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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DRUSKININKŲ PIRMINĖS SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIAUS 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

I. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ, TIKSLUS IR UŽDAVINIUS 

 

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – teikti Druskininkų savivaldybės gyventojams kokybiškas ir saugias 

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

paslaugų prieinamumą. 

 

Vizija: 

 

VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centras – inovatyvi, nuolat tobulėjanti, patraukli pacientams 

ir darbuotojams sveikatos priežiūros įstaiga. 

 

Misija: 

 

Teikti Druskininkų savivaldybės gyventojams ir svečiams kvalifikuotas, saugias ir savalaikes ambulatorines, 

pirminio lygio stacionarines bei skubios pagalbos sveikatos priežiūros paslaugas, efektyviai panaudojant turimus 

išteklius. 

 

Tikslai: 

 

Būti pirmu paciento kontaktu sveikatos sistemoje visais jo amžiaus tarpsniais. Išklausyti, patarti ir padėti 

išspręsti sveikatos problemas. Gydyti remiantis naujausiomis medicinos mokslo žiniomis, sukaupta klinikine 

praktika ir holistiniu požiūriu į žmogų. Nuolatos propaguoti sveiką gyvenimo būdą ir skatinti pacientus rūpintis savo 

sveikata. 

 

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. 

II. VšĮ DRUSKININKŲ PSPC VEIKLOS RODIKLIAI 

Aktuali demografinė situacija 

 

Prisirašiusiųjų prie įstaigos asmenų skaičius 2021 m. pabaigoje pirmą kartą per 10 metų buvo didesnis nei 

praeitais metais ir buvo 16606, iš jų drausti PSD 15938 asmenys, t. y. + 281. Prisirašiusiųjų prie įstaigos asmenų 

skaičius 2020 m. pabaigoje buvo 16325, iš jų drausti PSD 15703 asmenys. Prisirašiusiųjų skaičiaus mažėjimas, buvo 

nuolatinė tendencija jau visą dešimtmetį. Nuo 2011 m. prisirašiusių asmenų nuolatos mažėjo stabiliai apie - 300 per 

metus. Nuo  2019 m. stebimas mažėjimo lėtėjimas ( 2018 m. – 301 asmenys, 2019 m. – 169 asmenys, 2020 m. - 124 

asmenys, 2021 m . + 281 asmuo). Taigi pasiektas vienas iš strateginių tikslų – didinti prisirašiusiųjų skaičių įstaigoje. 

 

Metai 
Prisirašiusiųjų asmenų 

skaičius 
Pokytis 

2011 19317  

2012 19036 -281 

2013 18379 -657 

2014 18018 -361 

2015 17680 -338 

2016 17379 -301 

2017 16926 -453 

2018 16618 -308 

2019 16449 -169 

2020 16325 -124 

2021 16606 +281 

 

 

Gyventojų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 

 

 

 

  

 Iki 1 m. 1 – 4 m. 5 – 6 m. 
7 – 17 

m. 
18 – 49 m. 50 – 65 m. Virš 65 m. 

2021 m. 127 784 387 1756 5791 4097 3664 

2020 m. 143 818 377 1695 5750 3955 3587 

Pokytis -16 -34 +10 +61 +41 +142 +77 



Apsilankymai pas gydytojus 2021 metais 

 

 

Specialistas 

Apsilankymų skaičius 

 

Gydytojų 

apsilankymai 

namuose 

Iš viso 
Tiesioginio 

kontakto 

Nuotolinė 

konsultacija 

Apsilankymai 

dėl ligos 
Profilaktiniai Iš viso 

Bendras 

skaičius 

180259 (+7 

proc.) 

144961 (76 

proc. ) 

35298 (24 

proc.) 

141927 (+ 18 

proc.) 

30912 (-24 

proc.) 

2799 (-37 proc.) 

Šeimos 

gydytojas 

146600 (+17 

proc.) 

115246 (+8 

proc.) 

31354 (+66 

proc.) 

   

Psichiatras 12298 (+ 167 

proc.) 

9651 2647 

Odontologas 11119 (-19 

proc.) 

11119 - 

Akušeris 

ginekologas 
9135 (+41 

proc.) 
7838 1297 

Chirurgas 1107 (+43 

proc) 

1107 - 

 

Per 2021 m. bendrai apsilankymų pirminės sveikatos priežiūros centre padaugėjo 7 proc., daugiausiai pas 

gydytojus psichiatrus -  beveik du kartus. Šeimos gydytojo konsultacijų bendrai padaugėjo 17 proc. Tiesioginio 

kontakto šeimos gydytojų apsilankymų padaugėjo 9137 vizitais, kas sudaro 8 proc. padidėjimą. Apsilankymų dėl 

ligos padaugėjo 18 proc., o profilaktinių sumažėjo 24 proc. 

