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VšĮ Anykščių rajono savivaldybės
Pirminės sveikatos priežiūros centro

2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

1.Informacija apie viešosios įstaigos veiklą įgyvendinant jos įstatuose nustatytus veiklos tikslus,
pobūdį  ir veiklos rezultatus per finansinius metus.

VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – PSPC)
pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Nacionalinės sveikatos sistemos
viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas
pagal sutartis, sudarytas su Panevėžio teritorine ligonių kasa ir kitais užsakovais.
Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros
įstaigų, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo ir kitais
įstatymais, teisės  aktais, įstatais, steigėjo sprendimais.

Įstaiga turi ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas
banke.

Įstaigos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais, veiklos laikotarpis neribojamas.
Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas yra: įstaigą pasirinkusių pacientų sveikatos interesų tenkinimas -
sveikatos profilaktika, sveikatos atstatymas, prieinamas ir tinkamas įstaigos licencijoje nurodytų
sveikatos priežiūros paslaugų suteikimas.
Įstaigos veiklos sritys gali organizuoti ir teikti pirmines ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos
priežiūros paslaugas, greitosios  medicinos pagalbos paslaugas, laboratorinės diagnostikos paslaugas,
antrines ambulatorines ( vaikų raidos sutrikimų ankstyvos reabilitacijos) asmens sveikatos priežiūros
paslaugas, visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas mokyklų medicinos punktuose bei kitas
sveikatos priežiūros paslaugas, kurioms teikti teisę suteikia įstaigos asmens sveikatos priežiūros
licencija. 
Įstaigos veiklos uždaviniai: įstaigą pasirinkusiems ir apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu
(nedraustiems tik būtinoji pagalba):

Stiprinti gyventojų sveikatą, mažinti  sergamumą ir m i r t i n g u m ą ; 
Te i k t i   p r i e i n a m a s ,   k o k y b i š k a s     a s m e n s   s v e i k a t o s   p r i e ž i ū r o s   p a s l a u g a s ; 
     Vykdyti valstybės, savivaldybės, bei Teritorinių ligonių kasų finansuojamas ir kitas gyventojų 
sveikatos stiprinimo srities specialias programas;

      T e i k t i   a n t r i n ė s   a s m e n s   s v e i k a t o s   p r i e ž i ū r o s   p a s l a u g a s   ( k o r e k c i j a   i r   r e a b i l i t a c i j a )   v a i k a m s ,   
k u r i e m s   sutrikusi raida;

Rūpintis sutrikusio vystymosi vaikų integracija į visuomenę, pagalba šeimai;
Teikti odontologines paslaugas;
Teikti greitosios medicinos pagalbos paslaugas;
Teikti laboratorinės diagnostikos paslaugas  pagal šeimos gydytojo kompetenciją;
Kelti personalo kvalifikaciją pagal dabartinius reikalavimus visuomenės sveikatos, socialinės

r ū p y b o s ,  s v e i k a t o s  p r i e ž i ū r o s  v a l d y m o ,  s v e i k a t o s  t e i s ė s ,  s v e i k a t o s  e k o n o m i k o s ,  s v e i k a t o s 
stiprinimo, ligų gydymo ir kitais aktualiais klausimais;

Nuolat  tobulinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybės sistemą;
Sudaryti sutartis su Teritorinėmis ligonių kasomis dėl pirminės ir antrinės asmens sveikatos

priežiūros paslaugų finansavimo.
Savo tikslams pasiekti įstaiga verčiasi įstatymų nedraudžiama šių rūšių ūkine komercine

veikla (pagal EVRK):
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      Bendrosios praktikos (šeimos) gydytojų veikla (86.21);
      Slaugos ligoninių veikla (86.10. 40);
      Viduriniojo medicinos personalo paslaugos teikiamos ligoniams ne ligoninėse (86.90.10);

    Greitosios pagalbos veikla (86.90.40);
    Odontologinės praktikos veikla (86.23)
   Medicinos laboratorijų veikla (86.90.30);
   Kita žmonių sveikatos priežiūros veikla (86.90);
   Gydytojų specialistų  veikla (86.22);
   Kita įstatymais neuždrausta veikla;
   Kokybės politika įstaigoje – tai teikti pacientams prieinamumą, savalaikę, lygiateisę,

pilnavertę, efektyvią, patikimą, saugią, kokybės standartus atitinkančią sveikatos priežiūros – ligų,
profilaktikos, diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos srityse.

Kokybės vadybos sistema įdiegta. Parengtos ir teikiant sveikatos priežiūros paslaugas
naudojamos organizacinės ir klinikinės vadybos sistemos procedūros.

