PATVIRTINTA
Alytaus miesto savivaldybės tarybos
2015 m.
d.
Sprendimu Nr.
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
CENTRO VADOVO 2014 M. VEIKLOS ATASKAITA
1. Pristatymas
VšĮ Alytaus miesto pirminės sveikatos priežiūros centras įregistruota 1999 m. gruodžio 29d. , registravimo
pažymėjimas Nr. 023898, įstaigos kodas 150066452.
VšĮ Alytaus miesto pirminės sveikatos priežiūros centro veikla teikti šias pirminės ambulatorinės sveikatos
priežiūros paslaugas: bendrosios praktikos gydytojo, bendrosios praktikos slaugos,bendruomenės slaugos,
bendrosios praktikos odontologijos, vaikų ligų, chirurgijos, akušerijos ginekologijos.
Adresas: Jiezno g. 2, Alytus, tel. 8 (315) 75325, faksas 8 (315) 50293
Įstaigos vadovas : Jūratė Filatovienė, paskirta laikinai eiti direktoriaus pareigas 1999 m. gruodžio 29d. Alytaus
miesto valdybos sprendimu Nr. 703.
2. Darbuotojų skaičius
Bendrosios praktikos gydytojai
Gydytojai pediatrai
Vidaus ligų gydytojai
Gydytojas chirurgas
Gydytojas akušeris ginekologas
Bendrosios praktikos gydytojai odontologai
Bendrosios praktikos slaugytojai
Gydytojo – odontologo padėjėjai
Bendruomenės slaugytoja
Finansininkė
Vairuotojas
Valytoja

3
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1

3. Tikslai ir uždaviniai
Pagrindinis veiklos tikslas yra teikti kokybiškas pirminės sveikatos priežiūros paslaugas prie įstaigos
prisirašiusiems gyventojams.
4. Veiklos rezultatai, kiekybiniai ir kokybiniai Alytaus miesto PSP centro vertinimo rodikliai
Kiekybiniai Alytaus miesto PSP centro rodikliai:
1.Alytaus miesto PSP centro 2014 m. finansinis rezultatas teigiamas, t.y. 6410 Lt.
2. Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui dalis 77,4 proc.
3. Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis sudaro 7,3 proc.
4. Papildomai pritraukta pajamų:
4.1. pajamos už mokamas sveikatos priežiūros paslaugas 21329 Lt, tai sudaro 2,4 proc. visų pagrindinės
veiklos kitų pajamų.
4.2. finansavimo pajamos 20649 Lt, tai sudaro 2,4 proc. visų pagrindinės veiklos pajamų.
Kokybiniai Alytaus miesto PSP centro rodikliai:
5.Pacientų skundų dėl įstaigoje teikiamų paslaugų kokybės ar prieinamumo ataskaitinių metų bėgyje nebuvo.
6. Kokybės vadybos sistema įdiegta, papildyti kai kurie pacientų aptarnavimo standartai.

7. Darbuotojų kaitos rodiklis yra 0,24. Vadinasi, 2014 m. darbuotojų kaita nedidelė: du darbuotojai (šeimos
gydytojas ir slaugytojas) priimti, du darbuotojai (slaugytojai) –atleisti, vidutinis sąrašinis darbuotojų skaičius 17.
8. Skatinamųjų ir prevencinių programų paslaugų atlikta 9058, vienam gyventojui suteikta 2,01 paslaugos.
9. 2014 m. veikia nuolat atnaujinama įstaigos internetinė svetainė, kurioje talpinama informacija apie įstaigos
teikiamas paslaugas (www.apspc.lt). Darbo vietos kompiuterizuotos. Elektroninė registravimo sistema
nediegiama, kadangi įstaigoje prisirašiusiųjų nemažai senyvo amžiaus gyventojų ( 15 proc. virš 65m. amžiaus),
registruoja slaugytojos, kurios pacientus pažįsta, lanksčiau sprendžiami eilių pas gydytojus klausimai. Įstaigoje
veikia prevencinių programų apskaitos kompiuterinė programa.
Smulki analizė pateikta veiklos ataskaitoje.
5. Problemos
Dėl naujų ligonių kasų kompiuterinių programų įdiegimo, padidėjusio ataskaitų ir kt. dokumentų skaičiaus
teikimo padidėja laiko sąnaudos medicinos personalui darbui su informacinėmis sistemomis, todėl sudėtinga
gerinti prevencinių programų vykdymą, gerinti paslaugų prieinamumą, o be to tai didina pagrindinės veiklos
sąnaudas.

L. e. direktorės p.

Jūratė Filatovienė
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I.BENDROJI DALIS
Viešoji įstaiga Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras yra pelno nesiekiantis ribotos
civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo.
VšĮ Alytaus miesto PSPC įregistruota 1999 m. gruodžio 29d. , registravimo pažymėjimas Nr. 023898, įstaigos
kodas 150066452.
Všį Alytaus miesto PSPC dalininkas yra Alytaus miesto savivaldybės taryba.
Įstaigos ūkiniai finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
VšĮ Alytaus miesto PSPC teikia šias pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas: bendrosios praktikos
gydytojo, bendrosios praktikos slaugos, bendrosios praktikos odontologijos, vaikų ligų, chirurgijos, akušerijos
ginekologijos.
Alytaus miesto savivaldybės PSPC teikė paslaugas 4475 prisirašiusiems gyventojams ( iš jų 974 vaikams iki 18
m. amžiaus) 2014 m. pradžioje ir 4541 gyventojams( iš jų 1016 vaikų iki 18 m. amžiaus) 2014 m. pabaigoje.
Apsilankymų pas gydytojus VšĮ Alytaus miesto PSPC analizė

