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2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-121
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KELMĖS RAJONO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO
DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
1. Įstaigos pristatymas:
1.1. Viešoji įstaiga Kelmės rajono psichikos sveikatos centras, kodas 162775041, Vytauto
Didžiojo g. 84A, LT-86142 Kelmė, tel. / faks. 8 (427) 61 325,
el. paštas psichikos.centras@gmail.com
1.2. Direktorė Laimutė Urbelienė.
1.3. Įstaigos misija – didinti psichikos ligonių galimybes integruotis į visuomenę, siekti jų
destigmatizacijos.
Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę,
rezultatyvumą, efektyvumą analizuojant paslaugų teikimo procesus.Gerinti Kelmės rajono
gyventojų sveikatą, mažinti - sergamumą bei mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas.
Pagrindiniai įstaigos veiklos uždaviniai – organizuoti ir teikti specializuotas, kvalifikuotas
Pirminio lygio psichikos sveikatos priežiūros paslaugas Kelmės rajono gyventojams.
2. Įstaigos struktūra.
Direktorė,
Suaugusiųjų gyd. psichiatrai,
Vaikų ir paauglių psichiatras,
Med. psichologai,
Psich. sveikatos slaugytojai,
Socialinis darbuotojas ,
Vyr. finansininkas,
Valytojas,
Vairuotojas-pagalbinis darbininkas
Esamas specialistų skaičius atitinka VLK patvirtintiems normatyvų reikalavimams.
3.Įstaigos veiklos rezultatai:
2017m.VšĮ Kelmės rajono psichikos sveikatos centras dirbo pelningai, metus baigė su
225,43eur pelno.
Per 2017m. prisirašiusiųjų gyventojų skaičius prie PSC lyginant su 2016m. sumažėjo 1032
gyventojais, tai sudaro 3,6%.Prisirašiusiųjų prie PSC nedraustų asmenų skaičius lyginant su
2016m. sumažėjo 366 gyventojais, tai sudaro 17,4%.
Apsilankymų skaičius pas gydytojus psichiatrus 2016 metais buvo 12157 apsilankymai , 2017
metais 14132 apsilankymai, padidėjo 1975apsilankymais, tai sudaro 16% daugiau nei 2016m.
Apsilankymų pas gyd. psichiatrus dėl ligos 2016m. buvo 8140 , 2017m. – 10968 atvejai ,
lyginant su praėjusiais metais, padidėjo 2828 apsilankymais, tai sudaro 34,7%.
Med. psichologas 2016 m. suteikė 1023 konsultacijas, 2017 m.- 1066 konsultacijas, 43
konsultacijomis daugiau nei 2016m.,tai sudaro 4,2%.
2017m. PSC pagalbą suteikė 70 asmenų , nukreiptų Kelmės probacijos tarnybos , kompleksinę
– komandinę psichiatrinę pagalbą , 2017m. 67 konsultuoti neveiksnūs psichinę negalią turintys
pacientai.
2017m. PSC dalyvavo vykdant savižudybių prevencijos planą.
2017m. pirmą kartą besikreipusių dėl suicidinių minčių į Kelmės PSC pacientai, kuriems
suteikta gyd. psichiatro konsultacija buvo 36 asmenys.
2017m. pakartotinai besikreipusių dėl suicidinių minčių į Kelmės PSC, kuriems suteikta gyd.
psichiatro konsultacija buvo 30 pacientų.
Psichologo konsultacijos pacientams, turėjusiems suicidinių minčių, ketinusiems žudytis,
nusižu-džiusių artimiesiems, vaikams ir paaugliams, jų tėvams, globėjams ar kitiems jų
artimiesiems 2017m. buvo suteiktos 514 asmenims.
2017m. kas mėnesį tęstos Kelmės klebonijoje PSC med. psichologo konsultacijos savitarpio
pagalbos grupėse:

I grupė: Savitarpio pagalbos grupė asmenims, kurie yra bandę įvykdyti suicidą arba turėjo
suicidinių ketinimų.
II grupė: Savitarpio pagalbos grupė artimiesiems , kurie patyrė artimojo savižudybę.
Kelmės PSC socialinė darbuotoja kartu su Kelmės rajono savivaldybės Socialinės paramos
skyriaus darbuotojais lankė asmenis namuose, kurie mėgino įvykdyti suicidą.
Kelmės PSC stende publikuojamas pranešimas, minint Pasaulinę savižudybių prevencijos
dieną. Skelbimų lentoje nurodyti emocinės paramos linijų telefonai.
Kelmės psichikos sveikatos centro registratūroje , įtarus pacientui turint suicidinių minčių ,
pildomas suicidinės rizikos įvertinimo klausimynas.
4. Įstaigos veiklos rodikliai
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2017 metais profilaktinių patikrinimų skaičius1840, mokamų apsilankymų skaičius 38 .

