PATVIRTINTA
Joniškio rajono savivaldybės tarybos
2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-139
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JONIŠKIO PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO
2019 M. VEIKLOS ATASKAITA
1.

BENDROJI DALIS

Viešoji įstaiga Joniškio psichikos sveikatos centras (toliau – Centras) pagal Sveikatos
priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš
Joniškio rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno
siekianti įstaiga, teikianti pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
Centras savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų
įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, taip pat įstatais.
Centras yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį,
organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos
buveinė yra Vilniaus g. 6, Joniškis. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės.
Pagal savo prievoles atsako savo turtu. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais.
Įstaigos veikla neterminuota. Įstaigos identifikavimo numeris 157656014. Įregistruota 1997 m.
spalio 14 dieną.
VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centre veikia Psichikos dienos stacionaras, adresu
Žemaičių g. 1 A, Joniškis.
Centro misija – gerinti aptarnaujamų gyventojų sveikatą, suteikiant jiems saugias,
kokybiškas, mokslu ir praktika pagrįstas sveikatos priežiūros paslaugas, racionaliai naudoti
materialinius ir žmogiškuosius išteklius, maksimaliai tenkinti pacientų, jų šeimos narių bei
darbuotojų poreikius ir lūkesčius.
Centro vizija – akredituotas, atitinkantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos
standartų reikalavimus, tinkamai administruojamas, aprūpintas reikiamais ištekliais ir pranašumo
siekiantis per teikiamų paslaugų kokybę bei įvairovę psichikos sveikatos centras.
Pagrindinis veiklos tikslas – teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas
gyventojams, siekti kvalifikuoto, savalaikio, tęstinio bei laiku prieinamo paslaugų teikimo,
atitinkančias pacientų lūkesčius.
Pagrindiniai Centro veiklos uždaviniai:
- užtikrinti ir nuolat gerinti teikiamų psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir
jos valdymą,
- tobulinti psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimą, jų apimtis,
- Psichikos dienos stacionare teikti ir plėsti medicinines, psichoterapines ir socialines
paslaugas, užtikrinti optimalų gydymą.
2. VEIKLOS TIKSLŲ ĮGYVENDINIMAS IR VEIKLOS REZULTATAI

Centre teikiamos šios paslaugos: gydytojų psichiatro ir vaikų ir paauglių psichiatro
konsultacijos suaugusiems ir vaikams, medicinos psichologų konsultacijos, medikamentinis
gydymas, socialinių darbuotojų konsultacijos, psichikos sveikatos slaugytojų konsultacijos,
gydytojų konsultacinės komisijos veikla, atliekami psichinės sveikatos diagnostiniai tyrimai,
slaugos paslaugos namuose, neįgaliųjų sveikatos priežiūra.
Gydant narkologinius pacientus, teikiamos papildomos mokamos paslaugos: anoniminis
paciento konsultavimas, anoniminis šeimos nario konsultavimas.
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2.1. Pagrindiniai Psichikos sveikatos centro veiklos rodikliai:
Paslaugų teikimo dinamika
Rodiklis

2019 metai

2018 metai

Pokytis 2019–2018 m.
vnt.
proc.

Apsilankymai pas gydytoją psichiatrą:
-suaugusiųjų ir paauglių
- vaikų iki 14 metų

6595
200

5477
159

+1118
+41

11

19

-8

1

3

-2

Psichologo vizitas į namus dėl specialiųjų
poreikių nustatymo

21

19

+2

Apsilankymai pas psichologą psichikos
sveikatos centre

288

306

-18

Profilaktiniai sveikatos patikrinimai
Apsilankymai pas socialinį darbuotoją
Socialinio darbuotojo vykimas į namus

1789
212
21

1473
234
27

+316
-22
-6

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra:
gydytojo psichiatro vizitas į namus (mieste)
gydytojo psichiatro vizitas į namus (kaime)

