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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
NERINGOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
VADOVO 2018 METŲ ATASKAITA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Įstaigos duomenys – Viešoji įstaiga Neringos pirminės sveikatos priežiūros centras, Taikos
g. 11, LT-93121 Neringa, el. pašto adresas info@neringospspc.lt; telefonas (8 469) 52 003;
mobilusis telefonas – 8 604 10 451, interneto svetainė – www.neringospspc.lt
Pagrindiniai įstaigos veiklos uždaviniai – Organizuoti ir teikti kvalifikuotas pirminės
asmens sveikatos priežiūros paslaugas Neringos savivaldybės gyventojams ir būtinąją neatidėliotiną
pagalbą kurorto svečiams, kokybiškai ir saugiai atliekant tyrimus, taikant naujausius diagnostikos ir
gydymo metodus. Šia veikla siekti rezultato, atitinkančio pacientų, medikų ir visuomenės lūkesčius.
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:
1. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas (PAASPP);
2. Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas (PGSP);
3. Greitosios medicinos pagalbos paslaugas (GMPP).
Neringos PSPC steigėjas ir vienintelis dalininkas (savininkas) yra Neringos savivaldybės
taryba.
Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – Savivaldybės gyventojų sveikatos atkūrimas ir
gerinimas, sergamumo ir mirtingumo mažinimas, priimtinų, prieinamų ir tinkamų asmens sveikatos
priežiūros paslaugų teikimas.
Neringos PSPC vadovo veikla – įstaigos tikslų ir strategijos jiems pasiekti suformavimas, jų
įgyvendinimo užtikrinimas ir kontrolė. Neringos PSPC vadovas atsakingas už tinkamą įstaigos
veiklos organizavimą, teisės aktų ir sutartinių įsipareigojimų įgyvendinimą ir atsiskaitymą už
pasiektus įstaigos darbo rezultatus.
Pagrindiniai įstaigos veiklos uždaviniai – organizuoti ir teikti nespecializuotas,
specializuotas, kvalifikuotas stacionarines ir ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas Neringos
savivaldybės gyventojams ir miesto svečiams, kurias teikti teisę suteikia įstaigos asmens sveikatos
priežiūros licencija, sutartys su Klaipėdos teritorine ligonių kasa ir steigėjo priimti sprendimai.
Įstaigos vadovai 2018 metais:
Artūras Mažrimas iki 2018 m. sausio 12 d.;
Aurika Stankienė nuo 2018 m. sausio 15 d. iki 2018 m. kovo 15 d.;
Violeta Prekevičienė - nuo 2018 m. kovo 16 d.
II. 2018 M. PRIVALOMŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ VYKDYMAS
Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai ir jų vykdymo rezultatai:
1. Finansinis įstaigos veiklos rezultatas (būti nenuostolingai)
Pagrindinės veiklos pajamos – 849 518,45 Eur, pagrindinės veiklos sąnaudos – 813 013,14
Eur. Finansinis įstaigos veiklos rezultatas – 36 505,31 Eur (teigiamas).
2. Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis
Darbo užmokesčio fondui didinti panaudotos gautos tikslinės lėšos sveikatos priežiūros
specialistų darbo užmokesčiui kelti vidutiniškai 20 proc., prioritetą teikiant mažiausiai
uždirbantiems specialistams.
Sąnaudos darbo užmokesčiui – 603 186,90 Eur, pagrindinės veiklos 2018 m. sąnaudos
813 013,14 Eur. Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis procentais – 74,2 proc.
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2018 metais sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčio dalis (be darbdavio socialinio
draudimo įmokų) sudarė 337 617,58 Eur, per mėnesį vidutiniškai panaudota darbo užmokesčiui
mokėti 28 134,80 Eur. Užimtų etatų - 28. Vieno sveikatos priežiūros specialisto bruto darbo
užmokestis sudarė 993,81 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį gydytojų darbo užmokesčio pastovioji dalis
padidinta 25,93 proc., kito medicininio personalo - 5,29 proc.
3. Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis (įstaigos vadovo, vyriausiojo buhalterio) patirtos darbo
užmokesčio, socialinio draudimo įmokų ir kitų išlaidų (prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos, darbo
vietų įkūrimo, administracinių pastatų, įskaitant ir remontą, sąnaudos, darbdavių socialinės
pašalpos, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos sąnaudos dalijamos iš pagrindinės ir
kitos veiklos sąnaudų per metus sumos ir išreiškiamos procentais)
Siektinas rezultatas – 10,33 procento ir mažiau.
Sąnaudos valdymo išlaidoms – 56 107,53 Eur, iš jų:
1.1. priskaičiuotas darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos – 46 589,58 Eur;
1.2. sąnaudos komandiruotėms – 90,00 Eur;
1.3. ryšių sąnaudos – 292,32 Eur;
1.4. transporto išlaikymas ar kompensavimas (kuras, remontas, draudimas) – 3 016,78 Eur;
1.5. kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 1 552,00 Eur;
1.6. pastato išlaikymo sąnaudos 582,85 Eur;
