TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL VŠĮ TELŠIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŢIŪROS CENTRO 2014 M.
VEIKLOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
2015 m. gegužės 28 d. Nr. T1-112
Telšiai
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19
punktu, 16 straipsnio 3 dalies 5 punktu ir Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 12
straipsniu, Telšių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :
Patvirtinti:
1.VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 m. veiklos ataskaitą
(pridedama);
2.VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2014 m. finansinių ataskaitų
rinkinį:
2.1. finansinės būklės ataskaitą (pridedama);
2.2. veiklos rezultatų ataskaitą (pridedama);
2.3. pinigų srautų ataskaitą (pridedama);
2.4. grynojo turto pokyčių ataskaitą (pridedama);
2.5. aiškinamąjį raštą (pridedama).
Savivaldybės meras
Vytautas Kleiva
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Zita Simaitienė, tel. (8 444) 56183, el. p. zita.simaitiene@telsiai.lt
PATVIRTINTA
Telšių rajono savivaldybės tarybos
2015-05-28 sprendimu Nr. T1-112
VšĮ TELŠIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŢIŪROS CENTRO
2014 M. VEIKLOS ATASKAITA
Vyr. gydytojas Antanas Gudauskas
1. Įstaigos veiklos tikslas, pobūdis, veiklos rezultatai
Įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos (Telšių rajono) gyventojų sveikatą, sumažinti
gyventojų sergamumą ir mirtingumą, laiku ir kokybiškai teikti medicinos paslaugas. Prioritetas –
kaimo gyventojų medicinos paslaugų gerinimas.
Įstaigos veiklos pobūdis : organizuoti ir teikti nespecializuotas kvalifikuotas sveikatos
priežiūros paslaugas gyventojams, ypač gyvenantiems kaimiškose vietovėse. Šios paslaugos
teikiamos pacientų namuose, viešose vietose, darbovietėse ir kitose vietose. Organizuotai teikti
kaimo gyventojams pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas sukuriant bendrą
administravimo ir finansavimo modelį, pritraukiant kaimo gyventojus dalyvauti mūsų įstaigos
veikloje.
Viešoji įstaiga Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras turi visas reikalingas
licencijas ir leidimus savo veiklai vykdyti. Įstaiga teikia pirminės asmens sveikatos priežiūros
paslaugas : šeimos gydytojo, vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, gydytojo akušerioginekologo, gydytojo chirurgo, gydytojo odontologo, vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios
reabilitacijos, akušerio praktikos, bendrosios praktikos slaugos, bendruomenės slaugos, vaikų
slaugos, paliatyviosios pagalbos (suaugusių ir vaikų), greitosios medicinos pagalbos (skubiosios
medicinos pagalbos slaugos specialistų) ir antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros
paslaugas: gydytojo akušerio-ginekologo, gydytojo chirurgo, gydytojo radiologo, gydytojo
echoskopuotojo pagal sutartis su Šiaulių teritorine ligonių kasa.
Įstaigos veiklos rezultatai: 2014 m. sausio 1 d. mūsų įstaigą buvo pasirinkę 16 065
gyventojai. Iš jų: 7105 (44,23%) gyvena kaime. 2014 m. gruodžio 31 d. – 16093 gyventojai. Vaikų
iki 18 metų 3830. Drausti privalomuoju sveikatos draudimu 14750. Nedrausti 1343. Iš jų: 7032
(43,70%) gyvena kaime.
Vienam šeimos gydytojui vidutiniškai tenka 1238 gyventojai, vidaus ligų – 1072, vaikų ligų –
694 vaikai. Tačiau prisirašiusiųjų pas atskirus gydytojus gyventojų skaičius svyruoja nuo 400 iki
2340.
Kaimo bendruomenių medicinos punktuose aptarnaujame 10805 gyventojus. 5847
(54,1%) gyventojus aptarnaujame, kurie pasirinkę privačias asmens sveikatos priežiūros įstaigas.
Įstaigoje paslaugas teikia: gydytojai: šeimos gydytojai – 9 , vaikų ligų – 2, vidaus ligų
gydytojas – 1, bendrosios chirurgijos gydytojas – 1, gydytojai odontologai – 6, gydytojai akušeriaiginekologai – 2, gydytojas radiologas – 1.
