PATVIRTINTA
Kelmės rajono savivaldybės tarybos
2018 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T-118
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TYTUVĖNŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I. BENDROJI DALIS
Viešoji įstaiga Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centras Kelmės rajono savivaldybėje
įregistruota 2001m. liepos mėn. 2 d. 2004 m. gruodžio mėn. 21 d. išduotas Juridinių asmenų
registravimo pažymėjimas Nr.047671. Įstaigos kodas – 162770980. Kelmės rajono savivaldybės
tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T-11(E) “Dėl viešosios įstaigos Tytuvėnų pirminės
sveikatos priežiūros centro padalinio krizių centro įsteigimo, nuostatų ir paslaugų kainos
patvirtinimo“ įsteigtas krizių centro padalinys, patvirtinti krizių centro nuostatai ir paslaugos kaina.
Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015m. kovo 26 d. sprendimu Nr. T-68 patvirtinti nauji
viešosios įstaigos Tytuvėnų PSPC įstatai.
Buveinės adresas: J. Basanavičiaus g.6, Tytuvėnai, Kelmės r. LT-86486 .Ataskaitiniu
laikotarpiu už įstaigos veiklą buvo atsakingas direktorius Jonas Daujotis . Telefonas8 427 56377,
mobilusis +37068627768, elektroninis paštas info@tytuvenupspc.lt, internetinės svetainės adresas
www.tytuvenupspc.lt.
II. DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS PERSONALĄ
2017m. gruodžio mėn. 31 įstaigoje dirbo 44 darbuotojai, iš jų: 6 gydytojai (4 šeimos
gydytojai,1 gydytoja odontologė,1 gydytojas akušeris); 21 slaugos darbuotojai (9 dirba slaugos ir
palaikomojo gydymo skyriuje bei krizių padalinyje, 4 kaimų medicinos punktuose, likusios
slaugytojos dirba poliklinikoje); 4 specialistai su aukštuoju išsilavinimu (direktorius, vyr. buhalterė,
medicinos biologė ir informacinių technologijų specialistas); 2 kiti darbuotojai su spec. viduriniu
išsilavinimu (personalo kadrų inspektorė-kasininkė apskaitininkė ir sveikatos statistikė); 11 kiti
darbuotojai (1 vairuotojas,1 ūkio dalies vedėjas,2 virėjos,3 valytojos-padėjėjos,1 sandėlininkė,1
ūkio reikalų tvarkytoja,2 kūrikai). Įstaiga pilnai apsirūpinusi kadrais. Nedideli šeimos gydytojų
darbo krūviai leidžia teikti gyventojams kokybiškas ir savalaikes paslaugas. Medicinos personalas
savo profesinę kvalifikaciją kėlė kursuose, dalykinėse konferencijose. 17 bendruomenės slaugytojų
dalyvavo privalomosiose higienos įgūdžių ir pirmosios pagalbos mokymuose. Darbuotojų
kvalifikacijos kėlimui per 2017 metus išleista 601 euras. Visa medicinos darbuotojų veikla
licencijuota. Pagal sveikatos apsaugos ministro įsakymą visos bendruomenės slaugytojos
persitvarkė licencijas į bendrosios slaugos praktikos licencijas. Vidutinis gydytojų amžiaus vidurkis
61 metų, slaugytojų 53 metai. Įstaigoje dirba 15 pensinio amžiaus darbuotojų. Moterų sveikatos
priežiūrą vykdyti šeimos gydytojams padeda ginekologas ir akušerė. 2017 metais iš darbo buvo
atleistos 3 licencijuotos darbuotojos - pačioms prašant 1 vyr. slaugytoja slaugos administratorė ir 2
bendrosios praktikos slaugytojos. Tuo pačiu buvo priimtos 1 vyr. slaugytoja slaugos administratorė
ir 1 bendrosios praktikos slaugytoja. Kita bendrosios praktikos slaugytoja priimta 2018 03 01.
III. DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ
Įstaigos finansiniai metai yra kalendoriniai metai.
Viešoji įstaiga Tytuvėnų PSPC yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji sveikatos
priežiūros ne pelno siekianti įstaiga. Viešajai įstaigai Tytuvėnų PSPC 2002 m. sausio 28 d. yra
išduota Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos
ministerijos licencija Nr.2205. Licencija buvo patikslinta 2016-05-17 dėl ambulatorinių slaugos
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paslaugų namuose teikimo. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles atsako
savo turtu. Įstaigos veikla neterminuota.
Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas yra tenkinti viešuosius interesus vykdant sveikatos
priežiūros veiklą, gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, kokybiškai bei
kvalifikuotai teikti medicinines paslaugas. Siekiant įvykdyti tikslus, įstaiga teikia pirminės asmens
sveikatos priežiūros paslaugas, stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas bei teikia paslaugas
asmenims atsidūrusiems krizinėje situacijoje.
VšĮ Tytuvėnų PSPC teikia šias pirminės ir stacionarines sveikatos priežiūros paslaugas:
Šeimos gydytojo;
Gydytojo odontologo;
Bendruomenės slaugytojų veikla;
Palaikomojo gydymo ir slaugos;
Krizių centro paslaugos.
2017 12 31 duomenimis įstaigos medikai rūpinosi 4368 prisirašiusių gyventojų sveikata.
Tačiau iš jų 254 nedrausti privalomu sveikatos draudimu ir įstaiga už tai negauna lėšų. Nedraustų
gyventojų didžiausią dalį užima grupėje nuo 18-49 yra 212 nedrausti. Informacija apie apsilankymų
pas gydytojųs skaičius pateikiama 1 lentelėje:
PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS RODIKLIAI
Veiklos rodiklio pavadinimas
Bendras apsilankymų pas gydytojus skaičius
1.1.Bendras apsilankymų skaičius pas šeimos gydytojus
1.2.Apsilankymų skaičius pas odontologus
3.Gydytojų apsilankymas namuose skaičius
4.Apsilankymų skaičius, tenkantis 1-am prirašytam gyventojui
5.Apsilankymų skaičius pas odontologus, 1-am prirašytam
gyventojui
6.Apsilankymų skaičius, tenkantis 1-am etatui:
6.1.Šeimos gydytojo
6.2.Odontologo