Kokybės vadybos sistemos tikslas – užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę: tobulinti darbo
organizavimą, valdymą, darbuotojų kompetenciją, gerinant darbo sąlygas, didinant darbuotojų
motyvaciją.

Per  2017 metus PSPC apsilankė 19815 asmenys, o apsilankymų skaičius -195710 (iš jų pas
gydytojus 138207). Iš jų profilaktinių apsilankymų  buvo 50922, dėl ligos 128462 (iš šio skaičiaus
namuose – viso  9832, iš jų gydytojų 2745).  

Per metus bent vieną kartą apsilankiusių vaikų dalis  procentais, lyginant su bendru
prisirašiusių  vaikų skaičiumi yra 99,7 procentai (2017 m. gruodžio 31 dienai prisirašę 3194 vaikai,
lankėsi – 3196).

Per metus bent vieną kartą apsilankiusių suaugusių procentas lyginant su bendru prisirašiusių
suaugusių skaičiumi  – 82,4 procento.

    2017 m.  skatinamųjų paslaugų suteikta 36001  už  157341,47 Eur.
                2016 m. skatinamųjų paslaugų suteikta 34025 už 140557,20 Eur.

    PSPC išduota 19822 nedarbingumo pažymėjimai, užrašyta 8772 elektrokardiogramos.
Atlikta 109474 laboratoriniai tyrimai. Tame skaičiuje 32506 hematologiniai tyrimai, kraujo

krešėjimo 5640 tyrimai, 17184 bendri klinikiniai, 54144 – biocheminiai tyrimai.
Vaikų raidos  sutrikimų reabilitacijos tarnybą lankė 232 vaikai, kuriems buvo atlikta 1149

masažo procedūros, 2125 kineziterapijos procedūrų, 452 psichologo seansų, 693 socialinio darbuotojo
paslaugos, 2574 logoterapeuto paslaugų.  

Greitoji medicinos pagalba  per 2017 m. užregistravo 6180 iškvietimų. Iš jų: dėl nelaimingų

atsitikimų –  554 atvejai, dėl ūmių susirgimų – 5322 atvejai, pervežtos 44 gimdyvės ir 256 ligoniai.
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Lėtinėmis ligomis sergančių suaugusiųjų ilgalaikis stebėjimas

Kvėpavimo sistemos ligos

Infekcinės ir parazitinės ligos

Akių ligos

Psichikos ir elgesio sutrikimai

Traumos ir apsinuodijimai

Jungiamojo audinio ir skeleto -
raumenų sistemos ligos

Odos ir paodžio ligos

Virškinimo sistemos ligos

Cukrinis diabetas

Kraujotakos sistemos ligos

Navikai

2017 metais buvo taikytas ilgalaikis stebėjimas 10910 suaugusiems žmonėms. Iš jų
kvėpavimo sistemos ligos  – 717 žmonės, infekcinės ir parazitinės ligos – 1583 žmonės, akių ligos –
516 žmonių, psichikos ir elgesio sutrikimai – 356 žmonės, traumos ir apsinuodijimai – 41 žmogus,
jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligos – 564 žmonės, odos ir paodžio ligos – 88
žmonės, virškinimo sistemos ligos – 735 žmonės, cukrinis diabetas – 575 žmonės, kraujotakos sistemos
ligos – 5037 žmonės, navikai – 698 žmonės. 

1 lentelė.
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Lėtinėmis ligomis sergančių vaikų ilgalaikis stebėjimas

Kvėpavimo sistemos ligos

Infekcinės ir parazitinės ligos

Akių ligos

Psichikos ir elgesio sutrikimai

Traumos ir apsinuodijimai

Jungiamojo audinio ir skeleto - raumenų sistemos

ligos

Odos ir paodžio ligos

Virškinimo sistemos ligos

Cukrinis diabetas

Kraujotakos sistemos ligos

Navikai

 2017 metais buvo dispancerizuoti 1281 vaikas. Iš jų kvėpavimo sistemos ligos – 275 vaikai,
infekcinės ir parazitinės ligos – 299 vaikai, akių ligos – 391 vaikas, psichikos ir elgesio sutrikimai – 39
vaikai, traumos ir apsinuodijimai – 34 vaikai, jungiamojo audinio ir skeleto - raumenų sistemos ligos –
104 vaikai, odos ir paodžio ligos – 43 vaikai, virškinimo sistemos ligos – 68 vaikai, cukrinis diabetas –
5 vaikai, kraujotakos sistemos ligos – 20 vaikų, navikai – 3 vaikai.

Žinant, kad profilaktika yra pigiausias ir efektyviausias visuomenės sveikatos išsaugojimo
metodas, stengiamės aktyvinti profilaktinių programų vykdymą.