Slaugytojos: bendrosios praktikos – 14, bendruomenės – 6, greitosios medicinos pagalbos
bendruomenės slaugytojų (skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistų) – 16, akušeriai – 2.
Kiti specialistai: radiologijos laborantas – 1, gydytojo odontologo padėjėjai – 6, burnos
higienistas – 1, logopedas-spec. pedagogas – 1, socialinis darbuotojas – 1, kineziterapeutai – 2,
kineziterapeuto padėjėjas – 1, psichologas – 1, vairuotojų - 20, buhalteriai – 3, elektrikas – 1, valytojos
– 4.
Pacientai apsilankė: įstaigoje 125002 kartus. Apsilankė poliklinikoje 102579 kartus.
Aplankyta namuose 19802 kartus. Atlikta antrinio lygio konsultacijų 6996 kartus. Mokamų
apsilankymų 2621. Suaugę apsilankė 83023, vaikai 41979 kartus. Iš bendro apsilankymų
skaičiaus: pas šeimos gydytojus apsilankė 46161, vidaus ligų gydytojus 4356, vaikų ligų
gydytojus 6805, gydytojus akušerius ginekologus 5130, gydytojus chirurgus 4525, gydytojus
odontologus 10502 kartus.

3

GMP skyrius: dirba 3 brigados, per metus buvo 8829 iškvietimai. Per parą vidutiniškai
24 iškvietimai. Atlikta 520 pervežimų . Pervežtos 75 gimdyvės.
Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos centre apsilankyta 5305 kartus.
Telšių rajono PSPC priklauso 14 kaimo bendruomenių medicinos punktų. Per 2014 metus
gyventojai bendruomenių medicinos punktuose apsilankė 19431 kartą. Aplankyta namuose 7286 kartus. Atliktos
53049 procedūros.
Apsilankiusių pas gydytojus suaugusių procentinė dalis lyginant su bendru prisirašiusių
suaugusių skaičiumi siekia 30,0 %. Apsilankiusių pas gydytojus vaikų procentinė dalis lyginant
su bendru prisirašiusių vaikų skaičiumi siekia 37,6 %.
Vaikų sveikatos prieţiūros kokybės rodikliai: atlikta vaikų imunizacija – 73,7%,
atliktas tuberkulino mėginių – 2,6%, gydytojo apžiūrėti naujagimiai iki 1 mėnesio 2 kartus –
66,2%, slaugytojo apžiūrėti 8 kartus – 58,5%. Gydytojo apžiūrėti vaikai nuo 1 mėnesio iki 1 metų
8 kartus 58,5%, slaugytojo 12 kartų – 36,67%. Nustatyta stuburo iškrypimų 3,3%,
plokščiapėdystė 0,8% vaikų. Patikrintas regėjimo aštrumas 3-18 metų amžiaus 63,2% vaikų.
Antrajam medicininės reabilitacijos etapui išsiųsti 79 vaikai. Vaikų dantų dengimo silantinėmis
medžiagomis procentinė dalis, palyginti su bendru prirašytų 5 – 14 m. vaikų skaičiumi sudaro 2,9
%. Kūdikių, mirusių iki 1 m., 2014 metais nebuvo.
Suaugusių sveikatos prieţiūros kokybės rodikliai. Stebimi (naujai dispanserizuoti)
pacientai dėl chroninių susirgimų iš 1000-čio prirašytų gyventojų : arterinė hipertenzija 167,
stabili krūtinės angina 27, lėtiniai širdies ritmo ir laidumo sutrikimai 16, kompensuotas širdies
nepakankamumas 20, galvos smegenų insultai ir infarktai (poūmės ir lėtinės stadijos) 3, poūmės ir
lėtinės kraujotakos sistemos ligos, kurių gydymo kontrolei reikalingas nuolatinis protrombino
laiko (INR) tyrimas – 80, kvėpavimo takų ligos – 58, cukrinis diabetas – 30 visų cukrinio diabeto
kontrolės rodiklių stebėsena ( ne daugiau 4 glikozilinto hemoglobino tyrimas per kalendorinius
metus) ištirta 64,2% sergančių cukriniu diabetu, nutukimas – 10, anemija – 11, epilepsija – 9.
