
 
 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 

 

SPRENDIMAS 

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 

 

2019 m. kovo 28 d. Nr. T-82 

Pakruojis 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 12 straipsniu, Pakruojo rajono savivaldybės taryba n 

u s p r e n d ž i a: 

Patvirtinti viešosios įstaigos Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 

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 

 2019 m. kovo  d. sprendimu Nr. T-82  

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 
1. APIE ĮSTAIGĄ 

 
Viešoji įstaiga Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau - Pakruojo 

PSPC) 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 centro 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 ir nuo 2015 m. 

gruodžio 1 d. teikia visuomenės sveikatos priežiūros, privalomųjų higienos įgūdžių, privalomojo 

pirmosios pagalbos, privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai 

mokymo paslaugas. 

 

2. VADOVO ŽODIS 

 
2018 m. Pakruojo PSPC finansinis rezultatas – 379,67 Eur perviršis. Per 2018 m. viso 

gauta 2 237 011,94 Eur pajamų, iš kurių Šiaulių teritorinių ligonių kasų PSDF biudžeto lėšos už 

teikiamas medicinines paslaugas 2 100 893,93 Eur ir patirta pagrindinės veiklos 2 236 632,27 Eur 

sąnaudų. Pakruojo PSPC administracija per 2018 m.  nesulaukė pacientų skundų dėl įstaigoje 

suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, pacientų pasitenkinimas įstaigos teikiamomis 

paslaugomis siekė 89 %. Per 2018 m.  prie Pakruojo PSPC prisirašiusiųjų skaičius sumažėjo 1022 

gyventojais. Įtakos turėjo ne tik mažėjantis Pakruojo rajono gyventojų skaičius bei demografinė 

situacija rajone, bet ir aktyviai pacientus viliojantis privatus šeimos gydytojo kabinetas UAB 

„Medicus LT“. Sumažėjęs pacientų skaičius turėjo neigiamą įtaką prevencinių programų, 

skatinamųjų paslaugų vykdymui. 



2018 m. įgyvendintas Valstybės investicijų programos lėšomis finansuojamo projekto „VšĮ 

Pakruojo rajono PSPC infrastruktūros atnaujinimas ir paslaugų gerinimas“ III etapas. Projekto metu 

rekonstruoti Psichikos sveikatos centras (apie 250 kv. m), Vaikų konsultacija (apie 200 kv. m.), 

atlikti pirmo poliklinikos pastato stogo remonto darbai (1430 kv. m) ir įrengtas keltuvas. 2018 m. 

gruodžio mėnesį buvo atliekami baigiamieji darbai. III etapo metu įsisavinta 287 000 Eur. 

2018 m. spalio 23 d. pasirašyta sutartis „Soc. paramos priemonių, gerinančių ambulatorinių 

sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą TB segantiems pacientams, įgyvendinimas Pakruojo 

rajone“ su Europos socialinio fondo agentūra. Iki 2021 m. gruodžio mėnesio Pakruojo PSPC  

įsisavins 11 815,29 Eur.  

Pakruojo PSPC lėšomis poliklinikos pastate, perplanavus garažą, įrengta greitosios 

medicinos pagalbos automobiliams ir kitam PSPC transportui skirta plovykla.     

Dalyvaujant Sveikatos apsaugos ministerijos greitųjų medicinos pagalbos automobilių 

atnaujinimo programoje įstaigai buvo skirti trys GMP automobiliai: du  Wolksvagen Crafter ir 

vienas Fiat Ducato.  

 

3. 2018 M. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 
Pakruojo PSPC siekė Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 9 

d. įsakymu Nr. V-554 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, 

teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2018 metų 

siektinų reikšmių patvirtinimo“ ir Pakruojo rajono savivaldybės mero 2018 m. birželio 4 d. 

potvarkiu MV- 31 „Dėl komisijos nustatyti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms siektinas 2018 m. 

veiklos užduotis sudarymo“ sudarytos komisijos 2018 m. birželio 8 d. posėdžio protokolu Nr.1 

nustatytų siektinų veiklos užduočių.  

 

4. KIEKYBINIAI KRITERIJAI 

 
4.1. PAJAMOS IR SĄNAUDOS 

 
2018 metų Pakruojo PSPC finansinis rezultatas – 379,67 Eur perviršis. Ataskaitiniais  

metais iš viso gauta 2 237 011,94 Eur pajamų (1 lentelė, 1 grafikas)) ir patirta pagrindinės veiklos 

2 236 632,27 Eur sąnaudų (2 lentelė, 2 grafikas). 

