
 
 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T-75 

Pakruojis 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 

punktu, Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 25 d. sprendimu Nr. T-14 ,,Dėl 

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ patvirtinto Pakruojo rajono 

savivaldybės tarybos veiklos reglamento 286 punktu, Pakruojo rajono savivaldybės taryba n u s p r e 

n d ž i a: 

Patvirtinti viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 

direktoriaus 2017 metų veiklos ataskaitą (pridedama). 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka. 

 

Savivaldybės meras                                       Saulius Gegieckas 
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PATVIRTINTA 

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 

2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-75 

 

 

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

CENTRO DIREKTORIAUS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. Bendra informacija.  

Viešoji įstaiga Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Pakruojo PSPC, 

Įstaiga) pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės 

sveikatos sistemos iš Pakruojo rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos 

priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal įstaigai 

išduotą licenciją ir sutartis su užsakovais. 

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Sveikatos priežiūros 

įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos sistemos, Sveikatos draudimo ir kitais įstatymais bei teisės aktais, 

taip pat Įstaigos įstatais. 

Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį, 

organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, firminį ženklą, sąskaitas banke. Įstaigos 

buveinė yra J. Basanavičiaus g. 4, Pakruojis. Įstaiga yra ribotos turtinės atsakomybės. Įstaigos ūkiniai 

metai sutampa su kalendoriniais. 

Įstaigos veikla neterminuota. Įstaiga veiklą pradėjo 1997 m. spalio 1 d., patento liudijimo 

numeris 058803, Juridinių asmenų registre įregistruota 1999 m. spalio 13 d. Įstaigos identifikavimo 

numeris 168061765. Įstaigos atsiskaitomosios sąskaitos Luminor banke: LT324010045600040084 

draudiminė, LT804010051003848886 kortelinė, Kredito unijos banke LT175010000014000237, 

banke „Swedbank“: LT187300010088903045 draudiminė, LT517300010134631258 spec. lėšų.  

 

2. Struktūra, darbuotojų pareigybės, informacija apie teikiamas paslaugas 

Įstaiga paslaugas teikė pagal sudarytą asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir 

apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (toliau – PSDF) sutartį su Šiaulių 

teritorine ligonių kasa juridiniams ir fiziniams asmenims, kurie už suteiktas asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas mokėjo patys. 

Pagrindinė įstaigos veikla – teikti specializuotas bei kvalifikuotas pirminio lygio 

ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinti teikiamų paslaugų saugumą, 

efektyvumą, tinkamumą ir kokybę, pildyti medicininę dokumentaciją, skelbti išsamią ir pacientui 

suprantamą informaciją apie asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą, teikimo tvarką ir sąlygas. 

Įstaiga turi licencijas visuomenės sveikatos priežiūros veiklai vykdyti ir teikia paslaugas: privalomojo 

higienos įgūdžių mokymas, privalomasis pirmosios pagalbos mokymas, privalomasis mokymas apie 

alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus organizmui. 

2017 m. pabaigoje Pakruojo PSPC dirbo 10 šeimos gydytojų, 3 vaikų ligų gydytojai, 1 

gydytojas akušeris-ginekologas, 4 gydytojai odontologai, 1 gydytojas odontologas-ortopedas, 1 

gydytoja psichiatrė, 1 gydytoja vaikų psichiatrė ir 1 gydytojas chirurgas. 

Iš viso įstaigoje dirba 69 slaugytojos, iš kurių: 13 kaimų medicinos punktų bendruomenės 

slaugytojų, 10 dirba Greitosios medicinos pagalbos (toliau – GMP) skyriuje, 46 dirba poliklinikoje ir 

ambulatorijose, ir 52 kitas pareigas įstaigoje dirbantys darbuotojai.  

Šeimos gydytojai aptarnauja 16 900 gyventojų, iš kurių privalomu sveikatos draudimu 

apsidraudusių yra 15 826 (iš jų – 2 636 vaikai iki 18 m.). 

