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ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PIRMINĖS SVEIKATOS 
PRIEŽIŪROS CENTRO 2013 METŲ VADOVO ATASKAITA 

 
2014-04-11 Nr. S-143  

Zarasai 
 

1. ĮSTAIGOS VADOVAI IR ĮSTAIGOS VEIKLA 2013 METAIS 
 

Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pirminės sveikatos priežiūros centras 
(toliau – Zarasų PSPC) įsteigtas 1997 m. spalio 1 d. Zarasų rajono tarybos 1997 m. rugsėjo 25 d. 
sprendimu Nr. 52 ir jos dalininkas metų pradžioje ir pabaigoje yra Zarasų rajono savivaldybės 
taryba.        

2013 m. pirmąjį pusmetį įstaigai vadovavo Dalė Muraškienė. Įstaigos vadovo 
pareigas Dalė Muraškienė ėjo nuo 1997 m. Dalė Muraškienė turi aukštąjį medicininį išsilavinimą, 
1999 m. lapkričio 9 d. atestuota vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 1999-04-16 įsakymu 
Nr. 170, 2 priedu. Atestavimo komisijos sprendimas - direktorė tinka eiti pareigas. Paskutinių 5 m. 
bėgyje direktorė kėlė kvalifikaciją vadovavimo klausimais. 

Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. liepos 5 d. sprendimu Nr. T-140 nuo 
2013 m. liepos 8 d. įstaigos direktoriumi penkerių metų kadencijai paskirtas Audronis 
Barisevičius, kurio įsilavinimas aukštasis. 1980 m. baigė Kauno medicinos institutą ir įgijo 
gydytojo chirurgo profesinę kvalifikaciją. Yra dirbęs Zarasų rajono savivaldybės gydytoju.  

Užtikrinant įstaigos veiklą, numatytų veiklos užduočių įgyvendinimą, teikiamų 
paslaugų kokybę, bei jų suteikimą laiku, direktorius darbe vadovavosi įstatymais, teisės aktais, 
įstaigos įstatais. Direktorius atstovavo įstaigą bendraujant su fiziniais ir juridiniais asmenimis, 
valdžios institucijomis, sudarė įstaigos vardu sandorius, užtikrino įstaigos turto racionalų, 
ekonomišką, bei efektyvų panaudojimą ir jo apsaugą, užtikrino įstaigos dokumentų valdymą 
įstatymų nustatyta tvarka ir kitos informacijos apie įstaigą saugojimą, užtikrino įstaigos finansinę 
kontrolę. 

Direktorius savo veikloje įgyvendino rajono vietos savivaldos institucijų 
sprendimus ir kitus įpareigojančius teisės aktus. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo 
kodekso ir kitų teisės aktų nuostatomis vykdė įstaigos darbuotojų priėmimą ir atleidimą iš darbo, 
tvirtino darbuotojų pareiginių aprašymus ir kitus įstaigos vidaus tvarkomuosius dokumentus. Per 
2013 m. išleista direktoriaus įsakymų: personalo klausimais - 258, komandiruočių - 24, atostogų - 
144, veiklos – 69. 

Pažymėtina, kad per trečiąjį ir ketvirtąjį 2013 m. pavyko stabilizuoti įstaigos 
finansinę situaciją ir metus baigti pelningai. Taip pat atkreiptinas dėmesys, kad 2013 m. parengta 
ir steigėjui pateiktas naujos įstaigos struktūros projektas, taip pat patvirtinta nauja įstaigos 
darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka, nauja pacientų patekimo pas gydytojus tvarka ir kiti 
lokaliniai teisės aktai padėję užtikrinti sklandesnį ir kokybiškesnį asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimą pacientams bei palankesnes darbo sąlygas įstaigos darbuotojams. 

Įstaigos vadovo veikla yra neatsiejamai susijusi su pačios įstaigos veikla ir jos 
rezultatais, todėl tikslinga apžvelgti įstaigos veiklą ir pagrindinius jos rodiklius 2013 metais, 
manytina, kad visa tai leidžia objektyviai spręsti apie vadovavimą įstaigai ataskaitiniais metais, 
priimamų sprendimų ir veiklos dėka pasiektus rezultatus. 

