PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA
SPRENDIMAS
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS CENTRO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2018 m. kovo 29 d. Nr. T-76
Pakruojis
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,
Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 12 straipsniu, Pakruojo rajono savivaldybės taryba
nusprendžia:
Patvirtinti viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2017 metų
veiklos ataskaitą (pridedama).
Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos
įstatymo nustatyta tvarka.
Savivaldybės meras

Saulius Gegieckas

PATVIRTINTA
Pakruojo rajono savivaldybės tarybos
2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T-76
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
CENTRO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
APIE ĮSTAIGĄ
Viešoji įstaiga Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centras 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 sutartis su užsakovais.
Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, Sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų
įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat VšĮ Pakruojo rajono pirminės
sveikatos priežiūros 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. Pagal savo
prievoles atsako savo turtu. Įstaigos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais. Įstaigos veikla
neterminuota. Įstaiga veiklą pradėjo 1997 m. spalio mėnesio 1 d. patento liudijimo numeriu 058803,
o juridinių asmenų registre įstaigos identifikavimo numeris 168061765 įregistruota 1999 m. spalio
mėn. 13 dieną. Įstaigos atsiskaitomosios sąskaitos Luminor banke: LT324010045600040084
draudiminė, LT804010051003848886 kortelinė; Kredito unijos banke LT175010000014000237;
banke „Swedbank“: LT187300010088903045 draudiminė, LT517300010134631258 spec. lėšų.
Įstaiga paslaugas teikia pacientams 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 sutektas asmens sveikatos
priežiūros paslaugas moka 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. Nuo 2015 m.
gruodžio 1 d. ir teikia visuomenės sveikatos priežiūros, privalomųjų higienos įgūdžių, privalomojo
pirmosios pagalbos, privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai
mokymo paslaugas.
2017 m. VšĮ Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centras kvietė rajono gyventojus
dalyvauti respublikoje vykdomosiose prevencinėse sveikatos programose.
Vykdyta programa pagal Sveikatos apsaugos ministro 2004-06-30 įsakymą Nr. V-482 „Dėl
gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų įvertinimo bei informacijos dėl gimdos
kaklelio piktybinių navikų profilaktikos“ moterims nuo 25 iki 60 metų amžiaus. Aptarnaujamų
moterų skaičius 2016 m. – 4435, 2017 m. – 4068 moterys. Per metus prevencinėje programoje
dalyvaujančių moterų skaičius sumažėjo 367 moterimis. 2016 m. paimta 583 citologiniai tepinėliai,
2017 m. paimti 576 citologiniai tepinėliai.
Nuo 2005 m. pradėta vykdyti prevencinė programa „Informavimo apie ankstyvąją priešinės
liaukos vėžio diagnostiką ir prostatos specifinio antigeno nustatymo paslaugą“ vyrams nuo 50 iki 75
m., išimties atvejais, jei šeimoje buvo šių susirgimų nuo 45 m. – vieną kartą per metus. Aptarnaujamų
vyrų skaičius 2016 m. – 3116, 2017 m. – 2642 vyrai. Per metus prevencinėje programoje
dalyvaujančių vyrų skaičius sumažėjo 474 vyrais. Vykdant šią programą 2016 metais patikrinti 978
rajono vyrai, 2017 m. – 689 vyrai.