Medicinos punktų bendruomenės slaugytojos aptarnauja 8 292 kaimo gyventojus. 

Vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos ministro 2007 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. V-558/AI-

183 „Dėl slaugos paslaugų ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir namuose teikimo“ 

rajono bendruomenės slaugytojos 2017 m. suteikė 3 750 paslaugų (2016 m. – 3 132). 
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Įstaigoje užregistruota, kad 2017 m. pas pirminės grandies gydytojus apsilankė 142 521 

pacientas (2016 m. – 147 101);  pas gydytojus odontologus – 14 734 (2016 m. – 14325) pacientai. 

Gydytojų apsilankymų pagal iškvietimus pas ligonius į namus 2017 m. užregistruota – 6 465 (2016 

m. – 7 126). 

GMP iškvietimų skaičius 2017 m. buvo 5 757, (2016 m. – 5 988), iš jų pagalbos 

besikreipiantys kaimų gyventojai 2017 m. sudarė 60,33 % (2016 m. – 62,63 %). 

 

3. Finansinė – ūkinė veikla 

3.1 Finansinis įstaigos veiklos (bendras) rezultatas (Eur) - įstaigos perviršis 1 099,64 Eur. 

3.2 Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis (proc.) - 61,93 % įstaigoje gaunamų pagrindinės 

veiklos pajamų; 

3.3 Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis (proc.) - 2,08 % įstaigoje gaunamų pagrindinės 

veiklos pajamų. 

3.4 Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas (vnt.) - 2017 m. įstaiga turėjo daugiau kaip 

6 lėšų pritraukimo šaltinius: 

3.5. 2 % gyventojo pajamų mokesčio gauta 211,50 Eur.  

Pagal pasirašytas panaudos sutartis įstaiga per 2017 metus turėjo galimybę nemokamai 

naudotis įranga: iš UAB DIAMEDICA šlapimo analizatoriumi ( jo vertė 8 000 €), iš UAB  LIMETA 

automatiniu gliukozės analizatorimi (jo vertė 2 490 €), iš UAB „Inerlux“ biocheminiu analizatoriumi 

( jo vertė  387,20 €), iš UAB „Inerlux“ pusiau automatiniu kraujo parametrų analizatoriumi ( jo vertė 

už 2 032,80 €), iš UAB DIAMEDICA eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) analizatoriumi ( jo vertė už 

3 400 €). 

Pakruojo PSPC dalininkų kapitalą sudaro Pakruojo rajono savivaldybės turtinis įnašas –  

80 158,96 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį jis nepasikeitė. 

 

Darbuotojų skaičius 

2017 m. pradžioje vidutinis dirbančiųjų skaičius įstaigoje buvo 139 darbuotojai, metų 

pabaigoje 134  darbuotojai. Vidutinis metinis darbuotojų skaičius 136,5. 

2017 metais vidutinis dirbusių fizinių asmenų skaičius 125,25. Vidutinis metinis vieno 

dirbusio fizinio asmens darbo užmokestis yra 790 Eur.  

 

Pajamos 

Per 2017 m. ataskaitinį laikotarpį Pakruojo PSPC turėjo 2 036 737,93 Eur pajamų (1 lentelė). 

 

1 lentelė. Pakruojo PSPC pajamos 2017 m. 

Pajamos Lėšos, EUR 

Šiaulių teritorinių ligonių kasų PSDF biudžeto lėšos už teikiamas medicinines 

paslaugas 

1 909 407,09 

iš jų:  

pensininkų ir neįgalių gyventojų dantų protezavimui 57 792,09 

GMP paslaugų teikimui 470 891,40 

pirminės ambulatorinės asmens priežiūros paslaugoms teikti 1 000 376,94 

ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms ir sveikatos 

programoms teikti 

380 346,66 

Pajamos už suteiktas mokamas medicinines paslaugas, kurias apmoka fiziniai 

ir juridiniai asmenys ir kitos pajamos 

102 496,97 

Kitos veiklos pajamos 24 833,87 

Iš viso: 2 036 737,93 

 

Sanaudos 

Ataskaitiniais 2017 metais iš viso patirta 2 035 638,29 Eur sąnaudų (2 lentelė). 
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2 lentelė. Pakruojo PSPC sąnaudos 2017 m. 

