
 

 

PRITARTA 

Druskininkų savivaldybės tarybos 

2020 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr.PR-68 

 
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DRUSKININKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIAUS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLUS IR POBŪDĮ, VEIKLOS 

TIKSLŲ ĮGYVENDINIMĄ IR VEIKLOS REZULTATUS PER FINANSINIUS METUS. 

 

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – teikti Druskininkų savivaldybės gyventojams kokybiškas ir 

saugias sveikatos priežiūros paslaugas, mažinti gyventojų sergamumą, mirtingumą, nuolatos 

gerinant sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą. 

 

Vykdydama pagrindinius veiklos uždavinius įstaiga organizuoja ir teikia: 

 

1. Nespecializuotas (pirminės) ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas 

Druskininkų savivaldybės gyventojams, įrašytiems į įstaigos sąrašą; 

 

a. Šeimos gydytojo ir komandos teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos:  

V. šeimos gydytojo; 

VI. akušerio – ginekologo; 

VII. pediatro (vaikų ligų gydytojo); 

VIII. vidaus ligų gydytojo; 

IX. chirurgo; 

X. slaugos personalo procedūros namuose; 

XI. ambulatorinės slaugos paslaugos namuose; 

XII. socialinio darbuotojo; 

XIII. prevencinės medicinos paslaugos. 

 

2. Pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas Druskininkų savivaldybės gyventojams: 

V. Psichikos sveikatos centras;  

VI. Psichikos dienos stacionaras. 

 

3. Pirminės odontologinės sveikatos priežiūros paslaugas Druskininkų savivaldybės 

gyventojams; 

 

4. Stacionarines medicininės slaugos ir palaikomojo gydymo bei paliatyviosios pagalbos 

paslaugas Druskininkų savivaldybės gyventojams; 

 

5. Būtinosios medicinos pagalbos paslaugas visiems Lietuvos Respublikos gyventojams 

besikreipiantiems į įstaigą jos darbo metu, pagal Šeimos gydytojo medicinos normą;  

 

6. Greitosios medicinos pagalbos tarnybos paslaugos. 

 
 

Pagrindinės įstaigos veiklos rūšys pagal Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 patvirtintą Ekonominės veiklos rūšių 

klasifikatorių: 

 

- žmonių sveikatos priežiūros veikla - 86;  

- šeimos gydytojų veikla - 86.21;  



   
 

 

 

- gydytojų specialistų veikla - 86.22 

- odontologinės praktikos veikla  - 86.23;  

- stacionarinė slaugos įstaigų veikla 87.10 

- kita žmonių sveikatos priežiūros veikla - 86.90; 

- greitosios pagalbos veikla 86.90.40;  

- viduriniojo medicinos personalo paslaugos, teikiamos ligoniams ne ligoninėse - 

86.90.10;  

- medicinos laboratorijų veikla  - 86.90.30.  

 

Kita įstaigos vykdoma veikla: 

 

- kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas - 85.59; 

- nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla - 88;  

 

II. VšĮ DRUSKININKŲ PSPC VEIKLOS RODIKLIAI 

Aktuali demografinė situacija 

 

Prisirašiusiųjų prie įstaigos asmenų skaičius  2019 m. pabaigoje buvo 16449, iš jų drausti PSD 

15667 asmenys. Prisirašiusiųjų skaičius lyginant su 2018 metais sumažėjo 169 asmenimis (2018 

metų sumažėjimas 301), tačiau mažėjimo dinamika sulėtėjo beveik dvigubai.  

 Iki 1 m. 1 – 4 m. 5 – 6 m. 7 – 17 m. 18 – 49 m. 50 – 65 m. Virš 65 m. 

2018 m. 162 783 483 1635 6084 3875 3599 

2019 m. 136 662 370 1639 5946 4118 3578 

Pokytis -26 -121 -113 +4 -138 +243 -21 

 

Gyventojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes  

 

Didžiausias gyventojų skaičiaus mažėjimas stebimas darbingo amžiaus žmonių nuo 18 iki 49 metų 

amžiaus grupėje - 138 ( 2018 m. buvo 273). 

Savivaldybėje gimė 193 naujagimiai (42 mažiau nei 2018 m.), mirė – 295 ( 54 mažiau nei 2018 m.).  

 

Apsilankymai pas gydytojus 2019 metais 

Specialistas Apsilankymų skaičius  Gydytojų 

apsilankymai  

namuose 

Iš viso (pokytis 

nuo 2018 m.) 

Iš jų dėl ligos Profilaktiškai Iš viso  

Bendras 

skaičius 

131265 (+3 

proc) 

84061 (64 proc.) 40351 (30,7 

proc.) 

7011 (+5 proc.) 

Šeimos gydytojas 81311 (+6 

proc.) 

- - - 

Psichiatras 9256 (+ 12 

proc.) 

Odontologas 14043 (stabilus) 

Akušeris 

ginekologas 

8372 (+ 4 proc.) 