 

Gyventojų sergamumas 2021 metais 

 

1. Sergamumas kardiovaskulinės sistemos ligomis  

 

Dėl kraujotakos sistemos ligų stebimi 2299 (2020 m. 1963 ) asmenys, iš kurių 557 (2020 m. 508) serga 

išemine širdies liga.  

 

2. Sergamumas endokrininėmis ligomis  

 

Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos 893 (2020 m. 784) asmenys, iš jų cukrinis diabetas - 376 

(2020 m. 305). 

 

3. Sergamumas onkologinėmis ligomis 

 

Dispanserizuoti dėl onkologinių ligų 2021 metais buvo 287 (2020m. buvo 247) asmenys. Sumažėjo bendras 

sergamumas, tačiau padidėjo naujai diagnozuotų atvejų skaičius. 

- Naujai diagnozuoti – 30; 

- 11  ankstyvoje stadijoje. 

 

4. Sergamumas psichikos ligomis 

 

Psichikos sveikatos centro įskaitoje dispanserinėje ir konsultacinėje priežiūroje įrašyti 711 (2020 -659) 

asmenų iš jų 53 vaikai ( 2020 - 31 vaikų). Naujai įrašyti 53 asmenys, 8 išrašyti. 

Psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant psichoaktyviąsias medžiagas - 348 (2019 m.- 397) 

- Opioidų priklausomybė 22 (24); 



- Naujai nustatytas atvejis 0;  

- Metadono programoje dalyvauja 6 asmenys (8); 

 

Imunoprofilaktika 

 

Vakcinacija pagal patvirtintą Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių 

 

Viso pagal amžių reikėjo paskiepyti 1286  vaikus, paskiepyta 1256, tai yra  97 proc.  
 

Vaikų  amžius Vaikų sk. amžiaus grupėje/vakcinuota Imunizacijos procentas 

Iki 1 metų 127/127 100 

1 metų 147/143 97 

2 metų 163/158 97 

6 metų 207/201 97 

15 metų 209/202 96 

16 metų 228/224 98 

17 metų  205/201 98 

Viso: 1286/1256 97 

 

Rizikos grupių asmenų vakcinacija, apmokama iš PSDF  

 

Vakcina Paskiepytų asmenų skaičius  Panaudota PSDF 

kompensuojamų vakcinų 

Pneumokokinė infekcija 102 89 

Gripo 988 918 

B tipo meningokokinė infekcija 284 284 

Žmogaus papilomos viruso infekcija 116 114 

 

Mokama vakcinacija 

 

Susirgimas Paskiepytų asmenų skaičius  

2020 2021 

Gripas 146 88 

Vėjaraupiai 4 - 

Hepatitas A 6 1 

Erkinis encefalitas 2137 2466 

Geltonasis drugys 2 - 

Vidurių šiltinė 2 - 

B tipo meningokokinė infekcija 28 - 

Žmogaus papilomos viruso infekcija 3 2 

 

COVID 19 vakcinacija 2021 m. 

 

VAKCINA I dozė II dozė III dozė VISO 
COMIRNATY 5551 5355 5181 16087 

MODERNA 635 608 280 1523 

JANSSEN 1562 148 - 1710 

SPIKEVAX 120 492 - 612 

VISO 7888 6603 5461 19952 

 



Prevencinių programų finansuojamų iš PSDF vykdymo intensyvumas 

 

Programos 

pavadinimas 

Programoje 

dalyvavusių 

asmenų  

skaičius 2019 

m. 

Programoje 

dalyvavusių 

asmenų  

skaičius 2020 

m. 

Programoje 

dalyvavusių 

asmenų 

skaičius 2021 

m. 

Programoje 

dalyvavusių 

asmenų 

procentas 

nuo visų 

galinčių 

dalyvauti 

2020 m. 

Programoje 

dalyvavusių 

asmenų 

procentas 

nuo visų 

galinčių 

dalyvauti 

2021 m. 

Pokytis 

proc. 

Širdies ir 

kraujagyslių 

ligų 

prevencinė 

programa  

1503 969 1279 27,96 proc. 36,91 proc. +8,95 

Gimdos 

kaklelio vėžio 

ankstyvosios 

diagnostikos 

programa 

808 471 746 38,54 proc. 40,02 proc. +1,48 

Krūties vėžio 

ankstyvosios 

diagnostikos 

programa 

631 450 724 34,17 54,8 proc. +20,63 

Priešinės 

liaukos vėžio 

ankstyvosios 

diagnostikos 

programa 

479 214 299 24,2 - 

TLK 

nepateikia 

duomenų 

Storosios 

žarnos vėžio 

ankstyvosios 

diagnostikos 

programa 

1380 669 1299 24,68 proc. 47,56 proc. +22,88 

 

Prevencinių programų vykdymas išliko sumažėjęs lyginant su skaičiais prieš pandemiją, tačiau yra beveik 

netoli keliose programose, o mamografijos prevencinėje programoje jis net gi didesnis. 

