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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 teikė iki 2015 m. liepos 1 d.
Įstaigos veiklos rezultatai:
Prirašyti gyventojai
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.

Prirašyti gyventojai
Iš viso:
Iš jų kaimo gyventojai
Iš jų vaikai iki 18 m.
Iš jų neturi privalomojo sveikatos draudimo

2015-01-01

2015-12-31

16091
7037
3835
1309

16044
6986
3740
1309

Vienam šeimos gydytojui vidutiniškai tenka - 1698 gyventojai, vidaus ligų – 1041, vaikų ligų
– 709 vaikai. Prisirašiusiųjų pas atskirus gydytojus gyventojų skaičius svyruoja nuo 491 iki 2278.
Kaimo bendruomenių medicinos punktuose aptarnavome 11925 gyventojus. Iš jų:
pasirinkusius mūsų įstaigą 5132 gyventojus ir 6793 gyventojus, kurie pasirinkę kitas, privačias,
asmens sveikatos priežiūros įstaigas.

Įstaigoje medicinines paslaugas teikia medicinos darbuotojai
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.

4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Gydytojai :

skaičius

Šeimos gydytojai
Vaikų ligų gydytojai
Vidaus ligų gydytojas
Gydytojas chirurgas
Gydytojai akušeriai- ginekologai
Gydytojas radioloagas
Gydytojai odontologai
Slaugytojos :
Bendrosios praktikos
Bendruomenės
Greitosios medicinos pagalbos bendruomenės
slaugytojai (skubiosios medicinos pagalbos
slaugos specialistai)
Akušeriai
Kiti specialistai :
Radiologijos laborantas
Gydytojo odontologo padėjėjai
Burnos higienistas
Logoterapeutas
Medicinos psichologas
Socialinis darbuotojas
Kineziterapeutai

8
2
1
1
2
1
6
17
17
16

2
1
6
1
1
1
1
2

2015 metais suteiktos paslaugos gyventojams
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pas specialistus
Šeimos gydytojus
Vidaus ligų gydytojus
Vaikų ligų gydytojus
Gydytojus akušerius-ginekologus
Gydytoją chirurgą
Gydytojus odontologus
Atlikta fluorogramų
Atlikta dantų rentgenogramų
Laboratorinių tyrimų
Atlikta procedūrų

Apsilankymų
procedūrų skaičius
48575
4475
6951
4706
4268
9943
5320
801
39791
16103

/

GMP skyriuje dirba 3 brigados, per metus buvo 9150 iškvietimų. Per parą greitoji medicininė
pagalba vyksta vidutiniškai į 25 iškvietimus. Greitosios medicinos pagalbos atlikti pervežimai.
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Pervežimai
Gimdyvės pervežtos iki 100 km atstumu
Gimdyvės pervežtos per 100 km atstumu
Sergančiųjų galvos smegenų insultu :
Iš jų į klasterių centrą
Patyrusiųjų širdies susirgimų su ST

Skaičius
74
29
56
9
34

6.

nusileidimu (sergančiųjų infarktu) :
Iš jų į specializuotus centrus

17

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos centre apsilankė 317
pacientų, kuriems per metus atliktos 5698 procedūros.
Telšių rajono PSPC priklauso 14 kaimo bendruomenės medicinos punktų. Per 2015
metus juose pacientai apsilankė 19840 kartų, atliktos 58185 medicininės paslaugos. Namuose
apsilankyta 8012 kartų, atlikta 17521 medicininė procedūra ir paslaugų namuose. Kitas įstaigas
pasirinkusiems pacientams suteiktos 18777 medicinos paslaugos.

Telšių rajono PSPC priklauso 3 kaimo ambulatorijos. Per 2015 metus
gyventojai ambulatorijose pas šeimos gydytojus apsilankė 6596 kartus. Aplankyta
namuose 1168 kartus. Atlikta 31617 procedūrų. Pas gydytojus odontologus apsilankė
1830 kartų.
Vaikų sveikatos priežiūros kokybės rodikliai
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Atlikta
Vaikų imunizacija
Tuberkulino mėginių
Apžiūrėti naujagimiai iki 1 mėnesio
2 kartus gydytojo
Apžiūrėti naujagimiai iki 1 mėnesio
4 kartus slaugytojo
Apžiūrėti vaikai 8 kartus nuo 1
mėnesio iki 1 metų gydytojo
Apžiūrėti vaikai 12 kartų nuo 1
mėnesio iki 1 metų slaugytojo
Nustatyta stuburo iškrypimų
Nustatyta plokščiapėdystė
Patikrintas regėjimo aštrumas
3-18 metų vaikams