Chirurgas 1231 (- 3 proc.) 

 



   
 

 

 

Per  2019 metus bendrai apsilankymų pas gydytojus padaugėjo 3 proc., daugiausiai pas gydytojus 

psichiatrus. Taip pat padaugėjo gydytojų vizitų į namus. Apsilankymų dėl ligos ir profilaktinių 

santykis išliko nepakitęs. 

 

Gyventojų sergamumas 2019 metais 

 

1. Sergamumas kardiovaskulinės sistemos ligomis  

 

Dėl kraujotakos sistemos ligų stebimi 1452 (2018 m. 1898 ) asmenys, iš kurių 1039 (2018 m. 1070) 

serga išemine širdies liga.  

 

2. Sergamumas endokrininėmis ligomis  

 

Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos 1300 (2018 m. 1164) asmenys, iš jų cukrinis 

diabetas - 399 (2018 m. 410). 

 

3. Sergamumas onkologinėmis ligomis 

 

Dispanserizuoti dėl onkologinių ligų 2019 metais buvo 337 (2018 m. buvo 304) asmenys. Padidėjo 

bendras sergamumas ir naujai diagnozuotų atvejų skaičius. 

- Naujai diagnozuotas – 53; 

- 10  ankstyvoje stadijoje. 

4. Sergamumas psichikos ligomis 

 

Psichikos sveikatos centro įskaitoje dispanserinėje ir konsultacinėjė priežiūroje įrašyti 646 asmenys 

iš jų 12 vaikų. Naujai įrašyti 16 asmenų (1 vaikas), išrašyti 3. 

Psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant psichoaktyviąsias medžiagas - 395 (2018 m.- 391) 

- Opioidų priklausomybė 26 (25); 

- Naujai nustatytas atvejis 1;  

- Metadono programoje dalyvauja 8 asmenys (8); 

 

 

Vakcinacija pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių  

 

2019 metais profilaktinis patikrinimas nuo visų registruotų prie gydymo įstaigos vaikų 

sudarė: 

Viso pagal amžių reikėjo paskiepyti 1302 vaikus, paskiepyta 1273, tai sudaro 97 proc. 

 

 

Vaikų amžius Vaikų skaičius amžiaus grupėje / 

vakcinuota  

Imunizacijos procentas (proc.) 

Iki 1 metų 142/142 100 proc. 

1 metų  172/172 100 proc. 

2 metų  170/166 94 proc. 

6 metų 205/198 97 proc. 

15  metų 206/194 95 proc. 

16 metų  202/198 98 proc. 

17 metų  205/203 98 proc. 

Viso 1302/1273 97 proc.  

 

Rizikos grupių asmenų vakcinacija, apmokama iš PSDF 

 



   
 

 

 

Vakcina Paskiepytų asmenų skaičius 

Panaudota PSDF 

kompensuojamų vakcinų 

(proc.) 

Pneumokokinė infekcija  463 95 proc. 

Gripo vakcina  960 96 proc. 

B tipo meningokokinė infekcija  338 98,3 proc. 

Žmogaus papilomos viruso 

infekcija  

85 98 proc.  

 

Mokama vakcinacija 

 

Susirgimas 
Paskiepytų asmenų skaičius 

2018 m. 2019 m. 

Gripas  142 291 

Vėjaraupiai  8 12 

Hepatitas A  10 12 

Erkinis encefalitas  739 1151 

Geltonasis drugys  12 4 

Vidurių šiltinė  7 7 

B tipo meningokokinė 

infekcija  

30 48 

Žmogaus papilomos viruso 

infekcija  

2 2 

 
 

Prevencinių programų finansuojamų iš PSDF vykdymo intensyvumas 

 

Vykdant atrankinio patikrinimo prevencines sveikatos programas 2018 m. nustatyti 35 nauji 

onkologiniai susirgimai, 33 iš jų ankstyvose stadijose.  

 

Programos 

pavadinimas 

Programoje 

dalyvavusių 

asmenų 

skaičius 

2018 m. 

Programoje 

dalyvavusių 

asmenų  

skaičius 

2019 m. 

Programoje 

dalyvavusių 

asmenų 

procentas 

nuo visų 

galinčių 

dalyvauti 

2018 m. 

Programoje 

dalyvavusių 

asmenų 

procentas 

nuo visų 

galinčių 

dalyvauti 

2019 m. 

Pokytis 

proc. 

Širdies ir kraujagyslių 

ligų prevencinė 

programa  

1381 1503 39,41 43,24 +2,8 

Gimdos kaklelio vėžio 

ankstyvosios 

diagnostikos programa 

720 808 56,43 64,54 +8,1 

Krūties vėžio 

ankstyvosios 

diagnostikos programa 

336 631 25,95 48,20 +22,3 

Priešinės liaukos vėžio 

ankstyvosios 
514 479 42,9 47,23 +4,2 



   
 

 

 

diagnostikos programa 

Storosios žarnos vėžio 

ankstyvosios 

diagnostikos programa 

1122 1380 41,66 51,38 +10,2 

 

Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa.  

