
vŠĮ  PRIENŲ  R. PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2021 M. VEIKLOS 

RODIKLIŲ  ATASKAITA 

VšI Prienų  r. pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau - PSPC) steigėjas - Prienų  rajono 

savivaldybės taryba. 

PSPc misija - Būti pažangia asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kur dirba kompetentingi 

gydytojai, slaugytojai bei kitas personalas. Kurioje maksimaliai tenkinami pacientų  poreikiai bei 

lūkesčiai, teikiamos prieinamos, kokybiškos, efektyvios bei saugios pirminės ambulatorinės asmens 

sveikatos priežiūros paslaugos, bei savalaikė  ir kokybiška būtinoji medicinos pagalba nelaimingų  

atsitikimų  ar ūmios ligos atvejais, racionaliai panaudojant PSPc turimus materialinius, finansinius 

bei personalo išteklius. 

PsPC vizija - saugi pacientams bei personalui, skaidri, patikima, nuolat atsinaujinanti, 

efektyvi, pastoviai tobulinanti teikiamų  asmens sveikatos priežiūros paslaugų  prieinamumą  bei 

kokybę, diegianti pažangias medicinines technologijas bei glaudžiai bendradarbiaujanti su kitomis 

asmens sveikatos priežiūros istaigomis bei kitomis jstaigomis. 

PsPC pagrindiniai tikslai - Užtikrinti prieinamą, tinkamą  saugų  bei kokybišką, centro 

licencijoje išvardintų  asmens sveikatos paslaugų  teikimą. Didinti teikiamų  paslaugų  efektyvumą, 
siekiant pacientų  gyvenimo trukmės pailgėjimo, gyvenimo kokybės pagerėjimo bei mirties atvejų  
sumažėjimo. Skatinti pacientus rūpintis savo sveikata (sveikatos stiprinimas, pirminė  bei antrinė  
ligų  profilaktika, profilaktinės programos ir kt.). 

Darbuotojų  skaičius 2019-2020-2021 m.: 

Išjų: 

Darbuotojų  skaičius 

2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31 

113 114 114 

2019-12-31 2020-12-31 2021-12-31 

Gydytojai 23 23 23 

slaugytojos 45 42 40 

Kitas personalas 45 49 51 

2021.01.01 patvirtinti 102 etatai, metų  pabaigoje 2021.12.31- 107,75 etatai. 

Papildomai jvesta 5 etatai, sudarant ambulatorinės slaugos paslaugų  namuose kabinetą. (2 

etatai - bendrosios praktikos slaugytojos, 2 etatai - slaugytojos padė jė jo ir 1 etatas kineziterapeuto), 



2 

0,5 etato - viešujų  pirkimų  specialisto, 0,25 etato - bendrosios praktikos slaugytojos, šeimos 

gydytojos kabinete. 

Prisirašiusių  prie staigos asmenų  skaičius 2019-2020-2021 m. (draustų  asmenų): 

Prie istaigos yra prirašytas 49 naujagimiai (22 naujagimiais mažiau negu 2020 m.) 

Lyginant su 2020 m. prie įstaigos prisirašiusių  asmenų  (draustų) skaičius sumažėjo 431 (t.y. 4%). 

Lyginant su 2020 m. vaikų  iki 1 8 m. sumažėjo 1 02 (t. y. 5,3 %). 

Sumažėj imo priežastys: 

1. Iš1ieka emigracijos problema; 

2. Darbingo amžiaus asmenų  ir studentų  išvykimas i didžiuosius miestus. 

3. Konkurencija su privačiomis sveikatos priežiūros įstaigomis. 

Pirminės sveikatos priežiū  ros centro stru ktū  ra 

VšĮ  Prienų  rajono pirminės sveikatos priežiūros centrą  sudaro suaugusiujų  ir vaikų  

poliklinika, odontologinė  poliklinika, greitosios medicinos pagalbos skyrius, psichikos sveikatos 

centras, ambulatorijos (Iš1aužo ir Šilavoto), medicinos punktai (strielčių, Pakuonio, Naujosios 

Ūtos). 