20,0
26,0

6,0

2019 m. gruodžio 31 d. prisirašiusių gyventojų (apdraustų PSD) skaičius buvo 21118,
(2018-12-31 buvo 21551 asm.), per metus sumažėjo 433 asm. (per 2018 m. - 483 asm.). Įstaigos
psichikos sveikatos priežiūros specialistų ir aptarnaujančio personalo darbas yra komandinis. Dirba
2 gydytojai – psichiatrai, 1 gydytojas – vaikų ir paauglių psichiatras, 2 psichologai, 2 socialiniai
darbuotojai, 2 slaugytojos.
2019 m. Centre dėl ligos lankėsi 6595 asmenys (2018 m. – 5477 asm.). Apsilankiusių
asmenų pas psichiatrus skaičius per 2019 m. lyginant su 2018 m. padidėjo apie 20 proc. Tai lėmė
vaistų išrašymo tvarkos pakeitimas. Pacientams dalį raminamųjų vaistų galėjo skirti šeimos
gydytojai, o dabar šiuos vaistus gali skirti tik gydytojas psichiatras įvertinęs paciento psichinę
būklę.
Centre teikiama socialinė pagalba psichikos sutrikimų turintiems asmenims. Per 2019 m.
pas socialines darbuotojas apsilankė 212 asmenys ir 31 jų šeimos nariai. Socialiniai darbuotojai
kasdien sprendžia individualiai ir komandinio darbo principu (konsultuojasi su klientą prižiūrinčiais
komandos nariais – gydytoju psichiatru, vaikų ir paauglių psichiatru, psichikos sveikatos
slaugytoju, psichologu) iškilusias problemas.
Pacientams suteiktos socialinės paslaugos
Eil. Nr.

1.

Paslaugos
pavadinimas

Informavimas

Paslaugos aprašymas

Socialiniai darbuotojai nustatyta tvarka teikia
informaciją asmeniui ir jo artimiesiems apie
socialines paslaugas ir kitą juos dominančią
informaciją.
Sudaromos sąlygos gauti asmeniui reikiamą
informaciją.
Užtikrinamas informacijos apie asmenį
konfidencialumas.

Paslaugos
gavėjų
skaičius

Suteiktų
paslaugų
skaičius

243

528

3
2.

Konsultavimas

3.

Tarpininkavimas
ir atstovavimas

4.

Kasdienio
gyvenimo
įgūdžių
ugdymas ir
palaikymas

5.

Psichosocialinės
reabilitacijos
paslaugos
psichikos
sveikatos dienos
stacionare

Socialiniai darbuotojai individualiai konsultuoja,
kartu analizuoja asmens sveikatos ir kitas socialines
problemas, skatina asmenų savarankiškumą,
integraciją į visuomenę.
Sprendžiant asmenų problemas sudaromos sąlygos
konsultuotis su kitų įstaigų specialistais.
Socialiniai darbuotojai tarpininkauja tarp asmens ir
jo aplinkos (kitų asmenų, institucijų, organizacijų)
bei atstovauja asmens interesus kitose įstaigose.
Suteikiama pagalba sprendžiant įvairias asmens
problemas.
Palaikomi ir stiprinami asmenų bendravimo,
kognityviniai, buitiniai įgūdžiai.
Skatinamas kuo didesnis savarankiškumas atliekant
įvairias asmeniniame ir visuomeniniame gyvenime
reikalingas funkcijas.
Stiprinami socialiniai ryšiai.
Sudaromos sąlygos pasirinkti siūlomas užimtumo
veiklas.
Vykdoma prevencinė veikla dėl alkoholio
vartojimo ir rūkymo, propaguojama sveika
gyvensena.
Namų valdymo ir tvarkymo įgūdžių mokymas.
Vykdomųjų įgūdžių lavinimas.
Laisvalaikio terapija.
Užimtumo terapija.

169

339

53

150

89

760

134

1796

Socialiniai darbuotojai kūrybingai pritaiko patirtį, įgautą mokymuose, seminaruose,
bendradarbiaudami su kitomis institucijomis, kas labai praverčia koordinuojant socialinių paslaugų
teikimą. Darbuotojai turi reikiamą kvalifikaciją, o įstaiga skatina ir sudaro sąlygas gilinti žinias.
Socialiniai darbuotojai savo darbe taiko atvejo vadybos metodą. Atvejo vadyba – paslaugų
efektyvaus ir produktyvaus planavimo ir koordinavimo metodas, skirtas užtikrinti, kad psichikos
sveikatos priežiūros paslaugų gavėjui būtų suteikiamos reikiamos paslaugos.
Bendradarbiaujama su tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi, darbuotojai
kviečiami į vaiko ir šeimos gerovės centro atvejo vadybininkų organizuojamus posėdžius, dalyvauja
socialinės veiklos darbo planų sudaryme, skiriami koordinuotai teikiamos pagalbos atvejo
vadybininkais.
Centre stebimi ir gydomi pacientai, kuriems teismo nutartimi paskirtas priverstinis
ambulatorinis gydymas ir stebėjimas. 2019 m. gydytoja psichiatrė teismo posėdyje dėl priverstinio
gydymo ir stebėjimo nutraukimo dalyvavo 3 kartus, dėl pratęsimo – 2 kartus. Metų pabaigoje
stebimų pacientų buvo – 4.
Psichikos sutrikimų struktūra
Rodiklis

Pacientų, esančių ilgalaikio stebėjimo
registre
Iš jų:
Protinis atsilikimas
Schizofrenija, schizopinis ir kliedesiniai
sutrikimai
Organiniai ir simptominiai sutrikimai
Nuotaikos afektiniai sutrikimai

2019 metai

2018 metai

Pokytis 2019–2018 m.
vnt.
proc.

