PATVIRTINTA
Neringos savivaldybės tarybos
2018 m. kovo 29 d.
sprendimu Nr. T1-47
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS NERINGOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
2017 M. VEIKLOS ATASKAITA
1. Įstaigos pristatymas:
1.1. Juridinio asmens pavadinimas – Viešoji įstaiga Neringos pirminės sveikatos priežiūros
centras;
1.2. Registracijos adresas – Taikos g. 11, Neringa;
1.3. Pašto kodas – LT-93123;
1.4. Savivaldybė – Neringos;
1.5. Šalis – Lietuva;
1.6. Įstaigos vadovas – laikinai einanti direktoriaus pareigas Aurika Stankienė;
1.7. El. pašto adresas – info@neringospspc.lt;
1.8. Telefonas – (8 469) 52 003;
1.9. Mobilusis telefonas – 8 687 51044;
1.10. Interneto svetainė – www.neringospspc.lt
2. Veiklos aprašas
Viešoji įstaiga Neringos pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau tekste – Neringos
PSPC) yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno
įstaiga, organizuojanti ir vykdanti nespecializuotą ir kvalifikuotą asmens sveikatos priežiūrą ir
teikianti šias paslaugas:
2.1. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas (PAASPP);
2.2. Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas (PGSP);
2.3. Greitosios medicinos pagalbos paslaugas (GMPP);
2.4. Vykdo valstybės finansuojamas prevencines programas.
Neringos PSPC steigėjas ir vienintelis dalininkas (savininkas) yra Neringos savivaldybės
taryba.
Pagrindinis veiklos tikslas – Savivaldybės gyventojų sveikatos atkūrimas ir gerinimas,
sergamumo ir mirtingumo mažinimas, priimtinų, prieinamų ir tinkamų asmens sveikatos priežiūros
paslaugų teikimas.
3. Veiklos rodikliai
2017 m. prie Neringos PSPC prisirašiusių pacientų skaičius – lieka stabilus ir svyruoja apie
1900–2000 pacientų. Vasaros laikotarpiu pacientų skaičius padidėja. 2017 m. gruodžio 31 d.
duomenimis įstaigoje buvo prisirašę ir registruoti „Sveidros“ duomenų bazėje 1952 pacientai,
tačiau apsidraudę privalomuoju sveikatos draudimu – 1827 pacientai.
Įstaigoje dirbo 41 asmuo: įstaigos direktorius, 4 gydytojai, 20 slaugytojų (iš jų 9 skubiosios
medicinos pagalbos specialistai), 16 – kito personalo (buhalterė, juristė, viešųjų pirkimų
specialistė, socialinis darbuotojas, slaugytojų padėjėjos, GMP vairuotojai sanitarai, valytojos, ūkio
dalies tvarkytojos, darbininkas). Kito personalo skaičius padidėjo nuo 10 iki 16 darbuotojų.
2016 m. buvo užimti 28,25 etatai, 2017 m. – 35,5 etatai.
4. Poliklinikinio skyriaus darbo rodikliai
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Neringos PSPC 2017 metais pacientai apsilankė 14773 kartus.
731 kartą pacientai aplankyti namuose, iš jų – 592 kartus dėl ligos, 120 kartų – pas vaikus iki
15 metų. Dinamiškai stebėti 934 dispanseriniai ligoniai.
Atlikti 157 profilaktiniai skiepijimai vaikams iki 18 metų. Nuo gripo paskiepyta 70 asmenų
(t.y. 3,6 proc. prie įstaigos prisirašiusių asmenų). Atlikta 1000 rentgenogramų, iš jų: 412 – plaučių,
378 – kaulų–sąnarių sistemos, 210 – dantų rentgenogramų. Profilaktiškai atliktos 354
rentgenogramos.
Atlikti 4 tuberkulino mėginiai 7 m. amžiaus vaikams.
Fizioterapiniame kabinete atliktos 3238 procedūros 1089 pacientams, iš jų 86 – vaikams.
Užrašytos ir įvertintos 896 elektrokardiogramos.
Klinikinėje laboratorijoje atlikti 5486 tyrimai: iš jų hematologiniai – 1357; biocheminiai –
3081; bendrosios citologijos – 1048.
Vasaros sezono metu po šeimos gydytojų darbo valandų medicinos gydytojai asmens
sveikatos priežiūros paslaugas suteikė 230 pacientų – atostogaujantiems Neringos kurorte
svečiams.
Buvo organizuotos gydytojų specialistų konsultacijos. Neringos PSPC pacientus konsultavo:
Vilniaus Santaros klinikų specialistai – 180 pacientų;
Klaipėdos vaikų ligoninės gydytoja pediatrė M. Keršienė – 15 pacientų.