Rodiklis
%
63,7 %
5,3 %
57,2 %

Pastabos
Esančių rizikos grupėse

67,9%
60,8%
51,8%
Visų patikrintų vaikų
Visų patikrintų vaikų

2,5%
0,78%
70,6%

Kūdikių, mirusių iki 1 metų, 2015 metais nebuvo.
Suaugusių sveikatos priežiūros kokybės rodikliai
Eil.
Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

Atlikta

Rodiklis

Gliukozės kiekio kraujyje tyrimas
1 kartą per 2 metus iki 65m. amžiaus
Gliukozės kiekio kraujyje tyrimas
1 kartą per metus per 65 m. amžiaus
Per metus bent vieną kartą apsilankiusių
asmenų dalis
Glikozilinto hemoglobino tyrimas %

16,1 %

Glaukomos
ankstyva
diagnostika
(akispūdžio matavimas per 40 m. ne
rečiau negu 1 kartą per metus

73,2 %

76,8 %
13,1%
66,3%

Pastabos
Šio amžiaus grupės
gyventojų
Šio amžiaus grupės
gyventojų
Prirašytų gyventojų
Sergantiems cukriniu
diabetu
Šio
amžiaus
grupės
gyventojų

Per 2015 m. įrašytos įskaiton 136 nėščiosios. Ankstyva įskaita iki 12 nėštumo savaitės
sudarė 90,5%. Iš jų: Gimdė laiku – 86,7%. Gimdė prieš laiką 3,7%, persileido 9,6%.
Prevencinių programų vykdymo rodikliai
Eil.
Nr.
1.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

Prevencinė programa

Rodiklis %

Pastabos

Pacienčių ( 25-60 m. amžiaus), kurioms
buvo suteikta informacija apie gimdos
kaklelio citologinio tepinėlio paėmimą
Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio
tyrimų rezultatų įvertinimo paslauga
Patikrinta moterų 40-69 m. dėl krūties
vėžio (mamografija)
45 m rizikos grupė ir 50-75 m. pacientų,
kuriems buvo suteikta informavimo apie
ankstyvąją priešinės liaukos vėžio
diagnostiką ir PSA nustatymo paslauga
Informavimas apie storosios žarnos
vėžio ankstyvą (iFOBT) diagnostiką ir
rezultatų įvertinimas 50–75 metų
gyventojams,
Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos
programa 40–55 m. moterims ir 50–65
m. vyrams
Padengti
dantys
silantinėmis
medžiagomis 6–14 metų vaikams

23,03%

Šio amžiaus
moterų

71,4%

Kviestų patikrai moterų

22,3%

Šio amžiaus
moterų
Šio amžiaus
vyrų

grupės

23,15%

Šio amžiaus
gyventojų

grupės

37,11%

Šio amžiaus
gyventojų

grupės

2,44%

Šio amžiaus
vaikų

grupės

26,08%

grupės

grupės

Ankstyvose stadijose 23 pacientams nustatyta piktybinių navikų.
Įstaigos 2015 metų veiklos užduotys patvirtintos 2015 m gegužės 28 d. Telšių rajono
savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-100 „Dėl viešosios įstaigos Telšių rajono pirminės sveikatos
priežiūros centro 2015 metų veiklos užduočių patvirtinimo“, vykdant jį atliktos pacientų apklausos.
Telšių PSPC teikiamas paslaugas teigiamai įvertino 80,2% apklaustųjų. Greitosios medicinos
pagalbos teikiamas paslaugas teigiamai įvertino 79,9 % apklaustų pacientų.
1. Įstaigos dalininkai
Viešosios įstaigos steigėjas (dalininkas) – Telšių rajono savivaldybė. Dalininko įnašas
2015 metų pradžioje ir metų pabaigoje yra 24692 Eur.
2. Įstaigos gautos lėšos, jų šaltiniai ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis
Pagrindinę pajamų dalį 2015 m. sudarė: privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF)
pajamos 1704421 Eur. Mokamos paslaugos (greitosios medicinos pagalbos (GMP) pervežimai,
privalomi sveikatos tikrinimai dirbant ar įsidarbinant, kitų įstaigų neprirašytų gyventojų
priėmimas ir kitos teisės aktuose numatytos mokamos paslaugos) – 95884 Eur. Finansavimo
pajamos (ES finansuojamos, savivaldybės finansuojamų sveikatos programų lėšos, 2 procentų
GPM pervedimai ir kt.) – 35939 Eur. Iš viso pajamų – 1836244 Eur.
3. Įstaigos įsigytas ir perleistas ilgalaikis turtas.
Per 2015 m. įsigyta ilgalaikio turto už 36446 Eur: iš jų mašinų ir įrenginių – už 872 Eur,
baldų ir biuro įrangos – už 2609 Eur, kito ilgalaikio materialaus turto už 32965 Eur.