 

Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa 

 

Silantinėmis medžiagomis padengta 899 (2020 m. 603) vaikams, 2406 ( 2020 m. – 1486) dantys. Lyginant 

su 2020 metais paslaugų suteikta 33 proc. daugiau ir pasiektas priešpandeminis lygis. Detalizacija lentelėje: 

 

1 dantis 2 dantys 3 dantys 4 dantys 

277  vaikams 255  vaikams  159  vaikams 208  vaikams 

 

Projektai, finansuojami iš ES struktūrinių ar kitų fondų lėšų 
 

• Įvykdytas  ES lėšomis finansuojamas projektas  Nr. 08.1.3-CPVA-R-609-11-0007 „Pirminės 

asmens sveikatos priežiūros kokybės ir prieinamumo gerinimas Druskininkų savivaldybėje“ Vertė 151 267 

Eur; DPSPC 139 002 (Savas įnašas 12 265 Eur). 

 

Projekto metu atnaujinta įstaigos infrastruktūra, suremontuota 346,02 kv. m. pirminės ambulatorinės 

asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimui naudojamų patalpų, adresu M. K. Čiurlionio g. 82.; įsigyta 

medicinos įrangos už 55890,47 Eur , taip pat, kartu su APVA parama įsigyti du elektromobiliai RENAULT 



ZOE 80 KW, skirti šeimos gydytojo komandai teikti paslaugas pacientų namuose. Per metus tai leido 

sutaupyti apie 1000 Eur sąnaudų.  

• 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“. Vertė 258 973 Eur; DPSPC 158 972 Eur (15897 

savo įnašas). 
 

Projektas pradėtas vykdyti 2020 m. pabaigoje. Atlikti remonto darbai; įsigyta moderni odontologinė 

aparatūra, monitorius defibriliatorius. Įgyvendinant projektą  VšĮ Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros 

centre suremontuotos ginekologijos kabineto bei dviejų odontologinių kabinetų patalpos (iš viso apie 86 kv. 

m.), pritaikant juos žmonėms su judėjimo negalia; įsigyta visa projekte numatyta įranga (odontologo darbo 

vietos įranga – 1 komplektas, defibriliatorius-monitorius, kompiuterinė įranga), įsigytas neįgaliųjų 

transportavimui pritaikytas mikroautobusas Renault Trafic ir pradėtos teikti pavėžėjimo paslaugos į įstaigą 

ir atgal namus projekto tikslinės grupės žmonėms. 

Organiziuoti ir įvyko 8 seminarai visuomenei aktualiomis sveikatos temomis:Ligų prevencija; 

Kraujotakos sistemos ligos, pagrindiniai rizikos veiksniai, efektyvus jų valdymas; Esminiai sveikatos 

sutrikimai, jų simptomai ir skubi pagalba; Efektyvi slaugomų pacientų priežiūra. Parengtos informacinės 

brošiūros minėtomis temomis. Bendradarbiaujant su Druskininkų M.K.Čiurlionio meno mokykla 

suorganizuotas vaikų meno konkursas „Sveikata mene“, siekiant netradiciniu būdu atkreipti visuomenės 

dėmesį į sveikatos išsaugojimo ir tausojimo svarbą. 

 

• Vykdomas ES lėšomis finansuojamas projektas NR. Nr. 08.4.2- ESFA-K-616-01-0009 

„Integruotos sveikatos priežiūros modelio pritaikymas poliligotų pacientų sveikatos priežiūrai pirminėje 

grandyje“. Vertė 912 180 Eur, DPSPC 194 828 Eur. 

 

I. Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos kartu su partneriais įgyvendino jungtinės veiklos 

projektą „Gerųjų praktikų taikymas sergantiems lėtinėmis ligomis“ (CHRODIS PLUS), kurio metu sukūrė 

poliligotų pacientų sveikatos priežiūros sistemą, kuri gali būti taikoma visoje Europoje (Palmer et al. Health 

Policy 2018) - individualų poliligoto paciento sveikatos priežiūros planą (IPPSPP). Šis modelis apibrėžia 

šešiolika komponenčių iš penkių sričių: priežiūros teikimo poliligotiems pacientams, konsultacinės sistemos 

specialistams, pagalbos pacientui ir šeimai padėti įsisavinti ar pagerinti savipriežiūrą, informacinių sistemų 

ir technologijų bei socialinių ir bendruomenės (visuomenės) išteklių. IPPSPP turi būti patikrintas praktiškai 

ir patvirtintas skirtingose Europos sveikatos priežiūros įstaigose. 

 

II. Projekto tikslas – išbandyti inovatyvų paslaugų teikimo modelį dviem ir daugiau ligų sergančių 

pacientų gydymui. Projekte būtent šio CHRODIS PLUS modelio pagrindu Vilniaus universiteto ligoninės 

Santaros klinikų, Druskininkų PSPC, Pakruojo PSPC ir Aukštadvario PSPC išbandomas modelis, kurį sudaro 

šios sekcijos: 

a. Sergančių dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis pacientų priežiūra; 

b. Konsultacinė sistema specialistams;  

c. Pagalba pacientui ir šeimai įsisavinti ir pagerinti savipriežiūrą. 