Prisirašę 2019m. 2020m. 2021 m. 

Išviso 11059 10750 10319 

Suaugusių 8990 8845 8516 

Vaikų iki 18m. 2069 1905 1803 

Greitosios medicinos pagalbos skyrius 

2021 metais greitosios medicinos pagalbos (toliau - GMP) skyriuje dirbo: 

- 13 skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialistų; 

- 5 Skubiosios medicinos pagalbos paramedikai; 

- 12 GMP vairuotojų  - pagalbinių  darbuotojų; 

l pagalbinio personalo darbuotoja; 

1 paramedikas; 

1 GMP vairuotojas-paramedikas; 

1 administracijos darbuotojas; 

GMP skyriuje patvirtinta 9,5 skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialisto, 4,5 skubiosios 

medicinos pagalbos paramediko, 0,5 paramediko, 12,5 GMP vairuotojo - pagalbinio darbuotojo; 1 

GMP vairuotojo-paramediko, 0,5 skubiosios medicinos pagalbos slaugos specialisto atsakingo už 

GMP skyriaus darbą  ir 0,5 tarnybinių  patalpų  valytojos etatų. 
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Iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų  2021 m. buvo finansuojama 2,5 pažangaus 

gyvybės palaikymo brigados, tačiau pastoviai dirba 3 brigados (0,5 brigados išlaikoma iš PsPc 

lėšų). 

2021 m. buvo aptarnaujama 29863 gyventojai Prienų  r. sav. ir  Birštono sav., t. y. 366 gyventojais 

mažiau negu 2020 m. (1,23 %). 

Iškvietimų  skaičius 2019-2020-2021 m.: 

Aptarnaujamų  gyventojų  skaičius lyginant su 2020 m., 2021 m. sumažėjo 1,23 proc., 

sumažėjus gyventojų  skaičiui kvietimų  skaičius padidėjo 9.88 proc. 

Iškvietimų  struktūra: 

Iškvietimai 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Išviso 8700 7855 8717 

Ei1. Iškvietimo tipas 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Nr. Skaičius % Skaičius % Skaičius % 

1 Nelaimingi 822 10,14 794 10,10 786 9,01 

atsitikimai 

2 Ūmūs susirgimai ir 6075 - 5153 - 6446 - 

būklės 

3 Pervežimai iš viso 1743 - 1385 - 974 - 

4 Iškvietimai pas 412 - 306 - 296 - 

vaikus 

Į  stacionarus atvežti 4362 asmenys (2020 m. - 5196), 

Per 2021 m. ivykdytų  skubių  iškvietimų  skaičius - 5872 (2020 m. - 5806, t. y. 66 

iškvietimais daugiau - 0,75 proc.). Mieste jvykdytų  skubių  iškvietimų  skaičius - 21 14 

(2020 m. - 1699), kaimo vietovėje - 3758 (2020 m. - 3412). 

Miesto operatyvumo rodiklis - 88,1 procento (jvykdytų  skubių  iškvietimų  skaičius iki 

15 min.). 2020 m. šis rodiklis buvo 84,87 proc. 

Kaimo vietovės operatyvumo rodiklis - 78,4 procento (vykdytų  skubių  iškvietimų  

skaičius iki 25 min.). 2020 m. buvo 69,96 proc. 

Bendras operatyvumo rodiklis 2021 m. buvo 81,68 procento, tai didesnis negu 2020 

m. (79,04 proc.). už didesnj nei 80 proc. operatyvumą  TLK skiria papildomų  lėšų. Didelę  dalj 

operatyvumo lemia tai, kad daug laiko sugaištama kol pasiruošiama vykti pas Covid- 1 9 sergančius 

pacientus, visų  GMP darbuotojų  saugumui skiriamas didelis dėmesys, todėl jie rengiasi apsaugos 
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priemonėmis ( apsauginis kombinezonas, respiratorius FFP2 arba FFP3, apsauginiai akiniai arba 

veido skydelis, galvos dangalai, pirštinės, antbačiai, prij uostės). Didesnio operatyvumo negalėj ome 

pasiekti pandemijos metu dėl didelio brigadų  intensyvurno, ir atvejai kuomet keli kvietimai 

registruojami vienu metu arba vienas paskui kitą, ir juos visus iškart nėra galimybės nuvykti. 