Gliukozės kiekio kraujyje tyrimas (vieną kartą per 2 metus iki 65 m. amžiaus) – 13,3%, ir (vieną
kartą per metus virš 65 m. amžiaus) 7,5%. Glaukoma sergančių – 15. Glaukomos ankstyva
diagnostika (akispūdžio matavimas per 40 m. 1 kartą per metus, lyginant su galinčiais dalyvauti,
patikrinta procentinė dalis – 7,5%. Antram suaugusių medicininės reabilitacijos etapui išsiųsti 8
pacientai. 2014 metais išrašyti 38 mirties liudijimai. Per 2014 m. įrašytos įskaiton 136 nėščios.
Ankstyva įskaita iki 12 sav. nėštumo – 79,4%. Gimdė prieš laiką 2,9%, persileido 7,4%.
Pacienčių, kurioms buvo suteikta gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų
įvertinimo paslauga, procentinė dalis su programoje galinčių dalyvauti 25 – 60 m. moterų
skaičiumi, siekia 20,2 %. Patikrinta moterų 40-60 m. su programoje galinčių dalyvauti procentinė
dalis dėl krūties vėžio (mamografija) 32,3 %. 50-75 m. pacientų, kuriems buvo suteikta
informavimo apie ankstyvąją priešinės liaukos vėžio diagnostiką ir PSA nustatymo paslauga, su
programoje galinčių dalyvauti procentinė dalis siekia 30,84 %. Informavimas apie storosios žarnos
vėžio ankstyvą (iFOBT) diagnostiką ir rezultatų įvertinimas 50–75 metų gyventojams, lyginant su
programoje galinčių dalyvauti, procentinė dalis – 14,4 %. Ankstyvose stadijose nustatyta
piktybinių navikų 20 pacientų. Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programa 40–55 m. moterims
ir 50–65 m. vyrams, patikrinta procentinė dalis palyginti su programoje galinčių dalyvauti 44,68 %.
Įstaigos 2014 metų veiklos užduotys patvirtintos 2014 m gegužės 29 d. Telšių rajono
savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-194 „Dėl viešosios įstaigos Telšių rajono pirminės sveikatos
priežiūros centro 2014 metų veiklos užduočių patvirtinimo“, vykdant jį atliktos pacientų apklausos.
Telšių PSPC teikiamas paslaugas teigiamai įvertino 80,1% apklaustųjų. Greitosios medicinos
pagalbos teikiamas paslaugas teigiamai įvertino 79,8 % apklaustų pacientų.
2. Įstaigos dalininkai
Viešosios įstaigos steigėjas (dalininkas) Telšių rajono savivaldybė. Dalininko įnašas 2014
metų pradžioje ir metų pabaigoje yra 82257 Lt.
3. Įstaigos gautos lėšos, jų šaltiniai ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis
Pagrindinę pajamų dalį 2014 m. sudarė: privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF)
pajamos 5770546 Lt. Mokamos paslaugos (greitosios medicinos pagalbos (GMP) pervežimai,
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privalomi sveikatos tikrinimai dirbant ar įsidarbinant, kitų įstaigų neprirašytų gyventojų
priėmimas ir kitos teisės aktuose numatytos paslaugos) – 311575 Lt. Finansavimo pajamos (ES
finansuojamos, savivaldybės finansuojamų sveikatos programų lėšos, 2 procentų GPM
pervedimai ir kt.) – 102868 Lt. Iš viso pajamų 6 184 989 Lt.
4. Įstaigos įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas.
Per 2014 m. įsigyta ilgalaikio turto už 135087 Lt: iš jų mašinų ir įrenginių – už 15 774 Lt,
baldų ir biuro įrangos – už 24 861 Lt, paramos būdu gautas kompiuteris už 1210 Lt, labdaros būdu
gautas automobilis „Nilson“ už 54 800 Lt, kito ilgalaikio materialaus turto už 38 442 Lt.
5. Įstaigos sąnaudos ir išlaidos darbo uţmokesčiui.