Apibrėžiant vadovo veiklos sritis yra svarbu pažymėti, kad pagal turimą licenciją 
Nr. 116, išduotą 1999 m. rugsėjo 23 d. Zarasų PSPC turi teisę verstis sveikatos priežiūros veikla ir 
teikti šias paslaugas: 
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1. pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros:  
1.1.  šeimos gydytojo, vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, gydytojo akušerio 

ginekologo, gydytojo chirurgo, gydytojo odontologo praktikos; 
1.2.  pirminės psichikos sveikatos priežiūros; 
1.3.  greitosios medicinos pagalbos; 
1.4.  akušerio praktikos; 
1.5.  bendrosios praktikos ir bendruomenės slaugos. 
2. Antrinio lygio: 
2.1. vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugas. 
Pagal 2013 m. Zarasų PSPC ir Panevėžio teritorinės kasos sutartį įstaiga teikia: 
1. pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas; 
2. prevencines sveikatos programų ir skatinamąsias paslaugas;     
3. greitosios medicinos pagalbos paslaugas;    
4. vaikų vystymosi ankstyvosios reabilitacijos paslaugas. 
Paslaugos apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų apdraustiesiems privalomuoju 

sveikatos draudimu. Neapdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu teikiamos tik būtinosios 
medicinos pagalbos paslaugos bei mokamos medicininės paslaugos.     

 
2. VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ 

 
2.1. Pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos 

 
Zarasų PSPC teikia pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas 

prisirašiusiems prie Zarasų PSPC ir apdraustiems gyventojams. Mažėjant Zarasų rajone gyventojų 
skaičiui mažėja ir prisirašiusiųjų skaičius. 2012 m. jų buvo 15346, o 2013 m. gruodžio 31 d. liko 
14894.    

2013 m. pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikė 121 darbuotojas, iš 
jų- 10 šeimos gydytojų, 1 medicinos psichologas, 2 socialiniai darbuotojai. Jie aktyviai dalyvavo 
ES lėšomis finansuojamuose kvalifikacijos kėlimo kursuose, konferencijose, seminaruose. 

Zarasų PSPC ir jo padaliniuose 2013 m. pas gydytojus užregistruoti 95923 
apsilankymai, 1640 apsilankymų namuose, iš jų pas vaikus – 387 (lentelė Nr. 1). Apsilankymų pas 
gydytoją buvo daugiau 9205 atvejais lyginant su 2012 metų duomenimis ir 50% šių apsilankymų 
daugiau – dėl odontologo paslaugų. 
 

GYVENTOJŲ APSILANKYMŲ SKAIČIUS 2011 – 2013 M. 
 

Lentelė Nr. 1 

I lygio 
gydytojai, iš 

Apsilankymų 
dėl ligos 

skaičius 2013 m.  

Apsilankymų 
namuose 

kiekis 2013 
m. 

Apsilankymų pas 
gydytojus kiekis iš viso 

Profilaktiniai 
patikrinimai 

jų: 

2012 
m. 

2011 
m.    

2013 
m. 

2012 
m. 

2011 
m. 

2013 
m. 

Suau-
gusių ir 

pa-
auglių 

Vai-
kai iki  
14 m. 

Iš 
viso 

Iš jų 
pas 
vai-
kus 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
BPG 50922 51520 51576 8504 8054 7605 38952 5028 1472 295 
Terapeutai 4970 5014 5416 190 192 209 5207 - 48 - 
Pediatrai 4442 6234 6547 1582 1905 1536 - 5010 99 92 
Akušeriai 
ginekologai 

4161 3749 5379 1766 1527 2178 3134 114 - - 

Chirurgai 7641 8015 8330 233 243 77 6060 2116 - - 
Psichiatrai 4866 5378 4770 988 1077 1484 3282 4 21 - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Stomatologai 9716 9497 13905 608 1244      
 
Iš viso: 
 

86718 89407 95923 13871 14242 13089 56635 12272 1640 387 

Daugiausia besilankančių užregistruota pas šeimos gydytojus – 51576, iš jų dėl 
ligos – 38952 suaugusiųjų ir 5028 – vaikų. Kiekvieną dieną pas gydytojus apsilankydavo po 20-30 
pacientų. Didžiausiu krūviu kaip ir 2012 metais dirbo šeimos gydytojai: R. Zavadskienė,              
L. Šileikienė, M. Tolstopiatova, R. Leščinskas. 

Zarasų rajono gyventojas per metus pas gydytoją lankėsi vidutiniškai 6,4 karto. 
Palyginus su 2012 m. rodikliais visų gydytojų darbo krūvis liko padidėjęs (lentelė Nr. 2). 

 
GYDYTOJŲ DARBO KRŪVIS 2012 – 2013 METAIS 

 
Lentelė Nr. 2 

Prisirašiusių 
gyventojų 
skaičius 

Apsilankymų 
skaičius      

viso 

Apsilanky-
mų skaičius 
profilakti-

niam 
patikrinimui 

Vidutinis darbo 
krūvis per mėn. 