 

• Baigtas  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" .Vertė 5700 Eur.  

 

• Projektas pagal Klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos 

išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios 

(įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, 

savivaldybėms, tradicinėms religinėms  bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrams“. Buvo 



gauta 65235,00 Eur subsidija energetikos sistemos pertvarkai pagrindiniame įstaigos pastate M. 

K.Čiurlionio 82, įsigyjant elektros energiją iš Saulės parkų.  

 

Įsigytas saulės 57,6 kW galingumo saulės parkas esantis Šiaulių raj., Kuršėnų sen.. Skaičiuojama, 

kad atsiperkamumas su subsidija bus 2 metai, pradedant nuo 2022 metų.  

 

• Projektas pagal Klimato kaitos programos finansavimo priemonę „Atsinaujinančių energijos 

išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios 

(įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, 

savivaldybėms, tradicinėms religinėms  bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrams“. Paraiška 

teikta pastato, esančio Sveikatos g. 30A energetikos sistemos pertvarkai. Gauta 14 374,99 Eur subsidija 

energetikos sistemos pertvarkai įsigyjant elektros energiją iš Saulės parkų.  

 

 

Savivaldybės finansuojami visuomenės sveikatos projektai: 

 

a. „GMP paslaugų kokybės gerinimas“. Finansavimas 8110 Eur. Projekto metu buvo atnaujintos GMP 

dirbančio medicinos personalo žinios Krizių tyrimų Centro organizuojamuose „Specializuotos 

reanimacinės pagalbos“ bei „Skubiosios medicinos pagalbos vaikams“ kursuose.  

 

b. „Socialiai pažeidžiamų grupių asmenų pavėžėjimas į ASPĮ. Finansavimas 4260 Eur. Projekto metu gydymo 

įstaigoje teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, įskaitant ir vakcinacijos centrą lengviau pasiekti galėjo 

245 asmenys, iš kurių 68 neįgalieji, turintys savarankiško judėjimo sutrikimų ir 177 vyresnio amžiaus 

asmenys, turintys savarankiško judėjimo sutrikimų.  

 

c. „Ankstyvosios korekcijos programa”. Finansavimas 4170 Eur. Programa skirta ankstyvojo amžiaus 

vaikams turintiems raidos sutrikimų rizikos faktorių. Konsultuoti vaikų neurologo ir logoterapeuto. Vyko 

užsiėmimai su kineziterapeute ir logoterapeute. Mamos apmokytos kineziterapijos pratimų, mankštos. 

Nuo 2021 liepos iki gruodžio programoje dalyvauti atrinkti 80 vaikų; atliktos 1460 kineziterapeuto 

procedūros, suteikta 80 logoterapeuto konsultacijų.  

 

VšĮ DRUSKININKŲ PSPC PADALINIŲ 2021 VEIKLOS RODIKLIAI 

 

Greitosios medicinos pagalbos padalinys 

 

Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto buvo finansuojama 1,98 ir 0,02 brigados PSPC lėšomis:  

pažangaus gaivinimo. 

2021 metais greitosios medicinos pagalbos padalinyje dirbo 18 darbuotojų, kurie dalinosi 20,45 etatinį krūvį. 

Etatinė struktūra 2021 m. : 

 

- 10 et. bendrosios praktikos slaugytojos; 

- 0,5 et. slaugos administratorės; 

- 0,5 et. paramediko; 

- 5,3 et. vairuotojo – paramediko; 

-  4,15 et. vairuotojo; 

2021 m. net 81 proc. padaugėjo pervežimų į kitas ASPĮ. Per metus 442 atvejais. Daugiausia į Alytaus V. 

Kudirkos ligoninę.  

Viso GMP  iškvietimų. Iš PSDF apmokami 91 proc. atvejų.  Dėl ūmių būklių pagalba kviesta 73 proc. atvejų, 

( pagal rezultatą), tačiau skubūs kvietimai sudarė 76 proc. 

Skubių kvietimų įvykdymo laikas atitiko nustatytus reikalavimus mieste  - 87 proc. (2020 m. 93 proc.) atvejų, 

kaime - 81 proc. (2020 m. 80 proc.) atvejų.  Šis rodiklis ženkliai pablogėjo, tačiau tai paaiškinama 81 proc. išaugusiu 

pervežimų skaičiumi, kuomet viena brigada beveik nuolatos yra išvykusi, kita nesuspėja teikti pagalbos taip, kaip 

anksčiau.  

 



Į VšĮ Druskininkų ligoninę atvežti 42 proc. visų kvietimų, kas yra 5 proc. mažiau nei  2020 m. Tai sudaro 56 

proc. nuo visų ūmių būklių, kuriose teikė pagalbą GMP brigados, t. y. netoli pusės atvejų pagalba ūmių būklių 

suteikiama namuose, netransportuojant paciento  

2021 m. suteikta daugiau GMP paslaugų gimdyvėms ir vaikams. 