792

796

-4

0,5

368
235

371
236

-3
-1

0,8
0,4

76
86

73
89

+3
+3

4,1
3,3
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2.2. Pagrindiniai Psichikos dienos stacionaro veiklos rodikliai:

Psichikos dienos stacionare teikiamos specialistų komandos medicininės,
psichoterapinės ir socialinės paslaugos įvairiomis psichikos ligomis sergantiems asmenims,
siekiant, kad kiekvienas dienos stacionaro pacientas gautų optimalų gydymą, pritaikytą
individualiems jo poreikiams. Įgyvendinant psichikos negalią turinčių pacientų savalaikį, pilnavertį
gyvenimo įgūdžių atkūrimą, pagrindinis dėmesys kreipiamas į emocinių būklių stabilizavimą.
Psichikos dienos stacionare teikiamos paslaugos: medikamentinis gydymas,
individuali ir grupinė psichoterapija, meno, judesio, muzikos, šviesos ir pramoginė darbo terapijos,
aromaterapija, filmų terapija, socialinio darbuotojo konsultacija ir socialinių problemų sprendimas.
Psichikos dienos stacionaro paslaugos yra naudingos, turi teigiamą poveikį pacientų
sveikatai, lyginant su 2018 m., ligos atkryčių skaičius 2019 m. sumažėjo 3 proc.
Socialinių darbuotojų padedami centro lankytojai aktyviai dalyvauja
organizuojamuose renginiuose. Joniškio muziejuje surengta dienos stacionaro lankytojų darbų
paroda skirta Pasaulinei psichikos sveikatos dienai.
Pacientų apsilankymų skaičius Psichikos dienos stacionare
Rodiklis

2019 metai

2018 metai

Pokytis 2019–2018 m.
vnt.
proc.

Apsilankiusių asmenų skaičius
Suteiktų paslaugų skaičius

134
1796

120
1680

+12
+116

10,0
6,9

2.3. Vykdyti projektai:

Centras kartu su Joniškio rajono sutrikusio psichikos žmonių globos bendrija vykdo
tęstinį projektą „Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje teikimas“ (nuo
2003 metų) Psichikos sveikatos centre.
Vykdytas tęstinis projektas įgyvendintas projektas „Savižudybių prevencija Joniškio
rajono savivaldybėje“, vyko grupiniai užsiėmimai mokyklinio amžiaus vaikams, turintiems emocijų
ir elgesio sutrikimų, adaptacijos sutrikimų, patyrusių smurtą, turinčių problemų, susijusių su
santykiais šeimoje, bei kitokių psichologinių išgyvenimų, psichologinės sveikatos stiprinimas:
žalingų įpročių prevencija ir psichologinio atsparumo ugdymas. Teiktos individualios anoniminės
konsultacijos rizikos grupėms priklausantiems asmenims (savižudybės, alkoholio, narkotikų
vartojimas, savęs žalojimas). Projektas finansuotas Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios
programos lėšomis (2372,00 Eur).
Vykdytas projektas finansuojamas Joniškio rajono savivaldybės administracijos ir
Europos regioninės plėtros fondo Centre įrengiant Pakaitinio gydymo Metadonu kabinetą. Skirta
4286 Eur.
Papildomų patalpų remontui, įrengiant Metadono kabinetą, iš Joniškio rajono
savivaldybės biudžeto skirta 10900,00 Eur.
Bendradarbiaujant su Šiaulių apygardos probacijos tarnyba, smurtaujantiems Joniškio
rajono asmenims, esantiems Probacijos priežiūroje, buvo teikiama psichologinė pagalba. 6 asmenys
(individualiai) dalyvavo 6 val. smurtinį elgesį keičiančioje programoje.
2.4. Veiklos planas ir prognozė ateinantiems finansiniams metams

Centro tolimesnės plėtros tikslas yra gerinti Joniškio rajono gyventojų sveikatą,
siekiant sumažinti gyventojų sergamumą, organizuojant ir teikiant specializuotą bei kvalifikuotą
pirminę psichiatrijos pagalbą, taip pat teikti geros kokybės ir prieinamas pirminės psichikos
sveikatos priežiūros paslaugas, antrinio lygio Psichikos dienos stacionaro paslaugas Joniškio ir
Pakruojo rajono gyventojams.
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2020 m. veiklos planas
Eil.
Nr.