Tokiu atveju pagalbos sulaukiame iš gretimų  rajonų  Kauno miesto, Kauno rajono, Alytaus rajono, 

su kuriais esame sudarę  sutartis. Taip pat ir mūsų  brigadoms tenka vykti padėti i kitus rajonus. 

Kitas vertinimo rodiklis yra GMP intensyvumas - tai skubių  iškvietimų  skaičius, 

tenkantis 1000 aptarnaujamos teritorijos statistinių  gyventojų. Šis rodiklis 2021 m. buvo 171,91. 

Už šį  rodik1 ligonių  kasos taip pat skyrė  papildomą  finansavimą. 

TLK skirta surna už gerus darbo rezultatus 2284 Eur. per mėn. Iš viso už visą  

1aikotarp 27404 Eur. 

2021 rn. pirktas modulinis konteineris, (6922 Eur.) kuriarne yra saugomos asmens 

apsaugos priemonės (kadangi per panderniją  asrnens apsaugos priernonių  naudojirnas ženkliai 

padidėjęs),taip pat privalome kaupti asmenines apsaugos priernones, skirtas pasirengti ekstremaliųjų  

situacijų, sukeltų  cheminių, biologinių  veiksnių, branduolinių  ar radiologinių  avarijų  bei teroristinių  

išpuolių  likvidavimui irjų  padarinių  šalinimui. 

2021 m. dėl GMP darbuotojų  saugumo kelyje visus penkis automobilius įdėti 

priekinio vaizdo registratoriai. 

Taip pat 2021 m. atnaujinta GMP darbuotojų  spec. apranga. (kelnės, liemenės, 

striukės). Aprangoms išleista 9572 Eur. 

Psichikos sveikatos centras 

Psichikos sveikatos centre yra patvirtinta 7,0 etatai ir dirba: 

1. gydytojas psichiatras-direktorius - 0,5 et.; 

2. gydytojais psichiatras - 1,5 et.; 

3. gydytojas vaikų  psichiatras - 0,25 et.; 

4. 2 psichologai (0,5 etato ir 0,75 etato) - 1 ,25 et.; 

5. 2 bendrosios praktikos slaugytojos (po 1 et.) - 2,0 et.; 

6. 2 socialinės darbuotojos ( 1 ir 0,5 et.) - 1,5 et. 

Šiame centre dirbantys darbuotojai 2021 m. aptarnavo 22678 gyventojus (2019 m. - 24486, 2020 

m. - 23206). 

Per metus prisirašiusiujų  skaičius sumažėjo 528 gyventojais. 
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Veiklos rodikliai: 

Apsilankymai 

Apsilankymų  struktūra: 

Nuotolinių  konsultacijų  2021 m. buvo atlikta 3660, 2020 m. buvo atlikta 1204. 

Lyginant su 2020 rn., 2021 m. apsilankymų  skaičius padidėjo 25 %, nes po karantino 

gyventojų  lankomumas tapo dažnesnis. 

Psichologas pravedė  759 seansus, išjų  vaikams 162. 

Socialinio darbuotojo paslaugos suteiktos 418 pacientams. 

Visus metus veikė  savitarpio pagalbos psichologinė  grupė. Taikomas savižudybės prevencijos 

modelis. 

2019m. 2020m. 2021m. 

Išviso 6904 5379 7182 

Suaugusiujų  psichiatras 6814 5304 71 13 

Vaikų  psichiatras 90 75 69 

2019m. 2020m. 2021 m. 

Dėlligos 4910 4334 6113 

Profilaktiškai 1208 506 475 

Pacientų  namuose 719 I 15 36 

Iš1aužo ambulatorija 

Šioje ambulatorijoje dirba personalas: 

1. šeimos gydytojas - 0,75 et. 