4. Įstaigos sąnaudos ir išlaidos darbo uţmokesčiui.
Per 2015 m. patirta sąnaudų: darbo užmokesčio – 1103378 Eur ir socialinio draudimo – 340434
Eur, nusidėvėjimo ir amortizacijos – 39219 Eur, komunalinių paslaugų ir ryšių – 45891 Eur,
komandiruočių – 1285 Eur, transportui išlaikyti– 71304 Eur, kvalifikacijai kelti – 3034 Eur,
sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina – 85769 Eur, paprastojo remonto ir eksploatavimo – 4303
Eur, kitų paslaugų – 79256 Eur, kitos sąnaudos – 26395 Eur. Iš viso sąnaudų – 1800268 Eur.
2015 metai baigti su 36092 Eur pelnu.
5. Įstaigos darbuotojų skaičius.
VšĮ Telšių rajono PSPC 2015 metais dirbo (metų pradžioje / pabaigoje ) 120/123
darbuotojai, iš jų: 21/21 – 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%.
6. Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms.
Viešosios įstaigos valdymo išlaidos patvirtintos 2015 m gegužės 28 d. Telšių rajono
savivaldybės tarybos sprendimu Nr.T1-100. Per 2015 m. išleisti 212179 Eur (12,46 % nuo
patvirtintos 15 % sumos).
7. 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 2015 m. surinko 75 (septyniasdešimt penkias ) universitetinio vadybos mokymo
kvalifikacines valandas.
Darbo užmokesčiui per 2015 m. skirta: vadovo – 21802 Eur, įnašams soc. draudimui –
6754 Eur, antraeilėms gydytojo akušerio-ginekologo-echoskopuotojo pareigoms - 13927 Eur,
įnašams soc. draudimui – 4315 Eur. Kitos išmokos įstaigos vadovui nenumatytos.
8. 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.
9. Įstaigos išlaidos išmokoms su dalininku susijusiems asmenims
VšĮ Telšių PSPC neturi kolegialių organų, kurių nariams būtų mokėtas darbo užmokestis ar
kitos išmokos.
Įstaiga vykdydama savo veiklos tikslus ir uždavinius per 2015 metus pasiekė, kad vykdant
finansinę vidaus kontrolę pagerėjo finansinė apskaita ir atskaitomybė. Įvedus pacientų patekimo
(registravimo per ESIS IS ) pas gydytojus vidaus kontrolės sistemą sutrumpėjo pacientų laukimas,
sumažėjo eilės. Patobulinus kompiuterinę profilaktinių programų kontrolę, pagerėjo prevencinių
programų vykdymas. Gyventojai aptarnaujami tą pačią kreipimosi į įstaigą dieną. Įdiegta
kompiuterizuota pacientų registracijos ESIS informacinė sistema. Negauta gyventojų skundų.
Toliau bus siekiama mažinti pacientų laukimo eiles pas gydytojus, pradėti naudoti išankstinę
pacientų registraciją per sergu.lt informacinę sistemą, pradėti pildyti elektroninę ambulatorinę
asmens sveikatos istoriją ir rašyti e.receptą, įteisinti telemedicinos paslaugų teikimą, siekti gerų
darbo rezultatų gerinant profilaktinių programų vykdymą.
Toliau rengiama ir tobulinama įstaigos kokybės vadybos sistema. Pradėta ruošti įstaigos
pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų akreditacija pagal paruoštus Lietuvos
Respublikos nacionalinius standartus.
____________________________________