1.
2.

3.

Veiklos planas

Stiprinti visuomenės psichikos sveikatą ir vykdyti
psichikos sutrikimų prevenciją.
Tęsti projektą „Mokyklinio amžiaus vaikų,
turinčių emocijų ir elgesio sutrikimų, adaptacijos
sutrikimų, patyrusių smurtą, turinčių problemų,
susijusių su santykiais šeimoje, bei kitokių
psichologinių išgyvenimų, psichologinės
sveikatos stiprinimas: žalingų įpročių prevencija ir
psichologinio atsparumo ugdymas“.
Tęsti projektą „Savižudybių prevencija Joniškio
rajono savivaldybėje“.

4.

Tęsti Metadono kabineto steigimo projektą.

5.

Vykdyti ankstyvojo alkoholio vartojimo rizikos
vertinimą.
Vykdyti savižudybės krizę išgyvenančių asmenų
psichosocialinį vertinimą.

6.

7.

Vykdyti pirminės psichologinės – psichoterapines
intervencijas.

8.

Bendradarbiaujant su Šiaulių apygardos
probacijos tarnyba, tęsti smurtaujantiems Joniškio
rajono asmenims, esantiems Probacijos
priežiūroje, psichologinę pagalbą.

9.

Nuolat gerinti psichikos sveikatos priežiūros
paslaugų kokybę ir prieinamumą

10.

Užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, tobulinti
paslaugų teikimo organizavimą, jų apimtis

11.

12.

Bendradarbiauti su kitomis sveikatos priežiūros
įstaigomis, Vaiko ir šeimos gerovės centro atvejo
vadybininkėmis, ugdymo įstaigomis, Pedagogine
psichologine tarnyba, siekiant pagerinti asmens
psichikos sveikatos priežiūrą bei gydymo
tęstinumą.
Skatinti ir remti darbuotojų profesinį tobulėjimą

13.

Diegti naujas informacines technologijas

Įgyvendinimo priemonės

Įgyvendinimo
laikotarpis

Informacijos sklaida
spaudoje
Pravesti grupinius
užsiėmimus
(9-14 metų amžiaus vaikams)

Visus metus

Individualios gydytojo
psichiatro ir psichologo
anoniminės konsultacijos
rizikos grupės asmenims ir jų
artimiesiems
Metadono kabineto
paruošimas paslaugų
teikimui
AUDIT / AUDIT-C testų
pildymas
Asmenims, išgyvenantiems
savižudybės krizę, inicijuoti
psichosocialinį vertinimą.
Individualios ir šeimos
psichologinės –
psichoterapinės intervencijos.
Pravesti smurtinį elgesį
keičiančios programos 6 val.
individualius mokymus
asmenims, esantiems
Probacijos priežiūroje
Įtraukti anonimines
psichiatro ir psichologo
konsultacijas
Užtikrinti, kad sveikatos
priežiūros paslaugas teiktų
pilna psichikos sveikatos
centro specialistų komanda
Informacijos teikimas ir
gavimas.

Visus metus

Siųsti darbuotojus į
kvalifikacijos kėlimo kursus,
apmokant kursų, kelionės ir
apgyvendinimo išlaidas
Tobulinti pacientų
registraciją internetu, įdiegti
elektroninį asmens sveikatos
istorijų pildymą.

Visus metus

2020 m.
III-IV ketv.

Visus metus

Visus metus
Visus metus

Visus metus

Visus metus

Visus metus

Visus metus

Visus metus

Visus metus

6
14.

Nuolat analizuoti resursų naudojimą bei
optimizuoti išlaidas asmens sveikatos priežiūrai

Veiklos rezultatų analizė

15.

Gerinti personalo darbo sąlygas

16.

Vykdyti antikorupcines priemones

Sudaryti palankias darbo
sąlygas, aprūpinti
reikiamomis darbo
priemonėmis
Organizuoti darbuotojų
susirinkimą antikorupcinės
kultūros ugdymo dienai
paminėti.

Pasibaigus
ketvirčiui per
20 d.
Visus metus

2020 m.
IV ketv.