 

Silantinėmis medžiagomis padengta 975 ( 2017 m. 1042) vaikams, 2324 (2018 m. 2397) dantys. Iš 

jų: 

 

1 dantis 2 dantys 3 dantys 4 dantys 

380 vaikų 297 vaikams 186 vaikams 198 vaikams 

 

Projektai, finansuojami iš ES struktūrinių ar kitų fondų lėšų 

 

Pradėtas vykdyti ES lėšomis finansuojamam projektas  Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-11-0007 

„Pirminės asmens sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas Druskininkų 

savivaldybėje“: 

1. Suremontuotos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui 

naudojamos patalpos, adresu M. K. Čiurlionio g. 82, Druskininkai. Trečiame pastato aukšte 

neįgaliesiems pritaikytas san. mazgas bei įrengtas poilsio kambarys. Antrame įstaigos aukšte po 

rekonstrukcijos sukoncentruotas visas gydomasis darbas: šeimos gydytojų kabinetai, chirurgijos ir 

tvarstomasis ir ikigydytojinis kabinetai, dirba gydytojai odontologai. Atnaujintas visas antro aukšto 

koridorius, įrengti keturi šeimos gydytojų kabinetai, chirurgijos, elektrokardiografijos kabinetai. 

Laboratorijos patalpos optimizuotos iš keturių kabinetų pertvarkant į du ir ji perkelta į pirmąjį 

pastato aukštą, šalia procedūrų kabineto. Taip pat, atsižvelgiant į priešgaisrinės saugos reikalavimus 

įrengtas papildomas patekimas iš laiptinės į pirmą aukštą dešiniajame pastato gale.  
 

2. Įsigyta medicinos ir kompiuterinė įranga efektyvesniam pirminės ambulatorinės asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų teikimui: portatyvūs elektrokardiografai, vaikų ir suaugusiųjų 

pulsoksimetrai, suaugusiųjų svarstyklės, kūdikių svarstyklės, kraujospūdžio matavimo aparatai, 

stetofonendoskopai, otorinooftalmoskopai, lentelės regėjimo aštrumui nustatyti, kraujo paėmimo 

kėdė, paciento apžiūros kušetės ir kt. 
 

3. Suremontuotos šiuo metu pakaitiniam gydymui metadonu naudojamos patalpos, įsigyti 

baldai. 
 

- Suremontuotos DOTS (tuberkulioze sergančių ligonių tiesiogiai stebimo 

gydymo kurso) kabineto patalpos bei įsigyta paslaugų teikimui reikalinga 

įranga bei baldai. 

- Atnaujinta slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus įranga: įsigytas 

elektrokardiografas, basonų plovimo mašina, deguonies koncentratoriai, 

neįgaliojo vežimėliai, vaikštynės, tualetinės kėdės, vakuuminis siurbiklis. 

Projektas bus vykdomas ir 2020 m. 

 

Vykdytas ES lėšomis finansuojamas projektas NR. 08.4.2-ESFA-R-615-1 1-0002 „Ambulatorinių 

sveikatos priežiūros paslaugų tuberkulioze sergantiems asmenims prieinamumo gerinimas 

Druskininkų savivaldybėje" . Paraiška patvirtinta, projektas vykdomas 2018 - 2020 m. 

 

Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną 

programos projektas „Geresnis sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir kokybė 

pažeidžiamoms gyventojų grupėms Druskininkų ir Gardino regionuose“. Projektas patvirtintas 



   
 

 

 

Jungtinio techninio sekretoriato, vyko sutarties derinimo su Baltarusijos vyriausybe bei pasirašymo 

procesas. 

 

Savivaldybės finansuojami visuomenės sveikatos projektai: 

 

a. „Ankstyvosios korekcijos tarnybos programa”. Gautas finansavimas 3000 Eur; 

Programa skirta vaikams iki 1 metų su raidos sutrikimų rizikos faktoriais. Konsultuoti vaikų 

neurologo ir logoterapeuto. Vyko užiėmimai su kineziterapeute ir masažiste. Mamos apmokytos 

kineziterapijos pratimų, mankštos. Nuo 2019 liepos iki gruodžio programoje dalyvauti atrinkti 72 

vaikai; atliktos 1346 kineziterapeuto procedūros, suteikta 72 logoterapeuto konsultacija. Projektas 

įvykdytas. 

b. „Dantų protezavimo programa” gautas finansavimas 2000 Eur; 

Programa skirta socialiai remtinoms šeimoms, auginančioms 3 ir daugiau vaikų. Šešiems 

pacientams buvo protezuoti dantys. Projektas įvykdytas. 

c. „Skubioji medicinos pagalba Druskinikuose”, gautas finansavimas 7500 Eur. Įsigyta 

radijo ir kompiuterinė bei interneto ryšio technika, skirta specialiai greitosios 

medicinos pagalbos automobiliams. 

