš jų - pas kaimo gyventojus 5 066 4 695 3 439 -1 256  -27% 

Nuvežta ligonių į priėmimo skyrių 5 248 5 748 4 690 -1 058  -18% 

 

Psichikos sveikatos skyriaus aptarnaujamų rajono gyventojų, draustų privalomuoju 

sveikatos draudimu, skaičius išlieka stabilus. 

 

Psichikos sveikatos skyriaus aptarnaujamų rajono gyventojų skaičius 

Psichikos sveikatos priežiūros 

skyrius 
2018 12 31 2019 12 31 2020 12 31 Pokytis, vnt. Pokytis, proc. 

Aptarnaujamų gyventojų skaičius, 

iš viso 
32 658 32 055 32 107 52  0% 

 

2020 m. apsilankymų pas gydytojus psichiatrus sumažėjo 25 proc., lyginant su 2019 m. 

duomenimis. Gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro paslaugomis naudojasi ne tik savivaldybės 

gyventojai, bet ir Kauno TLK teritorijoje esančių gydymo įstaigų pacientai, kuriems reikalinga šio 
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specialisto konsultacija. Ataskaitiniu laikotarpiu gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro paslaugų 

suteikta 764 (2019 m. 759 paslaugos). 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. 

 

Odontologijos paslaugoms karantinas turėjo didelę įtaką, sumažėjo profilaktinių paslaugų 

apimtys, o užregistruotų apsilankymų skaičius sumažėjo beveik perpus, lyginant su 2019 m. 

duomenimis (10 880 apsilankymų 2020 m. ir 20 680 apsilankymų 2019 m.).  

 

Profilaktinių odontologinių paslaugų pokytis 

 

Paslaugos pavadinimas 2018 m. 2019 m. 2020 m. Pokytis, 

vnt. 

Pokytis, proc. 

Profilaktinės odontologinės 

paslaugos vaikams 
3 083 1 837 1 402 -435  -24% 

Profilaktinės odontologinės 

paslaugos suaugusiems 
10 489 10 641 9 173 -1 468  -14% 

 

Įstaiga teikia išskirtinį dėmesį sveikatos programų vykdymui, tai gerina bendrą pacientų 

sveikatos lygį, padeda laiku pastebėti ligas, taip pat Įstaiga gali įtakoti šių paslaugų kiekį ir pajamas, 

tačiau karantino laikotarpiu ir šių paslaugų skaičius sumažėjo 43 proc. 

 

4 pav. Sveikatos programų paslaugų skaičiaus pokytis 

 

Įstaiga teikia paslaugas namuose, kurių kiekis karantino laikotarpiu išaugo 74 proc. Šeimos 

gydytojų vizitų skaičius didėjo daugiau nei dukart.  

 

Gydytojų paslaugos neįgaliesiems, neįgaliųjų sveikatos priežiūra (gydytojų vizitai į namus) 

 2018 m. 2019 m. 2020 m. Pokytis, 

vnt. 
Pokytis, proc. 

Iš viso: 1 064 1 303 2 266 963  74% 

Šeimos gydytojų vizitai 934 817 1 967 1 150  141% 

Gydytojų psichiatrų vizitai 130 486 299 -187  -38% 

 

Slaugytojų paslaugos neįgaliesiems 



  

9 

 

 

Paslaugos pavadinimas 
2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Pokytis, 

vnt. 
Pokytis, proc. 

Slaugos procedūros (gydytojui 

paskyrus) 
493 380 257 -123  -32% 

Opų, pragulų ir žaizdų priežiūra 

(gydytojui paskyrus) 
35 46 13 -33  -72% 

Savarankiškos slaugytojo 

paslaugos 
1353 5146 11846 6 700  130% 

  

4. Ateinančių metų veiklos tikslai, uždaviniai, planuojami atlikti darbai 

 

1. Išlaikyti esamą prie Įstaigos prisirašiusių gyventojų skaičių ir jį didinti. 

2. Viešinti efektyviai vykdomą Įstaigos veiklą, gerinti įstaigos įvaizdį. Įstaigos interneto 

svetainėje nuolat skelbti aktualią informaciją. 

3. Gerinti paslaugų kokybę, pritraukiant jaunus ir kvalifikuotus specialistus, diegiant 

modernią medicininę įrangą. 

4. Teikti kokybiškas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, didinti jų prieinamumą. 

5. Didinti gyventojų dalyvavimą prevencinėse programose, skatinti ir sudaryti sąlygas 

gyventojams rūpintis savo sveikata, didinti jų sveikatos raštingumą. 

6. Plėsti ambulatorinės slaugos namuose paslaugų teikimą. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Tęsti valstybės biudžeto Klimato kaitos programos lėšomis finansuojamą projektą 

„Atsinaujinančių energijos šaltinių (saulės elektrinės) diegimas VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos 

priežiūros centre“. 

10. Numatoma modernizuoti ir gerinti Įstaigos infrastruktūrą. 

11. Įvertinus finansines galimybes, sveikatos priežiūros specialistams metų eigoje padidinti 

darbo užmokestį. 

12. Dirbti nenuostolingai.  

 

_______________________ 

 

 

        

 


