
PRITARTA    PATVIRTINTA 
VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros    Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 
centro Stebėtojų tarybos 2019 m. kovo  8 d.    2019 m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-99 
protokolu Nr. 6                      
 
 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ RAJONO 
PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

I SKYRIUS 
ĮSTAIGOS VIZIJA, MISIJA,  TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 
1. Viešoji įstaiga Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – PSPC)  

teikia Šiaulių rajono gyventojams pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros bei socialinės globos 
paslaugas. 

Iki 2018 m. liepos 1 dienos PSPC teikė slaugos ir palaikomojo gydymo stacionarinės 
veiklos paslaugas. Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. T-233 
nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. nutraukta struktūrinio padalinio Meškuičių palaikomojo gydymo ir slaugos 
ligoninės veikla, patvirtinta nauja PSPC struktūra. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 
direktoriaus  2018 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. A-1362 patvirtinti nauji PSPC įstatai. 

Įstaigos steigėjas – Šiaulių rajono savivaldybė. PSPC dalininkė (savininkas) yra Šiaulių 
rajono savivaldybė. Įstaigos savininko teises ir pareigas  įgyvendina Šiaulių rajono savivaldybės 
administracijos  direktorius. 

2. PSPC vizija – saugus ir patikimas pacientams, racionaliai valdantis išteklius bei 
atitinkantis Europos standartus šiuolaikinis diagnostikos, gydymo ir profilaktikos centras. 

3. PSPC misija – gerinti aptarnaujamų gyventojų sveikatą, suteikiant jiems saugias, 
kokybiškas, mokslu ir praktika pagrįstas sveikatos priežiūros paslaugas, racionaliai naudoti 
materialinius bei žmogiškuosius išteklius, maksimaliai tenkinti pacientų, jų šeimos narių bei 
darbuotojų poreikius ir lūkesčius. 

4. Pagrindiniai veiklos tikslai – tenkinti viešuosius interesus vykdant sveikatos 
priežiūros veiklą, teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, apimant ligų prevenciją, 
diagnostiką ir gydymą, siekti kvalifikuoto, savalaikio, tęstinio bei laiku prieinamo paslaugų teikimo, 
atitinkančio pacientų poreikius ir lūkesčius. 

5. Pagrindiniai veiklos kiekybiniai uždaviniai: 
5.1. Teigiamas finansinis rezultatas; 

5.2. darbo užmokesčio didinimas specialistams, teikiantiems asmens sveikatos priežiūros 
paslaugas, prioritetą teikiant mažiausiai uždirbantiems specialistams. 

6. Pagrindiniai veiklos kokybiniai uždaviniai: 
6.1. Siekti optimalių diagnostikos, gydymo ir ligų prevencijos rezultatų, atitinkančių 

pacientų poreikius; 
6.2. pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis lygio didinimas; 
6.3. pagerinti ir užtikrinti saugias asmens sveikatos priežiūros paslaugas, gerinti teikiamų 

paslaugų kokybę ir prieinamumą; 
6.4. informacinių technologijų diegimas ir plėtra; 
6.5. audito rekomendacijų plano įgyvendinimas; 
6.6. korupcijos prevencija. 

 
 
 
 
 

II SKYRIUS 
ĮSTAIGOS FINANSINIAI RODIKLIAI 
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7. Įstaigos pajamos pagal šaltinius ir jų panaudojimas pagal išlaidų rūšis. 
1 lentelė. Įstaigos pajamos pagal šaltinius 

Straipsniai 
2018 m. 2017 m. 

Suma % Suma 

Pagrindinės veiklos pajamos 2 714 531 100 2 375 891 

1. Finansavimo pajamos:    

2. Iš valstybės biudžeto, iš jų: 44 216 1,62 31 261 

   -  valstybės lėšų tikslinė dotacija sunkią negalią 
turintiems asmenims    44 043,20 1,62 31 088,20 

    -  iš valstybės lėšų gauto IT nusidėvėjimas per 
metus 172,80 - 172,80 

3. Iš savivaldybių biudžetų, iš jų: 69 438 2,56 41 188 

     -  savivaldybės lėšos už  negalią turinčius 
asmenis 43 676,25 1,61 30 192,14 

      -  šiluminio mazgo renovacija 10 406 0,38 - 

       -  iš savivaldybės lėšų įsigyto IT 
nusidėvėjimas per metus 6 823,68 

 
0,25 3 496,32 

      -  sunaudotos atsargos poliklinikos ir punktų 
remontui 8 532,07 

 
0,32 7 499,54 

4. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų lėšų, iš jų: 17 006 0,63 26 182 

     - IT nusidėvėjimas per metus 17 006 0,63 26 182 

5. Iš kitų finansavimo šaltinių, iš jų : 65 922 2,43 33 184 

      - atsargų (vakcinos) sunaudojimas 65 922 2,43 33 125 

  IT nusidėvėjimas per metus - - 59,0 

6. Pajamos už suteiktas paslaugas, iš jų: 2 517 949 92,76 2 244 075 

       - TLK 2 012 009,26 74,12 1 993 807,39 

       -  paslaugos gavėjo sumokėtos lėšos už globą 
113 449,62 

 
4,18 86 694,85 

      -  už mokamą slaugą    6 159,90 0,23 7 605,40 

     - nuostolingų padalinių kompensavimas 129 237,92 4,76 66 544,85 

       - atsiskaitymui su Meškuičių palaikomojo 
gydymo ir slaugos ligoninės darbuotojais 150 175,19 5,53 - 