3. FINANSINĖ INFORMACIJA
3.1. Duomenys apie įstaigos dalininkus, jų įnašų vertę ir įstaigos išlaidos su dalininku susijusiais
asmenims

Vienintelė Centro dalininkė yra Joniškio rajono savivaldybė, kurios įnašo vertė trumpalaikiu
turtu 2019 m. pradžioje – 113,24 Eur, metų pabaigoje – 113,24 Eur. Išlaidų su dalininku susijusiais
asmenimis nebuvo.
3.2. Įstaigos pajamos pagal šaltinius ir jų panaudojimas pagal išlaidų rūšis

Centro 2019 m. ir 2018 m. pajamų palyginimas:
Rodiklis

2019 m.

2018 m.

PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS
FINASAVIMO PAJAMOS, IŠ JŲ:
Iš valstybės biudžeto
Iš savivaldybių biudžeto
Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų
biudžeto
Iš kitų šaltinių
PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS, IŠ JŲ:
PSDFV pajamos
Mokamos paslaugos

226333,92
25582,83
1542,88
13593,48
10446,47

243738,21
29438,64
16819,36
5720,00
6899,28

Didėjimas/
mažėjimas
-17404,29
-3855,81
-15276,48
+7873,48
+3547,19

200751,09
192677,69
8073,40

214299,57
207837,10
6462,47

-13548,48
-15159,41
+1610,93

Sąnaudų straipsnis

2019 m.

2018 m.

PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS, IŠ
JŲ:
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas
Komunalinių paslaugų ir ryšių , iš jų:
Komunalinių paslaugų
Ryšio paslaugų
Komandiruočių
Transporto
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas
Paprasto remonto ir eksploatavimo
Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
Kitų paslaugų
Kitos sąnaudos

223048,15

230705,33

Didėjimas/
mažėjimas
-7657,18

171396,31
11086,47
5572,97
3754,97
1818,00
34,82
546,68
194,00
24589,61
3186,28
6441,01
0,00

191445,60
10712,76
5493,27
3646,97
1846,30
133,65
1101,80
306,10
0,00
2931,72
10522,59
8057,84

-20049,29
+373,71
+79,70
+108,00
-28,30
-98,83
-555,12
-112,10
+24589,61
+254,56
-4081,58
-8057,84
Didėjimas/
mažėjimas
-9747,11

Centro 2019 m. ir 2018 m. sąnaudų palyginimas:
Eil.
Nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.3.1.
1.3.2.
1.4.
1.5
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

Rodiklis

2019 m.

2018 m.

Finansinis rezultatas

3285,77

13032,88
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2019 m. finansinio rezultato sumažėjimui turėjo įtakos pajamų, gaunamų už pasiektus gerus
psichikos sveikatos priežiūros rezultatus (vertinimo rodiklis – sergančiųjų šizofrenija
hospitalizacija) vertinimo tvarkos pakeitimo.
3.3. Informacija apie įstaigos įsigytą ir perleistą turtą

Ilgalaikis turto įsigijimas pagal turto grupes:
Ilgalaikio turto grupė
Įsigytas ilgalaikis turtas , iš jo:
Priešgaisrinė apsaugos signalizacija

Eur
1149,25
1149,25

Perleisto turto nebuvo.
3.4. Įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje
Eil.
Nr.

Rodiklis

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Iš viso:
Gydytojai
Kiti specialistai, turintys aukštąjį išsilavinimą
Psichikos sveikatos slaugytojai
Kiti specialistai, turintys spec. vidurinį išsilavinimą
Kitas personalas

Darbuotojų
skaičius
2020-01-01
11
3
4
2
0
2

Darbuotojų
skaičius
2019-01-01
12
3
4
2
1
2

3.5. Įstaigos valdymo išlaidos

Valdymo išlaidas sudaro su įstaigos vadovu
tiesioginės ir netiesioginės išlaidos:
Valdymo sąnaudos
Viso su darbo užmokesčiu susijusios sąnaudos, iš jų:
Darbo užmokestis
Socialinis draudimas

ir vyriausiuoju finansininku susijusios

Eur
36124,00
35495,00
629,00

2019 m. valdymo išlaidos sudarė 16,0 proc. visų išlaidų.
Išlaidų išmokoms su dalininku susijusiems asmenims nepatirta.
3.6. Duomenys apie įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms
išmokoms

Centro direktorė Vaida Činčienė. Profesija gydytoja vaikų ir paauglių psichiatrė.
Įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir įmokos soc. draudimui per 2019 m. sudarė
22088,16 Eur.
Kitų išmokų nebuvo.
_____________________