5. Greitosios medicinos pagalbos veiklos rodikliai
2017 metais greitoji medicinos pagalba kviesta 770 kartus. Iš jų: 519 atvejų kreiptasi dėl
nelaimingų atsitikimų, 186 – dėl ūmių susirgimų ir būklių, atlikta 60 pervežimų, iš jų pervežtos 5
gimdyvės, 7 kartus greitosios medicinos pagalbos atsisakė (arba brigada atšaukta). Vaikams iki 14
metų skubioji pagalba teikta 136 kartus, 15–17 metų paaugliams – 12 kartų. 552 pacientai (72
proc. visų kvietimų), suteikus būtinąją pagalbą, buvo nuvežti į Klaipėdos miesto gydymo įstaigas.
140 pacientų kreipėsi į GMP postą patys, pasibaigus poliklinikos darbo laikui, ne darbo ir švenčių
dienomis. Jiems buvo suteikta ambulatorinė pagalba.
GMP operatyvumo rodiklis – 93 proc. atvejų į iškvietimą atvykstama ir pagalba pradedama
teikti, kaip ir numato teisės aktai, per 25 min. nuo iškvietimo priėmimo.
Įgyvendinant Neringos savivaldybės Strateginio veiklos plano 2017-2019 m. Sveikatos
priežiūros programos (08) 2.2.1.3.1 priemonę „GMP posto Juodkrantėje veiklos užtikrinimas
vasaros sezono metu“, liepos–rugpjūčio mėnesiais Juodkrantėje nuo 15 iki 22 val. darbo dienomis,
poilsio dienomis ištisą parą budėjo papildoma GMP brigada. Įvykdyti 22 iškvietimai,
ambulatoriškai aptarnautas 71 pacientas. Jos darbas užtikrino operatyvią ir savalaikę būtinąją
pagalbą Juodkrantės gyventojams ir kurorto svečiams.
6. Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus veiklos rodikliai
2017 m. slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius paslaugas teikė sausio–balandžio ir spalio–
gruodžio mėnesiais. Įvykdyta 1750 lovadienių, skyriuje buvo gydomi ir slaugomi 108 pacientai.
Kitu laiku pacientais būdavo pasirūpinta, surandant slaugos vietas Klaipėdos apskrities
gydymo įstaigose, kur jiems buvo suteiktos TLK lėšomis apmokamos slaugos ir palaikomojo
gydymo paslaugos.
7. 2017 metų strateginio veiklos plano tikslai, uždaviniai, vykdytos programos,
priemonės ir jų įgyvendinimo rezultatai
7.1. Teikti pirminio lygio paslaugas, išlaikyti teikiamų paslaugų asortimentą (įvykdyta –
veikla tęstinė);
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7.2. Pirminių odontologinių paslaugų organizavimas, vaikų dantų karieso profilaktika
(vykdoma – veikla tęstinė);
7.3. Kokybės sistemos gerinimas ruošiant naujas organizacines, vadybines, klinikines
procedūras (vykdoma – veikla tęstinė);
7.4. Stacionarinių slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų teikimas, jų kokybės gerinimas
(veikla tęstinė);
7.5. Būtinosios pagalbos organizavimas ir ambulatorinių paslaugų teikimas po šeimos
gydytojo darbo valandų. Juodkrantės GMP posto organizavimas ir paslaugų teikimas liepos–
rugpjūčio mėnesiais (vykdoma – veikla tęstinė);
7.6. Išlaikyti ir toliau teikti fizioterapijos, rentgenologinio ištyrimo paslaugas, biocheminių
tyrimų, numatytų šeimos gydytojo medicinos normoje ir sutartyse su teritorine ligonių kasa,
atlikimas (vykdoma);
7.7. Gerinti paslaugų prieinamumą, kviečiant gydytojus specialistus konsultuoti pacientus
(vykdoma – veikla tęstinė);
7.8. Vykdomos iš PSDF biudžeto finansuojamos sveikatos programos:
7.8.1. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencijos programa (vykdoma – tęstinė);
7.8.2. Atrankinės mamografijos patikros programa (vykdoma – tęstinė);
7.8.3. Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir
prevencijos priemonių finansavimo programa (vykdoma – tęstinė);
7.8.4. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa (vykdoma – tęstinė);
7.8.5. Storosios žarnos vėžio ankstyvos diagnostikos programa (vykdoma – tęstinė).
7.9. Vaikų sveikatos priežiūra ir profilaktika (vykdoma – tęstinė).
Valstybinių prevencinių programų vykdymas:
1 lentelė
Eil.
Nr.