Sąnaudos Lėšos, EUR 

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas etatų sąraše nurodytiems 

darbuotojams  

1 633 659,92 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija  28 356,89 

Buitinių atliekų išvežimas 2 032,00 

Skalbinių skalbimas, patalpų švaros palaikymas 5 748,39 

Ryšių paslaugos 7 954,76 

Vanduo ir kanalizacija  4 490,36 

Elektros energija  14 867,23 

Patalpų šildymas  42 885,09 

Transporto remontas ir detalių sunaudojimas  33 729,36 

Transporto degalai ir tepalai  43 385,76 

Transporto priemonių privalomas draudimas  2 470,51 

Kvalifikacijos kėlimas 1145 Eur, mokymų programų vykdymas 630 Eur  1 775,00 

Patalpų paprastasis remontas ir eksploatavimas  27 717,82 

Vaistai, tirpalai, tvarsliava, medžiagos, med. priemonės, tyrimai, 

instrumentai 

121 676,42 

Privalomasis civilinis draudimas  4 870,00 

Kasetės su dažomaisiais milteliais, kanceliarinės prekės  11 498,68 

Medicininės technikos aptarnavimas 14 750,01 

Mažaverčio inventoriaus nurašymas  11 353,89 

Draudimas nuo nelaimingų atsitikimų  1 193,00 

Kitos veiklos sąnaudos sudarė 21 223,20 

Iš viso  2 035 638,29 

 

Pakruojo PSPC 2017 metais įsigijo ilgalaikio turto iš savo lėšų už 9 564,53 Eur (3 lentelė). 

 

3 lentelė. Pakruojo PSPC įsigytas ilgalaikis turtas 2017 m. 

Įsigytas ilgalaikis turtas Kaina, EUR 

Spausdintuvas Zebra GX430         633,0 

Kompiuteris Magnum M350/2000 875,50 

Kompiuteris Magnum M350/2000 875,50 

Kompiuteris Magnum M350/2000 875,50 

Kompiuteris Magnum M350/2000 875,50 

Kompiuteris Magnum M350/2000 875,50 

Kompiuteris Magnum M350/2000 875,50 

Kompiuteris Magnum M350/2000 875,50 

Kompiuteris Magnum M350/2000 875,50 

Elekardiografas Kenz Cardico 306 1 927,53 

Iš viso 9564,53 

 

 

Per 2017 metus nurašyta nusidėvėjusio, nebetinkamo naudoti ilgalaikio turto, kurio likutinė 

vertė 0,00 Eur (4 lentelė) 

 

4 lentelė. Pakruojo PSPC nurašytas turtas per 2017 m. 

Nurašytas ilgalaikis turtas Likutinė vertė, EUR 

Lempa degulux Soft start  inventorinis Nr.1230058 0,00 

Iš viso 0,00 
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4. Sąnaudos valdymo išlaidoms 

2017 m. priskaityta 41 861,69 Eur valdymo išlaidų sąnaudų be Sodros įmokų, kas sudarė 2,08 

% įstaigoje gaunamų pagrindinės veiklos pajamų (pagrindinės veiklos pajamos 2017 m. sudarė 

2 011 904,06 Eur - tai pajamos be finansavimo sumų ir kitos veiklos pajamų sumų. 