    - už smurtinio elgesio programą 218,97 0,01 - 
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    -  už parengtas išvadas, vertinant asmenų 
gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimant 
kasdieninius sprendimus 3 313,52 

 
0,12 - 

    -  iš ilgalaikio materialus turto pardavimo 1 030,0 0,04 - 

    -  už mokamas paslaugas 101 674,62 3,75 88 141,51 

    -   už parduotus KVP 680,0 0,02 1 281,0 

Pagrindinės veiklos sąnaudos 2 469 044 100 2 325 532 

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 
sąnaudos, iš jų: 1 976 982 80,07 1 854 292 

 -   darbo užmokesčio 1 504 028 60,91 1 415 228 

 -  socialinio draudimo 472 954 19,16 439 064 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos 31 607 1,28 33 782 

Komunalinių paslaugų ir ryšių 83 355 3,37 77 137 

Komandiruočių 35 0 229 

      Iš jų :1 medicinos personalo darbuotojas 35 0 - 

Transporto 17 975 0,73 18 492 

Kvalifikacijos kėlimo 2 655 0,11 2 125 

Patalpų remonto ir eksploatavimo 23 592 0,96 9 776 

Sunaudotų atsargų 15 5246 6,29 14 8150 

Kitų paslaugų 17 7597 7,19 18 1549 

Veiklos rezultatas 245 487  50 359 

       
 Pastaba. Didžiausią pajamų dalį sudaro pajamos už suteiktas paslaugas, apmokamas iš 
Privalomojo sveikatos draudimo fondo. 2018 m. pajamos siekė 2 012 009 Eur, 2017 metais gauta 
1 993 807 Eur, tai yra 0,9 % daugiau negu 2017 metais. 
 Įstaiga 2018-12-31 neturėjo įsiskolinimų, susijusių su darbo santykiais. 2017-12-31 
įsiskolinimas buvo 72 022,00 Eur. Sukauptos mokėtinos (atostogų rezervui) sumos sudaro 133 211 
Eur, lyginant su 2017 metais sumažintos 10,17 %. 
 Skolos tiekėjams 2018-12-31 sudarė 33 060 Eur,  2017-12-31 skolos siekė 148 296 Eur. t. 
y. per 2018 metus sumažėjo 77,71 %. 
              Gautinos sumos – 158 492 Eur,  kurios 99,1 %  sudaro Šiaulių teritorinės ligonių kasos 
skola.      
  

8. Darbo užmokesčio didinimas. 
PSPC sąnaudų darbo užmokesčiui dalis yra 80,07 proc. Darbo užmokestis padidintas iki 

20 proc. mažiausiai uždirbantiems sveikatos priežiūros specialistams, teikiantiems asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas. 

9. Uždaviniai 2019 metams: 
9.1. Didinti prevencinių programų vykdymą; 
9.2. teikti daugiau mokamų paslaugų; 
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9.3.  kas ketvirtį analizuoti sąnaudas darbo užmokesčiui, valdymo išlaidoms, papildomus 

finansavimų rezultatus, prioritetinių paslaugų vykdymą. 
 

III SKYRIUS 
PIRMINIO LYGIO AMBULATORINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

PASLAUGŲ TEIKIMO REZULTATAI 
 

10. Pirminio lygio paslaugos. 
   Pirminio lygio paslaugų prioritetas – profilaktika ir pacientų sveikatos stiprinimas, 
apimant ligų prevenciją, diagnostiką ir gydymą. 
 
2 lentelė. Pagrindiniai veiklos rodikliai 

 

 

Rodiklis 
2018 m. 12-31 2017 m. 12-

31 
Poky

tis 
2018

–
2017 
m. 

vnt. 

Prie PSPC prisirašiusių socialiai draustų gyventojų skaičius 21522 22217 -695 

Iš viso apsilankymų pas gydytojus (ligos, profilaktikos, į 
namus ir mokami apsilankymai) 

128497 130120 -1623 

Apsilankymai pas gydytojus dėl ligos 101042 102257 -1215 

Gimė naujagimių Šiaulių rajone, iš jų; 
-  prisirašė prie VšĮ Šiaulių r. PSPC 

390 
(139) 

408 
(146) 

-18 
(-7) 

Gimė naujagimių 390 408 -18 

Mirė gyventojų 544 474 70 

 
11. Prisirašiusiųjų dinamika. 

    Iš viso PSPC 2017-12-31 prisirašiusių draustų pacientų buvo 22 217, 2018-12-31 – 21 
522, sumažėjo 695 gyventojais. Neturintys draustumo metų pradžioje buvo 1 559 gyventojas, o 
metų pabaigoje – 1 452, t. y. 2017-12-31 neturinčių draudžiamojo statuso gyventojų buvo 107 
mažiau. 
             Prisirašiusiųjų skaičiaus sumažėjimą lyginant su praėjusiu laikotarpiu įtakojo 
demografiniai veiksniai: 2018 metais mirė 544 pacientai, gimė 390 naujagimiai. 