1.7. ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos 1 255,98 Eur;
1.8. prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos 2 728,02 Eur;
Pagrindinės veiklos 2018 m. sąnaudos 813 013,14 Eur. Sąnaudų procentinė dalis nuo visų
įstaigos sąnaudų – 6,9 proc.
4. Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto (absoliutus likvidumo
rodiklis – nuo 0,5 iki 1)
Rodiklio reikšmė apskaičiuojama - įstaigos trumpalaikių investicijų vertė eurais plius įstaigos
pinigų ekvivalentų vertė eurais dalijama iš įstaigos trumpalaikių įsipareigojimų vertės eurais. Kuo
šis rodiklis didesnis, tuo įmonė ar įstaiga finansiškai atsparesnė trumpuoju laikotarpiu.
Neringos PSPC pinigų ir pinigų ekvivalentų vertė eurais 235 646,41 Eur, įstaigos
trumpalaikių įsipareigojimų vertė 79 054,21 Eur, likvidumo rodiklis 2,98.
5. Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas (įstaigai nenustatoma).
III. VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIAI
1. Pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis lygis bei pacientų skundų
tendencijos (nenustatoma)
Įstaiga rašytinių pacientų skundų dėl teikiamų paslaugų kokybės negavo.
2. Pagrįstų skundų skaičius (nenustatoma)
Įstaiga pagrįstų rašytinių pacientų skundų dėl teikiamų paslaugų kokybės negavo.
3. Pacientų pasitenkinimas įstaigos teikiamomis paslaugomis (nenustatoma)
2018 m. buvo vykdoma slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus pacientų apklausa ir
ambulatoriškai besikreipiančių pacientų apklausa, siekiant išsiaiškinti, kaip pacientai vertina
įstaigos teikiamų paslaugų kokybę.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. lapkričio 29 d.
įsakymu Nr. V-1073 „Dėl asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių stacionarines asmens
sveikatos priežiūros paslaugas, vertinimo rodiklių sąrašų patvirtinimo“ (2018 m. birželio 6 d.
suvestinė redakcija) nustatyta metodika, kad pacientų pasitenkinimo suteiktomis stacionarinėmis
asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis yra 9,7 balo (iš 10 galimų). Suteiktomis
stacionarinėmis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis patenkinti 97 procentai pacientų.
Ambulatoriškai teiktomis paslaugomis liko patenkinti 91 procentas pacientų.
Bendras pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis lygis yra 94 procentai.
4. Įstaigoje taikomos kovos su korupcija priemonės, numatytos sveikatos apsaugos ministro
tvirtinamoje Sveikatos priežiūros srities korupcijos prevencijos programoje
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Įstaiga vykdo ir atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio
26 d. įsakymo Nr. V-65 „Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo
tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytus kriterijus.
5. Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius
2018 metais nebuvo vykdyta jungtinio dviejų ar daugiau perkančiųjų organizacijų atliekamo
prekių, paslaugų ar darbų įsigijimas su pasirinktu (pasirinktais) tiekėju (tiekėjais) sudarant viešojo
pirkimo-pardavimo sutartį (sutartis).
6. Viešųjų pirkimų, vykdomų per VšĮ Centrinę perkančiąją organizaciją (toliau – VšĮ CPO),
skaičius (nenustatoma)
Atlikti du viešieji pirkimai, kurie buvo skaidyti į dalis, sudarytos viešojo pirkimo sutartys su
tiekėjais.
7. Viešųjų pirkimų, vykdomų per VšĮ CPO, pirkimų vertė (nenustatoma)
2018 metais įvykdyta viešųjų pirkimų per VšĮ CPO už 8 324,81 Eur su PVM.
8. Informacinių technologijų diegimo ir vystymo lygis (pacientų elektroninės registracijos
sistema, įstaigos interneto svetainės išsamumas, darbuotojų darbo krūvio apskaita, įstaigos
dalyvavimo elektroninėje sveikatos sistemoje mastas)
Elektroniniu būdu pildomų medicininės apskaitos dokumentų dalis nuo visų pildomų
medicinos apskaitos dokumentų. Rodiklio vykdymo rezultatus sudėtinga apskaičiuoti, nes į
medicininės apskaitos dokumentų sąvoką patenka visos Sveikatos apsaugos ministro 1999-11-29
įsakymu Nr. 515 patvirtintos formos, kurių didžiosios dalies apskaita nevedama (pavyzdžiui,
siuntimai konsultacijai, paprasti ir kompensuojamų vaistų receptai, siuntimai laboratoriniam
tyrimams, gydytojo paskyrimai, temperatūros kortelės ir pan.) arba elektroninių dokumentų
pildymo galimybes apriboja E-sveikatos sistemos galimybės.
VšĮ Neringos pirminės sveikatos priežiūros centre 2018 m. išrašyti 2694 elektroniniai receptai
vaistiniams preparatams. 2017 m. buvo išrašyta 1199 elektroniniai receptai vaistiniams
preparatams. Remiantis Klaipėdos Teritorinės ligonių kasos duomenimis 1, 2018 metais įstaigoje
buvo išrašyta 5342 receptai kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms
(toliau tekste - MPP). Elektroniniai receptai sudaro 50,4 proc.