 

3. VšĮ DRUSKININKŲ PSPC PADALINIŲ 2019 VEIKLOS RODIKLIAI 

 

3.1 Greitosios medicinos pagalbos padalinys 

 

Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau - PSDF) biudžeto buvo finansuojamos 1,98 

GMP brigados, Įstaigos lėšomis 0,02 GMP brigados: 1,9 pažangaus gyvybės palaikymo ir 0,1 

pradinio gyvybės palaikymo.  

2018 metais greitosios medicinos pagalbos padalinyje dirbo 19 darbuotojų, kurie dalinosi 

20,35 etatinį krūvį. Etatinė struktūra 2019 m.: 

- 9,0 et. bendrosios praktikos slaugytojos; 

- 0,5 et. slaugos administratorės; 

- 1,0 et. paramediko; 

- 4,55 et. vairuotojo – paramediko; 

- 5,3 et. vairuotojo; 

 

GMP iškvietimų per 2019 m. padaugėjo 3 proc..  

Dėl ūmių būklių pagalba kviesta 71 proc. atvejų, (pagal rezultatą), tačiau skubūs kvietimai 

sudarė 73 proc. (pagal kvietimo informaciją). 

Į Druskininkų miesto ligoninę atvežti 38 proc. visų kvietimų, tai sudaro 53 proc. visų ūmių 

būklių, kuriose pagalbą teikė GMP brigados. 

Skubių kvietimų įvykdymo laikas atitiko nustatytus reikalavimus mieste - 93 proc. atvejų, 

kaime - 90 proc. atvejų. 

Gimdyvėms ir vaikams teiktų GMP paslaugų apimtys išliko labai panašios. 

  



   
 

 

 

 

GMP kvietimų struktūra 2019 m. 

 

GMP kvietimai 2018 metai 2019 metai Pastabos 

Kvietimai finansuojami iš PSDF 

biudžeto lėšų (per brigados įkainį) 

5124 5294 

- 
Kvietimai nefinansuojami iš PSDF 

biudžeto lėšų 

494 497 

Kaimo vietovėje 1343 1341 23,1 proc. nuo visų 

kvietimų 

Melagingi kvietimai 144 97 Sumažėjo 32 proc. 

Atvežti į stacionarą 2130 2203 38 proc. nuo visų kvietimų 

Pagalba vaikams 399 391  

Pervežimai į kitas ASPĮ 306 408  

Ūmūs susirgimai ir būklės 4113 4123 71,2 proc. nuo visų 

kvietimų 

Nelaimingi atsitikimai 700 771 

- 

Pacientų pervežimai  875 

Gimdyvių pervežimai 24 17 

Nėštumo ir pogimdyminio 

laikotarpio patologijos 

 5 

Viso 5618 5791 Padaugėjo 3 proc. 

 

GMP kvietimų vykdymo greitis 2019 m. 

 

 

 
 

Mieste 

Kaime ir miestelyje, 

turinčiame mažiau kaip 

4000 gyventojų 

 

 

Viso 

15 Iki 

min. 

Nuo 16 

min. 
Viso 

Iki 25 

min. 

Nuo 26 

min. 
Viso 

Įvykdyti skubūs 

kvietimai 
2863 206 3069 1043 120 1163 4232 

Įvykdyti atidedami 

kvietimai 
1341 218 1559 

 

Pervežimai į kitas stacionarines ASPĮ 2019 metais 

 

2019 m. net 33 proc. padaugėjo pervežimų į kitas ASPĮ. Per metus tai 102 atvejais daugiau. 

Lyginant su 2017 metais Druskininkų GMP pervežimų į kitas ASPĮ skaičius išaugo 69 proc.. 

Daugiausia pervežimų į Alytaus V. Kudirkos ligoninę (39 proc. nuo visų pervežimų). Į 

Vilniaus miesto ASPĮ pervežimų padaugėjo 72 proc., į Alytaus ASPĮ 34 proc..  

 

Įstaiga į kurią pervežta 2018 m. 2019 m. 

Alytaus V. Kudirkos apskrities 

ligoninė 

121 163 

Vilniaus ASPĮ 71 122 

Respublikinė Vilniaus psichiatrijos 

ligoninė 

70 62 

Kauno ASPĮ 44 61 

Viso 306 408 

 



   
 

 

 

GMP brigados taip pat aptarnavo ženkliai daugiau kvietimų kitose savivaldybėse: 

Lazdijų rajono savivaldybę – 15; 

Varėnos rajono savivaldybę – 59. 

 

3.2 Medicininės slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius 

Viso skyriuje yra 39 lovos, iš jų:  

• 38 finansuojamos iš PSDF biudžeto lėšų (36 medicininės slaugos ir 2 paliatyviosios 

pagalbos) 

• 1 komercinė lova. 