Vykdyta programa „Informavimas dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo
atlikti mamografiją“ moterims nuo 50 iki 69 m. amžiaus (vieną kartą per 2 metus). Aptarnaujamų
moterų skaičius 2016 m. – 2945, 2017 m. – 2873 moterys. Per metus prevencinėje programoje
dalyvaujančių moterų skaičius sumažėjo 72 moterimis. Vykdant šią programą 2016 m. patikrintos
584 moterys, 2017 m. – 588 moterys.
Pagal programą „Informavimo apie širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, šios tikimybės
įvertinimo, pirminės prevencijos priemonių plano sudarymo ar siuntimo išsamiai įvertinti širdies ir
kraujagyslių ligų tikimybę“ paslauga atliekama vieną kartą metuose vyrams nuo 40 iki 55 m.,
moterims nuo 50 iki 65 m. Aptarnaujamų vyrų ir moterų skaičius 2016 m. – 4749, 2017 m. – 4528
asmenys. Per metus prevencinėje programoje dalyvaujančių vyrų ir moterų skaičius sumažėjo 221
asmeniu. Vykdant šią programą 2016 m. patikrinta 1791, 2017 m. – 1675 asmenys.
Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos paslaugos suteikiamos
asmenims nuo 50 iki 74 metų amžiaus. Aptarnaujamų asmenų skaičius 2016 m. – 6737, 2017 m. –
6519 asmenys. Per metus prevencinėje programoje dalyvaujančių asmenų skaičius sumažėjo 218.
2016 m. patikrinta 1649, 2017 m. – 1359 asmenys.
Nuo 2004 m. finansuojama vaikų krūminių dantų kramtomųjų paviršių dengimo silantinėmis
medžiagomis programa. Per 2016 metus atliktos 374 vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis
medžiagomis paslaugos, 2017 m. 9 paslaugos. Nuo 2017 m. vasario 1 d. programa nebevykdoma,
vaikų krūminių dantų priežiūra vykdoma per atliekamas skatinamąsias paslaugas. Vertinant vieno
2017 m. mėnesio statistiką, būtų sudėtinga numatyti paslaugos teikimo dinamiką metų eigoje, kas
neleidžia statistiškai palyginti šios paslaugos su 2016 m. apimtimis.
Prevencinių programų vykdymas 2017 m. sumažėjo. Tam įtakos turėjo mažėjantis Pakruojo
rajone gyventojų skaičiaus ir UAB ,,Medikus Lt‘‘ pradėtos šeimos gydytojo privačios veiklos.
ĮSTAIGOS DALININKAI
Viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro dalininkų kapitalą
sudaro Pakruojo rajono savivaldybės turtinis įnašas – 80 158,96 Eur. Per ataskaitinį laikotarpį
dalininkų kapitalo turtinis įnašas nepasikeitė.
ĮSIGYTAS TURTAS
Pakruojo PSPC 2017 metais iš savo lėšų įsigijo ilgalaikio materialaus turto už 9 564,53 Eur.
Įsigytas ilgalaikis turtas
Spausdintuvas Zebra GX430
Kompiuteris Magnum M350/2000
Kompiuteris Magnum M350/2000
Kompiuteris Magnum M350/2000
Kompiuteris Magnum M350/2000
Kompiuteris Magnum M350/2000
Kompiuteris Magnum M350/2000
Kompiuteris Magnum M350/2000
Kompiuteris Magnum M350/2000
Elektrokardiografas Kenz Cardico 306
Iš viso

Kaina, EUR
633,00
875,50
875,50
875,50
875,50
875,50
875,50
875,50
875,50
1 927,53
9 564,53

NURAŠYTAS TURTAS
2017 metais nurašyta nusidėvėjusio, nebetinkamo naudoti ilgalaikio turto kurio likutinė vertė
0,00 Eur.
Nurašytas ilgalaikis turtas
Likutinė vertė, EUR
Lempa degulux Soft start in. Nr. 1230058
0,00
Iš viso
0,00
PAJAMOS