  
3 lentelė. Prisirašiusiųjų gyventojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 

 

 
Amžiaus grupė 

2018 m. 2017 m. 

Gyventojų skaičius, vnt. Proc. Gyventojų skaičius, vnt. 

0-17 m. 3 688 17,14 3 894 

18-49 m. 7 309 33,96 7 763 

>50 m. 10 525 48,90 10 560 

Iš viso: 21 522  22 217 
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12. Paslaugų teikimo dinamika. 
    Prisirašiusių asmenų skaičius mažėjo, bendras apsilankymų skaičius irgi mažėjo 1 623 
apsilankymais, t. y. 1,25 %. 
   Prieinamumas pas šeimos gydytojus ne ilgiau kaip 7 kalendorinės dienas. 
 
4 lentelė. Apsilankymų pas gydytojus PSPC dinamika pagal specialistus 

 

I lygio gydytojai 
Apsilankymai, vnt. Pokytis 2018–2017 

m. 

2018 m. 2017 m. vnt. 

Šeimos gydytojai 82 980 91 351 -8 371 

Vidaus ligų gydytojai 5 899 4 975 924 

Vaikų ligų gydytojai 5 716 4 308 14 058 

Akušeriai-ginekologai 2 892 2 965 -73 

Gydytojai chirurgai 6 063 5 443 620 

Gydytojai psichiatrai 6 636 6 224 412 

Gydytojai odontologai 17 059 14 240 2 819 

Medicinos psichologai 1 252 614 638 

Iš viso 128 497 130 120 -1 623 

                  
13. Skatinamosios paslaugos. 

 Ataskaitiniais metais PSPC sumažėjo skatinamųjų paslaugų teikimas aptarnaujamiems 
gyventojams. Šių paslaugų teikimo apimtys lyginant su 2017 m. sumažėjo 0,07 proc. (33 
paslaugomis), nuo 46 391 (2017 m.) iki 46 358 (2018 m.). Paslaugų mažėjimą įtakojo prisirašiusių 
gyventojų skaičiaus mažėjimas. 

Už skatinamųjų paslaugų atlikimą 2018 metais gauta 321 084 Eur, t. y. 30 504 Eur 
daugiau nei 2017 metais – 290 580 Eur. Ankstyvojoje piktybinių navikų stadijoje diagnozuota 14 
atvejų, 12 atvejų mažiau nei 2017 metais (26 atvejai). 

14. Imunoprofilaktika. 
 Pagal skiepų kalendorių 2018 m. vaikams iki 18 m. buvo įskiepytos 3 467 vakcinų 
dozės. Iš viso skiepų kabinete įskiepytos 4 760 vakcinų dozės (iš jų 293 dozės mokamomis 
vakcinomis, gripo rizikos grupių skiepijimui 1 000 dozių ). 
5 lentelė. Skiepijimų apimtys 
 

 
 

Skiepo vakcina 

Paskiepyti asmenys, proc. 

2018 m. 2017 m. 
Skiepijamų 

asmenų sk., vnt. Paskiepytų 
asmenų skaičius, 

vnt. 
Skiepijimo 

apimtys, proc. Skiepijamų 
asmenų sk., 

vnt. 
Paskiepytų 

asmenų skaičius, 
vnt. 

tuberkuliozė 153 150 98,00 157 156 

hepatitas B  (iki 1metų) 153 78 51 157 59 

hepatitas B  (1metai) 149 143 96 173 168 
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difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo 
Haemophilus influenzae infekcija (iki 1 metų) 

153 78 51 157 59 

difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo 
Haemophilus influenzae infekcija ( 1 metai) 

149 98 66 173 93 

difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas, B tipo 
Haemophilus influenzae infekcija ( 2 metai) 

178 175 98 219 215 

difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas (6 metai) 193 180 93 201 195 

difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas  (7 metai) 240 237 99 231 229 