 

Skyriuje dirbo 24 darbuotojai, kurie dalijosi 23,15 etatų krūvį. Struktūra: 

 

- 1.0 et. skyriaus vedėja-vidaus ligų gydytojas; 

- 0,4 et. vidaus ligų gydytojas; 

- 0.75 et. slaugos administratorius; 

- 0,25 et. Medicinos psichologas; 

- 1.0 et. kineziterapeutas-masažuotojas; 

- 0.5 et. socialinis darbuotojas; 

- 0.5 et. ūkio reikalų tvarkytojas; 

- 8.75 et. bendrosios praktikos slaugytojai; 

- 7.5 et. slaugytojų padėjėjai; 

- 0.5 et. maisto išdavėjas; 

- 2.0 et. valytojas. 

 

Skyriaus funkcionavimo statistiniai rodikliai 

2019 metais skyriuje gydėsi 192 pacientai, t.y. 7 mažiau nei praėjusiais metais, iš jų: 

• 117 miesto gyventojas (60,9 proc.); 

• 75 kaimo gyventojai (39,1 proc.). 

Vidutinė gulėjimo trukmė ir lovos funkcionavimas vei apyvarta išliko labai panašūs kaip ir 2018 

metais. 

Paliatyviosios slaugos lovose gydėsi 17 ligonių (812 lovadienių). Nors ligonių lyginant su 

praėjusiais metais sumažėjo 5 asmenim, lovadienių skaičius išaugo 59 proc.. 

Pagal ligos sunkumo ir sudėtingumo kodavimą, skyriuje gydėsi 91,9 proc. labai sunkių ligonių, o 

vaikščiojančių bei dalinai save apsitarnaujančių skaičius sudarė 8,4 proc..  

Susirgimų struktūroje dominuoja nervų sistemos ligos, kas sudaro 57,3 proc.visų diagnozių. 

Lyginant su 2018 metais nuo 9 iki 1,5 proc. sumažėjo kaulų lūžių ir pragulų bei nuo 11,6 iki 6,8 proc 

sumažėjo onkologinių ligonių.  

2019 m. už savas ar kitų institucijų lėšas skyriuje gydėsi 12 pacientų (2018m. - 12), jų gydymas 

sudarė 681 lovadienį, kas lyginnat su praėjusiais metais rodo trumpesnį komercinių ligonių gulėjimo laiką. 

Vertinant šį rodiklį kartu su stabiliu lovos funkcionavimo rodikliu, galima daryti išvadą, kad slaugos lovos 

daugiau buvo užimtos iš PSDF finansuojamų ligonių. 

Statistiniai duomenys pateikiami lentelėje. 

 

Eil. 

Nr. 
Rodikliai 2018m. 2019m. Pastabos 

1.

  

Vidutinė gulėjimo trukmė (dienomis) 
77,2 77,6 

- 
2.

  

Lovos funkcionavimas  

(lovos užimtumas dienomis per metus) 
320,6 308,8 

3.

  

Lovos apyvarta  

(ligonių skaičius stacionaro lovoje per) 
4,15 4,0 



   
 

 

 

)met 

4.

  

Gydytų asmenų skaičius 
199 192 

5.

  

Išrašytų asmenų skaičius 
108 155 

6.

  

Mirusių skaičius 
54 44 

7.

  

Lovadieniai 
12505 12042 - 3 proc. 

8.

  

Paliatyviosios pagalbos lovadieniai 
509 812 + 59 proc. 

9.

  

Ne iš PSDF mokami lovadieniai 
940 681 - 27 proc. 

10.

  

Letališkumas  
33,3 proc. 28,4 proc. - 4.9 proc. 

11.

  

Perkelta į kitus skyrius 
11 8 

- 
12.

  

Komerciniai ligoniai 
12 12 

 

3.3 Psichikos dienos stacionaras  

Psichikos dienos stacionare dirbo 4 darbuotojai, kurie dalinosi 3,0 etatus. Struktūra: 
- 0,5 et. gydytojas psichiatras; 
- 0,25 et. gydytojas psichoterapeutas; 
- 0,25 et. medicinos psichologas; 
- 1,0 et. psichikos sveikatos slaugytoja; 
- 0,5 et. socialinis darbuotojas; 
- 0,5 et. meno terapeutas. 
2019 m. Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos dienos stacionare gydėsi 113 

pacientų. Bendras stacionare praleistų dienų skaičius – 3068. Pacientai nukreipti į dienos stacionarą iš 

ambulatorinės grandies – 109, iš psichiatrijos stacionarų (iš RVPL) – 4. Nedarbingumo pažymėjimai 

išduoti 45 ligoniams, bendras nedarbingumodienų skaičius 1567 dienos. Psichikos dienos stacionare 

teikiamų paslaugų skaičius lyginant su 2018 išliko stabilus . 

