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VADOVO ŽODIS

Viešoji  įstaiga  Šiaulių  rajono  pirminės  sveikatos  priežiūros  centras  yra  Lietuvos
nacionalinės sveikatos sistemos Šiaulių rajono savivaldybės įsteigta viešoji sveikatos priežiūros  ne
pelno siekianti įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas.

2020 m. įstaiga sėkmingai tęsė 2019 m. pradėtą įgyvendinti ES finansuojamą projektą
„Pirminės  sveikatos  priežiūros  paslaugų  kokybės  gerinimas  ir  prieinamumo didinimas  tikslinių
grupių  gyventojams  Šiaulių  rajone“.  Įgyvendinus  dalį  projekto  darbų,  įstaigai  savo  lėšomis
prisidėjus  prie  Kuršėnų  poliklinikos  remonto  darbų,  buvo  atnaujintos  įstaigos  patalpos,  labai
pagerino darbo sąlygas medicinos darbuotojams ir padidino įstaigos patrauklumą.  Darbai tęsiami ir
planuojami  2021 metais.

2020 m. įstaigos finansinis rezultatas teigiamas. Lėšas, gautas iš privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžeto  pagal  sutartį  su Šiaulių teritorine ligonių kasa,  mokamas medicinines
paslaugas bei lėšas, gautas iš Šiaulių rajono savivaldybės ir kitų šaltinių, įstaiga naudojo racionaliai
bei taupiai, išsaugodama sveikatos priežiūros  paslaugų kokybę bei prieinamumą.

Pandemijos laikotarpiu kaip ir visoms gydymo įstaigoms Šiaulių r. PSPC teko susidurti
su iššūkiais, valdant  COVID-19 (koroniviruso) pandemiją. Atsižvelgiant į sunkią epidemiologinę
situaciją  dėl  koronaviruso  (COVID-19)  plitimo  Lietuvoje,  vadovaujantis  operacijų  vadovo
sprendimais 2020 m. mažėjo ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų. Didelė dalis
paslaugų buvo teikiamos nuotoliniu būdu. Epidemiologinei situacijai pagerėjus, įstaiga laipsniškai
didino teikiamų   paslaugų apimtis.

Vadovaudamiesi Šiaulių  rajono  savivaldybės  administracijos  direktoriaus  2021  m.
vasario 22 d. įsakymu Nr. A-292 įstaigos darbuotojai prevenciškai, kas savaitę testavo dėl COVID-
19 ligos  (koronaviruso  infekcijos)  įstaigos,  socialinės  globos  padalinio  ir  Aukštelkės  socialinių
globos  namų  darbuotojus.  Taip  pat  įstaigos  medicinos  personalas  vyko  dirbti  į  Šiaulių  miesto
mobilųjį punktą aptarnauti Šiaulių rajono gyventojus.

VšĮ  Šiaulių  rajono  PSPC sėkmingai  bendradarbiauja  su  kitomis  įstaigomis:  Šiaulių
rajono savivaldybe, Šiaulių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuru,  Užimtumo tarnyba,
Šiaulių rajono savivaldybės viešąja  biblioteka bei su Šiaulių Rotary klubu „Harmonija“.

Šiaulių  rajono  PSPC rezultatams,  iššūkiams,  susijusiems  su  COVID-19  pandemijos
laikotarpiu, įveikti  didelę reikšmę turėjo viso kolektyvo susitelkimas ir konstruktyvus darbas.



I SKYRIUS
ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 Viešoji  įstaiga Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – PSPC)
teikia Šiaulių rajono gyventojams pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros bei socialinės globos
paslaugas.

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

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

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.

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, mažinti žmonių sergamumą ir mirtingumą.

Pagrindiniai veiklos kiekybiniai uždaviniai:
1. teigiamas finansinis rezultatas;
2. darbo užmokesčio didinimas specialistams, teikiantiems asmens sveikatos priežiūros

paslaugas,  socialinės globos padalinio darbuotojams, prioritetą teikiant mažiausiai  uždirbantiems
specialistams.

Pagrindiniai veiklos kokybiniai uždaviniai:
1. organizuoti ir teikti kvalifikuotas pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros

paslaugas;
2.  siekti  optimalių  diagnostikos,  gydymo  ir  ligų  prevencijos  rezultatų,  atitinkančių

pacientų poreikius;
3.  asmens  sveikatos  priežiūros  paslaugas  teikti  su  mažiausia  rizika  paciento  ir

darbuotojų sveikatai, racionaliai naudoti ligonių sveikatos priežiūrai skirtus išteklius bei nekenkti
aplinkai;

4.  palaikyti  esamas  bei  diegti  naujas  informacines  technologijas,  siekiant  palaikyti
e. sveikatos sistemą.



II SKYRIUS
2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS

1 lentelė. Įstaigos 2020 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimas

Veiklos pavadinimas
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kriterijai

Pastabos,
komentarai

Dalyvauti prevencinėje
smurtinio elgesio

mažinimo programoje
II–IV ketv. SB 213,78

Programoje
dalyvaujančių

asmenų skaičius
(vnt.)

21

Gautas
apmokėjimas iš

SB

Modernizuoti sveikatos
priežiūros įstaigas

II–IV ketv. -

Modernizuotų
sveikatos

priežiūros įstaigų
skaičius (vnt.)

-

Padalinių
atnaujinimas.
Finansavimas

negautas

Modernizuoti sveikatos
priežiūros įstaigas

II–IV ketv.

37894,96
(ES 12894,96
SB 25000,00)

 

Modernizuotų
sveikatos

priežiūros įstaigų
skaičius (vnt.)

1

Kabinetų
įrengimas
Kuršėnų

poliklinikoje
atliktas gavus
finansavimą iš

ES, SB,
įstaigos lėšų

skirta 6152,35
Eur.

Modernizuoti sveikatos
priežiūros įstaigas

II–IV ketv. -

Modernizuotų
sveikatos

priežiūros įstaigų
skaičius (vnt.)

-

Kuršėnų
poliklinikos

pastato pamatų
remontas.

Finansavimas
negautas

Modernizuoti sveikatos
priežiūros įstaigas

II–IV ketv. -

Modernizuotų
sveikatos

priežiūros įstaigų
skaičius (vnt.)

-

Oro
kondicionavimo

sistemos
įrengimas.

Finansavimas
negautas

Modernizuoti sveikatos
priežiūros įstaigas

II–IV ketv. -

Modernizuotų
sveikatos

priežiūros įstaigų
skaičius (vnt.)

-

Gydymo
paskirties patalpų

pritaikymas
neįgaliesiems.
 Finansavimas

negautas
Remti nuostolingai

veikiančių medicinos
II–IV ketv.     SB 46230,00

Veiklos rėmimo
įgyvendinimas,

Priemonė
įgyvendinta



punktų, ambulatorijų,
šeimos gydytojų
kabinetų veiklą

(proc.)
100

gavus
finansavimą iš

SB

Įsigyti ir atnaujinti
medicininę įrangą

I–IV ketv.
77497,98

(ES 76373,51
SB 1124,47)

Įsigytos ir
atnaujintos
medicininės

įrangos skaičius
(vnt.)
181

Priemonė
įgyvendinta

gavus ES, SB
finansavimą
įstaigos lėšų

skirta 2720,31
Eur.