difterija, stabligė, kokliušas, poliomielitas (8 metai) 240 239 99,6 244 244 

difterija, stabligė, kokliušas (15 metų) 249 236 95 232 222 

difterija, stabligė, kokliušas (16 metų) 231 226 98 276 270 

difterija, stabligė, kokliušas (17 metų) 154 153 99 135 135 

tymai, epideminis parotitoas, raudonukė ( 1 metai) 149 111 74,5 173 120 

tymai, epideminis parotitas, raudonukė (2 metai) 178 177 99,4 219 217 

tymai, epideminis parotitas, raudonukė (6 metai) 193 180 93 201 195 

tymai, epideminis parotitas, raudonukė (7 metai) 240 237 99 231 229 

tymai, epideminis parotitas, raudonukė (8 metai) 240 239 99,6 244 244 

pneumokokinė infekcija (iki 1 metų) 153 86 56 157 92 

pneumokokinė infekcija (1 metai) 149 139 93 173 141 

žmogaus papilomos viruso infekcija (11 metų) 243 44 44 - - 

žmogaus papilomos viruso infekcija (12 metų) 237 85 78 - - 

Iš viso: 4024 3291 81,8 3753 3283 

 
15. Slaugos paslaugos. 

 2018 metais PSPC teikiamų slaugos paslaugų namuose skaičius sumažėjo. Pacientams, 
kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis arba nustatytas specialusis nuolatinės 
priežiūros poreikis su dideliais specialiaisiais poreikiais, buvo teikiama kraujo paėmimo, opų, 
pragulų ir žaizdų priežiūros, lašelinės infuzijos, gleivių išsiurbimo paslaugos. 
6 lentelė. Slaugos paslaugų namuose teikimas 

 
Rodiklis 

Paslaugos Pokytis 2018-
2017 m. 

2018 m. 2017 m. vnt. 

Slaugos paslaugos namuose 4 328 4 752 -424 

Asmenų, turinčių nuolatinės slaugos poreikius, 
skaičius (ataskaitinio laikotarpio paskutinei 
dienai) 

570 624 -54 
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 2018 metais Socialinės globos padalinyje funkcionavo 24 lovos. Per 2018 metus  

padalinyje buvo suteikta globos paslaugų 36  asmenims. 
 PSPC Meškuičių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje iki liepos 1 dienos 

funkcionavo 40 slaugos lovų, gydėsi 89 ligoniai. 2018 metais atlikti 5225 lovadieniai, lovos 
funkcionavimas – 130,6. 

16. Burnos higiena. 
PSPC burnos higiena atliekama rankiniu būdu, naudojant odontologines medžiagas ir 

vienkartines priemones, ir profesionali burnos higiena – su ultragarsiniu skaleriu, atliekamos 
procedūros su sodapūte. 

7 lentelė. Suteiktos burnos higienos paslaugos 

 

Rodiklis 
Paslaugos Pokytis 2018-

2017 m. 

2018 m. 2017 m. vnt. 

Priimtų pacientų skaičius 2 177 3 814 -1 637 

Atlikta profesionali burnos higiena (pacientų skaičius) 1 412 2 800 -1 388 

Atliktas dantų silantavimas (vaikų skaičius) 797 894 -97 

Atliktas dantų silantavimas (dantų skaičius) 1 261 1 089 172 

Dantys padengti fluoro laku (pacientų skaičius) 181 120 61 

Dantys padengti fluoro laku (dantų skaičius) 563 312 251 
 

17. Prevencinių programų vykdymas. 
 Prevencinės programos vykdomos vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais 
prevencinių programų įgyvendinimo reikalavimus. 
8 lentelė. Prevencinių programų vykdymo analizė 

 

Prevencinės programos 
 

2018 m. 
 

2017 m. 
Poky

tis 
2018-
2017 
m. 

Vnt. 

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinė programa, iš jų: 
- informacinio lapelio įteikimas 
- tepinėlio paėmimas ir rezultatų įvertinimas 

1793 
 

1109 
684 

1604 
 

1020 
584 

189 
 

89 
100 

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos prevencinė 
programa 

665 573 92 

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio prevencinė 
programa 

490 653 -163 

Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos 
grupei prevencinė programa 

2315 2206 109 
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Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos prevencinė 
programa 

1812 1481 331 

 
 Per 2018 metus prevencinių programų ir skatinamųjų paslaugų skaičius didėjo. Padidėjo 
gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinės programos, priešinės liaukos vėžio ankstyvosios 
diagnostikos prevencinės programos, asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos 
grupei prevencinės programos, storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos prevencinės 
programos rodikliai. Sumažėjo mamografinės patikros dėl krūties vėžio prevencinės programos 
rodiklis. 

18. Uždaviniai 2019 metams: planuojama, pritarus įstaigos steigėjui, teikti slaugos 
paslaugas cukriniu diabetu sergantiems pacientams. 
 