Per 2014 m. patirta sąnaudų: darbo užmokesčio – 3 632 089 Lt (58,7%) ir socialinio
draudimo – 1 107 085 Lt , nusidėvėjimo ir amortizacijos – 130 770 Lt, komunalinių paslaugų ir
ryšių – 157 428 Lt, komandiruočių – 3 913 Lt, transporto – 249 642 Lt, kvalifikacijos kėlimo –
10 765 Lt, sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 273 661 Lt, paprastojo remonto ir
eksploatavimo – 8 864 Lt, socialinių išmokų – 7 147 Lt, kitų paslaugų – 237 392 Lt, kitos sąnaudos
194 784 Lt. Iš viso sąnaudų 5 913 540 Lt. 2014 metai baigti su 271 449 Lt pelnu.
6. Įstaigos darbuotojų skaičius.
VšĮ Telšių rajono PSPC 2014 metais dirbo (metų pradžioje / pabaigoje ) 121/124
darbuotojai, iš jų: 22/22 – gydytojai; 9/9- kiti specialistai (kineziterapeutai, psichologai, spec.
pedagogai, logopedai, socialiniai darbuotojai ir kt.) su aukštuoju išsilavinimu; 57/58 slaugos
specialistai; 5/5 – su spec. viduriniu išsilavinimu; 28/30 – kitų specialistų. Darbuotojų kaita siekia
1,4%.
7. Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms.
Viešosios įstaigos valdymo išlaidos patvirtintos 2014 m gegužės 29 d. Telšių rajono
savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-194 (15,0 %), išleista 2014 m. 667 059 Lt (11,94%).
8. Duomenys apie įstaigos vadovą, išlaidos vadovo darbo uţmokesčiui.
Antanas Gudauskas 1972 metais baigė Kauno medicinos institutą, 1999 – 2000 m.
tarptautinius vadybos kursus. 2009 m. birželio 25 d. baigė viešojo administravimo studijas Kauno
technologijos universiteto socialinių mokslų fakultete ir įgijo viešojo administravimo magistro
laipsnį. Nuolat kelia vadybos ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų administravimo profesinę
kvalifikaciją. Per 2014 m. surinko 75 (septyniasdešimt penkias ) universitetinio vadybos mokymo
kvalifikacinių valandų, dalyvavo tarptautiniuose mokymuose Turkijoje.
Darbo užmokesčiui per 2014 m. skirta: vadovo – 63 677 Lt, įnašams soc. draudimui
197 27 Lt, antraeilėms gydytojo akušerio-ginekologo-echoskopuotojo pareigoms 43 792 Lt,
įnašams soc. draudimui – 13 567 Lt, už darbą su ES projektais – 1 864 Lt, įnašai soc. draudimui
577 Lt. Kitos išmokos įstaigos vadovui nenumatytos.
9. Išlaidos kolegialių organų darbo uţmokesčiui
Įstaigoje yra kolegialūs organai: gydymo taryba, slaugos taryba, etikos komisija, stebėtojų
taryba. Įstaigoje kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokestis nenumatytas ir nemokamas.
10. Įstaigos išlaidos išmokoms su dalininku susijusiems asmenims
Viešosios įstaigos sąnaudose išmokų, susijusių su dalininku, asmenimis nenumatyta ir
nemokama.
Įstaiga vykdydama savo veiklos tikslus ir uždavinius per 2014 metus pasiekė, kad vykdant
finansinę vidaus kontrolę pagerėjo finansinė apskaita ir atskaitomybė. Įvedus pacientų patekimo
(registravimo ) pas gydytojus vidaus kontrolės sistemą sutrumpėjo pacientų laukimas, sumažėjo
eilės. Įvedus kompiuterinę profilaktinių programų kontrolę, pagerėjo prevencinių programų
vykdymas. Gyventojai aptarnaujami tą pačią kreipimosi į įstaigą dieną. Negauta gyventojų skundų.
Toliau bus siekiama mažinti pacientų laukimo eilės pas gydytojus. Siekti pasirašytų su
Šiaulių teritorine ligonių kasa gerų darbo rezultatų, gerinant profilaktinių programų vykdymą.
Toliau rengiama ir tobulinama įstaigos kokybės vadybos sistema.
____________________________________
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