Atnaujinti materialinę
bazę (įstaigos baldus)

II–IV ketv.

26099,81
(ES 22184,83
SB 1957,49
VB 1957,49)

Įsigytų ir atnaujintų
baldų skaičius

(vnt.)
26

Priemonė
įgyvendinta

gavus ES, SB,
VB finansavimą,

įstaigos lėšų
skirta 1659,80

Eur.

Įsigyti ir atnaujinti
kompiuterinę techniką ir

įrangą
II–IV ketv. -

Įsigytos
kompiuterinės

įrangos,
programinės

įrangos skaičius
(vnt.),

79                

Priemonių gauta
iš kitų šaltinių už

371,00 Eur,
įstaigos lėšų

skirta 1617,73
Eur.

Teikti paramą
atvykstantiems dirbti į
Šiaulių rajono PSPC

gydytojams,
specialistams

II–IV ketv. -

Paskatintų asmenų,
kurie atvyko dirbti
į VšĮ Šiaulių rajono

PSPC skaičius,
-

Finansavimas
negautas

Tobulinti VšĮ Šiaulių
rajono PSPC Socialinės

globos padalinio
darbuotojų ir kitų

padalinių socialinių
darbuotojų bendrąsias

kompetencijas ir
gebėjimus

II–IV ketv.
SB 307,00

Suorganizuotų
renginių skaičius

(vnt.),  
10

Priemonė
įgyvendinta

gavus
finansavimą iš

SB

Organizuoti renginius
(mokymus, kursus,
seminarus), skirtus

Šiaulių rajono PSPC
darbuotojų bendrosios

kompetencijos ir
gebėjimų tobulinimui

II–IV ketv. SB 3057,82

Suorganizuotų
mokymų, kursų
skaičius (vnt.),

11

Priemonė
įgyvendinta

gavus
finansavimą iš

SB

III SKYRIUS
 ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATAI, JŲ VERTINIMAS

Įstaiga  2020 metais  pasiekė  šias  Lietuvos nacionalinės  sveikatos  sistemos viešųjų ir



biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo
rodiklių  2020  metų  siektinas  reikšmes,  patvirtintas  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos
ministro 2018 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-554.

2 lentelė. Įstaigos 2020 metų veiklos rezultatai

Eil.
Nr.

Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai (toliau –
rodiklis)

Pirminio lygio asmens sveikatos
priežiūros paslaugas teikiančios

LNSS viešosios įstaigos
(išskyrus nurodytas šios lentelės

3–5 skiltyse)****

Siektina reikšmė

1 2 3
I Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai:

1.
Įstaigos  praėjusių  metų  veiklos  rezultatų
ataskaitoje  nurodytas  pajamų  ir  sąnaudų
skirtumas (grynasis perviršis ar deficitas)

Veiklos rezultatas 2020 metų
pabaigoje – 663,13 Eur perviršis

2. Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis 126  %

3. Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis
2020 m. įstaigos sąnaudų

valdymo išlaidoms dalis  2,59 %.

4.
Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio
įstaigos biudžeto

 0,07

II Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai:

1.

Įstaigoje taikomos kovos su korupcija  priemonės,
numatytos  sveikatos  apsaugos  ministro
tvirtinamoje Sveikatos priežiūros srities korupcijos
prevencijos programoje

Suteiktas skaidrios asmens
sveikatos priežiūros įstaigos

vardas

2.

Informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis
(pacientų elektroninės registracijos sistema, įstaigos
interneto  svetainės  išsamumas,  darbuotojų  darbo
krūvio apskaita, įstaigos dalyvavimo elektroninėje
sveikatos sistemoje mastas)

1. ASPĮ,  išrašant  e.  receptus,
vaistų  sąveikų  tikrinimo
funkcionalumą  naudoja  pilna
apimtimi;

2. ASPĮ  nėra  IPR  IS  dalyvis.
(Sutartis  sudaryta,  tačiau  dėl
funkcionalumo  ir  tikslumo
Įstaiga  naudoja  FOXUS
sistemą)

2. Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius 1
III Papildomi veiklos rezultatų vertinimo  rodikliai:
1. Absoliutaus likvidumo rodiklis 1,01

Įstaigos finansai.
Iš viso per ataskaitinį laikotarpį gauta  2768416,00 Eur pagrindinės veiklos pajamų.



 3 lentelė. Įstaigos pajamos pagal šaltinius.

Straipsniai
2020 m. 2019 m.

Suma % Suma

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS 2768416,0 100,0 2459003,0

Finansavimo pajamos: 307488,0 11,11 201416,0

Iš valstybės biudžeto 88614,0 3,20 45297,0

Iš jų:  valstybės tikslinė dotacija – socialinės 
globos padalinys

57791,0 2,09 41487,0

Iš Ekstremalių situacijų centro apsaugos 
priemonės

12894,0 0,47 0,0

Apsaugos priemonės mobiliai komandai 8702,0 0,31 0,0

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 0,0 0,0 173,0

ES projektas – ilgalaikio turto nusidėvėjimas 297,0 0,01

ES projektas – įranga,  poliklinikos remonto 
darbai

1726,0 0,06 3637

Prastovų kompensavimas karantino 
laikotarpiu (Užimtumo tarnyba)

7204,0 0,26 0,0

Iš savivaldybės biudžeto: 124976,0 4,51 50968,0

Iš jų: socialinės globos padalinys 50359,0 1,82 40210,0

Psichikos projektas „Streso atpažinimas. 
Biblioterapija – streso įveikos metodas“

1000,0 0,04 0,0

Apsaugos priemonės 15665,0 0,63 0,0

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 7116,0 0,26 7121,0

Įstaigos modernizavimas 25000,0 0,90 0,0

ES projektas – ilgalaikio turto nusidėvėjimas 297,0 0,01 0,0

ES projektas – įranga  poliklinikos  patalpų 
remonto darbai

1583 0,06 3637,0

Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių 
organizacijų lėšų:

24603,0 0,89 42203,0



Iš jų:  ilgalaikio turto nusidėvėjimas 3365,0 0,12 980,0

Poliklinikos patalpų remontas 10961,0 0,44 41223,0

Įrangos (trumpalaikio turto) įsigijimas 7925,0 0,29 0,0

Kitos išlaidos pagal fiksuotą projekto 
vykdymo normą

1627,0 0,06 0,0

Prastovų kompensavimas karantino 
laikotarpiu, Užimtumo tarnyba

248,0 0,01 0,0

Iš kitų finansavimo šaltinių: 69295,0 2,50 62948,0

Iš jų: ilgalaikio turto nusidėvėjimas 455,0 0,02 465,0

Apsaugos priemonės mobiliai komandai 30,0 0,00 0,0

Vakcinos 64266,0 2,32 62483,0

TLK, padidinto darbo užmokesčio už 
tiesioginį darbą su pacientais, kuriems 
nustatytas COVID-19 kompensavimas