 

1 lentelė. Pakruojo PSPC pajamos 2018 m. ir 2017m. 

Pajamos 2018m. Lėšos 

EUR 

2017m. Lėšos 

EUR 

Šiaulių teritorinių ligonių kasų PSDF biudžeto lėšos už 

teikiamas medicinines paslaugas 

2 100 893,93 1 909 407,09 

iš jų:  
 

pensininkų ir neįgalių gyventojų dantų protezavimui 39 036,62 57 792,09 

GMP paslaugų teikimui 511 330,71 470 891,40 

pirminės ambulatorinės asmens priežiūros paslaugoms 

teikti 

1 068 414,79 1 000 376,94 

ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms ir 

sveikatos programoms teikti 

482 111,81 380 346,66 

Pajamos už suteiktas mokamas medicinines paslaugas, 

kurias apmoka fiziniai ir juridiniai asmenys ir kitos 

pajamos 

111 281,25 102 496,97 

Kitos veiklos pajamos 24 836,76 24 833,87 

Iš viso: 2 237 011,94 2 036 737,93 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 lentelė. Pakruojo PSPC sąnaudos 2018 m. ir 2017m. 

Sąnaudos 2018m. sumos 

EUR 

2017m. sumos 

EUR 

Darbo užmokestis ir socialinis draudimas etatų sąraše 

nurodytiems darbuotojams  

1 841 129,15 1 633 659,92 

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir amortizacija  20 994,67 28 356,89 

Buitinių atliekų išvežimas 2 348,53 2 032,00 

Skalbinių skalbimas, patalpų švaros palaikymas 6 985,51 5 748,39 

Ryšių paslaugos 9 182,46 7 954,76 

Vanduo ir kanalizacija  4 538,75 4 490,36 

Elektros energija  18 299,93 14 867,23 

Patalpų šildymas  38 256,52 42 885,09 

Transporto remontas ir detalių sunaudojimas  32 700,59 33 729,36 

Transporto degalai ir tepalai  46 136,53 43 385,76 

Transporto priemonių kasko ir privalomas draudimas  5 105,59 2 470,51 

Kvalifikacijos kėlimas  1 978,85 1 775,00 

Patalpų paprastasis remontas ir eksploatavimas  20 064,81 27 717,82 

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

tyrimai, instrumentai 

121 069,48 121 676,42 

Privalomasis civilinis draudimas  4 913,50 4 870,00 

Kasetės su dažomaisiais milteliais, kanceliarinės prekės  13 407,78 11 498,68 

Medicininės technikos aptarnavimas 12 621,39 14 750,01 

Mažaverčio inventoriaus nurašymas  5 349,71 11353,89 

Medicininių atliekų tvarkymas  1 099,88 1 019,32 

Kitos veiklos sąnaudos sudarė 30 448,64 21 396,88 

Iš viso pagrindinės veiklos sąnaudų 2 236 632,27 2 035 638,29 
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Pakruojo PSPC dalininkų kapitalą sudaro Pakruojo rajono savivaldybės turtinis įnašas –  

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

2018 metais Pakruojo PSPC įsigijo ilgalaikio turto iš savo lėšų už 19 694,15 Eur. Per 2018 

metus buvo nurašyta nusidėvėjusio, sulūžusio ir nebetinkamo naudoti ilgalaikio turto, kurio likutinė 

vertė 1 532,52 Eur 

 

4.2. SĄNAUDOS DARBO UŽMOKESČIO FONDUI 

 

Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis be Sodros mokesčių (proc.) - 63,38 % ,su Sodros 

mokesčiais 83,23 %, nuo įstaigoje gaunamų pagrindinės veiklos pajamų. Nuo įstaigoje patirtų 

pagrindinės veiklos sąnaudų be Sodros mokesčių. 62,68 %, su Sodros mokesčiais 82,32 %. 