Esveikata.lt statistiniai duomenys2
1

Prieiga per internetą: https://www.klaipedostlk.lt/%C4%AFstaigoms/statistin%C4%97-informacija/kompensuojamivaistai-ir-mpp/2018-m ;
2
Prieiga per internetą: http://www.esveikata.lt/statistika/espbistat/doc.php?ja=152765472&doc=EREC01&jar_title=Vie%C5%A1oji+%C4%AFstaiga+Neringos+pirmin%C4%97s+sveika
tos+prie%C5%BEi%C5%ABros+centras&period=year%3A2018;
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Įstaigos pacientai turi ribotą galimybę (t. y. iki 18 val.) registruotis internetu E-sveikatos
įdiegtoje sistemoje. Šiuo metu vyksta naujos informacinių technologijų (toliau tekste – IT) sistemos
diegimo darbai, todėl pacientai turės galimybę registruotis internetu visą parą.
2018 m. rudenį pradėta testuoti „Colibr“ programa, kuri skirta greitosios medicinos pagalbos
iškvietimų 110/a formos elektroninių kortelių duomenų surinkimui, apdorojimui, saugojimui ir
greitosios medicinos pagalbos (toliau tekste – GMP) stoties teikiamų paslaugų valdymo bei
stebėsenos palengvinimui. Elektroninių kortelių saugyklos programinė įranga ne tik mažina laiko
sąnaudas, skiriamas administraciniams darbams, bet ir padeda tobulinti procesus užtikrinant
aukštesnės kokybės paslaugas pacientams. Ši sistema atitinka Lietuvos Respublikos Sveikatos
apsaugos ministro 2013-12-20 įsakymo Nr. V-1234 reikalavimus (Formos Nr. 110/a „Greitosios
medicinos pagalbos kvietimo kortelė“ pildymo, pateikimo ir tikslinimo taisyklės).
2018 m. lapkričio mėnesį pradėtos naudoti IT programos „Profilaktinės programos“ ir
„Profilaktinių skiepijimų planavimo ir apskaitos sistema“, kurios suteikė galimybę optimizuoti ir
palengvinti skiepų ir prevencinių programų bei skatinamųjų paslaugų planavimą ir apskaitą.
2018 m. lapkričio mėnesį įdiegta GPS pagrindu veikianti transporto kontrolės bei nutolusių
darbuotojų valdymo sistema „Ecofleet“, kuri veikia interneto naršyklėje arba išmaniajame telefone
ir suteikia aiškius duomenis realiu laiku apie kuro sąnaudas, darbo valandas, transporto lokaciją,
vairavimo stilių ir elgseną.
9. Suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius per ketvirtį ir per metus pagal
sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes (nenustatoma)
Duomenys pateikiami IV skyriuje „Kiti įstaigos rodikliai“.
10. Vidutinis laikas nuo paciento kreipimosi į įstaigą dėl asmens sveikatos priežiūros
paslaugos suteikimo momento iki paskirto paslaugos gavimo laiko pagal sveikatos apsaugos
ministro nustatytas paslaugų grupes (nenustatoma)
Siektinas rezultatas – 0-7 kalendorinės dienos. Pagal 2018-03-30 sutarties Nr. S2-226 su
Klaipėdos teritorine ligonių kasa (toliau tekste – Klaipėdos TLK) specialiąsias sąlygas, įstaiga
įpareigota, kad dėl ūmios ligos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau tekste –
PAASP) paslaugos būtų suteikiamos apdraustiesiems, prisirašiusiems prie įstaigos – jų kreipimosi į
įstaigą dieną, o dėl lėtinių ligų – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų kreipimosi į įstaigą dienos.
Įstaiga, vykdydama šias sąlygas, kiekvieną mėnesį atlieka eilių stebėseną, teikia laukimo eilių
ataskaitas Klaipėdos TLK, šiuos duomenis skelbia TLK interneto svetainėje. Neringos PSPC
vidutinė laukimo trukmė pas šeimos gydytoją bei pas gydytoją odontologą yra 0–3 dienos. Ūmiai
susirgę pacientai priimami tą pačią dieną.
11. Įstaigoje dirbančių darbuotojų ir etatų skaičius ir įstaigoje suteiktų asmens sveikatos
priežiūros paslaugų skaičius per metus (nenustatoma)
Sveikatos priežiūros darbuotojų kaitos įstaigoje rodiklis, (sudedami atleisti ir naujai priimti
darbuotojai, gautas skaičius padalijamas iš dviejų ir išreiškiamas procentais nuo darbuotojų
skaičiaus paskutinę metų dieną). Siektinas rezultatas – ne daugiau kaip 3–10 procentų per metus.
Fizinių asmenų
Fizinių asmenų
Nr.
Sveikatos priežiūros darbuotojai
skaičius 2017 m.
skaičius 2018 m.
pabaigoje
pabaigoje
1.
Gydytojai
4
4
2.
Slaugytojai
19
19
Pagalbinis medicinos personalas (GMP
vairuotojai sanitarai, slaugytojų
9
11
3.
padėjėjos)
32
34
Iš viso:
Sveikatos priežiūros darbuotojų kaitos rodiklis – 12 procentų. 2018 m. priimti 5 sveikatos
priežiūros specialistai (gydytojas-odontologas, kineziterapeutas, slaugytojas). Atleisti – 5
specialistai: dvi slaugytojos atleistos suėjus garbingam pensijiniam amžiui, du kineziterepeutai
atleisti patiems prašant išbandymo laikotarpiu, gavus geresnius darbo pasiūlymus, gydytoja-
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odontologė parašė prašymą išeiti iš darbo savo noru. Finansinių metų pradžioje įstaigoje dirbo 41
darbuotojas, 2018 m. gruodžio 31 d. dirbo 42 asmenys. (5+5)/2=5, 42=100%, =12%.
IV. KITI ĮSTAIGOS VEIKLOS RODIKLIAI
Pacientų skaičius pagal amžiaus grupes
Prie įstaigos
prisirašiusių asmenų
amžiaus grupė
< 1 m.
1–7 m.
7–17 m.
18–49 m.
50–65 m
> 65 m.
VISO:

Pacientų skaičius metų pabaigoje
2017 m.
2018 m.
8
71
159
841
491
382
1952

6
91
142
796
487
403
1925

2017 m. gruodžio 31 d. duomenimis prie įstaigos buvo prisirašę 1952 pacientai, iš jų 1835
drausti Privalomuoju sveikatos draudimu (toliau - PSD).
2018 m. gruodžio 31 d. duomenimis prie įstaigos buvo prisirašę 1925 pacientai, iš jų 1814
drausti PSD. 111 prisirašiusiųjų prie Neringos PSPC pacientų nėra apsidraudę privalomuoju
sveikatos draudimu, todėl už juos lėšos įstaigai iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau
tekste – PSDF) biudžeto neskiriamos. 2018 m. gruodžio 31 d. prie įstaigos prisirašiusių pacientų
skaičius sudarė 98,6 procentų, skaičiuojant nuo 2017 m. gruodžio 31 d. prie įstaigos prisirašiusių
pacientų skaičiaus.
Apsilankymai pas gydytojus
Gydytojai

Apsilankymai

Iš viso
2017 m.
2018 m.

14 776
13 634

Iš jų
profilaktiškai
3037
2615

Iš bendro
apsilankymų
skaičiaus apsilankė
dėl ligos
Iš viso

Gydytojų apsilankymai
namuose

11 014
10 251

731
753

Iš viso

Apsilankymų struktūra 2018 metais
Apsilankymai pas gydytojus (iš viso)

13634

Pas gydytoją odontologą
Pas šeimos gydytoją (Nida)
Pas šeimos gydytoją (Juodkrantė)

740
7351
5543

Iš jų :
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Laboratorija
Atlikti 6855 laboratoriniai tyrimai:
Hematologiniai
Bendraklinikiniai
Biocheminiai (cholesterolis, lipidograma,
gliukozė)
Iš viso:

1588
1800
3467
6855

Vaikų profilaktinis patikrinimas
2017 metais

2018 metais

1007

910

Vaikų profilaktinis
patikrinimas

Vakcinacija pagal patvirtintą skiepų kalendorių 2018 metais
(vaikams ir paaugliams)
Vakcinos
pavadinimas
Hepatitas B

6
Vaikų skaičius
17

Atlikti skiepai
16

Imunizacijos
procentas
94 proc.

Rotavirusinė
infekcija

6
(vaikai gimę iki 2018 m.
liepos mėn.)
6
(vaikai gimę iki 2018 m.
liepos mėn.)
17

-3

-

-4

-

16

94 proc.

23

16

70 proc.

34

33

97 proc.

5

5

100 proc.

B tipo
meningokokinė
infekcija
Pneumokokinė
infekcija
Tymai,
epideminis
parotitas,
raudonukė
Difterija,
stabligė,
kokliušas
Žmogaus
papilomos
viruso infekcija
3

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-955 „Dėl
Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus patvirtinimo“, Rotavirusinės infekcijos vakcina
nebuvo skiepijimų, kadangi nebuvo nustatymo amžiaus vaikų;
4

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-955 „Dėl
Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus patvirtinimo“, B tipo meningokokinės infekcijos
vakcina, kadangi nebuvo nustatymo amžiaus vaikų
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Tuberkulino mėginio atlikimas 7 metų vaikams
Vaikų grupė

Vaikų,
kuriems
reikalinga
atlikti
tuberkulino
mėginį,
skaičius
15
11

Vaikų,
kuriems
atliktas
tuberkulino
mėginys,
skaičius

Vaikų
kuriems
nustatytas
teigiamas
tuberkulino
mėginys,
skaičius
1

Vaikų, kurie
nusiųsti
konsultuotis
pas specialistą,
skaičius

7 metų amžiaus vaikai
15
Bendraujantys su
11
1
sergančiais tuberkulioze
(šeimoje, kolektyve)
Įvykdymas – 100 procentų, nes atliktas tuberkulino mėginys 15 vaikų. Papildomai buvo
atliktas tuberkulino mėginys 11 vaikų.
Socialinio darbuotojo veikla

Veikla /
paslaugos pobūdis

Pacientų ir jų artimųjų konsultavimas socialiniais
klausimais, turto ar asmens dokumentų tvarkymo
klausimais.
Informacijos apie socialinių problemų sprendimą,
rinkimas ir duomenų analizė, veiksmų
planavimas, derinimas
Slaugos skyriaus pacientai, kuriems suteiktos
įvairaus buitinio pobūdžio paslaugos (mokesčių
sumokėjimas už įvairias buitines ir ryšio
paslaugas, susisiekimas su paslaugų teikėjais
(paslaugų sustabdymas, nutraukimas, pratęsimas,
įvairių problemų sprendimas), pinigų bankomate
išgryninimas, maisto, gėrimų ar spaudos iš
parduotuvės atnešimas, daiktų vežimas į/iš namų,
dokumentų kopijų darymas
Receptinių vaistų pagal gydytojo parašytus
receptus pirkimas ir atnešimas į Skyrių.
Dokumentų tvarkymas Skyriaus pacientams dėl
paslaugų gavimo iš socialinių paslaugų centro
(spec. priemonių poreikis, transporto paslaugų
derinimai)
Dokumentų dėl ilgalaikės institucinės globos
tvarkymas pacientams
Pacientai, kuriems dėl sveikatos problemų suteikta
pagalba pavėžėjant iš namų į Skyrių ir/ar atgal.
Pacientai, kuriems dėl sveikatos ar socialinių
problemų suteikta pagalba pavėžėjant iš namų į
Klaipėdą gydytojų konsultacijai ar stacionariam
gydymui ir/ar atgal