 

 

GMP kvietimų struktūra 2021 m. 

 

GMP kvietimai 2020 metai 2021 metai Pastabos 

Kvietimai apmokami iš PSDF biudžeto 

lėšų 
4929 5507  

Kvietimai neapmojami iš PSDF 

biudžeto lėšų 
278 512 +46 proc. 

Kaimo vietovėje 1381 133  

Melagingi kvietimai 99 113 +14 proc. 

Atvežti į stacionarą 

2461 2530 

Į stacionarą atvežti 42 proc. 

visų kvietimų, t. y. 5 proc. 

mažiau nei pernai 

Pagalba vaikams 242 371  

Pervežimai į kitas ASPĮ 577 975  

Ūmūs susirgimai ir būklės 4082 4555  

Nelaimingi atsitikimai 515 621  

Pacientų pervežimai 580 805  

Gimdyvių pervežimai 24 26  

Nėštumo ir pogimdyminio laikotarpio 

patologijos 
6 12  

Viso: 5207 6019 +14 proc. 

 

GMP kvietimų vykdymo greitis 2021 m. 

 

 

 
 

Mieste 

Kaime ir miestelyje, 

turinčiame mažiau kaip 4000 

gyventojų 
 

 

Viso 
Iki 15 min. 

Nuo 16 

min. 
Viso 

Iki 25 

min. 

Nuo 26 

min. 
Viso 

Įvykdyti skubūs 

kvietimai 
2349 288 2637 996 222 1218 3855 

Įvykdyti atidedami 

kvietimai 
1749 415 2164 

 

Pervežimai į kitas stacionarines ASPĮ 2021 metais 

 

Įstaiga į kurią pervežta 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Alytaus V. Kudirkos 

apskrities ligoninė 
121 163 303 592 

Vilniaus ASPĮ 71 122 109 183 

Respublikinė Vilniaus 

psichiatrijos ligoninė 
70 62 52 64 

Kauno ASPĮ 44 61 69 124 

Viso: 306 408 533 963 

 
Su pervežimais ir aptarnautais kvietimais Lazdijų bei Varėnos rajonais viso 1145. 

GMP brigada vyko į kitas savivaldybes aptarnauti kvietimų: 

• Lazdijų rajono savivaldybę – 55; 

• Varėnos rajono savivaldybę – 137. 



2021 metus tokios situacijos, kuomet Druskinkuose dirbo 1 GMP brigada truko 2356,46 val – 98 paras. 

Abi brigados buvo išvykusios iš miesto – 224,24 val. arba 9,3 paros.  

Tokiais atvejais dispečerinė perduoda kvietimą arčiausiai esančiai kito miesto brigadai, tačiau tai yra 

papildomas laikas, kol atvyksta suteikti pagalbos. 

 

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 

 

2021 metais skyriuje gydėsi 148 pacientai, iš jų: 

• 76 miesto gyventojas (52,8 proc.); 

• 68 kaimo gyventojai (47,2 proc.). 

Statistiniai duomenys pateikiami lentelėje: 

 

Eil. Nr. Rodikliai 2020 m. 2021m. 

1. Vidutinė gulėjimo trumė 86,5 91,46 

2. 

Lovos funkcionavimas 

(lovos užimtumas dienomis per 

metus) 

282 262 

3. 

Lovos apyvarta 

(ligonių skaičius lovoje per 

metus) 

3,3 2,87 

4. Gydytų asmenų skaičius 148 144 

5. Išrašytų asmenų skaičius 99 72 

6. Mirusių ligonių skaičius 28 40 

7. Lovadieniai 10985 10244 

8. Letališkumas 22,0% 35,7% 

9. 
Perkeltų ligonių skaičius į kt. 

stacionarus 
9 10 

 

Gydytų asmenų skaičius nežymiai mažesnis nei 2020 metais.  

Vidutinė gulėjimo trukmė ir lovos funkcionavimas bei apyvarta lyginant su 2020 metais šiek tiek pakito: lovos 

apyvarta sumažėjo, nes ligoniai gulėjo ilgiau. 

Paliatyviosios slaugos lovose gydėsi 18 ligonių (259 lovadienius).  

Pagal ligos sunkumo ir sudėtingumo kodavimą, skyriuje gydėsi 100 proc. labai sunkių ligonių, kurie savęs 

neapsitarnauja.   

Susirgimų struktūroje dominuoja nervų sistemos ligos,širdies ir kraujagyslių ligos, lūžiai, onkologija ir kt. 2021  m. 

už savas ar kitų institucijų lėšas skyriuje gydėsi 5 pacientai (2020 m. - 3), jų gydymas sudarė 87 lovadienius.  



 

 

 

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. 