2018 m. Pakruojo PSPC vadovaudamasi 2017 m. birželio 16 d. Lietuvos nacionalinės 

sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties 2018 m. gegužės 4 d. priedu  Nr. 2/S-70 „Lietuvos 

nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, teikiančių 

asmens sveikatos priežiūros paslaugas darbo apmokėjimo nuostatai“  kėlė sveikatos priežiūros 

specialistų darbo užmokestį, prioritetą teikiant mažiausiai uždirbantiems specialistams. Darbo 

užmokestis vidutiniškai padidėjo 16,37 %. Mažiausiai darbo užmokestis didėjo – 9,1 %, daugiausiai 

– 22,2%  

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

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

paslaugų ir slaugos paslaugų namuose vykdymą darbuotojų skatinimui priskaityta vienkartinių 
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išmokų be Sodros įmokų 77 882,50 Eur, kas sudarė 3,52 % įstaigoje gaunamų pagrindinės veiklos 

pajamų. Skaičiuojant nuo patirtų pagrindinės veiklos sąnaudų 3,48 % . 

 

4.3. SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS 

 

2018 m. priskaityta 63 574,99 Eur valdymo išlaidų sąnaudų be Sodros įmokų, kas sudarė 

2,87 % įstaigoje gaunamų pagrindinės veiklos pajamų (pagrindinės veiklos pajamos 2018 m. sudarė 

2 212 175,18 Eur - tai pajamos be kitos veiklos pajamų). Skaičiuojant nuo patirtų pagrindinės 

veiklos sąnaudų 2,84 % . 

 

4.4. FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ DALIS NUO METINIO ĮSTAIGOS BIUDŽETO 

 

            Pakruojo PSPC turi trumpalaikius finansinius įsipareigojimus. Finansinių įsipareigojimų 

dalis nuo metinio įstaigos biudžeto, absoliutaus likvidumo rodiklis 5,88. Rodiklis paskaičiuotas 

pagal turimus 2018 metų gruodžio mėn. 31 dienos buhalterinius duomenis.  

 

4.5. PAPILDOMŲ FINANSAVIMO ŠALTINIŲ PRITRAUKIMAS 

 

2018 m. Pakruojo PSPC įstaiga turėjo 9 lėšų pritraukimo šaltinius, viso 101 323,08 Eur, kas 

sudarė 4,53 %  metinių įstaigos pajamų: 

1. Iš Valstybinės mokesčių inspekcijos 2 % gyventojo pajamų mokesčio gauta 273,33 Eur.   

2. Pagal pasirašytą panaudos sutartį Nr. KC-592/PN/ iš 2018 m. rugsėjo 20 d. įstaiga  turėjo 

galimybę nemokamai naudotis medicinine įranga iš UAB  ,,Limeta‘‘šlapimo analizatoriumi 

,,DocUReader 2 Pro‘‘ (77 Elektronik Kft.), kurio vertė 480,00 Eur.  

3. Pagal pasirašytą panaudos sutartį Nr. 231 iš 2018 m. gegužės 7 d. su Užkrečiamų ligų AIDS 

centru gauti trys komplektai krepšių su šalčio elementais ir termobarjerais už 667,92 Eur. 

4. Už asmenų periodinį profilaktinį sveikatos patikrinimą per 2018 m. gauta 32 652,77 Eur. 

5. Už papildomai suteiktas per 2018 m. GMP paslaugas gauta 2 305,29 Eur. 

6. Už suteiktas dantų protezavimo paslaugas gyventojams kurie neturi lengvatų ir už suteiktas 

dantų protezavimo paslaugas susimoka patys per 2018 metus gauta 6 373,68 Eur.  

7. Iš valstybės biudžeto gautas finansavimas, ilgalaikis materialusis turtas, finansini turto 

likutinė vertė metų pabaigai 572,40 Eur.                                            

8. Iš Europos Sąjungos gautas finansavimas, ilgalaikis materialusis turtas, finansinio turto 

likutinė vertė metų pabaigai 3 212,13 Eur.   

9. Iš kitų finansavimo šaltinių, nemokamai gautos materialinės vertybės,vakcinos privalomam 

vaikų ir suaugusių skiepijimui, kitos medicininės priemonės už 54 785,56 Eur.                                                                                  

5. KOKYBINIAI KRITERIJAI 

 
5.1. PACIENTŲ PASITENKINIMAS PAKRUOJO PSPC TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS 

 

Vadovaujantis laikinai einančio direktoriaus pavaduotojo medicinai pareigas, atliekančio  

direktoriaus funkcijas 2017 m.  gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 78a patvirtino VšĮ Pakruojo rajono 

pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 m. vidaus audito planu buvo vykdoma apklausa pagal 

anketas, siekiant išsiaiškinti ir įvertinti pacientų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis. Teigiamo 

įvertinimo anketos – anketos, kuriose pacientų bendras pasitenkinimas Pakruojo PSPC teikiamomis 

asmens sveikatos priežiūros paslaugomis vertinamas 7–10. Remiantis vidaus medicininio audito 

2018 m. gruodžio 20 d. atliktos anketų analizė protokolu Nr. 2  Pakruojo PSPC darbą teigiamai 

įvertino 89 proc. anketas tinkamai užpildžiusių pacientų.   