2. gydytojas-odontologas - 0,5 et.; 

3. bendrosios praktikos slaugytoja - 1,0 et.; 

4. bendruomenės slaugytoja - 0,5 et.; 

5. valytoja - 0,5 et.; 

Iš viso 3,25 etato. 

Prisirašiusių  gyventojų  skaičius: 

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Iš viso 445 408 440 

Išjų vaikų 32 26 22 
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Šilavoto ambulatorija 

Ambulatorij oj e dirbantis personalas: 

1. šeimos gydytojas - 0,5 et.; 

2. gydytojas-odontologas - 0,5 et.; 

3. bendrosios praktikos slaugytoja— 0,5 et.; 

4. bendruomenės slaugytoja - 1 ,O et.; 

5. valytoja—O,5 et.; 

Iš viso patvirtinta 3,0 etato. 

Prisirašiusių  gyventojų  skaičius: 

Iš1aužo ir Šilavoto ambulatorijų  veiklos rodikliai: 

Apsilankymai 

Apsilankymų  struktūra: 

2019m. 2020m. 2021m. 

Išviso 346 336 379 

Išjų vaikų 37 32 30 

2019m. 2020m. 2021m. 

Pas šeimos gydytoją 2271 3786 4601 

Pas odontologą  (Iš1aužas) 1 068 85 1 760 

Pas odontologą  (Šilavotas) 1 149 383 430 

2019m. 2020m. 2021 m. 

Dėlligos 2065 3464 4158 

Profilaktiniu tikslu 168 191 279 

Pacientų  namuose 246 88 67 

Nuotolinių  konsultacijų  skaičiaus 2021 m. 876. 

2021 m. abiejose ambulatorijose padidėjo prisirašiusių  skaičius lyginant su 2020 m. 

Nuotolinių  konsultacijų  skaičiaus sumažėjo (720), dėl ligos kontaktinių  konsultacijų  skaičius 

padidėjo 694. Apsilankymų  ir apsilankymų  struktūros duomenys yra abiejų  ambulatorijų, nes jose 

dirba ta pati šeimos gydytoja. 
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Medicinos punktai 

VšI Prienų  r. PsPc yra 3 medicinos punktai. Visuose juose po 1 ,O etato darbo krtriviu dirba 

bendruomenės slaugytojos. 

2021 m. medicinos punktuose mažėjo aptarnaujamų  asmenų  skaičius bei apsilankymų  punkte 

ir pacientų  namuose skaičius dėl pandemijos. 

PsPc veiklos rodikliai 

Apsilankymai pas gydytojus 

Bendruomenės 

Medicinos Aptarnauj amų  skaičius Apsilankymų  skaičius slaugytoj os apsilankymų  

punktas punkte skaičius pacientų  namuose 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

N.Ūta 717 697 695 1029 422 177 328 96 58 

Strielčiai 807 802 721 934 426 684 952 264 173 

Pakuonis 707 651 619 1352 563 324 598 112 85 

2019m. 2020m. 2021m. 

Išviso 96044 77144 84979 

Iš bendro apsilankymų  kiekio 76227 63531 71801 

apsilankė dėl ligos (be 

apsilankymų  į  namus) 

Gydytojų ir slaugytojų  6540 2641 1451 

apsilankymai namuose 

Iš viso mokamų  apsilankymų 4267 4260 4624 

Apsilankymai pas gydytojus 9010 6712 7103 

odontologus 

Iš bendro apsilankymo skaičiaus nuotolinių  konsultacijų  2021 m. suteikta 23899 dėl esančios 

pandemijos. 2020 m. buvo sukurtos ir 2021 m. toliau dirbo mobilios komandos sergantiems Covid- 

19 ligoniams suteikiant pagalbą jų  namuose. 

2021 m. prisirašiusiųjų  skaičius sumažėjo 4 proc., tačiau apsilankymų  skaičius pas gydytojus 

padidėjo apie 9,2 %. 