1.

1.1.
1.2.

Profilaktinės
programos
pavadinimas

Gimdos
kaklelio
piktybinių
navikų
prevencinių
priemonių
programa:
Citologinio
tepinėlio
paėmimas

2016 m. duomenys
Bendras prie Pacientų,
Įvykdyta
įstaigos
kuriems
procentais
prisirašiusių
buvo
pacientų,
suteikta
kuriems
paslauga,
teikiama
skaičius
paslauga,
skaičius

508

Informavimo
paslauga

44

124

8,7%
24,4%

508
2.

Informavimas
dėl krūties
piktybinių
navikų
profilaktikos ir

366

135

36,9%

2017 m. duomenys
Bendras prie Pacientų,
Įvykdyta
įstaigos
kuriems
procentais
prisirašiusių buvo
pacientų,
suteikta
kuriems
paslauga,
teikiama
skaičius
paslauga,
skaičius

Skirtumas

570

59

10,4%

+1,3%

570

157

27,5%

+3,1%

397

69

17,4%

-19,5%
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Eil.
Nr.

3.

4.

5.

6.

Profilaktinės
programos
pavadinimas

siuntimas
atlikti
mamografiją
Asmenų,
priskirtinų
širdies ir
kraujagyslių
ligų didelės
rizikos grupei,
atrankos ir
prevencijos
priemonių
finansavimo
programa
Priešinės
liaukos vėžio
ankstyvosios
diagnostikos
programa
Storosios
žarnos vėžio
ankstyvosios
diagnostikos
programa
Vaikų
krūminių
dantų dengimo
silantinėmis
medžiagomis
programa

VISO:

2016 m. duomenys
Bendras prie Pacientų,
Įvykdyta
įstaigos
kuriems
procentais
prisirašiusių
buvo
pacientų,
suteikta
kuriems
paslauga,
teikiama
skaičius
paslauga,
skaičius

2017 m. duomenys
Bendras prie Pacientų,
Įvykdyta
įstaigos
kuriems
procentais
prisirašiusių buvo
pacientų,
suteikta
kuriems
paslauga,
teikiama
skaičius
paslauga,
skaičius