 



5.2. GAUTI SKUNDAI (PRAŠYMAI), PADĖKOS 

 

Pakruojo PSPC per ataskaitinius 2018 metus iš pacientų skundų dėl nekokybiškai suteiktų 

gydymo paslaugų negavo.  

Per 2018 m. Pakruojo rajono savivaldybės mero padėkos raštais apdovanotos VšĮ Pakruojo 

rajono pirminės sveikatos priežiūros centro dvi darbuotojos už sąžiningumą, nuoširdų darbą, 

profesionalumą, dėmesį ir meilę pacientams.  

 

5.3. PAKRUOJO PSPC KOVOS SU KORUPCIJA PRIEMONĖS 

 

Pakruojo 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 ir kitais teisės aktais. Remiantis 2018 m. balandžio 

9 dieną Pakruojo rajono savivaldybės atlikto Pakruojo PSPC korupcijos indekso nustatymo kriterijų 

vertinimo protokolu, įstaiga įrašyta į ASPĮ, turinčių korupcinio pobūdžio veikų pasireiškimo 

tikimybę, sąrašą. Patikrinimo išvada išanalizuota. 2018 m. gruodžio 31 d. direktoriaus įsakymu  Nr. 

113 „Dėl  Korupcijos prevencijos viešosios įstaigos Pakruojo pirminės sveikatos priežiūros centre 

programos 2019-2021 metams patvirtinimo“ patvirtinta Pakruojo PSPC korupcijos prevencijos 

programą 2019-2021 metams, sudaryta nauja korupcijos prevencijos komisija, 2018 m. gruodžio 

31d. patvirtintas Pakruojo PSPC Korupcijos prevencijos programos 2019-2021 m. įgyvendinimo 

priemonių planas. 

 

5.4. PAKRUOJO PSPC VIEŠIEJI PIRKIMAI 

 

Pakruojo PSPC 2018 m. nevykdė konsoliduotų viešųjų pirkimų. Per VšĮ centrinę 

perkančiąją organizaciją įvykdyti 5 pirkimai, kurių bendra vertė 15 725,63 Eur. 

  

5.5. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMO IR PLĖTROS LYGIS  

 

Pakruojo PSPC partnerio teisėmis įgyvendina projektą ,,Elektroninių sveikatos paslaugų 

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

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

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

pildymui ir sėkmingam perdavimui E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros 

informacinei sistemai (toliau – ESPBI IS). Įstaiga elektroninių būdu pildo: receptus, ambulatorinių 

apsilankymų aprašymus, siuntimus, mirties liudijimus, vairuotojų sveikatos patikros pažymėjimus, 

vaiko sveikatos pažymėjimus. 2018 m. Pakruojo PSPC viso išrašė 49 823 kompensuojamųjų vaistų 

elektroninius receptus, kas sudarė 75% visų išrašytų kompensuojamųjų vaistų receptų. 

 

5.6. SUTEIKTOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS 

 

Pakruojo PSPC per 2018 m. pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes 

viso suteikė 80826 paslaugų. Detali informacija pateikta 3 lentelėje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 lentelė. Suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius per 2018 m. 1 ketvirtį ir per 

metus. 

Įstaigoje suteiktų asmens 

sveikatos priežiūros 

paslaugų skaičius pagal 

sveikatos apsaugos ministro 

nustatytas paslaugų grupes 

2018 m. 

 I 

ketvirtis 

2018 m. 

II 

ketvirtis 

 

2018 m.  

III 

ketvirtis 

2018 m.  