Profilaktikos tikslu registruota 20293 apsilankymų  (2020 m. - 17817), t.y. 24 proc. nuo visų  

apsilankymų. Lyginant su 2020 m. (23 proc.) profilaktinių  patikrinimų  padidėjo 1 proc. 
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Profilaktinis vaikų  patikrinimas 

Vaikų  iki 1 8 m. profilaktinio tikrinimo intensyvumas - 76,2 proc. (2020 m.- 65,6 proc.). 

Vaikų  iki 18 m. odontologinio profilaktinio tikrinimo intensyvumas - 57,71 proc. 

(2020 m. - 47,3 1 proc.). Už šiuos rodiklius TLK skyrė  papildomą  finansavimą. 

Vakcinacija 

2021 m. iš viso pagal amžių  planuota paskiepyti 2450 vaikų, paskiepyta 2293 vaikai, t.y. 

157 vaikais mažiau negu planuota. Priežastis didesnis dėmesys skirtas COVID-19 vakcinacijai. 

Gripo vakcinacija atlikta 499 asmenims (407 nemokamomis vakcinomis, finansuojamomis 

valstybės biudžeto lėšomis pagal SAM). 

Nuo hepatito B iš viso paskiepyti 122 vaikai. Nuo erkinio encefalito iš viso paskiepyti 1134 

asmenys, (834 suaugę  ir 300 vaikų). 

Nuo meningokokinės B tipo infekcijos paskiepyti 6 asmenys. Pneumokokinės infekcijos 36 

asmenys. 

COVID-19 ligos vakcinacija pradėta nuo 2021 m. kovo mėn. Asmenys vakcinuoti nuo 

COVID-19 ligos vakcinomis: ,,Astra Zeneca, ,,Pfizer, ,,Moderna, nuo gegužės mėn. ,,Janssen ir 

nuo gruodžio mėn. Pfizer (2-1 1 m.). 

2019m. 2020m. 2021m. 

Vaikų iki 14m. 1609 1556 1473 

15-l8metų vaikų 357 453 424 

Detalesnė  analizė  apie vakcinaciją  nuo COVID-19 ligos pateikta lentelėse: 

Mėnesis Astra zeneca Pfizer Moderna Janssen Pfizer(2-1 1 m.) VIsO 
Kovas 280 510 50 O O 840 
Balandis 440 1218 180 O O 1838 
Gegužė  528 1452 310 175 0 2465 
Birželis 278 1702 260 125 O 2365 
Liepa 420 715 175 55 0 1365 
Rugpjūtis 45 1218 138 360 0 1761 
Rugsėjis 10 698 73 51 0 832 
Spalis 5 419 22 116 0 562 
Lapkritis 6 999 13 99 O 1117 
Gruodis 3 1189 88 169 20 1449 