4544,0 0,16 0,0

Pajamos už suteiktas paslaugas: 2460928,0 88,89 2257587,0

TLK 2091689,0 75,56 1968589,0

Mokami skiepai 33948,0 1,23 15224,0

Odontologų mokamos paslaugos 43778,0 1,58 48231,0

Mokamos paslaugos 41517,0 1,50 53537,0

Socialinės globos paslaugos (80%) 198949,0 7,19 121514,0

Nuostolingi punktai 46230,0 1,67 46812,0

Už parengtas išvadas, vertinant asmenų 
gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimant 
kasdieninius sprendimus

3744,0 0,14 3680,0

Kita veikla 1073,0 0,04 0,0

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS 2767753,0 100,0 2411480,0

Darbo užmokesčio 2250024,0 81,29 1940007,0

Socialinio draudimo 42628,0 1,54 36999,0

Nusidėvėjimo ir amortizacijos

(2020 m. įsigyta ilgalaikio turto už 92504,0 
Eur)

20093,0 0,73 14360,0

Komunalinių paslaugų ir ryšių 62627,0 2,26 74921,0



Komandiruočių 1319,0 0,05 1326,0

Transporto 8349,0 0,30 13907,0

Kvalifikacijos kėlimo 3365,0 0,12 3029,0

Patalpų remonto ir eksploatavimo 44047,0 1,59 60548,0

Sunaudotos atsargos: 254790,0 9,21 177022,0

Maistas 22381,0 0,81 13983,0

Medikamentai (vaistai, tvarsliava, 
dezinfekcinės priemonės, apsaugos 
priemonės, reagentai, vakcinos, 
odontologinės medžiagos)

193312,0 6,98 131017

Ūkinės ir statybinės atsargos 16700,0 0,60 19337,0

Kitos prekės (kanceliarinės prekės, higienos 
prekės, patalynės atnaujinimas, kompiuterinė
ir biuro įranga, kitas ūkinis inventorius).

22397,0 0,81 12685,0

Kitų paslaugos (Registrų centro paslaugos, 
medicininės technikos aptarnavimas, tyrimai,
profesinės veiklos draudimas, žalos 
pacientams atlyginimas, skalbimas, kilimėlių
nuoma ir kitos sąnaudos).

80511,0 2,91 89361,0

VEIKLOS REZULTATAS 663,0 100.00 47523,0

                Didžiausią pajamų dalį sudaro pajamos už suteiktas paslaugas, apmokamas iš Privalomojo
sveikatos draudimo fondo. 2020 m. gruodžio 31 d pajamos siekė 2091689,0 Eur, 2019 m. gruodžio
31 d. – 1968589,0 Eur, tai yra 5,89%  daugiau negu 2019 m.
              Skolos tiekėjams 2020-12-31 sudarė 14245,0 Eur,  2019-12-31 skolos siekė 23151,0 Eur,
lyginant su 2019-12-31 – sumažėjo 38,47%. 2020-12-31 gautinos sumos – 213305,0 Eur.    Šiaulių
teritorinės ligonių kasos skola  sudaro 95,20 %  (203061,0 Eur).

IV SKYRIUS
 INFORMACIJA APIE PAGRINDINĘ ĮSTAIGOS VEIKLĄ  TEIKIANT ASMENS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS

              Pirminio lygio ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos.
Pirminio lygio paslaugos
Pirminio lygio paslaugų prioritetas – profilaktika ir pacientų sveikatos stiprinimas, apimant

ligų prevenciją, diagnostiką ir gydymą.

4 lentelė. Pagrindiniai veiklos rodikliai

Rodiklis
2020 m.
12-31

2019 m.
12-31

Pokytis 2020–2019 m.

vnt. proc.

Prie PSPC prisirašiusių socialiai draustų gyventojų 
skaičius

16573 17098 525 -3,07



Paslaugų skaičius 1 ligoniui 2,09 2,41 -0,32 -13,28

Prisirašiusiųjų dinamika
Iš  viso  PSPC  2020-12-31  prisirašiusių,  turinčių  privalomąjį  sveikatos  draudimą,

pacientų buvo 16573,  2019-12-31 – 17098, sumažėjo 525 gyventojais (320 – mirę, 139 netekę
draudžiamojo statuso). Neturintys draustumo 2019-12-31 buvo 1284 gyventojai,  o 2020-12-31 –
1028, t. y. 2020-12-31 neturinčių privalomojo sveikatos draudimo gyventojų buvo 256 mažiau.

5 diagrama. Prisirašiusiųjų dinamika

Dėl pandemijos šalyje nuo 2020 m. vasario 26 d. paskelbta ekstremalioji situacija, ir
kovo 16 d. buvo įvestas karantinas, kuris tęsiasi ir šiuo metu. Viso karantino metu šeimos gydytojų
paslaugos buvo teikiamos kontaktiniu ir nuotoliniu būdu pagal tuo metu galiojančius teisės aktus,
gyventojai negalėdami kreiptis į II lygio specialistus konsultacijoms, rečiau kreipėsi į PSPC.

Paslaugų teikimo dinamika
        Prisirašiusių  asmenų  skaičius  mažėjo,  bendras  paslaugų  skaičius  irgi  mažėjo  24232
paslaugomis, t. y.  14,87 %.

Pacientai pas gydytojus gali patekti  vidutiniškai per 7–10  kalendorinių dienų.

6 lentelė. Apsilankymų pas gydytojus PSPC dinamika pagal specialistus

I lygio gydytojai
Paslaugos, vnt. Pokytis

 2020-12-31         2019-12-31

2020-12-31 2019-12-31 vnt. proc.

Šeimos gydytojai 82913 93745 -10832 -11,55

Vidaus ligų gydytojai 6975 9471 -2496 -26,35

Vaikų ligų gydytojai 5698 5807 -109 -1,88

Akušeriai-ginekologai 3436 4441 -1005 -22,63

Gydytojai chirurgai 1656 4132 -2476 -59,92

Gydytojai psichiatrai 7598 6748 850 12,60

Gydytojai odontologai 13033 20095 -7062 -35,14

Medicinos psichologai 1221 1116 105 9

Burnos higienistas 1669 2317 -648 -27,97

Odontologo padėjėjas 666 1419 -753 -53,07

Slaugytojas 13995 13617 378 2,78

16573

1028 Iš viso: 17601

Drausti pacientai

Nedrausti pacientai

 



Iš viso: 138676 162908 -24232 -14,87

Apsilankymų skaičius 2020 metais sumažėjo dėl įvestų apribojimų karantino metu.