IV SKYRIUS 
PACIENTŲ PASITENKINIMO TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS LYGIS 

 
19. 2018 metais buvo gauti keturi pacientų nusiskundimai įstaigos teikiamomis 

paslaugomis. Du skundai nepagrįsti, du skundai pagrįsti, dėl šeimos gydytojų etikos normų 
pažeidimų. Visi pacientų nusiskundimai buvo aptarti gydytojų ir slaugytojų pasitarimuose. 
 Laikotarpiu nuo 2018-02-19 iki 2018-03-20 buvo vykdoma pacientų apklausa.  
Apklausos tikslas – užtikrinti informacijos rinkimą apie pacientų pasitenkinimą gautomis  asmens 
sveikatos priežiūros paslaugomis, jų savalaikiškumą, prieinamumą. Apklausoje dalyvavo 122 
asmenys. 
 Susisteminus anketų duomenis, nustatyta, kad 85 procentai pacientų yra patenkinti 
įstaigos teikiamomis paslaugomis: 83,6 procentai apklaustųjų yra patenkinti PSPC gydytojų darbu; 
86,8 procentai apklaustųjų yra patenkinti slaugytojų darbu; 67,2 procentai gyventojų atsakė, kad 
gydytojai suprantamai suteikė svarbią informaciją; 69,6 procentai apklaustų gyventojų pasisakė, kad 
slaugytojai suprantamai suteikė svarbią informaciją; 66,3 procentai gyventojų atsakė, kad jautė 
personalo pagarbą jų vizito metu; 72,1 procentų apklausų gyventojų yra patenkinti registratūros 
darbu. Pagal gyventojų apklausos rezultatus 8,9 procentai gyventojų neigiamai įvertino visus 
anketoje pateiktų klausimų punktus. 
 Gerinant pacientų prieinamumą pas gydytojus yra vykdoma pacientų eilių stebėsena, 
nuo 2018 m. balandžio 1 d. pakeistas Kuršėnų poliklinikos darbo laikas, dirbama pirmadieniais – 
penktadieniais nuo 7.00 val. iki 19.00 val. Todėl eilės pas gydytojus sutrumpėjo, patogesnis 
paslaugų prieinamumas. 2018 metais  eilės pas šeimos gydytojus buvo iki 7 kalendorinių dienų. 

20. Uždaviniai 2019 metams: gerinti informacijos pateikimą visuomenei sveikatos 
išsaugojimo ir ligų profilaktikos klausimais, nuolat atnaujinant informaciją įstaigos skelbimų 
lentose, stenduose, įstaigos internetiniame puslapyje. Vykdyti pacientų apklausą dėl teikiamų 
paslaugų kokybės. 

V SKYRIUS 
TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS IR 

INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA 
 

21. Siekiant pagerinti ir užtikrinti saugias pirminės asmens sveikatos priežiūros 
paslaugas bei užtikrinti Lietuvos higienos normas HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. 
Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2012-10-19 įsakymu Nr. V-946 PSPC padaliniuose 2018 metais buvo atlikti patalpų remonto darbai, 
įsigyta medicininė įranga ir baldai. 
 Kuršėnų poliklinikoje atliktas dalies pastato, 174 m2 plote remontas: suremontuoti 5 
gydytojų kabinetai, 2 procedūriniai kabinetai, rūbinė, tualetas, koridorius. Suremontuotos sienos, 
lubos, grindys, naujai pakeista elektros instaliacija, nutiesti nauji signaliniai kabeliai, atnaujinti 
sanitariniai mazgai, pakeistos naujos durys, sumontuota nauja šilumos mazgo sistema ir kt.   
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 Bazilionų ambulatorijoje suremontuotas procedūrinis kabinetas, gydytojo kabinetas, 
koridorius, pagalbinės patalpos, medicininių atliekų patalpa, pakeista vandentiekio sistema (55 m. 
vamzdyno), atnaujintas pandusas. 
 Meškuičių ambulatorijoje, pacientų patogumui procedūrinis kabinetas perkeltas į 
ambulatorijos I aukštą. Atliktas vidaus patalpų remontas: suremontuoti gydytojų kabinetai, 
procedūrinis kabinetas, koridoriai, registratūra, naujai įrengtas ginekologinis kabinetas. 
Suremontuotos sienos, lubos, grindys, apšvietimo, elektrotechnikos, atnaujinti sanitariniai mazgai, 
sumontuotos naujos durys ir kt.  Kabinetai ir pacientų laukiamieji aprūpinti naujais baldais, prie visų 
kabinetų pakabintos naujos informacinės lentelės. 
 Šakynos ambulatorijoje atlikti remonto darbai 45 m2 plote: pakeisti 2 nauji plastikiniai 
langai, suremontuotas koridorius, patalpos skirtos ambulatorinių pacientų kortelių laikymui, 
įrengtas darbuotojų persirengimo-poilsio kambarys, aprūpintas naujais baldais. Suremontuotos 
sienos, lubos, grindys, naujai pakeista elektros instaliacija, sumontuotos naujos durys. 
 Kairių gydytojo kabineto patalpose atliktas remontas: suremontuotos ir perdažytos 
koridoriaus, kabineto ir pagalbinių patalpų sienos. 
 Kužių ambulatorijoje lauke prie panduso įrengti nauji turėklai. 
 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2013-07-18 įsakymu 
Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 Medicininių atliekų tvarkymo saugos 
reikalavimai“ Kuršėnų poliklinikoje ir PSPC padaliniuose įrengtos medicininių atliekų laikymo 
patalpos, ir aprūpintos šaldikliais medicininių atliekų laikymui. PSPC lėšomis nupirkti 9 nauji 
šaldikliai. 
 Kuršėnų poliklinikos odontologijos skyriaus burnos higienisto darbo sąlygoms pagerinti 
buvo įsigytas naujas ultragarsinis skaleris. 
 Visi patalpų remonto darbai buvo atlikti PSPC darbuotojų. Statybinėms medžiagoms 
išleista 7 797,58 eurai, dalis statybinių medžiagų buvo naudojama, kurios buvo įsigytos 2017 metų 
pabaigoje. Naujos šilumos mazgo sistemos įsigijimui ir montavimui išleista 10 406,00 eurai. 
Ultragarsinis skaleris įsigytas už 2 968,13 eurų. 
 Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-22 įsakymu Nr. A-
1611 „Dėl lėšų skyrimo viešajai įstaigai Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui“ buvo 
skirta lėšų suma 21 906,00 eurų. Lėšų naudojimo tikslinė paskirtis-PSPC modernizavimui ir 
medicininės įrangos įsigijimui. Lėšos buvo panaudotos išlaidoms padengti: Kuršėnų poliklinikos 
naujos šilumos mazgo sistemos įsigijimui ir montavimui  10 406,00, Kuršėnų poliklinikos remonto 
projektavimo darbams atlikti, pagal projektą Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-61-0002-1 500,00 eurų. PSPC 
patalpų remontui 7 000,00 eurų. Ultragarsinio skalerio įsigijimui 3 000,00 eurų. 
 2018-08-01 buvo pradėtas vykdyti projektas Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, 
gerinančių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze 
sergantiems pacientams, įgyvendinimas“. Projekto vykdymo trukmė trys metai. 