I ketvirtis

Suteiktų paslaugų skaičius:
II
III
IV
ketvirtis ketvirtis ketvirtis

11

8

15

12

Viso
per
2018
m.
46

15

11

18

14

58

20

12

17

14

63

29

33

38

36

136

2

1

4

3

10

2

-

-

-

2

2

1

2

5

10

7

4

9

13

33

9

Funkcinės diagnostikos kabinetas
Užrašytos 729 elektrokardiogramos.
Fizinės medicinos ir reabilitacijos kabinetas
Fizinės medicinos ir reabilitacijos kabinete apsilankė 948 pacientai, suteiktos 2848
procedūros, iš kurių 155 procedūros suteiktos vaikams.
Gydytojų konsultacinės komisijos veikla
Iš viso apžiūrėti 65 asmenys. Į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą nusiųsta 46
asmenys, iš jų – 14 dėl specialiųjų poreikių nustatymo. Medicininei reabilitacijai patvirtinta 18
pažymų, iš jų - 4-ios vaikams. Dėl užsitęsusio nedarbingumo SODROS gydytojo kvietimu apžiūrėti
3 asmenys.
Programos, finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto
Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio prevencinė programa: patikrintos 69
moterys, išaiškinti 2 nauji krūties vėžio atvejai ankstyvose stadijose.
Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos prevencinė programa: patikrinti 52 vyrai,
diagnozuotas 1 prostatos vėžio atvejis.
Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinė programa: pakviesta dalyvauti programoje 157
moterys, patikrintos 59 moterys.
Asmenų, priskirtų širdies kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos
priemonių programa: patikrinti 205 asmenys.
Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos prevencinė programa: patikrinta 1117
asmenų, o įtarus vėžį 5 pasiųsti detalesniam ištyrimui ir diagnozuoti 2 vėžiniai susirgimai.
Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa: silantinėmis
medžiagomis padengta 4 vaikams.
Greitosios medicinos pagalbos veikla
2018 metais GMP kviesta 856 kartus, iš jų GMP brigadų I kategorijos (skubių) iškvietimų
skaičius sudarė didžiausią dalį - net 84 % nuo visų iškvietimų. 2018 m. liepos 1 d. Neringai
pakeistas vietovės statusas iš kaimo į miestą, todėl GMP brigadų I kategorijos (skubių) iškvietimų
normatyvinis laikas sutrumpėjo iki 15 minučių miesto ribose, o iki 2018 m. liepos 1 d. šios
kategorijos iškvietimų pas pacientus atvykimo normatyvinis laikas buvo iki 25 minučių. Pagal šį
rodiklį, vadovaujantis teisės aktais, kurių pagrindu TLK apskaičiuoja GMP gerus darbo rezultatus
(GMP operatyvumo rodiklis), į I kategorijos (skubius) iškvietimus privaloma atvykti ir pagalba
pradedama teikti per 15 minučių, o tai įgyvendinti 50 km ilgio vietovėje yra sudėtinga.
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GMP kvietimų laikas (kaimo vietovės statusas)
2018-01-01 00:00:00 - 2018-06-30 23:59:00

GMP kvietimų laikas (miesto vietovės statusas)
2018-07-01 00:00:00 - 2018-12-31 23:59:00
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GMP brigadų iškvietimai pagal kategorijas (skubumą)

Greitosios medicininės pagalbos teikimas pagal amžiaus grupes 2018 m.
Dažniausiai greitoji medicininė pagalba Neringoje buvo teikta asmenims nuo 45 iki 64 metų
amžiaus, pagalba suteikta 188 tokio amžiaus pacientams. Asmenims iki 15 metų amžiaus greitoji
pagalba teikta 147 kartus.

Iškvietimų pasiskirstymas pagal gyvenvietes
10
62

44

167

602

Preila

Pervalka

Juodkrantė

Nida

Kita
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Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus veiklos rodikliai
2018 metais Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius paslaugas teikė ištisus metus. 2017
metais palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos buvo teikiamos pertraukiamai sausio–balandžio ir
spalio–gruodžio mėnesiais. 2018 metais įvykdyti 3296 lovadieniai (iš jų 2515 Klaipėdos TLK
lėšomis), skyriuje buvo gydoma ir slaugoma 180 pacientų.
2018 m.
mėnuo

Sausis
Vasaris
Kovas
Balandis
Gegužė
Birželis
Liepa
Rugpjūtis
Rugsėjis
Spalis
Lapkritis
Gruodis
Iš viso:

Skyriuje gydytų
pacientų skaičius

19
17
18
22
12
10
13
9
13
13
20
14
180

Už paslaugas
mokėjusiųjų
pacientų skaičius
(iš skyriuje gydytų
pacientų)
1
2
7
5
3
4
7
5
34

Įvykdytų
lovadienių
skaičius

Vidutinis skyriaus lovų
funkcionalumas procentais

283
328
361
348
212
172
271
218
243
279
307
284
3296

91,29
117,14
116,45
116,00
68,39
57,33
87,42
67,10
81,00
90,00
102,33
91,61

1 lovadienio faktinė savikaina – 60,66 Eur, o Klaipėdos teritorinė ligonių kasa pagal sutartį
moka 30,58 Eur. Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus išlaikymas, tačiau ši paslauga labai
svarbi ir reikalinga, kadangi Neringos visuomenė senėja, daugėja sergančių, senyvo amžiaus
žmonių, kurie patys savimi negali pasirūpinti, o artimųjų galimybės pasirūpinti sergančiais
artimaisiais būna ribotos.
Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus finansavimas ir sąnaudos
2018 metais gautas ir panaudotas finansavimas:
1.
Iš Klaipėdos TLK
2.
Iš Neringos savivaldybės (tik skyriaus reikmėms panaudotos
lėšos)
3.
Kiti finansavimo šaltiniai
Iš viso:

Eur
46 840
128 500
23 883
199 223
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2018 m. sąnaudos:
1.
Darbo užmokesčiui ir SODRA
2.
Maitinimo sąnaudos
3.
Skalbimo sąnaudos
4.
Medicinos priemonės ir medikamentai
5.
Komunalinės sąnaudos
6.
Ūkinės, valymo priemonės
7.
Kita:
Ryšių paslaugos
Lifto priežiūra
AGA (deguonis)
Patalynė
Baldai ir medicinos įranga
Remonto paslaugos
Iš viso:

Eur
138 204
27 476
1 866
5 632
10 911
3 515
12 335
1 334
1 198
427
1 610
4 818
2 948
199 939

Kokybės vadybos sistemos tobulinimas 2018 metais
Patikrintos ir atnaujintos bei parengtos naujos kokybės vadybos sistemos procedūros, darbo
instrukcijos, metodikos, reglamentai.
Aprašas, procedūra

Data

Registraci
jos Nr.

1.

Dėl imuninių vaistinių preparatų transportavimo ir
temperatūros matavimo

2018-03-26

V-15

2.

Stacionarinių paslaugų vertinimo anketos tvirtinimas

2018-03-29

V-16

3.

Pacientų lankymo namuose tvarkos aprašas

2018-04-04

4.

Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje teikiamų paslaugų,
finansuojamų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo ir
savivaldybės biudžeto, tvarkos aprašas

2018-04-10

V-21

5.

Skubios medicinos pagalbos teikimo VŠĮ Neringos PSPC
priėmimo -skubios pagalbos skyriuje aprašas

2018-05-14

V-34

6.

Prevencinių programų vykdymo ir kontrolės tvarkos aprašas

2018-05-10d.

V-32

7.

Gydytojo paslaugų užtikrinimo po PGSS darbo valandų,
savaitgaliais, švenčių dienomis tvarkos aprašas
Pacientų išėjimo iš palaikomojo gydymo slaugos skyriaus
tvarkos aprašas

2018-05-14

V-35

2018-06-15

V-45

9.

Pajamų, gautų už suteiktas gydytojų ir slaugytojų papildomas
skatinamąsias ir prevencines paslaugas, paskirstymas

2018-06-25

V-48

10.

Pacientų, pageidaujančių gauti reabilitacijos paslaugas įrašymo
į eilę tvarka

2018-06-29

V-51

Eil.
Nr.

8.
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V. FINANSINĖS VEIKLOS ATASKAITA
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.
Neringos PSPC gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus
1. Įstaiga 2018 metais gavo 973 647,23 Eur pajamų. Iš jų:
1.1. pajamos iš PSDF biudžeto (už ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas,
GMP paslaugas, už slaugos pagalbos paslaugas namuose, skatinamąsias paslaugas, gerus darbo
rodiklius, prevencinių programų vykdymą) – 590 689,37 Eur;
1.2. pajamos už suteiktas mokamas paslaugas iš kitų fizinių ir juridinių asmenų – 43 304,45
Eur, iš jų:
1.2.1. apskaičiuotos pajamos už odontologines priemones 5 137,42 Eur;
1.2.2. apskaičiuotos pajamos už kompensuojamų vaistų paso išdavimą 132,35 Eur;
1.2.3. apskaičiuotos pajamos už medicininį sveikatos patikrinimą 3 309,86 Eur;
1.2.4. apskaičiuotos pajamos už slaugos paslaugas 23 882,98 Eur;
1.2.5. apskaičiuotos pajamos už medicinines paslaugas 322,57 Eur;
1.2.6. apskaičiuotos pajamos už procedūras 1 626,03 Eur (vonių procedūros 504,90 Eur,
limfodrenažas 371,00 Eur, parafino vonelės 96,00 Eur, mankšta 11,60 Eur, kitos 642,53 Eur);
1.2.7. apskaičiuotos pajamos už priėmimą ir konsultavimą 3 243,86 Eur;
1.2.8. apskaičiuotos pajamos už laboratorinius tyrimus 4 225,94 Eur;
1.2.9. apskaičiuotos pajamos už kitas paslaugas 1 423,44 Eur;
1.3. finansavimo pajamos iš savivaldybės biudžeto Neringos savivaldybės Sveikatos
priežiūros programos (08) priemonių įgyvendinimui – 329 900,00 Eur, iš jų kitoms išlaidoms
einamiesiems tikslams 181 400,00 Eur, kitoms išlaidoms turtui įsigyti 148 500,00 Eur;
1.4. finansavimo pajamos iš kitų šaltinių (gautos atsargos, parama) – 4 330,41 Eur, iš jų
nemokamai gautos vakcinos 4 005,93 Eur, gauta 2 proc. parama 324,48 Eur);
1.5. finansavimo pajamos iš valstybės biudžeto rezidentų darbo užmokesčiui ir socialinio
draudimo įmokoms mokėti – 5 423,00 Eur;
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2018 m. įstaigos pagrindinių veiklos pajamų struktūra
Neringos PSPC pajamų struktūros lyginamoji analizė
Įstaigos gautos lėšos

