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PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-119
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS RAJONO BENDROSIOS PRAKTIKOS GYDYTOJŲ
CENTRO DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

2018-03-29
Kelmė

1.1.

Bendra informacija apie įstaigą.

Viešoji įstaiga Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centras pagal Sveikatos priežiūros
įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Kelmės rajono
savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti
asmens sveikatos priežiūros paslaugas fiziniams ir juridiniams asmenims. Įstaiga savo veikloje vadovaujasi
įstatais, Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų ir
kitais įstatymais bei teisės aktais.
Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis ūkinį,
finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas bankuose.
Įstaiga turi 2 medicinos punktus: Šaltenių ir Valpainių.
Įstaiga aptarnauja 4255 pacientų, tame skaičiuje 276 nedrausti asmenys.
1.2. Kontaktinė informacija.
Įstaigos pavadinimas – Viešoji įstaiga Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centras,
kodas 262771930.
Įstaigos teisinė forma – Viešoji įstaiga.
Įstaigos buveinė – A. Mackevičiaus g. 10, LT – 86135, Kelmė, telefonas 8-427-60303.
1.3. Įstaigos vadovas.
Direktorė Velchelmena Andrulienė, telefonas 8-427-60301, mobilus telefonas - 8 614 57649.
Direktorės atostogų, komandiruočių, ligos metu už įstaigos veiklą atsakinga gydytoja N. Buivydienė.
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1.4. Įstaigos darbuotojai.

Įstaigoje dirba 20 darbuotojų :
- 5 gydytojai (3 šeimos gydytojai, 1 gydytojas odontologas, ginekologė);
- 9 slaugytojos, akušerė, odontologo padėjėja;
- Vyr. finansininkė;
- Sveikatos statistikė, vairuotojas – ūkvedys;
- Valytoja;
1.5 Įstaigos vadovo veikla.
Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas yra Lietuvos gyventojų sveikatos stiprinimas, teikiamų sveikatos
priežiūros paslaugų gerinimas, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą. Prieinamų , tinkamų, savalaikių
ir kokybiškų, įstaigos licencijoje nurodytų sveikatos priežiūros paslaugų suteikimas. Gerinti sveikatos
priežiūros paslaugų kokybę, modernizuojant VšĮ Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų centro
infrastruktūrą.

Pagrindinės VšĮ Kelmės rajono bendrosios praktikos gydytojų

centro veiklos sritys ir

teikiamos paslaugos pagal turimą licenciją:


pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros: šeimos medicina;



odontologinės priežiūros (pagalbos) ir burnos priežiūros;

 slaugos: bendrosios praktikos ir bendruomenės, ambulatorinės slaugos
paslaugos namuose;


Akušerio- akušerio praktikos;

Įstaigoje suformuotos ir veikia : gydymo taryba, slaugos taryba, medicinos etikos komisija, medicinos
vidaus audito grupė, viešųjų pirkimų komisija, korupcijos prevencijos ir kontrolės komisija, ekstremaliųjų
situacijų ir CS grupė.
Įstaigoje viešieji pirkimai vykdomi vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu ir atnaujintomis, įstaigos
direktorės įsakymu, patvirtintomis supaprastintų pirkimų taisyklėmis. Jei įstaigoje vykdomi didesnės vertės
pirkimas, tai jį vykdo įstaigos nuolatinė viešųjų pirkimų komisija. 2017 metais buvo vykdomi elektroniniai
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pirkimai: CPO - 1 (kompiuterių pirkimas 5 vnt.) ir CVP IS – 1 (civilinės atsakomybės pacientų žalos
draudimas) , ir 10 pirkimų atliekant apklausas , kuriuos vykdė pirkimų organizatoriai:


-Sausio mėnesį atnaujinta odontologinė įranga.



Rugsėjo mėnesį atliktas stogo remontas už 4450,00 eurų. (šiai sumai gautas finansavimas iš
rajono savivaldybės).



Gruodžio mėnesį atliktas keltuvo remontas už 1543,00 eur. ( 2018 02 19 užregistruotas LR
Valstybinės darbo inspekcijos Šiaulių skyriuje Potencialiai pavojingų įrenginių registre ).