Apsilankymų pas gydytojus kiekis
iš viso 2013 m.
Šeimos gydytojai
Pediatrė
Odontologė
Viso:

18002
4724
3449
26175

Apsilankymų pas gydytojus kiekis iš
viso 2014 m.
19005
4701
3867
28774

Vienam prisirašiusiam gyventojui tenka 4,18 apsilankymo per metus.
Per 2014 m. buvo suteikta 1671 paslauga namuose, atlikta 6890 profilaktinių patikrinimų.
Vaikų sergamumas
Alytaus miesto PSPC bendrosios praktikos gydytojai ir vaikų ligų gydytoja teikė paslaugas 1016 prisirašiusiems
vaikams, tai sudaro 21,4 procento nuo visų prisirašiusių gyventojų. Iš jų 96 vaikai iki 1 metų amžiaus.
Profilaktiškai patikrinti 1686 vaikai. Iš jų 99 proc. I-II sveikatos grupėse.
Atlikta profilaktinių skiepijimų pagal skiepų kalendorių:
15m. amžiaus 100%;

6m.
99%;
3-4m.
99%;
15 mėn.
100%;
0- 12 mėn. 100%.
Atlikta tuberkulino mėginių 46.
Medicinos pagalba nėščiosioms ir gimdyvėms
2014 metais įrašyta į nėščiųjų įskaitą

33

Išaiškinta ekstragenitalinės patologijos

36

Klinikiniai diagnostiniai tyrimai
2014 m. Alytaus miesto PSP centre atlikta viso
Iš jų hematologiniai
Biocheminiai
Bendri klinikiniai

6234 tyrimai
2264
1654
2316

Ligų profilaktikos programos
Vykdomos šios valstybės finansuojamos programos:
1.Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencija:
Patikrinta 238 moterys ( 22,78%);
Įteikti informaciniai pranešimai pasitikrinti dėl gimdos kaklelio vėžio patikros 322 moterims ( 30,81%).
2. Priešinės liaukos vėžio ankstyva diagnostika :
Patikrinta 186 vyrai ( 30,34%).
3. Mamografinė patikra dėl krūties vėžio:
Patikrinta 180 moterų ( 30,35% ).
4. Asmenų, priskirtinų širdies kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programa
atlikta 311 ( 33,05 % ) asmenims.
5. Vaikų krūminių dantų dengimo silantinmis medžiagomis programa:
Atlikta 121 vaikams ( 29,16 %).
6. Storosios žarnos vėžio patikros programa atlikta 608 asmenims ( 46,55% ).
Atliekamos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros skatinamosios paslaugos;
1. protrombino;
2. glikolizuoto hemoglobino;
3. piktybinių navikų ankstyvos stadijos išaiškinimo;
4. fiziologinio nėštumo priežiūros;
5. vaikų priežiūros pagal amžiaus grupes
6. neįgaliųjų;
7. imunoprofilaktikos;
8. moksleivių paruošimo į mokyklą;
9. slaugos;
10. būtinosios pagalbos.
2014 m. nemažai nuveikta gripo profilaktikos srityje: paskiepyta 450
gyventojų ) nemokama sezoninio gripo vakcina.

asmenų ( 10% visų prisirašiusiųjų

II. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS CENTRO DALININKAI
2.1.Viešosios įstaigos Alytaus miesto savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro savininku 2014 metų
pradžioje ir 2014 metų pabaigoje buvo vienas ir tas pats juridinis asmuo – Alytaus miesto savivaldybė.
III. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS CENTRO GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS
3.1. Per 2014 -uosius finansinius metus Alytaus miesto PSP centras gavo pajamų 882642 (Lt) :
Iš jų pagal finansavimo šaltinius:
3.1.1.PSDF biudžeto lėšos 841887 Lt
3.1.2. už mokamas paslaugas 21329 Lt
3.1.3. finansavimo pajamos 20649 Lt
3.1.4. pervestinos pajamos -1223 Lt

IV. INFORMACIJA APIE VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
ĮGYTĄ IR PERLEISTĄ TURTĄ PER FINANSINIUS METUS
4.1. Įstaiga per 2014 m. įsigijo du kompiuterius, kurių vertė 3990 Lt. Ilgalaikio turto nepardavė ar kitais būdais
neperleido.

V. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS CENTRO IŠLAIDOS PER FINANSINIUS METUS
5.1. Įstaigos sąnaudos per 2014 metus:
Darbo užmokestis 678308 Lt, iš jų įnašai socialiniam draudimui 160325 Lt
Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos 2162 Lt
Medikamentams ir medicinos priemonėms 71076 Lt, iš jų 20649 Lt gautų paramos būdu
Patalpų išlaikymo ir ryšių 21876 Lt
Transporto 6746 Lt
Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo 599 Lt
Draudimo 2693 Lt
Laboratoriniai tyrimai kitose asmens sveikatos priežiūros įstaigose 55351 Lt
Patalpų remonto 0 Lt
Med. technikos priežiūros paslaugos 6877 Lt
Kompiuterinės technikos ir programų priežiūra, remontas 1488 Lt
Kitos veiklos sąnaudos 29056 Lt
VISO SĄNAUDŲ 876232 Lt.
VI. DARBUOTOJŲ SKAIČIUS
2014 m. darbuotojų skaičius 17. Viso per ataskaitinį laikotarpį dirbo 8 gydytojai, 6 vidurinio medicinos personalo
darbuotojos, finansininkė, vairuotojas ir valytoja. 2014 m. darbuotojų kaita nedidelė, t.y. du darbuotojai (šeimos
gydytojas ir slaugytojas) priimti, du darbuotojai (slaugytojai) –atleisti.
L. e. direktorės p.

Jūratė Filatovienė