2016
24515
21657
2858
1062
5,29
0,62

2017
26464
23436
3028
1106
6,06
0,69

1 Lentelė
Pokytis
+1949
+1779
+170
+44
+0,77
+0,07

5414
2858

5859
3028

+445
+170

Prevencinės programos įstaigoje 2017 metais buvo vykdomos sėkmingai. Pagal Šiaulių
TLK duomenis, lyginant su 2016 m. ženkliai padidėjo asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių
ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos programa 11,38% arba 2398 eurais. Taip pat
padidėjo ir priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa 8,80% arba 271 euru.
Sunkiai sekėsi vykdyti gimdos kaklelio piktybinio naviko, atrankinės mamografijos patikros dėl
krūties vėžio prevencinės programos.
VšĮ Tytuvėnų PSPC yra slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius. Pagal Kelmės rajono
savivaldybės tarybos sprendimą 2017 m. lapkričio 29 d. Nr.T-384 buvo patvirtinta palaikomojo
gydymo ir slaugos gydymo lovų skaičius 25 . Informacija apie rodiklių vykdymą pateikiama 2
lentelėje:

SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimas

2016

2017

2 Lentelė
Pokytis

1. Lovų skaičius
2. Lovos funkcionavimo rodiklis
3. Lovos apyvarta

25
290
9,52

25
305
9,84

+15
+0,32
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4. Vidutinė gulėjimo trukmė
5. Lovadienių skaičius
6. Gydytų pacientų skaičius
7. Išrašytų pacientų skaičius

30,45
7248
264
216

31,02
7633
268
227

+0,57
+385
+4
+11

2017 metais Šiaulių TLK iš PSDF lėšų finansavo 21 slaugos ir palaikomojo gydymo lovą.
Lovos funkcionavimo rodiklis 305 dienos.
Pagal Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimą Nr. T-11(E) “Dėl
viešosios įstaigos Tytuvėnų pirminės sveikatos priežiūros centro padalinio krizių centro įsteigimo,
nuostatų ir paslaugų kainos patvirtinimo“ įsteigtas krizių centro padalinys, patvirtinti krizių centro
nuostatai ir paslaugos kaina. Informacija apie krizių centro rodiklius pateikiama 3 lentelėje:
KRIZIŲ CENTRO RODIKLIAI
Rodiklio pavadinimas
1.Lovų skaičius
2.Lovadienių skaičius
3.Krizinių pacientų skaičius
4.Lovos funkcionavimo rodiklis
5.Vidutinė gulėjimo trukmė