Imunoprofilaktika
 Pagal skiepų kalendorių 2020 m. vaikams iki 18 m. buvo įskiepytos 3034 vakcinų
dozės, 2019 m. – 2809.  Iš viso skiepų kabinete įskiepytos  4510 vakcinų dozių (iš jų 1476 dozės
mokamomis vakcinomis), 1,54 proc. daugiau už 2019 m.
7 lentelė. Skiepijimų apimtys

Skiepo vakcina

Paskiepyti asmenys, proc.

2020-12-31 2019-12-31

Skiepija
mų

asmenų
sk., vnt.

Paskiep
ytų

asmenų
skaičius,

vnt.

Skiepijim
o

apimtys,
proc.

Skiepija
mų

asmenų
sk., vnt.

Paskiep
ytų

asmenų
skaičius,

vnt.

Skiepiji
mo

apimtys,
proc.

tuberkuliozė 112 112 100 112 111 99,1

hepatitas B  (iki 1metų) 112 111 99,1 112 63 56,3

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

112 110 98,2 129 126 98,0

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

137 114 83,2 137 132 96,4

difterija, stabligė, kokliušas, 
poliomielitas (6 metai)

181 159 87,8 181 171 94,5

difterija, stabligė, kokliušas (15 metų) 191 188 98,4 168 164 97,6

tymai, epideminis parotitoas, raudonukė 
( 1 metai)

129 103 79,8 129 105 81,4

tymai, epideminis parotitas, raudonukė 
(6 metai)

181 159 87,8 181 171 94,5

pneumokokinė infekcija (iki 1 metų) 112 108 96,4 112 65 58,0

pneumokokinė infekcija (1 metai) 129 115 89,1 129 121 93,8

žmogaus papilomos viruso infekcija (11 
metų)

55 53 96,4 55 50 91,0

žmogaus papilomos viruso infekcija
 (12 metų)

76 76 100 76 68 89,5

              Burnos higiena.
        Šiaulių  rajono  pirminės  sveikatos  priežiūros  centro  odontologijos  skyriuje pacientams
atliekama profesionali burnos higiena su ultragarsiniu skaleriu, procedūros su sodapūte.

8 lentelė. Suteiktos burnos higienos paslaugos



Rodiklis

Paslaugos Pokytis 2020–2019m.

2020-12-31 2019-12-31 vnt. proc.

Priimtų pacientų skaičius 1162 1534 -372 -24,25

Atlikta profesionali burnos higiena 
(pacientų skaičius)

1331 1790 -459 -29,92

Atliktas dantų silantavimas (vaikų 
skaičius)

457 873 -416 -47,65

Atliktas dantų silantavimas (paslaugų  
skaičius)

139 902 -763 -150,41

Dantys padengti fluoro laku (pacientų 
skaičius)

334 562 228 -40,56

Dantys padengti fluoro laku (dantų 
skaičius)

3493 3629 136 -3,75

 Burnos higienos instruktažų skaičius 1464 2251 787 -34,97

   
  Prevencinių programų vykdymas.
  Prevencinės  programos  vykdomos  vadovaujantis  teisės  aktais,  reglamentuojančiais

prevencinių programų įgyvendinimo reikalavimus.

9 lentelė. Prevencinių programų vykdymo analizė

Prevencinės programos
Programos Pokytis 2020–2019

m.

2020 -12-31 2019 -12-31                 Vnt.             

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

1489 2068 -579

Priešinės liaukos vėžio 
ankstyvosios diagnostikos 
prevencinė programa

69 76 -7

Storosios žarnos vėžio 
ankstyvosios diagnostikos 
prevencinė programa

1067 1579 -512

Atrankinės mamografinės patikros
dėl krūties vėžio prevencinė 
programa

390 682 -292

Gimdos kaklelio piktybinių navikų
prevencinė programa, iš jų:

- informacinio lapelio 
įteikimas

- tepinėlio paėmimas ir 
rezultatų įvertinimas

787

308

1092

543

305

23



Per  2020  metus  prevencinių  programų  paslaugų  skaičius  mažėjo.  Paslaugų
(mamografinės  patikros  dėl  krūties  vėžio  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,  gimdos  kaklelio  piktybinių  navikų  prevencinės  programos
rodiklis) skaičius sumažėjo dėl šalyje esančios epidemiologinės situacijos.

Įstaigos darbo rezultatų rodiklių gerinimas
Kadangi  prevencinių programų vykdymas mažėjo dėl epidemiologinės situacijos VšĮ

Šiaulių  rajono PSPC 2020 metais  siekdama gerinti  įstaigos  darbo rezultatų  rodiklius  taikė  šias
priemones:

1. Siekiant užtikrinti prevencinių programų vykdymą (prevencinių programų vykdymas
mažėjo  dėl  epidemiologinės  situacijos.),  įstaigos  įsigytuose  vaizdo  ekranuose  transliuojama
informacija apie profilaktines programas, skiepus ir kitas medicinines aktualijas.

2.  Siekiant  didinti  sergančiųjų  lėtinėmis  ligomis  priežiūrą,  bendrosios  praktikos
slaugytojos  turi  galimybę  išrašyti  slaugos  priemones  ir  aptarnauti  pacientus,  taip   mažinant
hospitalizacijos rodiklius.

3. Didinant vaikų priežiūros intensyvumą  šeimos ir  vaikų ligų gydytojų slaugytojai
kviečia vaikus kartą metuose dėl profilaktinio sveikatos patikrinimo.

4. Siekiant padidinti vyresnių nei 65 metai žmonių skiepijimo nuo gripo skaičių, šeimos
gydytojai informuoja pacientus jų apsilankymų metu.

V SKYRIUS
PACIENTŲ PASITENKINIMO TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS LYGIS

VšĮ  Šiaulių  rajono  PSPC  per  2020  metus  gavo  3  pacientų  nusiskundimus  įstaigos
teikiamomis paslaugomis.

Pacientų  pasitenkinimo  ASPĮ  teikiamomis  asmens  sveikatos  priežiūros  paslaugomis
lygio rodiklis – 91 % . Didžioji dalis apklausos dalyvių (90 % – 92 %) gerai arba labai gerai įvertino
registratūros, slaugytojų darbą. Gydytojų darbas įvertintas keliais procentiniais punktais žemesniais
balais.

Daliai apklausos dalyvių nepakako informacijos apie jų sveikatos problemas.
Pasitenkinimą  paslaugų  kokybe,  vidurinio  medicinos  personalo,  registratūros  darbą

geriausiai  vertino  40  –  59  metų  amžiaus  respondentai.  Iki  40  metų  amžiaus  respondentai  kiek
geriau, nei kitų amžiaus grupių apklaustieji, vertino gydytojų darbą, informacijos pateikimą. Vyrų ir
moterų vertinimas skyrėsi nežymiai arba nesiskyrė.

Lyginant su 2019 metų pacientų apklausa, suteiktų paslaugų kokybės, personalo darbo
vertinimas pagerėjo.