IV 

ketvirtis 

Per 2018 

metus 

Šeimos gydytojai 14444 12326 12538 14482 53790 

Vaikų ligų gydytojai 3171 2500 3193 4029 12893 

Bendrosios praktikos gydytojai 

odontologai 

3739 2946 3767 3691 14143 

Įstaigoje suteiktų asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų 

skaičius iš viso : 

21354 17772 19498 22202 80826 

 

5.7. PASLAUGŲ PRIEINAMUMAS 

 

Pakruojo PSPC vadovaujasi Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

direktoriaus 2014 m. spalio 28 d. įsakymo Nr. 1K-287 „Dėl asmens registravimo į asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų laukimo eiles ir šių eilių stebėsenos tvarkos aprašo ir asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų laukimo eilių stebėsenos ataskaitų formų patvirtinimo“. Remiantis minėto 

aprašo ataskaitomis vidutinis laikas nuo paciento kreipimosi į įstaigą dėl asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų suteikimo momento iki paskirto paslaugos gavimo laiko yra ne ilgesnis nei 7 

kalendorinės dienos. Vidutinis laukimo laikas – 15-20 min. 

 

5.8. ĮSTAIGOJE DIRBANČIŲ DARBUOTOJŲ DINAMIKA, SUTEIKTŲ PASLAUGŲ 

SKAIČIUS  

 

2018 m. Pakruojo PSPC pradžioje vidutinis dirbančiųjų skaičius įstaigoje buvo 134 

darbuotojai, metų pabaigoje 136 darbuotojai. Vidutinis metinis darbuotojų skaičius 132. Vidutinis 

dirbusių fizinių asmenų skaičius 123,17, vidutinis metinis darbuotojų užimtų etatų skaičius 121,75 

Įstaigoje užregistruota, kad 2018 m. pas pirminės grandies gydytojus apsilankė 134 369 

pacientai (2017 m. – 142 521). 

GMP iškvietimų skaičius 2018 m. buvo 5 491, (2017 m. – 5 757), iš jų pagalbos 

besikreipiantys kaimų gyventojai 2018 m. sudarė 61,96 % (2017 m. – 60,33 %) 

Suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius per 2018 m. metus pagal sveikatos 

apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes - 80826.  

 

6. KITA INFORMACIJA 

 

  VšĮ Pakruojo pirminės sveikatos priežiūros centras kvietė rajono gyventojus dalyvauti 

respublikoje vykdomose 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 2018 m. – 3696, 2017 m. – 4068 moterys. Per metus prevencinėje programoje 

dalyvaujančių moterų skaičius sumažėjo 372 moterimis. 2018 m. paimta 554 citologiniai tepinėliai, 

2017 m. paimti 576 citologiniai tepinėliai. 

Nuo 2005 m. pradėta vykdyti prevencinė programa „Informavimo apie  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 2018 m. 

– 2582, 2017 m. – 2642 vyrai. Per metus prevencinėje programoje dalyvaujančių vyrų skaičius 



sumažėjo 60 vyrų. Vykdant šią programą 2018 metais patikrinti 820 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 2018 m. – 2764, 2017 m. – 2873 moterys. Per metus prevencinėje programoje 

dalyvaujančių moterų skaičius sumažėjo 109 moterimis. Vykdant šią programą 2018 m. patikrintos 

424 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 2018 m. – 4252, 2017 m. –  4528 

asmenys. Per metus prevencinėje programoje dalyvaujančių vyrų ir moterų skaičius sumažėjo 276 

asmeniu. Vykdant šią programą 2018 m. patikrinta 1793, 2017 m. – 1675 asmenys. 

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos paslaugos suteikiamos 

asmenims nuo 50 iki 74 metų amžiaus. Aptarnaujamų asmenų skaičius 2018 m. – 6234, 2017 m. – 

6519 asmenys. Per metus prevencinėje programoje dalyvaujančių asmenų skaičius sumažėjo 285. 

2018 m. patikrinta 1586, 2017 m. – 1359 asmenys.  

3 grafikas. Prevencinių programų vykdymo palyginamas (planuotų patikrini pacientų 

skaičius / įvykdytų patikrų skaičius išreikštas procentais). 

 

 
7.DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ 

  

            Nuo 2018 m. sausio mėnesio 01 d. iki birželio mėn. 19 d. įstaigai vadovavo direktorius 

Edvinas Ašoklis. Nuo 2018 m. birželio 20 d. Pakruojo savivaldybės mero potvarkiu skirtas įstaigai 

vadovauti direktoriaus pavaduotojas medicinai laikinai eiti direktoriaus pareigas Agnius Karmonas.   

Laimėjus konkursą VšĮ Pakruojo rajono pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus pareigoms 

eiti, nuo 2018 m. spalio mėnesio 15 d. įstaigai vadovauja direktorius Agnius Karmonas. 
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