 
2021 m. Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros centro Psichikos dienos stacionare gydėsi 95 (2020  m. 

75) pacientai. Bendras stacionare praleistų dienų skaičius – 1170. Pacientai nukreipti į dienos stacionarą iš 

ambulatorinės grandies – 67, iš psichiatrijos stacionarų (iš RVPL) – 7. Nedarbingumo pažymėjimai išduoti 22 ligonių, 

bendras nedarbingumo dienų skaičius -  374 dienos.  

 

Viečiūnų ambulatorija 

 

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

asmenų skaičiaus mažėjimo optimizuoti 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 
2019 2020 2021 

Prisirašiusių skaičius 923 941 903 - 

Iš jų vaikų iki 18 m. 75 76 68 - 

Apsilankymai pas šeimos 

gydytoją 

5930 7304 7710 3052 apsil. Nuotolinė 

paslauga 3665,4658 apsil. 

Tiesiog. 

Apsilankymai pas gyd. 

odontologą 

4239 3167 3604  

Viso apsilankymų 11945 10471 11314  

Vizitai į namus dėl ligos 149 247 246  

 
*prisirašiusių asmenų skaičius išliko tas pats, padaugėjo apsilankymų pas šeimos gydytoją, šiek tiek sumažėjo 

odontologijos paslaugų skaičius. 

 

 

Leipalingio ambulatorija 

 

Skyriuje dirbo 7 darbuotojai, kurie dalijasi 6,3 etatų darbo krūvį. Per metus ambulatorijoje darbuotojų 

skaičius nesikeitė, sumažėjo 0,1 gydytojo etato, tačiau įdarbinome jauną šeimos gydytoją Struktūra: 

 

- 1,0 et. šeimos gydytojas -vedėjas; 

- 0,6 et. šeimos gydytojas; 

- 0,6 et. gydytojas odontologas; 

- 2, 0 et. bendruomenės slaugytoja; 

- 1,0 et. slaugytojos padėjėja; 

- 1,0 et. vairuotojas; 

 

Veiklos rodikliai*  

 

Rodiklis 
Metai 

Pastabos 
2019 2020 2021 

Prisirašiusių skaičius 1893 1856 1818 Sumažėjo 

Iš jų vaikų iki 18 m. 359 349 332  

Apsilankymai pas šeimos 

gydytoją 
9618 13350 13500 +2 proc. 

Apsilankymai pas gyd. 

odontologą 
2710 2251 3165 +46 proc. 

Viso apsilankymų 16575 15601 16665  

Vizitai į namus dėl ligos 2191 749 499 -44 proc. 

 
 

*Per 2021 metus Leipalingio ambulatorijoje pacientų skaičius išliko beveik nepakitęs. Apsilankymų 

(įskaitant ir nuotolines konsultacijas) pas šeimos gydytoją skaičius padidėjo 2 proc. pas gydytoją odontologą 

apsilankymų padidėjo  net 46 proc. 

 

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. 2021 metais 

Druskininkų savivaldybės turtinis įnašas nepasikeitė. 

 



ĮSTAIGOS VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIŲ REIKŠMĖS 

 

Eil. 

Nr. 
Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai (toliau – rodiklis) 

Pirminio lygio asmens 

sveikatos priežiūros 

paslaugas teikiančios 

LNSS viešosios įstaigos 

(išskyrus nurodytas šios 

lentelės 3–5 

skiltyse)**** 

VŠĮ 

Druskininkų 

pirminės 

sveikatos 

priežiūros 

centras 

Siektina reikšmė Faktinė reikšmė 

1 2 3 4 

I Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai: 

1. 

Įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų ataskaitoje 

nurodytas pajamų ir sąnaudų skirtumas (grynasis 

perviršis ar deficitas) 

Būti nenuostolingai 113828 Eur 

2. Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis 

Valstybės institucijoms 

skyrus papildomų PSDF 

biudžeto lėšų asmens 

sveikatos priežiūros 

paslaugoms apmokėti ir 

rekomendavus jas 

nukreipti sveikatos 

priežiūros specialistų 

darbo užmokesčiui 

didinti, ne mažiau kaip 80 

proc. nurodytų lėšų 

panaudojamos darbo 

užmokesčiui didinti 

83 proc. 

3. 
Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis 

  

Įstaigos sąnaudų valdymo 

išlaidoms dalis ne 

daugiau kaip 7,00proc. 

3,0 proc. 

4. 
Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio 

įstaigos biudžeto 

Įsipareigojimų 

koeficientas ne didesnis 

kaip 0,10 proc. 

0,16 

II Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai: 

1. 

Įstaigoje taikomos kovos su korupcija priemonės, 

numatytos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamoje 

Sveikatos priežiūros srities korupcijos prevencijos 

programoje 

Suteiktas Skaidrios 

asmens sveikatos 

priežiūros įstaigos vardas 

Suteiktas 

2. 

Informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis 

(pacientų elektroninės registracijos sistema, įstaigos 

interneto svetainės išsamumas, darbuotojų darbo 

krūvio apskaita, įstaigos dalyvavimas elektroninėje 

sveikatos sistemoje mastas) 

1. ASPĮ, išrašant e. 

receptus, vaistų sąveikų 

tikrinimo funkcionalumas 

naudojamas visa 

apimtimi. 

2. ASPĮ yra IPR IS 

dalyvis. 

3. Ne mažiau kaip 98 

proc. visų E063 išrašoma 

el. būdu. 

4. Patvirtinta ASPĮ 

naudojamos informacinės 

sistemos infrastruktūros 

saugumo dokumentacija 

1. ASPĮ, 

išrašant e. 

receptus, vaistų 

sąveikų 

tikrinimo 

funkcionalumas 

naudojamas 

visa apimtimi. 

2. ASPĮ yra 

IPR IS dalyvis. 

3. 100 proc. 

visų E063 

išrašoma el. 

būdu. 

4. Patvirtinta 

ASPĮ 



naudojamos 

informacinės 

sistemos 

infrastruktūros 

saugumo 

dokumentacija 

 

 

III Papildomi veiklos rezultatų vertinimo rodikliai: 

1. Kritinis likvidumo rodiklis Ne mažiau kaip 0,8 1,0 

2. Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius Ne mažiau kaip 1 1 

Iš viso: 

INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ PER FINANSINIUS 

METUS 

 

Turto grupė 2020 m., Eur 2021 m., Eur 2021/2020 

pokytis, Eur 

Medicinos įranga 56419 44005 -12414 

Saulės energetika 0 37958 +37958 

Transporto priemonės 75280 0 -75280 

Baldai ir biuro įranga 34559 30129 -4430 

Kitas ilgalaikis materialus turtas 0 3875 -3875 

Iš viso: 166258 115967 -50291 

 

ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS IR ŠIŲ LĖŠŲ 

PANAUDOJIMAS PAGAL EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS 

Įstaigos pajamų ir sąnaudų detalizavimas 

2020-2021 metais 

 

Pavadinimas 2020 m. 2021 m. Pokytis 

Abs. sk. % Abs.sk. % Abs.sk. % 

Pajamos 3563462 100 4702722 100 +1139260 +32,0 

Iš PSDF 3003793 84,3 3300660 70,1 +296867 +9,9 

Dantų protezavimo 77337 2,2 101176 2,2 +23839 +30,8 

Kitos 195799 5,5 158651 3,4 -37148 -23,4 

Finansavimo 286533 8,0 1142235 24,3 +855702 +398,6 

Sąnaudos 3555543 100 4588904 100 +1033361 +29,1 

Darbo užmokestis 2615328 73,6 2783699 60,7 +168371 +6,4 

Atskaitymai SODRAI 46366 1,3 48840 1,1 +2474 +5,3 

Medikamentai 57228 1,6 47988 1,0 -9240 -19,3 

Medicininės priemonės 56590 1,6 38270 0,8 -18320 -47,9 

Laboratoriniai ir kiti tyrimai 9283 0,3 24975 0,5 +15692 +169,0 

Transporto išlaikymas 37329 1,1 38582 0,8 +1253 +3,4 

Maitinimas 57957 1,6 56896 1,2 -1062 -1,8 

Šildymas 18336 0,5 24120 0,5 +5784 +31,5 

Elektros energija 15515 0,4 15936 0,3 +421 +2,7 

Vanduo ir kanalizacija 4609 0,1 4607 0.1 -2 0 

Ryšiai 9526 0,3 9548 0,2 +22 +0,2 

Einamasis remontas 11440 0,3 3023 0,1 -8417 -278,4 



Pagrindinių priemonių 

nusidėvėjimas 

58732 1,7 58883 1,3 +151 +0,3 

Kitos 232201 6,5 290712 6,3 +58511 +25,2 

Finansavimo 286533 8,0 1103241 24,0 +816708 +285,0 

Dantų protezų gamyba 38570 1,1 49584 1,1 +11014 +28,6 

 

 

Įstaigos papildomų pajamų detalizavimas 

2020-2021 metais 

 
 

Papildomi finansavimo šaltiniai (detalizuoti) 2020 m., Eur 2021 m., Eur 

2021/2020 

pokytis, 

Eur 

Paslaugų gerinimo projektas 121 763 59 654 -62 109 

LT-BY projektas 72 018 35 984 -36034 

SANTAROS projektas 50 328 57 908 +7 580 

Klimato kaitos projektas(elektromobilis) 0 8 000 +8000 

Savivaldybės  projektai 4 350 16 540 +12190 

Iš viso: 183 649 178 086 -5563 

 

 

Įstaigos sąnaudų detalizavimas 

2020-2021 metais 

 