2017 m.

2018m.

Skirtumas

Pajamos iš PSDF
biudžeto
Pajamos už suteiktas
mokamas paslaugas
iš kitų fizinių ir
juridinių asmenų
Finansavimo
pajamos iš Neringos
savivaldybės
biudžeto
Finansavimo
pajamos iš kitų
šaltinių
Finansavimo
pajamos iš valstybės
biudžeto
VISO:

537082,25

590689,37

+53607,12

Pokytis
procentais
9,98%

14883,40

43304,45

+28421,05

190,96%

69800,00

329900,00

+260100,00

372,64%

4411,48

4330,41

-81,07

1,84%

8787,00

5423,00

-3364,00

38,28%

634964,13

973647,23

338683,10
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Informacija apie Neringos PSPC įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus
Per ataskaitinius 2018 metus įstaiga įsigijo ilgalaikio turto už 153 808,36 Eur, iš jų:
1. Rentgeno vaizdų skaitmeninės sistemos su diagnostiniu monitoriumi – 786,50 Eur;
2. Mobilus telefonas „Apple iPhone X“ 256GB – 1 255,98 Eur;
3. Rodyklinė lenta – 933,12 Eur;
4. Analizatorius „Cube-S“ – 1 210,00 Eur;
5. Ultragarsinis aparatas „Samsung Medison“ – 34 492,16 Eur;
6. UAD trumpųjų bangų aparatas „Physiotherm - S“ – 11 470,00 Eur;
7. Poliarizuotos šviesos terapijos sistema „Bioptron Pro1“ – 3 500,00 Eur;
8. Kompresinės terapijos aparatas 8 kamerų – 3 140,00 Eur;
9. Povandeninio masažo vonia – 11 858,00 Eur;
10. Perlinio ir hidromasažo vonia – 9 075,00 Eur;
11. Masažo stalas, 2 dalių, elektrinis - 2 100,00 Eur;
12. Pertvaros, 2 vnt. - 3 630,00 Eur;
13. Planšetinio kompiuterio komplektas su priedais, 2 vnt.- 4 646,40 Eur;
14. UHF automobilinės radijo stoties komplektas 2 vnt. – 2 783,00 Eur;
15. Skaitmeninės nešiojamos radijos stotys „Kenwood NX-5300E2“, 2 vnt. – 1 802,90 Eur
16. Elektrogardiografas „As Card Grey“, 2 vnt. – 2 758,80 Eur
17. Atsiurbėjas, 2 vnt. - 1 936,00 Eur;
18. Spirometras „SP-10“ - 508,00 Eur;
19. Ginekologinė apžiūros kėdė „GIVAS 3/“ sekcijų – 1 746,00 Eur;
20. Kompiuterinė programa „Profilaktinės programos“ - 423,50 Eur;
21. Kompiuterinė programa „Profilaktinių skiepijimų planavimo programa“ - 363,00 Eur;
22. Defribiliatorius „Lifepak 15“, 2 vnt.- 52 030,00 Eur;
23. Apsauginių lankų ir briedžių atbaidymo sirenos komplektas, 2 vnt. - 1 360,00 Eur.
Įstaiga per ataskaitinį laikotarpį ilgalaikio turto nenurašė.
Pagrindinės veiklos sąnaudos
Pagrindinės veiklos sąnaudos per 2018 metus įstaigoje sudarė 813 013,14 Eur, iš jų:
1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas – 603 186,90 Eur, iš jų:
1.1. Darbuotojų darbo užmokestis – 458 641,51 Eur;
1.2. Socialinio draudimo įmokos – 143 149,19 Eur;
1.3. Ligos pašalpos – 1 396,20 Eur
2. Turto nusidėvėjimas ir amortizacija – 31 622,58 Eur.
3. Komunalinės paslaugos ir ryšiai – 25 142,77 Eur, iš jų:
3.1. Šildymas – 14 831,96 Eur;
3.2. Elektros energija – 5 024,67 Eur;
3.3. Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos – 2 249,13 Eur;
3.4. Ryšių ir interneto paslaugos – 2 924,82 Eur;
3.5. Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos – 112,19 Eur;
4. Komandiruočių išlaidos – 688,66 Eur;
5. Išlaidos transportui – 17 572,12 Eur;
6. Kvalifikacijos kėlimo išlaidos – 6 172,53 Eur;
7. Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 4 010,45 Eur;
7. Sunaudotų atsargų savikaina – 6 4174,97 Eur, iš jų:
7.1. Vaistų, tirpalų, tvarsliavos, medicinos priemonių – 25 087,36 Eur;
7.2. Kitos ūkinės medžiagos ir atsargos – 39 087,61 Eur.
8. Kitų paslaugų sąnaudos – 58 586,03 Eur, tame tarpe laboratoriniai tyrimai ir kitos
medicinos paslaugos, atliekamos kitose įstaigose – 3063,35 Eur;
9. Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos – 1 856,13 Eur.
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0.29%
0.63%
1.83%
3.89%