Pilnai kompiuterizuotos 4 gydytojų darbo vietos ir viena registratūroje darbui su sistema Sergu.lt.
Veikia internetinė svetainė, kurioje patalpinama visa informacija apie įstaigos vykdomą veiklą.
Informacija pastoviai atnaujinama.
Susisteminta informacija ir pateikta nuorodų, informaciniuose stenduose.
2017 metais prisijungta prie informacinių sistemų:

E-sąskaita (sąskaitų faktūrų

įkėlimas ir

priėmimas) ir, Colibri ( tai sistema, kurioje registruojami įstaigos aptarnaujami pacientai, kuriems buvo
kviesta greitoji medicininė pagalba).
Pradėta vykdyti išankstinė pacientų registracija Sergu-LT. Su VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės
Santaros klinikomis pasirašyta sutartis dėl išankstinės pacientų registracijos sistemos naudojimosi.
Pagal paruoštą korupcijos prevencijos priemonių planą 2017-2019 metams reguliariai teikiamos
ataskaitos apie atliktas korupcijos prevencijos priemones. Atliktos dvi anoniminės pacientų apklausos apie
pasitenkinimą įstaigos darbuotojų darbu. Įvertinta korupcijos pasireiškimo tikimybė atliekant viešuosius
pirkimus. 2017- 11-30 vyko mokymai kaip reikia elgtis susidūrus su korupcijos pobūdžio nusikalstama
veikla. Nagrinėti atvejai apie dovanų ėmimą ir teikimą, mokamų paslaugų teikimą, kompensuojamų vaistų
išrašymą , išduodant nedarbingumo pažymas, vaistų firmų referentų įtakojimą vaistų išrašymui ir kt.
Imunoprofilaktika vaikams įstaigoje vykdoma pagal skiepų kalendorių. 2017 metais planas įvykdytas
95,4%. Atliekamas ir naujai patvirtintas skiepas nuo žmogaus papilomos viruso 11 metų mergaitėms, jo
įvykdymas siekia 94,4%. Ypač didelis dėmesys buvo skiriamas Tuberkulino mėginiui atlikti, lyginant su
2016 metais jis didėjo 2,6 karto.
Sezonine gripo vakcina buvo paskiepyta 340 pacientų, planas įvykdytas 100%.
Didėjo skiepijimas mokamomis vakcinomis:


meningokokine vakcina, pirmą kartą paskiepyti 9 pacientai (viso 15);



erkinio encefalito, pirmą kartą paskiepyti 64 pacientai (viso 165).

Yra tėvų, kurie atsisako skiepyti vaikus pagal skiepų planą (tokių yra penki vaikai).
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Ataskaitiniu laikotarpiu medicininis vidaus auditas parengė 3 procedūras , atliko 2 planinius ir 2
neplaninius patikrinimus.
Gydymo taryboje nagrinėta odontologinių paslaugų teikimas ir savalaikiškumas.
2017 metais buvo registruotas vienas draudiminis įvykis.
Glaudžiai bendradarbiaujama su įstaigos partneriais- LR Sveikatos apsaugos ministerija, Valstybine
ligonių kasa, Šiaulių TLK,VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikomis, , Kelmės rajono
savivaldybe, Kelmės Visuomenės Sveikatos Biuru, Nacionaliniu visuomenės sveikatos centru prie SAM,
Šiaulių departamento Kelmės skyriumi, visomis Kelmės rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigomis,
nevyriausybinėmis organizacijomis.
1.6 Įstaigos biudžetas.
Per 2017 metus įstaiga gavo 322 541 eurus pajamų, 321 145 eurus sąnaudų. Metų pabaigoje gauta
1396 eurai pelno. Nuo veiklos pradžios sukaupta pelno už 159 437 eurą. Įstaigoje metų pabaigoje piniginių
lėšų yra 167374 eurai.
Bazinio mokėjimo už prirašytą gyventoją pagal 2017 m. sutartį su Šiaulių TLK suma 217 129 eurai.
Faktiškai gauta 209 072 eurai, t. y. 8057 eurais mažiau nei sutartinė kaina. Tai galima paaiškinti sumažėjusiu
prisirašiusių asmenų skaičiumi prie įstaigos ( dėl emigracijos, išvykimo į kitus miestus, kitas gydymo
įstaigas).
Gerai vykdytos prevencinės programos. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių
programos vykdymas palyginus su LR rodikliu viršytas 29,1%, atrankinės mamografinės patikros dėl krūties
vėžio rodiklis viršytas 15,0%, priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos – 28,4%, storosios žarnos
vėžio ankstyvosios diagnostikos – 12,9%., asmenų priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos –
4,6%., vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis – 26,2%.
Sutartinės sumos su Šiaulių TLK už suteiktas skatinamąsias paslaugas viršytos 1500 eurų.
Įstaigos darbo užmokesčio fondas patvirtintas iki 80% nuo pajamų.
Įstaigos slaugytojoms nuo 2017m. sausio 2 d. padidinta darbo užmokesčio pastovioji dalis 5%.
Nuo 2017 07 01 darbo užmokesčio pastovioji dalis didėjo šeimos gydytojams – 7,9%, arba 85,35
eurai, slaugytojoms 12,8% – 58.73 eurai. Darbo užmokestis vieno etato ataskaitinių metų pabaigoje – šeimos
gydytojo – 1414 eurų , odontologo – 1212 eurai., bendruomenės slaugytojos – 638 eurai.
2017 metais planuota darbuotojų kvalifikacijai kelti skirti 1000 eurų, išleista 1 475 eurai. Kvalifikaciją
kėlė (vietoje planuotų 10 ) - 12 darbuotojų.
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1.7 Informacija apie įstaigos turtą ir jo būklę.
Ilgalaikio materialaus turto per 2017 metus įsigyta už 3 052 eurus, nurašyta už 3268 eurus. Nurašyto
ilgalaikio turto likutinė vertė 1 euras. Priskaičiuota nusidėvėjimo už 2052 eurus. Likutinė vertė 3274 eurai.
Įstaiga pagal panaudos sutartis naudojasi turtu iš LR SAM, Kauno