Pavadinimas 2020 m. 2021 m. Pokytis 

Abs. sk. % Abs.sk. % Abs.sk. % 

Sąnaudos 3555543 100 4588904 100 +1033361 +29,1 

Darbo užmokestis 2615328 73,6 2783699 60,7 +168371 +6,4 

Atskaitymai SODRAI 46366 1,3 48840 1,1 +2474 +5,3 

Medikamentai 57228 1,6 47988 1,0 -9240 -19,3 

Medicininės priemonės 56590 1,6 38270 0,8 -18320 -47,9 

Laboratoriniai ir kiti tyrimai 9283 0,3 24975 0,5 +15692 +169,0 

Transporto išlaikymas 37329 1,1 38582 0,8 +1253 +3,4 

Maitinimas 57957 1,6 56896 1,2 -1062 -1,8 

Šildymas 18336 0,5 24120 0,5 +5784 +31,5 

Elektros energija 15515 0,4 15936 0,3 +421 +2,7 

Vanduo ir kanalizacija 4609 0,1 4607 0,1 -2 0 

Ryšiai 9526 0,3 9548 0,2 +22 +0,2 

Einamasis remontas 11440 0,3 3023 0,1 -8417 -278,4 

Pagrindinių priemonių 

nusidėvėjimas 

58732 1,7 58883 1,3 +151 +0,3 

Kitos 232201 6,5 290712 6,3 +58511 +25,2 

Finansavimo 286533 8,0 1103241 24,0 +816708 +285,0 

Dantų protezų gamyba 38570 1,1 49584 1,1 +11014 +28,6 

 

Darbuotojų darbo užmokesčio dinamika 2019-2021 metais 

 

Darbuotojų kategorijos Vidutinis priskaičiuotas darbo užmokestis 1 etatui, 

Eur 



2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Gydytojai 2234 2758 3017 

Slaugytojai 1315 1728 2079 

Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas 

1064 1091 1263 

Kitas personalas 960 1165 1345 

Administracija 1650 1814 2094 

 

Įstaigos vidutinis darbuotojų darbo užmokestis ataskaitiniais metais, lyginant su praėjusiais padidėjo 23,5 

proc.t.t. gydytojų – 23,5 proc., slaugytojų -31,3 proc.. Darbuotojams buvo išmokami priedai už skatinamąsias 

paslaugas, prevencinių programų vykdymą ir mokamas sveikatos priežiūros paslaugas. 

Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms 

 

Sąnaudos valdymo išlaidoms 2020 m., Eur 2021 m., Eur Pokytis +/- Eur 

Sąnaudos 113602 136122 +22520 

 

Sąnaudos valdymo išlaidoms 2021 metais padidėjo 20 procentiniais punktais dėl atlyginimų augimo. 

Darbuotojų skaičius 2020 – 2021 metais 

 

 

DUOMENYS APIE ĮSTAIGOS VADOVĄ, IŠLAIDOS VADOVO DARBO UŽMOKESČIUI IR KITOMS 

VADOVO IŠMOKOMS. 

 

Direktoriaus tarnybinis atlyginimas mokamas vadovaujantis Druskininkų savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2021-04-01 įsakymu Nr. T1-46 ,,Dėl viešosios įstaigos Druskininkų pirminės sveikatos priežiūros 

centro direktoriaus mėnesinės algos nustatymo“. Direktoriaus darbo užmokestis neišskaičius mokesčių 2021 metais 

sudarė 52552 eurų; socialinio draudimo išmokos 930 eurus. 

 

ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO UŽMOKESTIS IR   KITOS 

ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOS 
 

VšĮ Druskininkų PSPC  2021 m. darbo užmokestis įstaigos kolegialių organų nariams nebuvo mokamas, 

kitų išmokų taip pat nebuvo.  

 

ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU ĮSTAIGOS DALININKU SUSIJUSIEMS ASMENIMS 

 

VšĮ Druskininkų PSPC 2021 m. išlaidų išmokoms su įstaigos dalininku susijusiems asmenims nebuvo.  

 

ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO UŽMOKESTIS IR KITOS 

ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOS 

 

 2020 m. Etatai 2021 m. Etatai 

Gydytojai 32 25,1 31 25,4 

Specialistai su aukštuoju universitetiniu 

išsilavinimu 

15 12,55 13 11 

Specialistai su aukštuoju neuniversitetiniu 

išsilavinimu 

16 15,4 21 20,15 

Specialistai  su spec. viduriniu išsilavinimu 51 50,95 52 53,45 

Tarnautojai, ūkio dalis ir kitas personalas 27 26,3 26 24,65 

Viso: 141 130,3 143 134,65 



VšĮ Druskininkų PSPC 2021 m. darbo užmokestis įstaigos kolegialių organų nariams nebuvo mokamas, kitų 

išmokų taip pat nebuvo.  

 

ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU ĮSTAIGOS DALININKU SUSIJUSIEMS ASMENIMS 

 

VšĮ Druskininkų PSPC 2021 m. išlaidų išmokoms su įstaigos dalininku susijusiems asmenims nebuvo. 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