4.1 Per ataskaitinius metus paslaugų pardavimo pajamų suma sudarė 133070,09 Eur.
Pagrindinės veiklos pajamas sudarė:
- pajamos už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka Šiaulių teritorinė ligonių kasa pagal
sutarį 122983,48Eur.Lyginant su praėjusiais metais, gauta 2772,75 Eur daugiau, tai įtakojo
padidintas balas ir nuo 2017m.liepos 1d.papildomai skirtos lėšos darbo užmokesčiui padidinti.
- pajamos už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys
8988,34 Eur, (profilaktiniai sveikatos patikrinimai). Lyginant su praėjusiais metais gauta
3829,73Eur mažiau .
- finansavimo pajamos 1098,27 Eur: už dalyvavimą neveiksnių asmenų peržiūrėjimo programoje
90,58 Eur, už dalyvavimą smurto mažinimo ir savižudybių prevencijos programoje gauta 1000
Eur.
4.2 Įstaigos turtą 2017 metų pabaigoje sudaro dalininkų kapitalas 1796,80Eur, kuris buvo perduotas
2011metais. Kiti rezervai 1414,50 Eur ,ankstesniųjų metų perviršis (pelnas) – 31594,05 Eur ,einamųjų
metų perviršis (pelnas) – 225,43 Eur.
5. Informacija apie atliktus auditus:
Atlikti patikrinimai kontroliuojančių institucijų ir vidaus audito. PSC dirba vidaus medicinos audito
grupė, kuri 2017 metais atliko 3 patikrinimus, skirtus teikiamų paslaugų kokybės ir medicininės
dokumentacijos pildymo kokybės kontrolei bei įvertinimui. Nusižengimų nenustatyta. Atliktas kasmetinis
nepriklausomo auditoriaus , 2017m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio, auditas neatitikimų nenustatyta.
6.Problemos:
Sąlygotos vidaus ir išorės faktorių. Pagrindinės problemos – patalpų stoka, esamų patalpų remontas
kurioms reikalingos investicijos, jų mąstai viršija centro galimybės.
7.Vadovo indėlis tobulinant įstaigos administravimą:
7.1. Personalo valdymo, vidinių ir išorinių resursų paieškos rezultatai; – 2017 metais priimta į darbą
1 (vienas) gyd. psichiatras, 1 (vienas) psichologas.
7.2. Įstaigos reklamos tobulinimas bendradarbiavimas su soc. partneriais. – Viešoji įstaiga Kelmės
rajono psichikos sveikatos centras turi savo internetinį tinklalapį www.kelmespsc.lt/.2017metais buvo papildoma informacija.
7.3. 2017m. Kelmės rajono psichikos sveikatos centras bendradarbiavo su:

Šiaulių PL, Kelmės socialinių paslaugų centru, Kelmės rajono socialinės paramos skyriumi, Kelmės
rajono vaiko teisių apsaugos skyriumi, Kelmės rajono seniūnijomis, Liolių socialinės globos namais,
Kelmės rajono policijos komisariatu, Kelmės probacijos tarnyba, Valstybiniu psichikos sveikatos centru.
7.4 Įstaigos vadovas 2017 metais, atstovaudamas įstaigai, dalyvavo Kelmėje organizuotoje konferencijoje kurioje skaitė pranešimą tema „VšĮ Kelmės rajono psichikos sveikatos vaidmuo vykdant savižudybių prevencijos priemonių planą “. Kelmės rajono psichikos sveikatos centro direktorė dalyvauja nevyriausybinių organizacijų veikloje yra Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos narys ir Lietuvos
ambulatorinių psichikos sveikatos centrų asociacijos narys. Įstaigos direktorė yra Kelmės rajono savivaldybės „Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos“ narys, „Koordinuotai teikiamos pagalbos“
peržiūrėjimo komisijos narys ir „Vaiko gerovės komisijos“ narys .
______________________