 

3.4. Viečiūnų ambulatorija 

Skyriuje dirbo metų pabaigoje dirbo 5 darbuotojai, kurie dalijosi 4,25 etatų krūvį. Dėl stabilaus 

prisirašiusių asmenų skaičiaus mažėjimo optizmizuoti darbo krūviai –  0,25 sumažintas gydytojo 

etatas, taip pat panaikintas 0,25 etato vyriausiojo slaugos administratoriaus. Struktūra: 

 

- 0,75 et. šeimos gydytojas-vedėjas; 

- 1,0 et. gydytojas odontologas; 

- 1,0 et. bendrosios praktikos slaugytoja - slaugos administratorė; 

- 1,0 et. gydytojo odontologo padėjėja; 

- 0,5 et. valytoja; 

 

Veiklos rodikliai*  

Rodiklis 
Metai 

Pastabos 
2018 2019 

Prisirašiusių skaičius 942 923 - 



   
 

 

 

Iš jų vaikų iki 18 m. 81 75 - 

Apsilankymai pas šeimos 

gydytoją 

5064 5930 + 17 proc. 

Apsilankymai pas gyd. 

odontologą 

4177 4239 +1 proc. 

Viso apsilankymų  9241 11945 +29 proc. 

Vizitai į namus dėl ligos 128 149 - 

 
*nors prisirašiusių asmenų sumažėjo 2 proc., apsilankymų pas šeimos gydytoją padaugėjo net 17 

proc., o pas gydytoją odontologą 1 proc.. 

 

3.5. Leipalingio ambulatorija 

Skyriuje dirbo 11 darbuotojų, kurie dalijosi 9,5 etatų darbo krūvį. Leipalingio ambulatorijai 

priklauso Ricielių medicinos punktas.  Struktūra: 

 

- 1,0 et. šeimos gydytojas -vedėjas; 

- 1,0 et. Šeimos gydytojas; 

- 0,75 et. gydytojas odontologas; 

- 3,5 et. bendruomenės slaugytoja; 

- 1,0 et. slaugytojos padėjėja; 

- 1,0 et. vairuotojas; 

- 0,75 et. valytoja. 

- 0,5 et. slaugos administratorė 

 

Veiklos rodikliai*  

 

Rodiklis 
Metai 

Pastabos 
2018 2019 

Prisirašiusių skaičius 1696 1893 +11 proc. 

Iš jų vaikų iki 18 m. 376 
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Apsilankymai pas šeimos 

gydytoją 

14410 9618 -33 proc. 

Apsilankymai pas gyd. 

odontologą 

3165 2710 -14 proc. 

Viso apsilankymų  17575 16575 - 

Vizitai į namus dėl ligos 1605 2191 - 
*Per 2019 metus Leipalingio ambulatorijoje pacientų skaičius padidėjo 197 gyventojais arba 11 

proc.. Apsilankymų pas šeimos gydytoją skaičius sumažėjo 33 proc.. pas gydytoją odontologą 

apsilankymų sumažėjo 14 proc. 

 

IV.  ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ 

PRADŽIOJE IR PABAIGOJE, DALININKŲ KAPITALO DYDIS FINANSINIŲ METŲ 

PRADŽIOJE IR PABAIGOJE 

 

Įstaigos dalininkas yra Druskininkų mieto savivaldybė, kurios turtinis įnašas yra 391 708 Eur. 2019 

metais Druskininkų savivaldybės turtinis įnašas nepasikeitė. 

  



   
 

 

 

 

 

V. VEIKLOS VERTINIMO RODILIAI PAGAL KURIUOS NUSTATOMA VADOVO 

ALGA 

 

Eil. 

Nr. 
Vertinimo rodiklis 2019 m. 

Absoliutus 

skaičius 
Rodiklio reikšmė 

I. VEIKLOS FINANSINIŲ REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIAI 

1. Finansinis įstaigos veiklos 

rezultatas 

13823 (+)Eur 
Pelnas  

2. Įstaigos sąnaudų darbo 

užmokesčiui dalis 

2339093 Eur  Sudaro 79 proc. metinių 

pagrindinės veiklos pajamų. 

Darbo užmokesčio fondui didinti 

gautos tikslinės lėšos panaudotos 

sveikatos priežiūros specialistų, 

teikiančių asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas, darbo 

užmokesčiui kelti 20 proc. 

3. Įstaigos įšlaidos medikamentams 

dalis  

163165 Eur 
5,4 proc. 

4. Įstaigos sąnaudos valdymo 

išlaidoms 

71891 Eur 
2,44 proc. 

5. Įstaigos finansinių įsipareigojimų 

dalis nuo metinio įstaigos biudžeto 

341867/613337 Absoliutaus likvidumo rodiklis 

0,56 

6. Papildomų finansavimo šaltinių 

pritraukimas 

82 923 Eur 
2,9 proc. 

 

VI.ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS IR ŠIŲ 

LĖŠŲ PANAUDOJIMAS PAGAL EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS. 

 

1. ĮSTAIGOS PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ DETALIZAVIMAS 2018-2019 m. 