Klinikų, Kelmės rajono

savivaldybės už 253 447 eurus.
Kompiuterinė technika atnaujinta 5 kompiuteriais.
1.8. Informacija apie atliktus patikrinimus, jų išvadas, rekomendacijų vykdymo planus,
rekomendacijų įvykdymą.
2018 metais atliktas planinis finansinių ataskaitų auditas už 2017 metus. Pateikta nepriklausomo
auditoriaus išvada: Pridėtos finansinės ataskaitos visais reikšmingais atžvilgiais teisingai pateikia įstaigos
2017 m. gruodžio 31d. finansinę padėtį ir tą dieną pasibaigusių metų finansinius veiklos rezultatus ir pinigų
srautus pagal LR galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą ir finansinių ataskaitų
sudarymą, ir viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.
Kiekvienais metais Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie SAM Šiaulių departamento
Kelmės skyrius atlieka planinius patikrinimus. 2017 07 12 atlikta imunoprofilaktikos vykdymo Periodinė
kontrolė. Išvada: Pažeidimų nenustatyta.
Šiaulių teritorinė ligonių kasa 2017 11 10 atliko planinį patikrinimą per 2016 metus suteiktų
prevencinių programų paslaugų kiekio, atitikties reikalavimams ir apmokėjimo teisėtumo pagal Sutarčių
skyriaus pateiktą medžiagą. Nustatyta žala PSDF biudžetui 53,37 Eur. Žala atlyginta.
1.9 Problemos, susijusios su Įstaigos veikla, ir siūlomi problemų sprendimo būdai.
Pagrindinė problema – Valpainių ir Šaltenių medicinos punktai, kuriuose aptarnaujamų gyventojų
skaičius sparčiai mažėja. Metų pabaigoje Valpainių medicinos punkte aptarnaujamų gyventojų skaičius 457, iš jų 180 prisirašę prie mūsų gydymo įstaigos. Šaltenių medicinos punkte aptarnaujamų gyventojų
skaičius - 474, iš jų 135 prisirašę prie mūsų gydymo įstaigos. Atlikus išsamų paskaičiavimą ir analizę už
2017 metus Valpainių punktas uždirbo 4500 eurus pajamų, patyrė 9163 eurus sąnaudų. Šaltenių punktas
uždirbo 4141 eurą pajamų, o sąnaudos – 8504 eurai. Darbo užmokesčio ir socialinio

draudimo išlaidos

sudaro 94% visų sąnaudų. Valpainių punkte patalpos nuomojamos iš slaugytojos, kuri gyvena ir dirba tame
pačiame pastate ir yra pensijinio amžiaus.
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Prisijungta prie E-Sveikatos sistemos, su kuria ne visi gydytojai geranoriškai ir pilnai dirba.
______________________