Uždaviniai  2020  metams  įvykdyti:  informacijos  pateikimo  visuomenei  sveikatos
išsaugojimo  ir  ligų  profilaktikos  klausimais  gerinimas,  nuolat  atnaujinant  informaciją  įstaigos
skelbimų lentose, stenduose, įstaigos interneto puslapyje. Vykdyta pacientų apklausa dėl teikiamų
paslaugų kokybės.

VI SKYRIUS
 TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS IR

INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA

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“, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012-10-19
įsakymu Nr. V-946, VšĮ Šiaulių rajono PSPC 2020 metais buvo atlikti patalpų remonto darbai ir
įsigyti nauji baldai.

 VšĮ Šiaulių rajono PSCP jėgomis Kuršėnų poliklinikoje atliktas dalies pastato patalpų,
apie  60  m2  remontas.  Poliklinikos  antrame  aukšte  suremontuoti  keturi  kabinetai  (gydytojo
psichiatro,  vyr.  slaugos  administratoriaus,  medicinos  psichologo).  Atlikti  remonto  darbai:
suremontuotos sienos, lubos, grindys, naujai pakeista elektros instaliacija, nutiesti nauji signaliniai
kabeliai,  patalpose  įrengta  priešgaisrinė  signalizacija,  atnaujinti  sanitariniai  mazgai,  pakeistos
naujos durys. Poliklinikos pirmame aukšte 145 m2  patalpų plote išmontuota sena ir įrengta nauja
vandentiekio  ir  nuotekų  sistema.  Kuršėnų  odontologijos  skyriuje  suremontuoti  du  gydytojų-
odontologų kabinetai (42 m2), suremontuotos sienos, grindys, pakeista elektros instaliacija, pakeisti
sanitariniai mazgai.  

Už skirtas Šiaulių rajono savivaldybės lėšas (25000 Eur) įstaigos modernizavimui VšĮ
Šiaulių rajono PSCP Kuršėnų poliklinikoje antrąjame aukšte atlikti remonto darbai, suremontuoti 8
kabinetai,  salė,  koridorius,  laiptinė.  Suremontuotų  patalpų  plotas  apie  160  m2.  Suremontuotos
patalpų  sienos,  lubos,  grindys,  elektros  instaliacija,  nutiesti  nauji  signaliniai  kabeliai,  pakeistos
naujos durys, sanitariniai mazgai, sumontuoti nauji laiptinės turėklai.

Siekiant gerinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą
Šiaulių  rajono  PSCP vykdomas  2014–2020  metų  Europos  Sąjungos  fondų  investicijų  veiksmų
programos  projektas  Nr.  08.1.3-CPVA-R-609-61-0002.  Projekto  metu  suremontuotos  gydymo
patalpos, įsigyti nauji baldai ir medicininė įranga.

2020  m.  per  pirmą  pusmetį   Kuršėnų  poliklinikoje  adresu:  J.  Basanavičiaus  g.  18,
Kuršėnai, Šiaulių r., projekto Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-61-0002 metu buvo baigti remontuoti šeimos
gydytojų, gydytojų specialistų, procedūriniai kabinetai, pacientų laukiamieji, tambūras, koridoriai.
Suremontuotos  patalpų  sienos,  lubos,  grindys,  sanitariniai  mazgai,  elektros  instaliacija,  nutiesti
nauji signaliniai kabeliai, pakeistos naujos durys, apšvietimo, elektrotechnikos ir kt.

Projekto metu įsigyti  23 komplektai  naujų baldų.  Baldais  aprūpinti  šeimos gydytojų
kabinetai,  gydytojų  specialistų  kabinetai  (ginekologai,  chirurgai,  psichiatrai),  procedūriniai
kabinetai.  Pagal  šį  projektą  2020  m.  buvo  įsigyta  nauja  medicininė  įranga  teikiamų  paslaugų
kokybės gerinimui.  Projekto  biudžetas  229.105,05 eurų.  Projektas  vykdomas  su partneriais  VšĮ
Šiaulių  rajono  Gruzdžių  ambulatorija  ir  Šiaulių  rajono  savivaldybės  administracija.  Gruzdžių
ambulatorijai skirtos projektinės finansavimo lėšos sudaro 18.211,06 eurų, Šiaulių r. PSPC skirtos
finansavimo lėšos 210.893,99.

 Siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011m. liepos 29
d.  įsakymu  Nr.  V-737  patvirtintos  Lietuvos  higienos  normos  HN  47:2011  „Asmens  sveikatos
priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 44 punkto reikalavimus, nurodančius,
kad  įstaigų  patalpų  mikroklimato  parametrų  ribinės  vertės  turi  atitikti  teisės  akto  –  Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V – 1081 patvirtintos
Lietuvos  higienos  normos  HN  42:2009  „Gyvenamųjų  ir  visuomeninių  pastatų  patalpų
mikroklimatas“  reikalavimus,  iš  sutaupytų  projektinių  lėšų  suplanuota  poliklinikos  gydymo
paskirties patalpose įrengti oro kondicionavimo sistemą. Projektą planuojama baigti iki 2021 m.
birželio 30 d.

VšĮ Šiaulių rajono PSCP socialinės globos padalinyje, Meškuičiuose,  Rupeikių g. 27,
2020 metais buvo baigti virtuvės ir pagalbinių patalpų remonto darbai.  Suremontuota 99,88 m2.
Atliktas  remontas  dietisto-sandėlininko  kabinete,  maisto  sandėlio  patalpose,  maisto  priėmimo–
išdavimo  patalpose,  maisto  gamybai  paruošimo  patalpose,  maisto  gamybos  patalpose,  valymo
inventoriaus  ir  priemonių  laikymo  patalpose,  gyventojų  maitinimo  indų  priėmimo  patalpose,
darbuotojų  persirengimo  patalpose,  koridorių  patalpose.  Suremontuotos  sienos,  lubos,  grindys,
naujai  pakeista  elektros  instaliacija,  įrengti  nauji  sanitariniai  mazgai,  pakeisti  šildymo sistemos
radiatoriai,  pakeistos  naujos  durys.  Taip  pat  socialinės  globos  padalinyje  pagal  keliamus
reikalavimus įrengtas izoliatorius globotiniams apgyvendinti, jei gyventojams pasireikštų COVID-
19 ligos simptomai.

 VšĮ  Šiaulių  rajono  PSCP Žarėnų  medicinos  punkto  patalpose  pradėtas  remontas.



Planuojama suremontuoti grindis, sienas, lubas, stogo dangą ir pastato išorės fasadą.

VII SKYRIUS
 ĮSTAIGOS PERSONALAS

Personalas
Įstaigoje 2020 metų gruodžio 31 dieną dirbo 137 darbuotojai (116,35 pareigybės).
Gydytojų 33 (24,20 pareigybės): šeimos gydytojų – 13 (10,70 pareigybės),  vidaus ligų

gydytojų   –  1  (1  pareigybė),  vaikų  ligų  gydytojai  –  2  (1,25  pareigybės),  chirurgų  –  2  (1,25
pareigybės),  gydytojų  psichiatrų  –  2  (1,5  pareigybės);  gydytojų  akušerių  ginekologų  –  2  (1
pareigybė), gydytojų odontologų – 10 (6,5 pareigybės),  medicinos psichologų – 1 (1 pareigybė).