Sunaudotos dozės per metus 14594 



Flakonai 

Mėnesis Astra zeneca Pfizer Moderna Janssen Pfizer (2 - 1 1 m.) vIso 

Kovas 28 85 5 0 0 118 

Balandis 44 203 18 0 0 265 

Gegužė  53 242 31 175 0 501 

Birželis 27,8 283,7 26 25 0 362,5 

Liepa 42 1 19,2 17,5 1 1 0 1 89,7 

Rugpjūtis 4,5 203 13,8 72 0 293,3 

Rugsėjis 1 116,3 7,3 10,1 0 134,7 

Spalis 0,5 69,8 2,2 23,2 0 95,7 

Lapkritis 0,6 166,5 1,3 20 0 188,4 

Gruodis 0,3 198,2 8,8 33,8 2 241,1 

Viso flakonų  per metus 2389,4 

Mėnesis Astra zeneca, % Pfizer, % Moderna, % Janssen, % Pfizer (2 - 1 1 m.), % 

Kovas 33,33 60,71 5,95 0 0 

Balandis 23,94 66,27 9,79 0 0 

Gegužė  21,42 58,90 12,58 7,10 0 

Birželis 1 1,75 •71,97 10,99 5,29 0 

Liepa 30,77 52,38 12,82 4,03 0 

Rugpjūtis 2,56 69,17 7,84 20,44 0 

Rugsėjis 1,20 83,89 8,77 6,13 0 

Spalis 0,89 74,56 3,91 20,64 0 

Lapkritis 0,54 89,44 1,16 8,86 0 

Gruodis 0,21 82,06 6,07 11,66 1,38 

Gyventojų  seramumas 

Sergamumas kraujotakos sistemos ligomis 

Sergančių  kraujotakos sistemos ligomis 2021 m. registruota 6405 atvejai, iš jų  diagnozė  

nustatyta pirrną  kartą  - 963 pacientams, 2020 m. atitinkamai 5615 atvejai ir 791 pacientui. 

Sergamumas onkologinėmis ligomis 

Metų  pradžioje onkologinėmis ligomis sergančių  buvo 460. Naujai išaiškinta onkologinių  

susirgimų  1 07. 

Vykdant profilaktines programas 202 1 m. nustatyta I stadijos onkologinių  susirgimų  atvejų  9 

(2020 m. - 5). Nustatyta šlapimo pūslės 3 atvejai, gimdos kaklelio - 2 atvejai, odos - 3 atvejai, 

nusileidžiančio gaubtinės žarnos - 1 atvejis. 

Sergamumas kvėpavimo sistemos ligomis 

Šių  ligų  2021 m. registruota 2619 susirgimai. 

9 
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Traumų, apsinuodijiinų  ir kitų  išorinių  priežasčių  padariniai 

2021 m. traumų  registruota 1020 atvejai, (2020 m. - 989 atvejai,). 

VšĮ  Prienų  r. PsPc yra sudariusi sutartj su VšĮ  Prienų  ligonine dėl priėmimo paslaugų. 

2021 m. šios ligoninės priėmimo skyrius aptarnavo 61 mūsų  įstaigos pacientų  (2020 m. —50). 

Nėščiųjų  stebėjimas (priežiūra) 

2021 m. nėščiujų  įskaitoje buvo 67 moterys. Dė1 ginekologinių  susirgimų  dispanserinėje 

įskaitoje yra 12 moter Į. 

Diagnostikos kabinetų  veikla 

Laboratorija 

2021 m. atlikta 339382 tyrimai, t.y 16,5 proc. daugiau negu 2020 m., išjų : 

Hematologinių  - 219584; 

Imuninių  - 236; 

Bendraklinikinių  - 30546; 

Biocheminių  - 853 16; 

Funkcinės diagnostikos kabinetas 

Atlikta: 

Fizioterapinių  procedūrų  - 68; vaikams - 54. 

Masažų  - 92 1. 

Profilaktinės programos 

Finansuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų. 

1. Gimdos kaklelio piktybinių  navikų  prevencinių  priemonių  programos vykdymas 

2021 m. patikrinta 27,93 proc. (2020 m. - 27,11 proc.). Diagnozuoti 2 gimdos kaklelio pirmos 

stadijos vėžio atvejai. 

2. Atrankinės mamografijos krūties vėžio profilaktikos programa. 2021 m. patikrinta 

27,33 proc. (2020 m. - 18,75 proc.). 

3. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa. 2021 rn. patikrinta 

14,87 proc. (2020 m. - 10,19 proc.). 

4. Asmenų, priskirtų  širdies kraujagyslių  ligų  didelės rizikos grupei, atrankos ir 

prevencijos programa. 2021 m. patikrinta 20,80 proc. (2020 m.- 13,64%). Patikrinimo metu 

nustatyta dislipidemijos, arterinės hipertenzijos, nutukimo, cukrinio diabeto atvejų. 
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5. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa. 

2021 m. patikrinta 14,9 proc. (2020 m. - 18,61 proc.). Patikrinimo metu daugiausiai nustatyta iki 

vėžinių  susirgimų  ir 1 pirmos stadijos storosios žarnos vėžio atvejis. 