PSPC prevencinių programų vykdymas 2017 m.:
    gimdos kaklelio piktybinių navikų -informuota 56,3 procentai moterų, įvertinta 41,7
procentai,
     priešinės liaukos vėžio ankstyvos diagnostikos programa – 43,3 procentai,
     krūties vėžio  ankstyvos diagnostikos programa – 37,5 procentai,
    širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa – 38,3 procentai,
                   storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa – 47,0 procentai,

2 lentelė.
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Prevencinių programų vykdymas 2017 metais

PSPC prevencinių programų vykdymas 2016 m.:
    gimdos kaklelio piktybinių navikų informuota 53,17 procentai moterų, įvertinta 39,59
procentai;
     priešinės liaukos vėžio ankstyvos diagnostikos programa – 50,15 procentai;
     krūties vėžio  ankstyvos diagnostikos programa – 28,78 procentai;
    širdies ir kraujagyslių ligų prevencinė programa – 35,82 procentai;
                storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa – 25,75 procentai.

Po PSPC darbo laiko susirgę pacientai gali kviestis Greitąją medicinos pagalbą arba kreiptis į
VšĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninės priėmimo-skubiosios pagalbos skyrių (už šias paslaugas
apmokame ligoninei, yra sudaryta sutartis). Taip pat yra sudarytos sutartys su VšĮ Ukmergės ligonine,
VšĮ Respublikine Panevėžio ligonine, Všį Kupiškio ligonine.
Įmonės veiklos rezultatas neigiamas – 38219,88 Eur.

2. Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje;
     VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro steigėjas ir vienintelis
dalininkas – Anykščių rajono savivaldybė.  2017 metų pradžioje savivaldybės turtinis įnašas –

44476,37 Eur dydžio turtas. Metų pabaigoje savivaldybės turtinis įnašas 44476,37 Eur dydžio turtas.

3. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas
pagal išlaidų rūšis;
                Pagrindinės veiklos pajamos per 2017 metus – 2233749,81 Eur.
Pajamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo už suteiktas paslaugas – 2035325,23 Eur, iš jų:

- pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos – 1201103,81 Eur.
- pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros geri darbo rezultatai – 109283,00 Eur.

3 lentelė.
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- pirminės ambulatorinės odontologinės sveikatos priežiūros geri darbo rezultatai – 5307,00
Eur.

- pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros skatinamosios paslaugos – 151897,72 Eur.
- greitosios medicinos pagalbos paslaugos – 424102,26 Eur.
- ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos – 64306,02 Eur.
- slaugos paslaugos namuose – 1873,65 Eur.
- gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa – 4591,39 Eur.
- asmenų, priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, prevencijos programa –

36983,72 Eur.
- atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa – 2897,44 Eur.
- priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa – 10043,77 Eur.
- storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa – 17491,70 Eur.
- vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa – 5443,75 Eur.

Pajamos už KVP knygelių išdavimą – 937,17 Eur.
Pajamos už mokamas paslaugas – 125961,51 Eur. iš jų:

 - odontologines medžiagas ir vienkartines priemones – 43213,29 Eur.
- mokamas vakcinas ir paskiepijimus – 29089,19 Eur.
- profilaktinius sveikatos tikrinimus – 52861,38 Eur.
- prisirašymo paslaugas – 552,25 Eur.
- GMP mokamos paslaugos – 245,40 Eur.

Kitos pajamos – 193,26 Eur.
Finansavimo pajamos – 71332,64 Eur. Iš jų paramos pajamos – 1011,85 Eur.
Per 2017 metus gautas finansavimas projektams ir programoms – 27000,00 Eur, iš jų:

- Projektas „Medicinos punktų paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas“ – 12000,00 Eur.
- Projektas „Aknystos socialinių globos namų globotiniams teikiamų odontologinių paslaugų

kokybės ir prieinamumo didinimas“ – 1000,00 Eur.
- Projektas „Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso (DOTS) paslaugų teikimo

organizavimas“ – 5000,00 Eur.
- Projektas „Patyrusių traumas arba dėl kitų sunkių ligų, būklių sunkiai vaikštančių pacientų

vežimas į arba (iš) Anykščių rajono savivaldybės ligoninę (-ės) dėl konsultacijos ar rentgenogramos“ –
5000,00 Eur.

- Projektas „Užkrečiamų ligų ir kontrolės priemonių įgyvendinimas“ – 4000,00 Eur.
Gauta paramos lėšų – 1914,14 Eur, centralizuoti pirkimai – 43754,62 Eur.
Įstaigos sąnaudos per finansinius metus – 2271969,69 Eur, iš jų:

4 lentelė. Įstaigos sąnaudų per finansinius metus paskirstymas

Eil.
Nr.