Slaugos specialistų 53 (50,25 pareigybės), iš jų: bendrosios praktikos slaugytojų – 39
(34,25 pareigybės),  akušerių – 1 (0,5 pareigybės),  radiologijos laborantas – 1 (0,25 pareigybės),
laboratorinės diagnostikos specialistas – 1 (0,25 pareigybės), gydytojų odontologų padėjėjų – 8
(5,25 pareigybės), burnos higienistų – 2 (2 pareigybės), dietistas – 1 (0,5 pareigybės).

Socialinių darbuotojų 13 (11,75 pareigybės): socialinių darbuotojų – 3 (2,5 pareigybės),
socialinių darbuotojų padėjėjų – 10 (9,25 pareigybės).

Administracija – 3 (3 pareigybės), bendrasis personalas (administratorius, vyriausiasis
dokumentų  specialistas,  vyriausiasis  IT  specialistas,   vyresnysis  personalo  specialistas,  darbų
saugos  specialistas,  vyriausiojo  buhalterio  pavaduotojas,  medicinos  auditorius,  vyriausiasis
sveikatos  statistikas,  vyriausiasis  ūkio  dalies  specialistas,  energetikas-elektrikas)  –  11  (9,4
pareigybės), kiti darbuotojai – 26 (sandėlininko, meistro, virėjo, vairuotojo, valytojo, darbininko
19,75 pareigybės).

Įstaigoje per 2020 metus priimti  4 gydytojai,  priimti  4 darbuotojai  socialinės globos
padalinyje, sumažinta slaugos darbuotojų – 5 ir kitų darbuotojų – 4.

Siekiant  darbo  optimizavimo,  buvo  peržiūrėti  ir  mažinami  pareigybių  dydžiai
(sumažinta 12,4 pareigybės).

Įstaigoje 2020 metų gruodžio 31 dieną dirbo 137 darbuotojai (116,35 pareigybės).

Kvalifikacijos kėlimas
 2020 metais kvalifikaciją kėlė 39 darbuotojai, iš jų: 3 – BPG odontologai; 3 – šeimos

gydytojai,  1  –  vidaus  ligų  gydytojas;  1  –  medicinos  psichologas;  14  –  bendrosios  praktikos
slaugytojai;  1  –  gydytojo  odontologo  padėjėjas;  2  –  socialiniai  darbuotojai;  9  –  socialinio
darbuotojo  padėjėjai  ir  5  –  bendrojo  skyriaus  darbuotojai  (vyr.  buhalteris,  medicinos  auditorė,
administratorė, vyr. IT specialistas, energetikas).

10 lentelė. Darbuotojų, kėlusių kvalifikaciją 2020 metais, sąrašas
Eil. Nr. Darbuotojo pareigos Kvalifikacijos kėlimo laikas Kvalifikacijos pavadinimas

1 2 3 4

1 Gydytojas odontologas 2020-01-06 iki 2020-01-17

2 Medicinos auditorė 2020-02-05 – 2020-02-07;
2020-06-29 – 2020-07-01;

„Sveikatos priežiūros įstaigų 
visuotinė kokybės vadybos 
sistema“, „Sveikatos priežiūros 
kokybės vadybos metodai“

3 Vyriausioji buhalterė 2020-01-09 „Seimo sesijai pasibaigus: 
mokesčių ir apskaitos naujovės 
2020 m. „

4 Vyriausioji socialinė darbuotoja 2020-01-14 iki 01-15;  
2020-02-11; 2020-07-09

„Atsparumas“, „Vadovavimas ir 
komandos kūrimas“, „Intensyvūs 
ES projektų rašymo  mokymai“, 
„Maitinimo organizavimas asmens



sveikatos priežiūros sveikatos 
įstaigose“

5 Bendrosios praktikos 
slaugytoja

2020-01-20 iki 2020-01-24 Skiepijimo pagrindai

6 Bendrosios praktikos 
slaugytoja

2020-01-20 iki 2020-01-24 Skiepijimo pagrindai

7 Vedėja-bendrosios praktikos 
slaugytoja

2020-01-20 iki 2020-01-24 Skiepijimo pagrindai

8 Gydytojas  odontologas 2020-02-14; 2020-09-15;
2020-06-10 - 2020-06-11;

Kasdieninis estetinis priekinių 
dantų plombavimas 1 modulis“,
„Asmens sveikatos priežiūros 
įstaigų darbuotojų, dirbančių su 
dantų rentgenodiagnostikos 
aparatais, radiacinės saugos 
privalomojo pradinio mokymo 
programa“,  „Taisyklingas dantų 
atstatymas po endodontinio 
gydymo: išsamus šiuolaikinis 
požiūris į negyvų dantų 
restauravimą ir racionalus 
pluoštinių kaiščių metodikos 
taikymas“  

9 Medicinos psichologė
2020-02-19 – 2020-02-21;
2020-03-04 – 2020-03-06;
2020-06-11; 2020-09-20

„Elgesio korekcijos metodų 
taikymas dirbant su vaikais, 
turinčiais autizmo spektro 
sindromą“, „Elgesio korekcijos 
metodų taikymas“, 
„Biblioterapijos metodikos ir jų 
taikymo technologijos“

10 Šeimos gydytojas 2020-02-28 iki 2020-03-01 „Racionalios antibiotikoterapijos 
principai ir mikrobiologinės 
diagnostikos svarba“

11 Šeimos gydytoja 2020-03-05 „Vidaus ligos ir sindromai: 
daugiadalykinės komandos 
svarba“

12 Socialinė darbuotoja 2020-03-12; 2020-08-06 „Profesinio perdegimo 
socialiniame darbe raiška ir 
įveikos strategija“, „Savižudybių 
„safe TALK“ prevencijos 
mokymai“

13 Vidaus ligų gydytoja 2020-03-18 „Onkologinių ligonių ištyrimas, 
diagnostinių tyrimų 
interpretavimas, siuntimas 
specifiniam gydymui, ilgalaikis 
stebėjimas“

14 Bendrosios praktikos 
slaugytoja

2020-03-30 „Pacientų, sergančių, cukriniu 
diabetu, slauga“

15 Energetikas, elektrikas 2020-03-16, 17, 20 d. Asmens, atsakingo už elektros ūkį 
kursai



16 Gydytojo odontologo padėjėja 2020-06-10 iki 2020-06-11 „Asmens sveikatos priežiūros 
įstaigų darbuotojų, dirbančių su 
dantų rentgenodiagnostikos 
aparatais, radiacinės saugos 
privalomojo pradinio mokymo 
programa“