2021 m. vykdant profilaktines programas rodikliai padidėjo, nes asmenys tapo 

aktyvesni po karantino. 

2021 m. vykdant prevencines programas, už gerus rezultatų  rodiklius, įstaiga papildomai 

finansuojama iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų. Suma - 12.879 Eur/mėn. 

Dalyvaujame bendrame projekte su LSMU Kauno Klinikomis dėl prevencinių  programų: 

gimdos kaklelio vėžio profilaktinės patikros bei diagnostikos paslaugų  ir krūties vėžio profilaktikos, 

siuntimo atlikti mamografiją  paslaugų. 

Nuo 2021 m. toliau dalyvavome projekte ,,Sveikatos priežiūros modelio su integruota 

gyvensenos medicinos intervencija taikymas pacientams, sergantiems 2 ir daugiau lėtinėmis 

ligomis. Numatoma projekto trukmė  3 metai (pradėtas projektas 2020 m.). 

Finansinės veiklos rodikliai už 2021 metus 

1. Pagrindinės veiklos rezultatas per finansinius metus -2180 Eur. pelnas. 

2. Įstaigos dalininkas - Prienų  rajono savivaldybės taryba. Dalininko kapitalas metų  pradžioje - 

12233 Eur., metų  pabaigoje - 12233 Eur. 

3. lstaigos gautos lėšos ir jų  šaltiniai per finansinius metus ir šių  lėšų  panaudojimas pagal išlaidų  

rusis: 

3.1. Gautos pajamos iš viso: 3.312.098 Eur, išjų: 

3.1.1. PSDF lėšos 2.158.692 Eur; 

3.1 .2. finansavimo pajamos (valstybės, Savivaldybės, Europos Sajungos, tarpautinių  organizacijų  ir 

kiti finansavimo šaltiniai) 966.612 Eur; 

3.1.3. lėšos už mokamas medicinines paslaugas 186.793 Eur, 

3.2. Iš1aidos iš viso: 3.309.918 Eur, išjų: 

3.2.1. darbo užmokesčio ir socialinio draudimo 2.375.074 Eur; 

3.2.2. komunalinių  paslaugų  ir ryšių  61.721 Eur; 

3.2.3. nusidėvėjimo ir amortizacijos 56.847 Eur; 

3.2.4. transporto 88.052 Eur; 

3.2.5. kvalifikacijos kėlimo 641 Eur; 

3.2.6. paprastojo remonto ir eksploatacijos 12.059 Eur; 

3.2.7. nuvertėjimo ir nurašytų  sumų  18.799 Eur; 

3.2.8. sunaudotų  ir parduotų  atsargų  625.050 Eur; 

3.2.9. nuomos 4335 Eur; 
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3.2.10. sveikatos draudimas 3563 Eur; 

3.2.11. kitų  paslaugų  63.777 Eur. 

4. Per 2021 metus sigyta ilgalaikio turto už 24.837 Eur, perleisto turto nėra. 

5. Įstaigos sąnaudos per 202 1 metus 3 .309.9 18 Eur, iš jų  išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam 

draudimui 2.375.074 Eur, tai sudaro 71,8 %. 

6. Įstaigos darbuotojų  skaičius metų  pradžioje 114, metų  pabaigoje 114. 

7. Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms 1 10,907 (su mokesčiais), tai sudaro 4,67 proc. Eur. 

8. Įstaigos vadovas - direktorius Artūras Ivanauskas. Iš1aidosjo darbo užmokesčiui per 2021 

metus 58.53 1 (su mokesčiais) Eur. 

9. Iš1aidų  kolegialių  organų  - stebėtojų  tarybos, gydymo tarybos ir slaugos tarybos - kiekvieno nario 

darbo užmokesčiui ir kitoms šių  organų  narių  išmokoms nėra. 

10. Įstaigos išlaidų  išmokoms su staigos dalininku susijusiems asmenims nėra. 

Darbuotojų  darbo užmokesčio dinamika 

Rezultatas lyginant 

2019 m. 2020 m. 2021 m. su 2020 m. (proc.) 