Skirtumas

488

216

44,3%

540

205

38,0%

289

78

27,0%

307

64

20,8%

703

177

25,2%

755

228

30,2%

+5,0%

102

33

32,4%

131

4

3,1%

-29,3%

2964

808

27,3%

3270

786

24,0

-6,3%

-6,2%

-3,3%

2017 m. profilaktinių programų vykdymas, lyginant su 2016 m., pablogėjo: 2016 m. buvo
suteiktos 808 paslaugos pagal skirtingas programas, 2017 m. – 786 paslaugos. Pagerėjo gimdos
kaklelio piktybinių navikų ir storosios žarnos piktybinių navikų programų vykdymo rezultatai; kitų
programų vykdymo rezultatai blogesni.
Siekiant pagerinti programų vykdymą, buvo taikytos įvairios priemonės: asmens sveikatos
priežiūros specialistų skatinimas susietas su pasiektais programų vykdymo rezultatais; skleista
informacija bendruomenėje, šeimoms įteikiami informaciniai lapai apie vykdomas programas,
kalbėtasi individualiai.
Valstybinės programos vykdomos jau ilgą laiką, informacija nuolat skleidžiama įvairiomis
priemonėmis ne tik savivaldybės, bet ir Respublikos mastu, todėl yra žinomos visiems Neringos
bendruomenės gyventojams. Aktyvūs ir sąmoningi pacientai reguliariai dalyvauja programose ir
skatina dalyvauti savo šeimos narius ir artimuosius. Deja, dalis pacientų sąmoningai renkasi
profilaktiškai nesitikrinti sveikatos ir nedalyvauti profilaktinėse programose. Šeimos gydytojams ir
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slaugytojams vis dar nepavyksta įtikinti savo pacientų apie profilaktinių programų būtinybę ir
naudą.
8. Pagrįsti pacientų skundai
Neringos PSPC pagrįstų rašytinių skundų iš gyventojų ir pacientų 2017 metais negavo.
9. Neringos PSPC dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir
pabaigoje
Dalininkų kapitalas ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje – 13 028,85 Eur. Per
ataskaitinius metus įnašų nebuvo.
10. Neringos PSPC gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus
10.1. Įstaiga 2017 metais gavo 634464,13 Eur pajamų. Iš jų:
10.1.1. pajamos iš PSDF biudžeto (už AASPP, GMP paslaugas, už slaugos ir paliatyvios
pagalbos paslaugas namuose, skatinamąsias paslaugas, gerus darbo rodiklius, prevencinių
programų vykdymą) – 537082,25 Eur;
10.1.2. pajamos už suteiktas mokamas paslaugas iš kitų fizinių ir juridinių asmenų –
14883,40 Eur;
10.1.3. finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto Neringos savivaldybės SVP
Sveikatos priežiūros programos (08) priemonių įgyvendinimui – 69800,00 Eur;
10.1.4. finansavimo pajamos iš kitų šaltinių (gautos atsargos, parama) – 4411,48 Eur;
10.1.5. finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto rezidentų darbo užmokesčiui ir
socialinio draudimo įmokoms mokėti – 8287,00 Eur.
10.2. Neringos PSPC pajamų struktūra 2017 m.
Neringos PSPC pajamų struktūroje didžiausią pajamų dalį sudaro PSDF biudžeto lėšos –
84,65 proc. Savivaldybės biudžeto lėšos sudaro 11,0 proc. (lyginant su 2016 m. padidėjo
finansavimas 1,5 proc.), valstybės biudžeto lėšos – 1,31 proc. (padidėjo 0,1 proc.), kiti šaltiniai –
0,7 proc.; pajamos už mokamas paslaugas – 1,12 proc., už laboratorinius tyrimus – 0,41 proc., už
odontologines priemones – 0,81 proc.
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1.31%