 

Pavadinimas 2018 m. 2019 m. Pokytis 

Abs. 

sk. 
% 

Abs.sk

. 
% Abs.sk. % 

Pajamos 27219

01 

100 31203

38 

100 +3984

37 

+14,

64 

Iš PSDF 23398

49 

86,0 26522

85 

85,0 +31243

6 

+13,

35 

Dantų protezavimo 70327 2,6 10976

3 

3,6 +39436 +56,

08 

Kitos 21338

2 

7,8 19770

7 

6,3 -15675 -7,35 

Finansavimo 98343 3,6 16058

3 

5,1 +62240 +63,

29 

Sąnaudos 27043

66 

100 31065

15 

100 +4021

49 

+14,

87 

Darbo užmokestis 16632

37 

61,5 23390

93 

75,3 +67585

6 

+40,

63 

Atskaitymai SODRAI 51494

2 

19,0 41488 1,3 -

473454 

-

1241,2 

Medikamentai 37017 1,4 41910 1,3 +4893 +13,



   
 

 

 

22 

Medicininės priemonės 50828 1,9 61417 2,0 +10589 +20,

83 

Laboratoriniai ir kiti tyrimai 8444 0,3 13830 0,4 +5386 +16,

34 

Transporto išlaikymas 37849 1,4 47257 1,5 +9408 +24,

86 

Maitinimas 54217 2,0 63582 2,0 +9365 +17,

27 

Šildymas 23691 0,9 21202 0,7 -2489 -

10,50 

Elektros energija 12223 0,5 14129 0,4 +1906 +15,

59 

Vanduo ir kanalizacija 4854 0,2 4804 0,2 -50 -1,01 

Ryšiai 8363 0,3 9492 0,3 +1129 +13,

50 

Einamasis remontas 1933 0,1 2438 0,1 +505 +26,

13 

Pagrindinių priemonių 

nusidėvėjimas 

51981 1,9 48338 1,6 -3643 -7,1 

Kitos 10110

4 

3,7 18223

1 

5,9 +81130 +80,

24 

Finansavimo 98343 3,6 16058

3 

5,2 +62240 +63,

29 

Dantų protezų gamyba 35340 1,3 54721 1,8 +19381 +54,

84 

 

Įstaigoje visa buhalterinė apskaita yra kompiuterizuota. Naudojamos buhalterinės apskaitos 

programos moduliai: darbo užmokesčio, ilgalaikio materialiojo turto, kasos, banko finansavimo, 

atsiskaitymų. 

 

2. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ 

PER FINANSINIUS METUS 

 

Įsigytas ilgalaikis turtas Vertė Eur 

Iš viso: 27939 

Medicinos įranga 4220 

Kitas ilgalaikis turtas 23719 

 

3. ĮSTAIGOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS, IŠ JŲ – IŠLAIDOS DARBO 

UŽMOKESČIUI 

 

Pavadinimas 2018 m. 2019 m. Pokytis 

Abs. 

sk. 

% Abs.s

k. 

% Abs.sk. % 

Sąnaudos 27043

66 

100 31065

15 

100 +4021

49 

+14,

87 

Darbo užmokestis 16632

37 

61,5 23390

93 

75,3 +6758

56 

+40,

63 

Atskaitymai SODRAI 51494

2 

19,0 41488 1,3 -

473454 

-

1241,2 

Medikamentai 37017 1,4 41910 1,3 +4893 +13,



   
 

 

 

22 

Medicininės priemonės 50828 1,9 61417 2,0 +1058

9 

+20,

83 

Laboratoriniai ir kiti 

tyrimai 

8444 0,3 13830 0,4 +5386 +16,

34 

Transporto išlaikymas 37849 1,4 47257 1,5 +9408 +24,

86 

Maitinimas 54217 2,0 63582 2,0 +9365 +17,

27 

Šildymas 23691 0,9 21202 0,7 -2489 -

10,50 

Elektros energija 12223 0,5 14129 0,4 +1906 +15,

59 

Vanduo ir kanalizacija 4854 0,2 4804 0,2 -50 -1,01 

Ryšiai 8363 0,3 9492 0,3 +1129 +13,

50 

Einamasis remontas 1933 0,1 2438 0,1 +505 +26,

13 

Pagrindinių priemonių 

nusidėvėjimas 

51981 1,9 48338 1,6 -3643 -7,1 

Kitos 10110

4 

3,7 18223

1 

5,9 +8113

0 

+80,

24 

Finansavimo 98343 3,6 16058

3 

5,2 +6224

0 

+63,

29 

Dantų protezų gamyba 35340 1,3 54721 1,8 +1938

1 

+54,

84 

 

Darbuotojų darbo užmokesčio dinamika 2017-2019 metais 

 

Metai Bendras, Eur Gydytojų, Eur 
Vidurinio med. 

personalo, Eur 

2017 865 1122 816 

2018 995 1368 997 

2019 1458 2234 1315 

 

Įstaigos vidutinis darbuotojų darbo užmokestis ataskaitiniais metais, lyginant su praėjusiais 

padidėjo 6,5 proc.. Gydytojų – 2,5 proc., viduriniojo personalo – 6,5 proc.. Darbuotojams buvo 

išmokami priedai už skatinamąsias paslaugas, prevencinių programų vykdymą ir mokamas 

sveikatos priežiūros paslaugas. 