Esant įstaigoje darbo užmokesčio fondo ekonomijai, gydytojams, slaugytojams ir kitiems 

įstaigos darbuotojams už gerus darbo rezultatus, prevencinių sveikatos programų, skatinamųjų 

paslaugų ir slaugos paslaugų namuose vykdymą darbuotojų skatinimui priskaityta vienkartinių 

išmokų be Sodros įmokų 48 417,00 Eur, kas sudarė 2,41 % įstaigoje gaunamų pagrindinės veiklos 

pajamų. 

2017 m. pradžioje vidutinis dirbančiųjų skaičius įstaigoje buvo 139 darbuotojai, metų 

pabaigoje 134  darbuotojai. Vidutinis metinis  darbuotojų skaičius 136,5. 

2017 metais vidutinis dirbusių fizinių asmenų skaičius 125,25. Vidutinis metinis vieno 

dirbusio fizinio asmens darbo užmokestis yra 790 Eur. , žr. Darbuotojų skaičius 

 

2017 metais 1 įstaigos darbuotojas turėjo drausminę nuobaudą – pareikštas papeikimas.  

 

5. Vykdytos profilaktinės programos 

Kaip ir kasmet, taip ir 2017 m. įstaiga siekė įtraukti kuo daugiau rajono gyventojų į šalyje 

vykdomas profilaktines sveikatos programas.  

Gimdos kaklelio vėžio profilaktikos programa. Vykdant Gimdos kaklelio piktybinių navikų 

prevencinių priemonių, apmokamų iš PSDF lėšų, finansavimo programą, patvirtintą Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-482, 2017 m. 672 

rajono moterims įteikti pranešimai dėl pasitikrinimo, paimta 576 citologiniai tepinėliai (2016 m. – 

583 tepinėliai). 

Priešinės liaukos vėžio prevencijos programa. Vykdant Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios 

diagnostikos finansavimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2005 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. V-973, tikrinami vyrai nuo 50 iki 75 m. kas dveji metai, išimties 

atvejais, jei šeimoje buvo susirgimų, nuo 45 m. vieną kartą per metus. 2017 m. patikrinti – 689 vyrai 

(2016 m. patikrinti 978 vyrai).  

Krūties piktybinių navikų profilaktikos programa. Vykdant Atrankinės mamografinės 

patikros dėl krūties vėžio finansavimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-729, tikrinamos moterys nuo 50 iki 69 m. 

amžiaus. 2017 m. patikrintos 588 moterys  (2016 m. – 584 moterys). 

Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programa. Vykdant Asmenų, priskirtinų širdies ir 

kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programą, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. V-

913, tikrinami vyrai nuo 40 iki 55 m., moterys nuo 50 iki 65 m. 2017 m. patikrinti 1 675 asmenys  

(2016 m. – 1 791 asmuo). 

Storosios žarnos vėžio prevencijos programa. Vykdant Storosios žarnos vėžio ankstyvosios 

diagnostikos finansavimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2009 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. V-508,   programa vykdoma gyventojams nuo 50–74 m. 2017 m. 

1 359 asmenims įteikti informavimo pranešimai apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką, 

iš jų 113 pacientų nusiųsti pas specialistą kolonoskopijai (2016 m. – 1 649 pranešimai, nusiųstas pas 

specialistą 121 gyventojas).  

Vaikų krūminių dantų kramtomųjų paviršių dengimo silantinėmis medžiagomis 

programa. Vykdant Vaikų krūminių dantų kramtomųjų paviršių dengimo silantinėmis medžiagomis 

programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. 

įsakymu Nr. V-713, vaikų nuo 6 iki 14 metų krūminiai dantys buvo dengiami silantinėmis 

medžiagomis. 2017 m. atliktos 9 paslaugos. Nuo 2017 m. vasario 1 d. programa nebevykdoma. Vaikų 

krūminių dantų priežiūra vykdoma per teikiamas skatinamąsias paslaugas. (2016 m. atliktos 374 

paslaugos). 

Profilaktiniai patikrinimai. Vykdant Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. 