0.70%

1.12% 0.41%

0.81%

11%

84.65%

Pajamos apmokamos Klaipėdos TLK

Savivaldybės biudžetas

Valstybės biudžetas

Kiti šaltiniai

Pajamos už mokamas paslaugas

Už laboratorinius tyrimus

Už odontologines priemones

1 pav. 2017 m. įstaigos pagrindinių veiklos pajamų struktūra.
11. Informacija apie Neringos PSPC įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius
metus
Per ataskaitinius 2017 metus įstaiga įsigijo ilgalaikio turto už 13341,57 Eur, iš jų:
11.1. dentalinį kompresorių odontologiniam kabinetui – 822,80 Eur;
11.2. multifunkcinį vežimėlį neįgaliajam – 531,67 Eur;
11.3. 10 slaugos lovų – 6546,10 Eur;
11.4. internetinį VšĮ Neringos PSPC tinklapį – 6199,00 Eur;
11.5. apskaitos programos STEKAS papildomas darbo vietas – 242,00 Eur.
Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį nurašė kompresorių „Tornado“ (savikaina – 1727,00 Eur,
sukauptas nusidėvėjimas – 1726,71 Eur, likutinė vertė – 0,29 Eur), svarstykles medicinines
suaugusiems elektronines SECA (savikaina – 749,94 Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 727,94 Eur,
likutinė vertė – 22,0 Eur), paciento monitoravimo įrangą (savikaina – 2312,91 Eur, sukauptas
nusidėvėjimas – 2081,70 Eur, likutinė vertė – 231,21 Eur), defibriliatorių (savikaina – 7211,54
Eur, sukauptas nusidėvėjimas – 7211,25 Eur, likutinė vertė – 0,29 Eur).
12. Pagrindinės veiklos sąnaudos
Pagrindinės veiklos sąnaudos per 2017 metus įstaigoje sudarė 649612,67 Eur, iš jų:
12.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 483295,69 Eur, iš jų:
12.1.1. darbuotojų darbo užmokestis – 368246,14 Eur;
12.1.2. socialinio draudimo įmokos – 115049,55 Eur;
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12.2. turto nusidėvėjimas ir amortizacija – 25894,14 Eur;
12.3. Komunalinės paslaugos ir ryšiai – 24820,75 Eur, iš jų:
12.3.1. šildymas – 12552,45 Eur;
12.3.2. elektros energija – 4690,95 Eur;
12.3.3. vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 3204,65 Eur;
12.3.4. ryšių ir interneto paslaugos – 3 961,94 Eur;
12.3.5. atliekų tvarkymo sąnaudos – 410,76 Eur;
12.4. Komandiruočių išlaidos –37,35 Eur;
12.5. Išlaidos transportui – 28722,36 Eur;
12.6. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 1514,00 Eur;
12.7. Sunaudotų atsargų savikaina – 39094,44 Eur, iš jų:
12.7.1. vaistų, tirpalų, tvarsliavos, medicinos priemonių – 20318,00 Eur;
12.7.2. kitos ūkinės medžiagos ir atsargos – 18776,44 Eur.
12.8. Kitų paslaugų sąnaudos – 34981,91 Eur, tame tarpe laboratoriniai tyrimai ir kitos
medicinos paslaugos, atliekamos kitose įstaigose – 5 841,00 Eur;
12.9. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos – 11252,03 Eur.
2017 metų finansinis įstaigos rezultatas yra teigiamas – 368,30 Eur.

4%

4%

9%
1%
4%
3%

57%
18%

Darbo užmokestis

Įmokos Sodrai

Medikamentai ir med. Įranga

Nusidėvėjimas ir amortazacija

Tyrimai atliekami kt. įstaigose

Kitos sąnaudos

Komunalinės sąnaudos

Transportas

3
2 pav. 2017 m. Įstaigos pagrindinių veiklos sąnaudų struktūra
13. Neringos PSPC darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje:
2017-01-01 įstaigoje dirbo 33 darbuotojai, 2017-12-31 – 41 darbuotojas.
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14. Neringos PSPC sąnaudos valdymo išlaidoms
2017 metais įstaigos valdymo sąnaudas sudarė 68695,95 Eur (t. y. 10,57 proc. nuo visų
įstaigos sąnaudų).
Sąnaudos valdymo išlaidoms – tai sąnaudos, susijusios su vadovo, vyr. buhalterio, juristo
administratoriaus ir vyr. slaugytojo darbu. Iš jų:
14.1. priskaičiuotas darbo užmokestis ir soc. draudimo įmokos – 63892,20 Eur;
14.2. sąnaudos komandiruotėms – 0,0 Eur;
14.3. ryšių sąnaudos – 1320,65 Eur;
14.4. transporto išlaikymas ar kompensavimas (kuras, remontas, draudimas) – 3303,10 Eur;
14.5 kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 180,00 Eur.
15. Duomenys apie Neringos PSPC vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo
užmokesčiui ir kitos Neringos PSPC vadovo išmokos
Vyriausioji gydytoja Loreta Laurenčikienė įstaigai vadovavo iki 2017 m. kovo 3 d., jos
darbo užmokestis bruto 2017 m. sudarė 10828,15 Eur.
Įstaigos vadovas nuo birželio 5 d. – Artūras Mažrimas. Jo bruto darbo užmokestis 2017 m.
– 9685,20 Eur.
16. Neringos PSPC išlaidų kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir
kitoms įstaigos kolegialių organų narių išmokoms
Tokių išlaidų ir išmokų 2017 m. Neringos PSPC nepatyrė. Stebėtojų taryba dirbo
visuomeniniais pagrindais.
17. Neringos PSPC išlaidos išmokoms su Neringos PSPC dalininku susijusiems
asmenims
Tokių išlaidų ir išmokų 2017 m. Neringos PSPC nepatyrė. Neringos PSPC vienintelis
steigėjas ir dalininkas - Neringos savivaldybės taryba.
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