 

4. ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR 

PABAIGOJE 

 

Darbuotojų skaičius 2018 – 2019 metais 

 

 2018 m. Etatai 2019 m. Etatai 

Gydytojai 33 29,05 30 26,6 

Specialistai su aukštuoju 

universitetiniu išsilavinimu 

10 10 12 11,3 

Specialistai su aukštuoju 

neuniversitetiniu išsilavinimu 

13 12,5 13 12,6 

Specialistai  su spec. viduriniu 54 56 54 54,85 



   
 

 

 

išsilavinimu 

Tarnautojai, ūkio dalis ir kitas 

personalas 

31,9 29 29 28,05 

Viso  141 137,55 138 133,4 

5. ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS 

 

Sąnaudos valdymo išlaidoms 2018 m. Eur 2019 m. 

Eur 

Pokytis +/- 

Eur 

Sąnaudos 139 624 71 891 -67 733 

 

6. DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, IŠLAIDOS VADOVO DARBO 

UŽMOKESČIUI IR KITOMS VADOVO IŠMOKOMS 

 

Direktoriaus  tarnybinis atlyginimas mokamas vadovaujantis Druskininkų savivaldybės mero 

potvarkiu 2019 rugsėjo 30 įsakymu Nr. P5-90 „Dėl Druskininkų savivaldybės viešųjų sveikatos 

priežiūros įstaigų vadovų mėnesinio darbo užmokesčio nustatymo“. Direktoriaus darbo užmokestis 

neišskaičius mokesčių 2019 metais sudarė 31592 Eurų; socialinio draudimo išmokos 553 eurai. 

  



   
 

 

 

7. ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO UŽMOKESTIS 

IR   KITOS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOS 

 

VšĮ Druskininkų PSPC 2019 m. darbo užmokestis įstaigos kolegialių organų nariams nebuvo 

mokamas, kitų išmokų taip pat nebuvo.  

 

8. ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU ĮSTAIGOS DALININKU SUSIJUSIEMS 

ASMENIMS 

 

VšĮ Druskininkų PSPC 2019 m. išlaidų išmokoms su įstaigos dalininku susijusiems asmenims 

nebuvo. 

 

2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ ĮVYKDYMAS 

 

1. Kiekybiniai veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai: 

 

1. Kiekybiniai veiklos vertinimo rodikliai: 

 

1.1. finansinis rezultatas: 13823 Eur pelnas; 

1.2. sąnaudos darbo užmokesčiui buvo 79 proc. nuo pagrindinės veiklos pajamų (normatyvas 

patvirtintas Druskininkų savivaldybės tarybos -80 proc.); 

1.3. iš papildomų finansavimo šaltinių gauta 163532 Eur pajamų; 

1.4. skatinamųjų sveikatos priežiūros paslaugų suteikta už  203988 Eur. 

 

 

2. Veiklos rezultatų kokybiniai vertinimo rodikliai: 

 

2.1. Reguliariai vykdomų pacientų apklausų pagalba nuolat stebimas pasitenkinimas 

įstaigos teikiamomis paslaugomis. Gauti rezultatai panaudojami tobulinant įstaigos kasdieninę 

veiklą. 2019 m. apklausoje dalyvavo 160 respondentų Lyginant su praėjusiais metais pacientų 

pasitenkinimas išliko panašus, t.y. 83 proc. apklaustųjų įstaigos darbą vertino gerai ir labai gerai. 

Pagerėjo registratūros darbo vertinimas. 

2.2. Nebuvo gauta nei vieno pasitvirtinusio skundo. 

2.3. Įstaigoje vykdomos visos korupcijos prevencijos priemonės pagal patvirtintą planą.  

2.4. Nuosekliai plečiamas informacinių technologijų taikymas praktikiniame sveikatos 

priežiūros specialistų darbe. Kompiuterizuotos visos gydytojų bei slaugytojų darbo vietos, technika 

nuolatos atnaujinama. Pacientų sveikatos duomenys (formos E025, E083-1, E106 ir kt.), vis didesne 

apimtimi pildomi elektroniniu būdu ir teikiami į ESPBI IS. Pacientų registracija 100 proc. vykdoma 

elektroninėje erdvėje, E-receptų kompensuojamiems vaistams ir MPP 97,8 proc.. išrašyta 

elektroninių būdu.  

2.5. Paslaugų prienamumas užtikrinamas labai gerai: per teisės aktuose numatytą 7 

dienų laikotarpį pas šeimos gydytoją patenka 93 proc. pacientų. 

 

 

Direktorė           Eglė Matienė 

 

 

 