17 Gydytojas  odontologas 2020-02-14; 2020-06-10 - 
2020-06-11

„Kasdieninis estetinis priekinių 
dantų plombavimas“, „Asmens 
sveikatos priežiūros įstaigų 
darbuotojų, dirbančių su dantų 
rentgenodiagnostikos aparatais, 
radiacinės saugos privalomojo 
pradinio mokymo programa“

18 Vedėja-bendrosios praktikos 
slaugytoja

2020-07-29 - 2020-07-31 Skiepijimo pagrindai

19 Bendrosios praktikos 
slaugytoja

2020-07-29 - 2020-07-31 Skiepijimo pagrindai

20 Bendrosios praktikos 
slaugytojai (5 asmenys)

2020-07-29 - 2020-07-31 Skiepijimo pagrindai

21 Vedėja, bendrosios praktikos 
slaugytojai (4 asmenys)

2020-07-29 - 2020-07-31 Skiepijimo pagrindai

22 Vedėja-šeimos gydytoja 2020-08-19 Medicininio mirties liudijimo 
reikšmė ir pildymas. Mirtis nuo 
širdies kraujagyslių ligų

23 Administratorė 2020-08-27 ES bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento praktinis 
įgyvendinimas sveikatos 
priežiūros įstaigose

24 Vyriausiasis IT specialistas 2020-08-27 ES bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento praktinis 
įgyvendinimas sveikatos 
priežiūros įstaigose

25 Socialinio darbuotojo padėjėjai 
(7 asmenys)

2020-12-28 „Savęs stiprinimo ir savipagalbos 
principai“

26 Socialinio darbuotojo padėjėja 2020-12-21 „Pažintinės funkcijos ir emociniai 
ypatumai senėjimo procese bei 
pagalba klientams“

                 Siekiant pagerinti įstaigos mikroklimatą 2020 metų vasario 20–28 dienomis buvo
vykdoma  anoniminė  darbuotojų  apklausa  dėl  savijautos  darbe.  Apklausai  buvo  paruoštos
anoniminės  anketos  iš 12 klausimų. Apklausoje dalyvavo 72 darbuotojai, didžioji dalis (82 %)
dirbantieji įstaigoje ilgiau negu 5 metus. Darbuotojai į klausimus apie įstaigos mikroklimatą atsakė
teigiamai, tad apibendrinus apklausos rezultatus matoma, kad dauguma darbuotojų teigiamai vertina
įstaigos mikroklimatą.

2020 metais Socialinės globos darbuotojams Šiaulių rajono PSPC  medicinos psichologė
Donata Šličienė vedė seminarus  „Komandos formavimo seminarų ciklas. Bendravimo įgūdžiai“,
Socialinės  globos  padalinio  gyventojams   „Vyresnių  žmonių  sveikatos  ypatumai.  Psichikos
sveikata“.  

2020  metais  darbuotojai  dalyvavo  Šiaulių  rajono  visuomenės  sveikatos  biuro
organizuotose  paskaitose  apie  tarpusavio  bendravimą  ir  konfliktų  valdymą ir  mokymuose  ,,Dėl
psichikos sveikatos kompetencijų didinimo įmonių darbuotojams“.



                 Įstaigoje patvirtinti ir galiojantys organizaciniai dokumentai, reglamentuojantys įstaigos
veiklą ir darbo organizavimą, taip pat skelbiami įstaigos interneto svetainėje, skiltyje „Informacija
darbuotojams“. Įstaigos vadovo įsakymu yra paskirti asmenys, atsakingi už informacijos skelbimą,
jos atnaujinimą.

VIII SKYRIUS
INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PLĖTRA

 2020 metais visuose Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro padaliniuose
atnaujinta kompiuterinė technika, kuri leidžia sparčiau naudoti įstaigoje  plečiamų Foxus IS  spektru
(laboratorinių tyrimų integracija į Foxus sistemą, kurioje iškart gaunami tyrimų rezultatai ir suteikta
galimybė juos perkelti  į  siuntimus ar asmens sveikatos ambulatorines korteles,  siuntimai,  vaistų
suderinamumas  ir  kt.).  Elektroninių  paslaugų  suteikimui  2020 metais  buvo įsigyti  elektroniniai
parašai, suteikiantys galimybę slaugytojams išrašyti slaugos priemones.

  2020 metais įstaigoje sukurtos naujos IS funkcijos:
  1. Maisto užsakymai ir maisto sutarčių kontrolė socialinės globos padalinyje;
  2. Gautų dokumentų sisteminė, internetinė registracija;
  3. Visos slaugytojų suteikiamos paslaugos  vedamos į ESPBI ir Foxus IS;
  4. Vykdomas praleistų Kuršėnų poliklinikos registratūroje skambučių fiksavimas;   
  5. Pasirašyta sutartis dėl IPR naudojimo registrų centre.

IX SKYRIUS
 KORUPCIJOS PREVENCIJA

VšĮ Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras siekia, kad teikiant asmens bei
visuomenės  sveikatos  priežiūros  paslaugas  nebūtų  korupcijos  apraiškų,  kyšininkavimo,  tarpinio
kyšininkavimo,  papirkimo,  piktnaudžiavimo  tarnybine  padėtimi,  tarnybos  pareigų  neatlikimo.
Įstaigoje  korupcijos  prevencija  vykdoma vadovaujantis  įstaigos  vadovo įsakymu patvirtinta  VšĮ
Šiaulių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro korupcijos prevencijos programa 2020 – 2023
metams. Programos tikslai yra išaiškinti ir šalinti korupcijos prielaidas įstaigoje, užtikrinti skaidrią
darbuotojų  veiklą,  siekti,  kad  visos  lėšos  skiriamos  sveikatos  sistemai  būtų  naudojamos  pagal
paskirtį ir racionaliai kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms teikti.  

Įstaigoje yra paskirtas asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją.  Įstaigos interneto
svetainėje yra skelbiamas vadovo kreipimasis ir darbuotojų elgesio kodeksas. Interneto svetainėje
yra skelbiama informacija  apie  mokamas paslaugas,  jų  apmokėjimo tvarką,  2020 metų  įstaigos
finansinė ataskaita.

Įstaigos  interneto  svetainėje  yra  skelbiamas  korupcijos  prevencijos  programos
įgyvendinimo priemonių planas,  paskelbta informacija apie atsakomybę už korupcinio pobūdžio
teisės pažeidimus bei nuoroda, kur galima kreiptis dėl korupcijos apraiškų.

Šiais metais buvo atliktas VšĮ Šiaulių rajono PSPC korupcijos tikimybės nustatymas.
Analizuojant VšĮ Šiaulių rajono PSPC veiklą buvo vertinta mokamų paslaugų teikimo organizavimo
tvarka 2018 – 2020 metais. Sritis pasirinkta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2020 metų liepos 10 dienos įsakymo Nr. V-1633 „Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės
nustatymo“  2  punktu,  rekomendavus  asmens  sveikatos  priežiūros  įstaigoms  atlikti  korupcijos
pasireiškimo tikimybę mokamų paslaugų teikimo srityje.