              Pavadinimas      PSDF
      lėšos,
       Eur

  Savivaldybės
     Biudžeto
      lėšos, Eur
  (programa)

   VB
  lėšos,
    Eur

   ES
  lėšos,
    Eur

   Kitos
   lėšos,
   Eur

  1.  Darbo užmokesčio  1418732,30   11614,15  338,92

  2.  Socialinio draudimo  438697,41   3613,08  105,67

  3.  Medicinos reikmenys ir paslaugos  85579,15   1700,23  113725,77

  4.  Nusidėvėjimo ir amortizacijos  8248,36   1727,50  144,00  814,56  14938,86

  5.  Komunalinių paslaugų ir
 ryšių

 64516,37   3278,90
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  6.  Komandiruočių  957,92   1287,23

  7.  Darbuotojų kvalifikacijos
 kėlimo

 1031,40  771,30

  8.  Einamojo remonto  2129,69  30,00

  9.  Transporto  42416,24   733,46

 10.  Civilinės atsakomybės draudimas  7272,75   43,58

 11.  Kitos išlaidos  24064,07   964,92  22491,90

 Iš viso:  2093645,66   24963,05   144,00  814,56  152402,42

4. Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus;
Ilgalaikio turto įsigijimo vertė 2017-12-31 dienai – 428130,92 Eur. Nusidėvėjimo sukaupta

už 325438,74 Eur. Ilgalaikio turto likutinė vertė – 102692,18 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga
ilgalaikio turto įsigijo už – 28496,55 Eur (medicininės įrangos – 23927,44 Eur, kompiuterinės įrangos –
4569,11 Eur). Ilgalaikio turto įstaiga nurašė už 2551,55 Eur, perdavė ilgalaikio turto už 62231,70 Eur.

5. Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų – išlaidos darbo užmokesčiui;
                  Įstaigos sąnaudos per finansinius metus 2271969,69 Eur. iš jų:

- darbo užmokesčio – 1430685,37 Eur.
- socialinio draudimo – 442416,16 Eur.

Įstaigos darbuotojams per ataskaitinį laikotarpį pripažinta 1430685,37 Eur. Darbo užmokesčio sąnaudų,
tai sudaro – 63 proc. visų sąnaudų.

6. Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje;
2017 metų pradžioje įstaigoje dirbo 146 darbuotojai. 2017 metų pabaigoje įstaigoje dirbo

145 darbuotojai.

7. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms;
VšĮ Anykščių PSPC sąnaudų valdymo išlaidoms dalis yra  122686,36 Eur arba 5,4 procentai

nuo visų sąnaudų.

8. Duomenys apie viešosios įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms
viešosios įstaigos vadovo išmokoms;

Įstaigai iki 2013-06-14 vadovavo direktorė Zita Neniškienė. Anykščių rajono savivaldybės
tarybos sprendimu 2013m. birželio 27 d. Nr.1-TS-209 Zita Neniškienė, laimėjusi viešąjį konkursą į VšĮ

Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigas, paskirta
viešosios įstaigos Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus
pareigoms nuo 2013 m. liepos 15 d. penkerių metų laikotarpiui. Nustatytas viešosios įstaigos Anykščių
rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro direktorei atlyginimo pastoviosios dalies
koeficientas pagal valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės
algos (atlyginimo) bazinis dydis – 8,4 ir Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu 2017 m.
balandžio 27 d. Nr. 1-TS-150 nustatytas VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos
priežiūros centro direktorei Zitai Neniškienei 40 procentų mėnesinės algos kintamosios dalies dydis.

Įstaigos direktorei per 2017 metus priskaičiuotas darbo užmokestis – 16145,04 Eur,
išmokėtas darbo užmokestis per  metus – 12401,33 Eur.
9.Viešosios įstaigos išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms
įstaigoms kolegialių organų narių išmokoms.
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Viešosios įstaigos išlaidų kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms
įstaigoms kolegialių organų narių išmokų nėra.

10. Viešosios įstaigos išlaidos išmokomos su viešosios įstaigos dalininku susijusiais asmenimis,
nurodytais Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje.

Viešosios įstaigos išlaidų išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiais asmenimis,
nurodytais Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje nėra.

Direktorė Zita Neniškienė

Vyr. buhalterė P. Žiliukienė

Personalo sk. N. Diečkutė
Vidaus medicininio audito gr. Gyd. A. Treščenko –Blauzdienė

Med. Statistikė V. Liogienė