įsakymą Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, atliekami 
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profilaktiniai asmenų sveikatos tikrinimai dėl neinfekcinių ligų vieną kartą metuose. Per 2017 m. 

šeimos gydytojai patikrino – 3 412  pacientų, iš jų  695 vaikus iki 18 metų (2016 m.  –  4 315  pacientų, 

iš jų 1 447 vaikus iki 18 metų). Vaikų ligų gydytojai 2017 m. patikrino 875 vaikus iki 18 metų (2016 

m. – 801 vaiką). Vaikų ligų gydytojų profilaktinių patikrinimų skaičius 2017 metais palyginus su 

2016 metais padidėjo, nes profilaktines paslaugas vaikams iki 18 m. teikia 3 vaikų gydytojai pediatrai. 

Odontologai 2017 m. profilaktiškai patikrino 1 966 suaugusius pacientus ir 2 450 vaikų (2016 m. 2 

433 suaugusius ir 2 707 vaikus).  

Skatinamosios paslaugos. Su Šiaulių teritorine ligonių kasa 2017 m. pagal sutartis pasirašytas 

skatinamųjų paslaugų teikimas buvo įvykdytas 100 % proc.. 

 

6. Valstybės investicinės programos 

Įgyvendinus 2015 metais Valstybės investicijų programos lėšomis finansuojamo projekto 

„VšĮ Pakruojo rajono PSPC infrastruktūros atnaujinimas ir paslaugų gerinimas“ II etapą, buvo 

parengti techniniai projektai GMP automobilių pastogei ir keltuvo įrengimui Pakruojo PSPC 

poliklinikos pastate bei įrengtas keltuvas ir pastatyta pastogė 4 GMP automobiliams, 2016 m. 

parengtas ir Sveikatos apsaugos ministerijai pateiktas III etapo investicinis projektas, kuriame 

numatoma 2017-2019 m. rekonstruoti Psichikos sveikatos centrą (apie 250 kv. m), Vaikų konsultaciją 

(apie 200 kv. m.) ir atlikti pirmo poliklinikos pastato stogo remontą (1430 kv. m). 2017 m. glaudžiai 

bendradarbiaujant su Sveikatos apsaugos ministerija gautas finansavimas III etapui 2018-iems 

metams (287 000 Eur). 

 

7. Informacinių technologijų diegimas 

Pakruojo PSPC partnerio teisėmis įgyvendino projektą ,,Elektroninių sveikatos paslaugų 

plėtra Šiaulių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose“ (ŠRASPIS). Prie sistemos pajungta 

Pakruojo PSPC poliklinika ir visos keturios ambulatorijos. Įsigijusi reikalinga įrangą savo lėšomis, 

įstaiga pasiruošė duomenų apie pacientą apsikeitimui tarp gydymo įstaigų, elektroninių receptų 

išrašymui, gimimo ir mirties elektroninių formų išdavimui, elektroniniam vairuotojų sveikatos 

patikrinimo pažymėjimų išdavimui. Taip pat buvo atnaujintas poliklinikos maršrutizatorius su 

ugniasiene. Pakruojo PSPC 2017 m. įgyvendino E. sveikatos sistemos projektą 39 proc. Iš visų 

išrašytų receptų 64,99 proc. – elektroniniai receptai. VšĮ Pakruojo PSPC, Registrų centro 

duomenimis, pateko į pirmą dešimtuką daugiausiai E. receptų per 2017 m. išrašiusių gydytojų ir 

įstaigų, kuriose šie gydytojai dirba (11 098 receptai). 2017 kompiuterizuotos dar 7 darbo vietos. 

Pradėjo funkcionuoti Pakruojo PSPC interneto puslapis www.pakpspc.lt. Jame nuolat 

atnaujinama aktuali informacija pacientams, skelbiama Teritorinių ligonių kasų ir kt. informacija. 