Siekiant  skaidrumo  elektroniniai  viešieji  pirkimai  atliekami  per  CVPIS,  CPOLT.
Įstaigos interneto svetainėje  yra paskelbtas  VšĮ Šiaulių rajono PSPC 2020 metų viešųjų pirkimų
planas.

11 lentelė. Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas Tikslas
Įvykdymo
terminas

Atsakingas
asmuo



1. Analizuoti gaunamus pacientų 
skundus, pranešimus dėl galimų 
korupcinio pobūdžio 
nusižengimų, išnagrinėti jų 
priežastis, nustatyti korupcijos 
šalinimo priemones

Užkirsti kelią 
korupcijai

Gavus 
skundą, 
pranešimą

Įstaigos 
vadovas

2. Rinkti informaciją apie 
išaiškintus ir įtariamus korupcijos
atvejus įstaigoje, atlikti jų analizę

Užkirsti kelią 
korupcijai

Nuolat Įstaigos 
vadovas

3. Įstaigos darbuotojus supažindinti 
su Korupcijos prevencijos 
programa ar jos pakeitimais

Užkirsti kelią 
korupcijai

Kartą 
metuose

Darbuotojas, 
atsakingas už 
korupciją

4. Medicinos darbuotojams vykdyti 
pareigų instrukcijose numatytą 
veiklą, atsižvelgiant į paciento 
sveikatos būklę vadovaujantis 
SAM patvirtintomis ištyrimo ir 
gydymo metodikomis

Užtikrinti teikiamų 
sveikatos priežiūros 
paslaugų kokybę

Nuolat Visi 
darbuotojai

5. Kontroliuoti įstaigoje teikiamų 
sveikatos priežiūros paslaugų 
kokybę, atliekant vidaus auditus

Užtikrinti teikiamų 
sveikatos priežiūros 
paslaugų kokybę

Nuolat Vidaus 
medicininio 
audito grupė

6. Riboti vaistų firmų atstovų veiklą 
įstaigoje, drausti gydytojų 
skatinimo priemones

Užtikrinti vaistų 
skyrimo skaidrumą

Nuolat Įstaigos 
vadovas

7. Pacientams skelbti informaciją 
apie sveikatos priežiūros paslaugų
apimtį įstaigoje, apie galimybę 
gydytis kitose gydymo įstaigose

Užtikrinti asmens 
sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimo 
skaidrumą

Nuolat Įstaigos 
vadovas

8. Skelbti apie mokamas ir 
nemokamas sveikatos priežiūros 
paslaugas

Užtikrinti asmens 
sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimo 
skaidrumą

Nuolat Įstaigos 
vadovas

9. Organizuoti pacientų apklausas į 
anketas įtraukiant klausimus, 
galinčius atskleisti korupcinio 
pobūdžio veiksnius

Įtraukti visuomenę į 
korupcijos 
prevencijos veiklą

Kartą 
metuose

Vidaus 
medicininio 
audito grupės 
vadovas

10. Viešai skelbti telefono numerį, 
elektroninio pašto adresą, kuriais 
anonimiškai būtų galima pateikti 
informaciją apie korupcinius 
veiksmus

Įtraukti visuomenę į 
korupcijos 
prevencijos veiklą

Nuolat Darbuotojas, 
atsakingas už 
korupciją

11. Interneto svetainėje skelbti 
įstaigos korupcijos prevencijos 
programą

Šviesti ir informuoti 
visuomenę korupcijos
prevencijos 
klausimais

Nuolat Darbuotojas, 
atsakingas už 
korupciją

12. Organizuoti darbuotojų mokymus
korupcijos prevencijos klausimais

Šviesti ir mokyti 
darbuotojus

Kartą 
metuose

Darbuotojas, 
atsakingas už 
korupciją

13. Bendradarbiauti su STT 
korupcijos prevencijos ir 
kontrolės klausimais

Bendradarbiavimas 
korupcijos 
prevencijos 
klausimais

Nuolat Įstaigos 
vadovas



14. Gavus pranešimų apie galimą 
korupcinę veiklą, nedelsiant 
informuoti įstaigos vadovą, STT, 
SAM korupcijos prevencijos 
skyrių

Informacija apie 
korupcines veikas

Nuolat Įstaigos 
vadovas

X SKYRIUS
 ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ

 METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE

 Dalininko vertė finansinių metų pradžioje – 95108,68 euro. Dalininko kapitalas 2020
m. gruodžio 31 d. nesikeitė.

XI SKYRIUS
INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ  ILGALAIKĮ TURTĄ PER

 FINANSINIUS METUS
  

2020  m. gruodžio 31 d. buvo pirkta ilgalaikio turto už 92504,0 Eur, ES projekto lėšos –
91624,0  Eur,  įstaigos  lėšos  –  880,0  Eur.  Įsigyta   medicinos  įrangos  už  66404,0  Eur,  baldų  už
26100,0 Eur.

XII SKYRIUS
ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO

DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS IŠMOKOMS

              Darbo  užmokestis  kolegialiems  organams  nemokamas,  nes  dirba  visuomeniniais
pagrindais.

XIII SKYRIUS
 ĮSTAIGOS IŠLAIDOS, IŠMOKAMOS SU ĮSTAIGOS DALININKAIS

 SUSIJUSIEMS ASMENIMS

2020   metais  su  viešosios  įstaigos  dalininkais  susijusiems  asmenims  išlaidų  išmokėta
nebuvo.

XIV SKYRIUS
 ĮSTAIGOS ATEINANČIŲ FINANSINIŲ METŲ VEIKLOS TIKSLAI

2021 metų įstaigos veiklos tikslai:
1. Socialiai saugios ir sveikos visuomenės formavimas;
2. Efektyvus, gyventojų poreikius atitinkančio viešojo valdymo užtikrinimas.
2021 metų įstaigos veiklos uždaviniai:
1. Didinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą;
2. Didinti valdymo ir veiklos efektyvumą.
2021 metais planuojami atlikti darbai:
1. Plėsti, atnaujinti VšĮ Šiaulių rajono PSPC infrastruktūrą;
2. Atnaujinti VšĮ Šiaulių rajono PSPC įrangą ir materialinę bazę;
3. Pritraukti reikiamus specialistus į VšĮ Šiaulių rajono PSPC;
4.  Siekti  optimalių  diagnostikos,  gydymo  ir  ligų  prevencijos  rezultatų,  atitinkančių

pacientų poreikius;
5. Plėsti elektronines sveikatos priežiūros paslaugas VšĮ Šiaulių rajono PSPC;
6. Tobulinti VšĮ Šiaulių rajono PSPC darbuotojų bendrąsias kompetencijas ir gebėjimus.
Ateinančių finansinių metų veiklos vertinimo kriterijai:



1. Teigiamas finansinis rezultatas;
2. Darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio didėjimas;
3. Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis siekia 2.37 proc.
4. Įstaigai suteiktas skaidrios įstaigos vardo statusas.

_________________________   