2016
10
1423
29
142
64,68

2017
10
1496
23
150
83,11

3 Lentelė
Pokytis
+73
-6
+8
+18,43

VšĮ Tytuvėnų PSPC bendradarbiauja su Šiaulių TLK, Kelmės rajono Socialinių paslaugų centru,
Socialinės paramos skyriumi, Telšių apskrities VPK Kelmės r. policijos komisariatu, Kelmės rajono
savivaldybės teritorijoje esančiomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis.
IV. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS GAUTAS LĖŠAS IR JŲ PANAUDOJIMĄ
ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS
Įstaigos dalininkė yra Kelmės rajono savivaldybė. Dalininko įnašo vertė 2017 finansinių metų
pradžioje ir pabaigoje buvo 27911,20 eurų.
2017 m. vidutinis dirbančiųjų skaičių įstaigoje buvo 45,vidutinis dirbančiųjų darbo užmokestis
658 eurų. Gydytojų 1144 eurai, slaugytojų 614 eurai.
VšĮ Tytuvėnų PSPC per 2017 metus gavo daugiau 30348 eurus pajamų ,negu 2016 metais.
Didžiausias padidėjimas pajamų per 2017 metus buvo gauta už slaugos ir palaikomojo gydymo
paslaugas, net 18539 eurai arba 9,84% lyginant su 2016 metais. Informacija apie gautas pajamas
pateikiame 4 lentelėje:
ĮSTAIGOS PAJAMOS
4 Lentelė
Eil.Nr. Gautų lėšų šaltinis
2016
2017
Pokytis
1.
Iš PSDF biudžeto
509918 540266 +30348
Iš jų už:
1.1.
Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos
243783 246217 +2434
Priežiūros paslaugos
1.2.
Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos
188338 206877 +18539
1.3.
Skatinamąsias paslaugas
27197
34127
+6930
1.4.
Prevencinių programų vykdymą
17402
19036
+1634
1.5.
Gerus darbo rezultatus
25880
24634
-1246
1.6.
Slaugos paslaugos namuose
7096
9166
+2070
1.7.
KVP išdavimo paslaugos
222
209
-13
2.
Iš kitų juridinių ir fizinių asmenų gautos pajamos 47269
47158
-111
Iš jų už:
2.1.
Socialinių paslaugų centras už krizines lovas
19545
21437
+1892
2.2.
Krizių centro pacientų mokamos pajamos
6105
5527
-578
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2.3.
2.4.
2.5.
3.

Profilaktinis sveikatos patikrinimas
Odontologines paslaugas
Kitas medicinines paslaugas
Kitos gautinos lėšos (finansavimo pajamos)
VISO GAUTA PAJAMŲ