 

 8. Infrastruktūros gerinimo veiklos 

Pakruojo PSPC infrastruktūra per ataskaitinį laikotarpį buvo gerinama įstaigos lėšomis.  

Siekiant atitikti higieninius reikalavimus keliamiems medicinos punktams bei gerinti 

pacientams teikiamų paslaugų kokybę buvo atlikti einamieji patalpų remontai Draudelių, Rimkūnų, 

Šukionių, Pamūšio medicinos punktuose. Draudelių ir Rimkūnų medicinos punktuose įrengtos tualeto 

patalpos. 

Renovuotas Pakruojo poliklinikos ir administracinio pastato stogas, pakeista sena lietaus 

vandens surinkimo sistema. 

Atnaujintas centrinio poliklinikos pastato fasadas. 

Siekiant pagerinti GMP darbuotojų sąlygas, GMP patalpose buvo įrengtas papildomas langas. 

Atlikti einamieji kosmetiniai remontai ir pakeisti langai 4-iuose odontologijos kabinetuose. 

Skiepų kabinetas perkeltas į naujas, erdvias ir suremontuotas patalpas su atskiru įėjimu. 

Dalyvaujant Sveikatos apsaugos ministerijos greitųjų medicinos pagalbos automobilių 

atnaujinimo programoje įstaigai buvo skirtas GMP automobilis Wolksvagen Transporter. 

 

9. Pacientų pasitenkinimas Pakruojo PSPC teikiamomis paslaugomis 

Vadovaujantis patvirtintu vidaus audito planu, nuo 2017 m. rugpjūčio 1d. iki 2017 m. 

gruodžio 29 d. buvo vykdoma apklausa pagal anketas, siekiant išsiaiškinti ir įvertinti pacientų 

http://www.pakpspc.lt/
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pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis. Buvo atlikta anketų analizė. Gydytojų darbą gerai arba labai 

gerai vertino 88,6 proc. pacientų, slaugytojų 96,7 proc. pacientų. Personalo dėmesį pacientui gerai 

arba labai gerai įvertino 99 proc. pacientų, palaikomą švarą pacientai įvertino puikiai – 100 proc. 

Anketą užpildžiusių pacientų komentaruose vyrauja siūlymai trumpinti eiles prie registratūros, diegti 

papildomu telefonus. 

 VšĮ Pakruojo rajono PSPC antikorupcinė veikla vykdoma vadovaujantis 2015 m. sausio 26 d. 

Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-65 ,,Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos 

vardo suteikimo tvarkos aprašo“ patvirtintais kriterijais. 

 

10. Gauti skundai (prašymai), padėkos  

Skundai 

Pakruojo PSPC per ataskaitinius metus iš pacientų skundų dėl nekokybiškai suteiktų gydymo 

paslaugų negavo. 

 

Padėkos  

Per 2017 m. VšĮ Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 20 metų įkūrimo proga 

5 PSPC darbuotojai buvo apdovanoti Pakruojo rajono savivaldybės mero padėkos raštais, 1 Pakruojo 

PSPC darbuotoja buvo apdovanota Pakruojo rajono savivaldybės mero padėka 50 m. jubiliejaus 

proga, 5 darbuotojai apdovanoti Pakruojo rajono savivaldybės mero padėkomis už ilgametį ir 

sąžiningą darbą . 

Greitosios medicinos pagalbos felčerei Genovaitei Malinauskienei buvo suteiktas 

Nusipelniusio Lietuvos slaugytojo vardas ir ji apdovanota Nusipelniusio Lietuvos slaugytojo Garbės 

ženklu. 

 

11. Kokybės vadybos sistemos diegimas 

 2017 m. Pakruojo PSPC pasirengė ir direktoriaus 2017 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 5a 

pasitvirtino VšĮ Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 m. vidaus audito planą. 

Jame buvo numatyta atlikti 10 auditų. Visi jie buvo atlikti, buvo parengtos ataskaitos. 