22. Uždaviniai 2019 metams. 
 Siekiant gerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą 
Šiaulių rajono Pirminės sveikatos priežiūros centre 2018 metais pradėtas vykdyti 2014-2020 metų 
Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos projektas Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-61-0002. 
Projekto metu bus remontuojamos gydymo patalpos, įsigyjami baldai ir medicininė įranga, 
įsteigiamas priklausomybės nuo opioidų pakaitinio gydymo kabinetas. Tikėtina, kad įgyvendinus 
projektą Šiaulių rajono gyventojams bus teikiamos saugios, kokybiškos, savalaikės ir efektyvios 
pirminės sveikatos priežiūros paslaugos. Įgyvendinant projektą bus siekiama mažinti sveikatos 
netolygumus, skatinti sveikesnį gyventojų senėjimą, sudaryti sąlygas teikti pakaitinio gydymo 
paslaugas. Tikimasi, kad didės vidutinis tikslinių teritorijų gyventojų apsilankymų pas pirminės 
sveikatos priežiūros paslaugas teikiančius gydytojus skaičius, mažės tikslinių teritorijų pacientų, 
siunčiamų tretinio lygio konsultacijoms. 

 Kuršėnų poliklinikoje adresu J. Basanavičiaus g. 18, Kuršėnai, Šiaulių r., bus 
remontuojami šeimos gydytojų, gydytojų specialistų, procedūriniai kabinetai, sanitariniai mazgai, 
pacientų laukiamieji, tambūras, koridoriai. Remontuojamos patalpų sienos, lubos, grindys,  elektros 
instaliacija, nutiesti nauji signaliniai kabeliai, pakeistos naujos durys, apšvietimo, elektrotechnikos 
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ir kt. Remontuojamas plotas numatytas apie 335 m2. Bus suremontuota šešiolika kabinetų, du 
koridoriai - laukiamieji ir vienas tambūras – laukiamasis. Minėtas patalpas būtina remontuoti, nes 
esama patalpų būklė neatitinka higienos normų reikalavimų. Atlikus patalpų remontą bus 
užtikrinamas saugus paslaugų teikimas. 
 2019 metais bus įsigyjami baldai gydytojų kabinetams ir medicininė įranga šeimos 
gydytojams, gydytojams odontologams, gydytojams specialistams (ginekologai, chirurgai, 
psichiatrai), procedūrinių kabinetų teikiamų paslaugų kokybės gerinimui. Medicininės įrangos ir 
baldų įsigijimas yra būtinas, kadangi šiuo metu esanti medicininė įranga ir baldai yra pasenę, 
susidėvėję, trūksta kai kurios įrangos bei baldų, kas įtakoja nepakankamą ir ne itin kokybišką 
medicininių paslaugų teikimą Šiaulių rajono gyventojams. Įsigijus naują medicininę įrangą ir baldus 
bus užtikrintas saugus ir kokybiškas paslaugų teikimas Šiaulių rajono gyventojams. Įsigyjama 
medicininė įranga atitiks žmonių su negalia reikalavimams, kurios šiuo metu įstaiga neturi. Projekto 
biudžetas 229 105,05 eurų. Projektas vykdomas su partneriais VšĮ Šiaulių rajono Gruzdžių 
ambulatorija ir Šiaulių rajono savivaldybe. Gruzdžių ambulatorijai skirtos finansavimo lėšos sudaro 
18 211,06 eurų, Šiaulių r. PSPC skirtos finansavimo lėšos 210 893,99 iš jų Kuršėnų poliklinikos 
patalpų remontui skirta 72 943,01, PSPC medicininei įrangai ir baldams įsigyti 134 368,14 eurų. 
Projektą planuojama baigti iki 2019 metų gruodžio mėn. 31 d. 
 Siekiant pagerinti ir užtikrinti saugias pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei 
užtikrinti Lietuvos higienos normas HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų 
kontrolės reikalavimai“ patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012-10-19 
įsakymu Nr. V-946 PSPC 2019 metais planuoja  Kuršėnų poliklinikoje atlikti dalies pastato, apie 
227 m2 plote vidaus patalpų remontą: suremontuoti poliklinikos registratūrą, dvi laiptines, tambūrus 
pirmame ir antrame aukštuose, šiuo metu eksploatuojamus procedūrinius kabinetus, pirmame aukšte 
įrengti darbuotojų persirengimo ir poilsio kambarį. Bus suremontuotos sienos, lubos, grindys, naujai 
pakeista elektros instaliacija, nutiesti nauji signaliniai kabeliai, pakeistos naujos durys, registratūroje 
planuojama įsigyti naujus darbo stalus. Remonto darbai pradėti vykdyti nuo 2019-02-18, šiuo metu 
remontuojamos registratūros patalpos. 
 Meškuičių socialinės globos padalinyje suplanuota atlikti virtuvės patalpų remontą. Bus 
suremontuotos maisto ruošimo cecho, maisto gamybos patalpos, maisto sandėlių, darbuotojų 
persirengimo, koridorių patalpų sienos, lubos, grindys, sanitariniai mazgai, nuotekų sistema, 
elektros instaliacija,  pakeistos naujos lauko ir vidaus durys, apšvietimo, elektrotechnikos ir kt. 
Remonto darbai pradėti 2019-02-18, planuojama baigti iki 2019-04-19. Remonto darbus finansuoja 
Šiaulių rajono savivaldybė. 
 2019 metais planuojama naujuose patalpose (buvusi Dirvonėnų kaimo mokykla), atlikus 
remonto darbus ir pritaikius medicininių paslaugų teikimui keliamiems reikalavimams įrengti 
Dirvonėnų medicinos punktą. Naujose patalpose planuojama įrengti gydytojo kabinetą, procedūrinį  
kabinetą, pacientų laukiamojo patalpas, medicininių atliekų patalpą, tualetus pritaikytus žmonėms 
su negalia, įrengti naują atskirą įėjimą į med. punktą, pandusą neįgaliesiems, aikštelę prie įėjimo į 
med. punktą. Būsimo medicinos punkto patalpų plotas planuojamas apie 63 m2 .  Remonto darbai 
bus finansuojami Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis. 