Per ataskaitinius 2017 metus įstaiga turėjo iš viso: 2 036 737,93 Eur pajamų, iš jų:
pagrindinės veiklos paslaugų pardavimo pajamų suma sudarė 2 011 904,06 Eur. Iš jų:
Šiaulių teritorinių ligonių kasų PSDF biudžeto lėšos už teikiamas medicinines paslaugas
1 909 407,09 Eur. Iš jų:
57 792,09 Eur pensininkams ir neįgaliesiems gyventojams dantų protezavimui;
470 891,40 Eur greitosios medicinos pagalbos paslaugų teikimui;
1 000 376,94 Eur pirminės ambulatorinės asmens priežiūros paslaugų teikimui;
101,82 EUR. vaikų krūminių dantų dengimas silantinėmis medžiagomis programai (nuo
2017 m. vasario 1 d. programa panaikinta);
3 886,11 Eur gimdos kaklelio piktybinių navikų programos prevencijai;
2 388,16 Eur krūties piktybinių navikų programos profilaktikai;
27 524,15 Eur širdies kraujagyslių ligų programos prevencijai;
9 041,80 Eur priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programai;
12 126,79 Eur storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programai;
99 059,93 Eur už gerus darbo rezultatus;
184 176,00 Eur skatinamosioms paslaugoms;
41 516,96 Eur slaugos paslaugoms namuose;
524,94 Eur už naujai išduotus kompensuojamus vaistų pasus;
102 496,97 Eur už suteiktas mokamas pagrindinės veiklos medicinines paslaugas, kurias
apmoka fiziniai ir juridiniai asmenys.
Kitos įstaigos pajamos per ataskaitinius metus sudarė 24 833,87 Eur.
SĄNAUDOS
Ataskaitiniais 2017 metais iš viso patirta 2 035 638,29 Eur sąnaudų. Iš jų:
1 633 659,92 Eur – darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos etatų sąraše
nurodytiems darbuotojams;
6675,46 Eur - vaistams, tirpalams, tvarsliavai;
65 944,39 Eur - medžiagoms, medicinos priemonėms, instrumentams, tyrimams;
43 222,57 Eur - suteiktos būtinosios med. pagalbai Priėmimo skyriuje, po darbo valandų,
būtinosios pagalbos užtikrinimui, profilaktinėms rentgenogramoms, laboratoriniams tyrimams už
gyd. įstaigos ribų;
70 197,44 Eur - komunalinėms paslaugoms ir ryšiams;
79 585,63 Eur - transporto sąnaudos;
410,00 Eur - komandiruočių sąnaudos;
1 145,00 Eur - kvalifikacijos kėlimo sąnaudos ;
28 356,89 Eur - nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos;
27 717,82 Eur - paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos;
78 723,17 Eur - kitų paslaugų sąnaudos.
ĮSTAIGOS REZULTATAS
2017 metų įstaigos finansinis rezultatas - 1 099,64 Eur perviršis.
DARBUOTOJŲ SKAIČIUS
2017 metų pradžioje įstaigoje dirbusių darbuotojų skaičius 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 790 Eur.
2017 m. pabaigoje Pakruojo PSPC dirbo 10 bendrosios praktikos šeimos gydytojų, 3
gydytojai pediatrai, 1 gydytoja akušerė-ginekologė, 5 gydytojai odontologai, 1 gydytojas
odontologas-ortopedas, 1 gydytoja psichiatrė, 1 gydytoja vaikų psichiatrė ir 1 gydytojas chirurgas.
Iš viso įstaigoje dirba 68 slaugytojos, iš kurių:
13 – kaimų medicinos punktų bendruomenės slaugytojos;
10 – greitosios medicinos pagalbos skyriaus;
45 – dirbančios poliklinikoje ir ambulatorijose.

Kitus darbus įstaigoje dirba 43 darbuotojai.
SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS
2017 metais sąnaudos valdymo išlaidoms be Sodros įmokų sudarė 41 861,69 Eur, tai yra
2,08 % įstaigoje gaunamų pagrindinės veiklos pajamų.
DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ
Nuo 2013 metų lapkričio 20 d. įstaigai vadovauja direktorius Edvinas Ašoklis. Per 2017
metus neatskaičius mokesčių įstaigos direktoriaus darbo užmokesčio sąnaudos be Sodros įmokų
sudarė 15 954,11 Eur.
________________________