Vidutinis 1,0 etato visų  1398 1650 1940 +14,95 

darbuotojų  darbo užmokestis, 

Eur 

Vidutinis gydytojų  darbo 2017 2192 2524 +13,15 

užmokestis, Eur 

Vidutinis slaugytojų  darbo 1317 1621 1940 +16,44 

užmokestis, Eur 

GMPslaugytojų 1853 2252 2878 +21,75 

Visiems PSPC darbuotojams nuo 2021 m. padidėjo vidutinis darbo užmokestis 1,0 etato darbo 

krūviu 14,95 %. 

Nuo 2021-01-01 karantino metu ir ekstremaliosios situacijos metu GMP skyriaus darbuotojams 

pastovioji darbo užmokesčio dalis padidinta 80 % (LR SAM sakymu V-1057, 2020-04-30). 

Karantino ir ekstremaliosios situacijos metu sudarytos mobilios komandos (šeimos gydytojas, 

bendrosios praktikos slaugytojas ir vairuotojas), sergantiems COVID-19 ligalankyti namuose. Jiems 

papildomai buvo mokamas pagrindinio darbo užmokesčio priedas 75%, už tą  dieną  kai mobili 

komanda vyko pas pacientus j namus, kuriems nustatyta COVID- 1 9 liga. 
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Kitiems PSPC darbuotojams nuo 2021-01-01 iki 2021-03-31 buvo mokamas pastoviosios 

darbo užmokesčio dalies 40 % priedas už darbą  karantino metu. 

2021 m. Prienų  r. savivaldybė  ir toliau vykdė  projektą  ,,Prienų  rajono asmens sveikatos 

priežiūros jstaigų  teikiamų  paslaugų  prieinamumo ir kokybės gerinimas kurį  igyvendino pagal 

2014 - 2020 m. ES fondų  investicijų  veiksmų  programą  nupirko ir perdavė  VšĮ  Prienų  r. PSPC 

medicinos priemones, atliko remonto darbus, adresais Pušyno g. 4 ir Revuonos g. 4 Prienai. 

Atnaujinta kompiuterinė  jranga už 4300 Eur. Programinės jrangos jsigijome už 13.000 Eur, iš 

jų  laboratoriniai programai buvo skirta 9.000 Eur. 

Sudaryta vidaus medicininio audito grupė, kuriai vadovauja šeimos gydytoja 

D. Bendinskienė. 

Lokalaus audito grupė  pagal iš anksto sudarytą  planą, patvirtintą  istaigos vadovo, 

analizuoja jstaigos irjos padalinių  veiklą. 

2021 m. buvo analizuota: 

1. VšĮ  Prienų  r. PSPC skiepų  kabineto darbo kokybė, darbo analizė, imunizacija 

2021m. laikotarpiu. 

2. 2021 m. 11 ketvirčio VšĮ  Prienų  r. PsPC laboratorijos darbo kokybė. 

3. Imunoprofi1aktikos organizavimas ir atlikimo tvarka VšĮ  Prienų  r. PSPC vykdant 

COVID- 19 vakcinacij ą. 

4. Profilaktinių  programų  vykdymas VšĮ  Prienų  r.PSPC. 

Išvados 

l. 2021 m. jstaigos grynasis veiklos perviršis 2180 Eur. 

2. VšĮ  Prienų  r. PSPC darbuotojams vidutinis darbo užmokestis padidėjo 14,95 %. 

3. 2021 m. prisirašiusiujų  skaičius sumažėjo 4 proc., apsilankymų  skaičius pas gydytojus 

padidėjo apie 9,2 proc. 

4. GMP aptarnaujamų  gyventojų  skaičius lyginant su 2020 m., 2021 m. sumažėjo 1,23 proc., 

padidėjo GMP iškvietimų  skaičius 9,88%. 

5. 2021 m. pradėtas vakcinavimas nuo COVID-19 ligos. Paskiepyti 14.594 asmenys. 

Direktorius Artūras Ivanauskas 