2018 metais liepos mėn. pradėtas kapitalinis remontas dalies patalpų (II aukštas) esančių 
adresu Šiaulių r. Meškuičių miestelis, Rupeikių g. 27 (buvusios slaugos ligoninės patalpos), keičiant 
(papildant) paskirtį iš gydymo į gyvenamosios paskirties (įvairių socialinių grupių asmenims). 
Projektas planuojamas baigti 2019 metais birželio mėn.   

 
VI SKYRIUS 

PERSONALAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 
 

23. Per 2018 metus į PSPC buvo priimti 23 darbuotojai. Darbo sutartys nutrauktos su  
46 darbuotojais. 
Įstaigoje 2018 m. gruodžio 31 d. dirbo 160 darbuotojų. 
 Gydytojų 36: šeimos – 17 (1 iš jų vaiko priežiūros atostogose),  vidaus ligų – 1, vaikų 
ligų - 2, chirurgų –2, gydytojų psichiatrų – 2; akušerių ginekologų – 2, gydytojų odontologų – 10. 



11 
 Kitas personalas 9, iš jų psichologų – 3 (1 iš jų vaiko priežiūros atostogose), vyriausioji 
slaugos administratorė – 1, užimtumo specialistas – 1, socialinių darbuotojų – 4 (2 iš jų  vaiko 
priežiūros atostogose). 
 Slaugos specialistų 61, iš jų: slaugytojų – 47 (2 iš jų vaiko priežiūros atostogose), 
psichikos sveikatos slaugytojų – 2;  akušerių – 2,  radiologijos laborantė – 1,  gydytojų odontologų 
padėjėjų – 7, burnos higienisčių – 2. 
 Administracijos ir ūkio personalo –  54 darbuotojai. 
 
9 lentelė. Darbuotojų ir etatų skaičius 

 

Rodiklis 2018-01-01 2018-12-31 
Darbuotojų skaičius 183 160 
Etatų skaičius 171, 75 144 

 
 Įstaigos vadovas vykdo PSPC įstatuose, pareiginėje instrukcijoje numatytus uždavinius, 
organizuoja įstaigos veiklą. 
 Įstaigos vadovo darbo užmokestis ir socialinis draudimas per metus – 19 987,84 Eur. 
 PSPC darbuotojų 2018 m. kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudarė 2 655,09 Eur, 
komandiruočių sąnaudos sudarė 34,79 Eur. 
  Tobulindami medicinos personalą ir pasidalindami profesine patirtimi, žiniomis bei 
įgūdžiais kiekvieną mėnesį įstaigoje organizavome gydytojų susirinkimus. Kvalifikaciją 2018 m. 
kėlė 9 medicinos ir 6 kito personalo darbuotojai. 
 