 Vadovaujantis patvirtintu Vidaus audito planu, buvo atliktas kokybės vadybos sistemos 

procedūrų, tvarkų ir aprašų atitikimo teisės aktų nustatytiems reikalavimams auditas. Parengta 

ataskaita, koreguotos procedūros, tvarkos ir aprašai. 2018 m. sausio 11 įstaigoje šiuos kokybės 

vadybos sistemos dokumentus tikrino Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba, 

kuri neatitikčių nenustatė. 

 

12. Tikrinusių institucijų pateiktų išvadų bei pasiūlymų apibendrinimas 

Valstybės kontrolė pagal Valstybės kontrolės 2017 m. birželio mėn. 30 d. valstybinio audito 

programą atliko sisteminį Viešųjų pirkimų sistemos funkcionavimo auditą. Audito metu pažeidimų 

nenustatyta. 

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos Šiaulių 

departamento Pakruojo skyriaus 2017 m. gruodžio 18 d. tikrino licencijuojamos visuomenės 

sveikatos priežiūros veiklas. Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo, privalomojo higienos įgūdžių 

mokymo, ir privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai. Patikrinimo 

metu pažeidimų nerasta. 

2017 buvo atlikti du Šiaulių teritorinės ligonių kasos patikrinimai. Atkreiptas dėmesys į 

padarytas klaidas, padaryta žala PSDF biudžetui atlyginta.  

 

13. Įstaigos pagrindinės problemos. 

Įstaigoje dirbančių gydytojų amžius ir jaunų specialistų trūkumas, ypač odontologų ir 

chirurgų. 

 Greitosios medicinos pagalbos problemos – padidėjęs pervežimų skaičius dėl uždarytų 

chirurgijos ir reanimacijos skyrių Pakruojo ligoninėje ir nusidėvėjęs GMP automobilių parkas, dėl ko 

didėja investicijos į einamuosius automobilių remontus. 
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Sudėtingas bendradarbiavimas su Respublikinėmis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis 

tiek dėl siunčiamų pacientų konsultacijų kokybės, tiek dėl didžiųjų ligoninių nepritaikymo dideliems 

pacientų srautams po IV asmens sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo etapo. 

Dėl mažėjančio rajono gyventojų skaičiaus ir naujai atsidariusio privataus šeimos gydytojo 

kabineto mažėja įstaigos aptarnaujamų pacientų ir teikiamų paslaugų skaičius. 

Vis dar pilna apimtimi kokybiškai nefunkcionuojanti E. sveikatos sistema. 

 

14. Ateities planai ir kaip tai atsilieps įstaigos veiklai. 

Jaunų specialistų pritraukimas.  

2018 m. įstaiga sieks įdarbinti jaunus specialistus, bus kviečiami dirbti gydytojai rezidentai, 

kurie, tikėtina, vėliau tęs savo praktiką mūsų įstaigoje.  

Stiprinamas prevencinių sveikatos programų vykdymas.  

Įgyvendinant šias programas rajono gyventojams pagerės ankstyva ligų diagnostika, o įstaigai 

tai leis įsisavinti daugiau prevencinėms sveikatos programoms skiriamų lėšų.  

Investicijų pritraukimas. 

Įgyvendinti III projekto „VšĮ Pakruojo rajono PSPC infrastruktūros atnaujinimas ir paslaugų 

gerinimas“ etapą ir įsisavinti visas likusias lėšas (287 000 Eur). 

Teikti paraišką ir įgyvendinti Projektą Priemonei Nr. 08.4.2-ESFA-R-615 „Priemonių, 

gerinančių ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems 

asmenims, įgyvendinimas“.  

Teikti paraišką ir įgyvendinti Projektą 08.1.3-CPVA-R-609 ,,Pirminės asmens sveikatos 

priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“. 

 

 _____________________ 

 