11714
2844
7061
7876
565063

9630
3171
7393
7651
595075

-2084
+327
+332
-225
+30012

Tuo pačiu didėjo ir įstaigos sąnaudos. Didžiausią padidėjimą sudarė sąnaudos darbo
užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms. Nuo 2017 07 01 pagal Vyriausybės nutarimą buvo
pakelti atlyginimai gydytojams 6,42% arba 65 eurais, slaugytojų 9,27%arba 41 euru. Informacija
apie įstaigos sąnaudas pateikiame 5 lentelėje:
ĮSTAIGOS SĄNAUDOS
5 Lentelė
Eil.Nr. Patirtų sąnaudų pavadinimas
2016
2017
Pokytis
1.
Darbuotojų darbo užmokesčiui
325536 351003 +25467
2.
Socialinio draudimo įmokoms
100626 109209 +8583
3.
Komunalinėms ir ryšių paslaugoms
13645
14003
+358
4.
Draudimui civilinės atsakomybės
995
812
-183
5.
Transportui
2426
2885
+459
6.
Kvalifikacijos kėlimui
729
601
-128
7.
Medikamentams
14160
12972
-1188
8.
Medicinos pagalbos priemonėms įsigyti
34524
31021
-3503
8.
Laboratoriniams ir kitiems tyrimams kitose įstaigose 15583
13919
-1664
9.
Kitos išlaidos
49470
45276
-4194
VISO PATIRTA SĄNAUDŲ
557694 581701 +24007
Kitos išlaidos sudaro 45276eurai iš jų sudaro maitinimas 15133 eurai, suremontuotas J.
Basanavičiaus 6 pastato stogas ,pakeisti lietvamzdžiai, nudažytas fasadas už 13715 eurų,
pagrindinių priemonių nusidėvėjimas 2167 eurai ir kitos sąnaudos.
VšĮ Tytuvėnų PSPC 2017 metais turėjo daugiau pajamų, nei patyrė sąnaudų.
Įstaigos
veiklos rezultatas perviršis 13374 eurai. 2017 12 31 pinigų likutis banke ir kasoje yra 132934 eurai.
Gautinos sumos už suteiktas paslaugas sudaro 60541 eurų iš jų 59381 eurai iš Šiaulių TLK už
paslaugas suteiktas per gruodžio mėnesį. Likome skolingi tiekėjams 2519 eurus, nepanaudoti
atostoginiai 47531 eurai.
V.INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS TURTĄ
Per 2017 metus įstaigoje nupirkti slaugos ir palaikomojo skyriaus procedūrinio kabineto
baldai už 1060 eurų, 6 kompiuteriai su spausdintuvais ir programine įranga 5492,70 eurų. Viso
įsigyta turto už 6552,70 eurus.
Įstaigoje per 2017 metus nurašyta turto nebuvo.
Įstaiga savo veikloje naudoja ilgalaikį materialųjį turtą, kuris visiškai nudėvėtas, už 15321,92
eurus.
Ilgalaikio turto likutinė vertė – 13127,05 Eur.
- iš jų:
- med. įranga ir instrumentai 7090,97 Eur.
- baldai ir buitinė technika 1688,56 Eur.
- kompiuterinė įranga
4347,52 Eur.
Įstaigoje pagal panaudos sutartis naudojamas ilgalaikis ir trumpalaikis turtas gautas iš
Kelmės rajono savivaldybės, Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto ligoninės Kauno klinikos, UAB „Interlux‘, UAB „Diagnostinės sistemos‘
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VI. INFORMACIJA APIE ATLIKTUS PATIKRINIMUS
Neplaninių patikrų įstaigoje nebuvo, kadangi nebuvo gauta skundų.
Planine tvarka Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Šiaulių departamento Kelmės skyrius tikrino įstaigos visus medicinos punktus. Į patikrinimų
pastabas buvo atsižvelgta, vietoj austine medžiaga dengtų kėdžių buvo nupirktos dengtos dirbtine
oda kėdės. Paviršiai turi būti švarūs, lengvai valomi, dezinfekuojami.
Lietuvos metrologijos inspekcijos Šiaulių apskrities skyrius tikrino įstaigos naudojamus
medicininės paskirties teisinei metrologijai priskirtas matavimo priemones. Pažeidimų nenustatyta.
Šiaulių TLK kontrolės skyrius planine tvarka atliko PSD informacinės sistemos „Sveidra“
įrašus apie suteiktas ir pateiktas apmokėjimui iš PSDF biudžeto lėšų finansuojamos programų
paslaugos per 2016 metus. Buvo nustatyta, kad per dažnai teikiamos paslaugos negu nustatyta
pagal LR SAM įsakymus.2 atvejai „Dėl asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės
rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programos“ paslauga teikiama ne
dažniau kaip vieną kartą per metus .Žala PSDF biudžetui -30,70 Eur. 7 atvejai „Dėl storosios žarnos
ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos“ paslauga teikiama ne dažniau kaip vieną kartą
per dvejus metus . Žala PSDF biudžetui 54,95 Eur. Iš viso už visas programas nustatyta žala PSDF
biudžetui 109,94eurai.
Kelmės valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atliko 2017 12 05 planinį maisto paruošimo
skyriaus patikrinimą. Patikrinimo metu maistas buvo gaminamas 35 pacientams. Patiekalai
gaminami pagal patvirtintus valgiaraščius. Pacientų su specialiais poreikiais(maistas
sutrintas)tikrinimo metu buvo 8.Tikrinimo metu subjektui pareikšta žodinė pastaba dėl šaldiklių
temperatūros stebėjimo ir fiksavimo žaliavų laikymo žurnale.
Atliktas įstaigos 2017 m. finansinių ataskaitų metinis auditas.
VII. PROBLEMOS
1. Paruošti dokumentus akreditacijos tarnybai dėl VšĮ Tytuvėnų PSPC licencijos atnaujinimo dėl
paslaugų perkėlimo iš Maironio 1 pastato į J. Basanavičiaus 6 suderinus su Kelmės rajono
savivaldybės taryba.
2. Pagal galimybes atlikti slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus remontą, ypač atkreipti dėmesį į
ventiliacijos sistemos įrengimą, sanitarinių mazgų remontą.
______________________
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