0.08%

Sąnaudų struktūra

2.16%
0.36%

Darbo užmokestis

0.76%

Įmokos Sodrai

0.49%

Ligos pašalpos

0.17%
7.89%

Turto nusidėvėjimas ir amortizacija
7.43%

17.61%

Šildymas
Elektros energija
Vandentiekio ir kanalizacijos
sąnaudos
Ryšių ir interneto paslaugos
Išlaidos transportui
Komandiruočių išlaidos

56.41%

Kvalifikacijos kėlimas
Remonto ir eksploatavimo
sąnaudos
Sunaudotų atsargų sąnaudos
Paslaugų sąnaudos

2018 m. Įstaigos pagrindinių veiklos sąnaudų struktūra

2018 metų finansinis įstaigos rezultatas yra teigiamas – 36505,31 Eur.
Neringos PSPC finansinių metų pradžioje įstaigoje dirbo 41 darbuotojas, 2018-12-31 – 42
darbuotojai.
Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis
2018 metais sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčio dalis (be darbdavio socialinio
draudimo įmokų) sudarė 337617,58 Eur, per mėnesį vidutiniškai panaudota darbo užmokesčiui
mokėti 28134,80 Eur, užimtų etatų skaičius - 28. Vieno sveikatos priežiūros specialisto bruto darbo
užmokestis sudarė 993,81 Eur.
Neringos PSPC sąnaudos valdymo išlaidoms
2018 metais įstaigos valdymo sąnaudas sudarė 56107,53 Eur (t. y. 6,90 proc. nuo visų įstaigos
sąnaudų). 2018 m. veiklos sąnaudos 813013,14 Eur.
Sąnaudos valdymo išlaidoms – tai sąnaudos, susijusios su vadovo, vyr. buhalterio darbu. Iš jų:
1. priskaičiuotas darbo užmokestis ir soc. draudimo įmokos – 46 589,58 Eur;
2. sąnaudos komandiruotėms – 90,00 Eur;
3. ryšių sąnaudos – 292,32 Eur;
4. transporto išlaikymas ar kompensavimas (kuras, remontas, draudimas) – 3 016,78 Eur;
5. kvalifikacijos kėlimo sąnaudos – 1 552,00 Eur
6. Pastato išlaikymo sąnaudos 582,85 Eur
7. Ilgalaikio turto įsigijimo išlaidos 1 255,98 Eur
8. Prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos 2 728,02 Eur
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Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto
Neringos PSPC pinigų ir pinigų ekvivalentų vertė eurais 235 646,41 Eur, įstaigos
trumpalaikių įsipareigojimų vertė 79 054,21 Eur, likvidumo rodiklis 2,98.
VI. VADOVO ASMENINIS TOBULĖJIMAS
Įstaigos vadovė Violeta Prekevičienė 2018 metai kėlė kvalifikaciją įvairiuose kursuose ir
seminaruose:
„Papildomosios ir alternatyvios medicinos įvairovė. Balneoterapijos galia.“; „Sveikatos
priežiūros vadyba: teoriniai ir praktiniai aspektai“; „Personalo dokumentacijos valdymas. Darbo
santykiai ir jų įforminimas: nuo darbuotojų priėmimo ir atleidimo“; „Lietuvos vaikų sveikata –
darnus vaikų ir šeimos gydytojų darbas“, „Skubioji medicinos pagalba vaikams ir suaugusiems“;
„Gyvybei grėsmingų sindromų ir ligų diagnostika ir gydymas“ ir kt.
VII. VEIKLOS PRIORITETAI
PAASP paslaugų teikimas visą parą ir sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas,
priimtinumas ir savalaikiškumo užtikrinimas apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu
asmenims, prisirašiusiems prie įstaigos ir kurorto svečiams yra pagrindiniai įstaigos veiklos
prioritetai.
Įstaiga siekia tęsti profilaktinių programų vykdymą, vykdyti papildomas pacientų
informavimo priemones, skatinti juos aktyviau dalyvauti prevencinėse programose.
Siekiant optimizuoti ir modernizuoti elektroninius procesus, planuojama ypatingą ir dar
didesnį dėmesį skirti receptų, išrašų, siuntimų, mirties liudijimų ir kitų statistinių formų perdavimui
elektroniniu būdu.
Planuojama tęsti pacientų anketavimą, įvertinant pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis,
atsižvelgti į pacientų siūlymus ir pagrįstus lūkesčius.
Skatinti darbuotojus nuolat kelti kvalifikaciją.
Vykdyti veiklą pagal projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo
didinimas Neringos savivaldybėje" Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-31-0016.

Direktorė

Violeta Prekevičienė