VII SKYRIUS 
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTRA 

 
24. Siekiant geresnių darbo rezultatų 2018 metais pardėtas naujos informacinės 

sistemos diegimas. Pasirinkta medicinos informacinė sistema FOXUS, 2018-12-06 pasirašyta 
sutartis ir pradėtas jos diegimas. Pradėta vykdyti elektroninė pacientų registracija, darbuotojų darbo 
krūvių apskaita. 2018 metais išrašyta 56 procentai visų kompensuojamųjų vaistų ir medicinos 
pagalbos priemonių elektroninių receptų. 

Darbuotojai mokomi kurti ir formuoti dokumentus. 
Toliau vystomas e-sveikatos projektas (elektroninių vairuotojų pažymėjimų, vaiko 

sveikatos pažymų, siuntimų išdavimas). 
Atnaujinta įstaigos internetinė svetainė. Sukurta įstaigos darbuotojams skirta informacinė 

sistema (IT problemų registravimui, viešųjų pirkimų vystymui). 
Atnaujintas interneto tiekimas, nepriklausantis nuo kitų įstaigų, tuo išvengiant 

nenumatytų problemų. 
 Informacinių technologijų platėjantis spektras prisideda prie geresnės kokybės sveikatos 

priežiūros paslaugų plėtojimo. Informacinių sistemų sprendimai suteikė galimybes tobulinti 
sudėtingų struktūrų valdymą, administravimą visais lygiais, taupyti pacientų ir personalo darbo 
laiką, supaprastinti ir optimizuoti statistinę bei buhalterinę apskaitą. 

25. Uždaviniai 2019 metams: 
25.1. Pilnas informacinės sistemos FOXUS įdiegimas PSPC struktūriniuose 

padaliniuose; 
25.2. elektroninių dokumentų išrašymas ne mažiau 95 procentai; 
25.3. elektroninių įrankių, skirtų darbuotojų darbo optimizavimui, kūrimas; 
25.4. kompiuterinės įrangos naujinimas; 
25.5. kibernetinio saugumo PSPC užtikrinimas. 

 
VIII SKYRIUS 

AUDITO REKOMENDACIJŲ PLANO ĮGYVENDINIMAS 
 



12 
26. Šiaulių rajono savivaldybės administracijos 2018 m. sausio 25 d.  įsakymu Nr. A- 

109 “Dėl rekomendacijų įgyvendinimo plano tvirtinimo” patvirtintas 2016 m. atlikto audito 
nustatytų trūkumų įgyvendinimo planas. Nurodyta įvykdyti 47 rekomendacijas. Per 2018 metus 
audito rekomendacijų planas įvykdytas. Patvirtinta nauja PSPC struktūra, Įstatai. Patvirtinti PSPC 
kolegialių valdymo ir administracijos darbo reglamentai. Atnaujinti PSPC vidaus dokumentai: 
patvirtinta nauja Darbo apmokėjimo tvarka,  Finansų, Kontrolės tvarkų aprašai. Paruošti nauji  
darbuotojų pareiginiai nuostatai. 
 Atsižvelgus į 2018 metų kontrolės ir audito rekomendacijas ir įvertinus ekonominę 
naudą, teisės aktų nustatyta tvarka, buvo nurašyti keturi įstaigoje nebenaudojami automobiliai. Trys 
automobiliai parduoti viešajame aukcione, vienas automobilis susitarimo pagrindu perduotas 
Šiaulių rajono savivaldybės administracijai. Už aukcione parduotus automobilius aukciono 
laimėtojas į įstaigos sąskaitą pervedė 990,00 eurų. 
 

IX SKYRIUS 
KORUPCIJOS PREVENCIJA 

   
27. Patvirtintas korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas, 

paskelbtas internetinėje svetainėje.  Paskirtas asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos 
vykdymą. 
 Siekiant skaidrumo, atliekami elektroniniai viešieji pirkimai per CVPIS, CPOLT. Įstaigos 
informacijos skelbimo vietose paskelbta informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio teisės 
pažeidimus bei nuoroda kur galima kreiptis dėl korupcijos apraiškų. Atliekama anoniminė pacientų 
apklausa apie teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą. 
 

X SKYRIUS 
 ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ 

 METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE 
 

28. Dalininko vertė finansinių metų pabaigoje – 95 108,68 euro. Dalininko kapitalas 
per 2018 metus nesikeitė. 

XI SKYRIUS 
 INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ  ILGALAIKĮ TURTĄ PER 

 FINANSINIUS METUS 
   

29. 2018  metais buvo pirkta ilgalaikio turto už 3 468  eurus. 
 

XII SKYRIUS 
ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO 

 DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS IŠMOKOMS 
 

30. Darbo užmokestis kolegialiems organams nemokamas, nes dirba visuomeniniais 
pagrindais. 

XII SKYRIUS 
ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKAMOS SU ĮSTAIGOS DALININKAIS 

 SUSIJUSIEMS ASMENIMS 
 

31. 2018  metais su viešosios įstaigos dalininkais susijusiems asmenims išlaidų 
išmokėta nebuvo. 

_____________________________ 