Vidutinis 
krūvis per 

dieną 

Gydytojo 
vardas, 
pavardė 

 
 
 
 
 
 

2012 
m. 

2013 
m. 

2012 
m. 

2013 
m. 

2012 
m. 

2013 
m. 

2012 
m. 

2013 
m. 

2012 
m. 

2013 
m. 

D. 
Andrušonienė 

1236 1252 5288 5688 1922 1925 453,5 517 21,5 25,5 

V. 
Barisevičienė 

1373 1334 4943 5118 164 180 422,2 465,3 20,2 24 

N. Jakimova 1521 1381 5881 5461 352 238 483,4 496,5 23 21,4 

D. Muraškienė 927 1062 3531 4590 217 181 307,5 417 14,6 20 

V. Smalskis 453+ 
262 

398+ 
145 

2479 1793 259 144 177,2 163 8,4 7,8 

M. 
Tolstopiatova 

1703 1761 6642 6359 1324 1119 541,5 578 25,8 27 

R. 
Zavadskienė 

1673 1614 6219 6750 377 383 606,2 613,6 28,9 30 

L. Šileikienė 1472 1520 5996 5044 1867 1859 546,5 504 26 29 

L. Dapkuvienė 1130 1057 5408 4713 1162 955 468 428,5 22,3 22,5 

R. Leščinskas 1412 1379 5756 6151 679 616 504,5 559 24 27 

 
 

                        III-čio lygio specialistų konsultacijoms siųsta 1206 suaugę ir 329 vaikai. 
Medicinines paslaugas gyventojams gydytojai teikia dirbdami komandoje su 

bendrosios praktikos slaugytojomis ir bendruomenės slaugytojomis. Medicinos punktuose 
dirbančios bendruomenės slaugytojos suteikė 11206 paslaugų punktuose ir 12452 paslaugas 
namuose. Kaimo bendruomenės slaugytojų krūviai kasmet mažėjantys, bet lygiai tiek pat, kaip 
2012 metais ar nežymiai daugiau paslaugų teikė Baibių, Dimitriškių, Imbrado, Suvieko 
bendruomenės slaugytojos (lentelė Nr. 3).   
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MEDICINOS PUNKTŲ VEIKLA 2010-2013 METAIS 
 

Lentelė Nr. 3 
Apsilankymų medicinos punktuose 

skaičius 
 

Apsilankymų namuose 
skaičius 

Medicinos 
punktai  

ir 
bendruomenės 

slaugytojai 
2010 
m. 

2011 
m. 

2012 
m. 

2013 
m. 

2010 
m. 

2011 
m. 

2012 
m. 

2013 
m. 

Baibių 
N. 
Tvardauskienė 

2887 2890 1646 2291 1102 1025 832 759 

Magučių 
L. Survilienė 

2008 
 

1941 
 

1451 
 

1130 1674 1660 1030 768 

Kavoliškių 
L. Navickaitė 

1250 1302   2648 2418 1831 1375 

Dimitriškių 
G. Juršienė 

3181 2630 1440 1622 2145 1857 1287 1361 

Degučių 
D. Visockienė 

3974 2728 2416 1428 587 593 502 382 

Šaulių  
A. Šatrovienė 
M. Mazaitienė 

- - - -  
3140 
3539 

 
2006 
3538 

 
1615 
2520 

 
1703 
2572 

Imbrado 
J. Stunžėnienė 

1006 884 1010 1403 829 901 890 835 

Avilių 
N. Girčienė 

1280 
 

1328 
 

1212 1232 2227 1514 1291 1261 

Suvieko 
L. Kalpokaitė 

1760 1850 1670 1530 1545 1625 1360 1315 

Antazavės 
Z. Gasavičienė 

1107 885 578 570 296 374 108 121 

Iš viso: 18453 16438 11415 11206 20374 18130 15097 12452 
                   Bendrosios praktikos slaugytojos atliko įvairias medicinines procedūras: 7060 
ambulatorijose, 4396 - medicinos punktuose, Zarasų PSPC profilaktiniame kabinete - 4020, 
funkcinės diagnostikos ir procedūriniame kabinete - 16197. Šių paslaugų teikta daugiau nei       
2012 m. (lentelė Nr. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5). 
 

PROCEDŪRINIS KABINETAS 
Lentelė Nr. 4.1 

Eil.
Nr. 

Procedūra 2011 m. 2012 m. 2013 m. 
viso 

proced.16197 

1. Intraveninės injekcijos 2779 3617 3280 

2. Intraraumeninės injekcijos 1622 1015 2020/200 s.c. 

3. Akispūdžio matavimas 498 730 726/135 

4. Ausų plovimas 41 26 21 

5. Lašelinės infūzijos 1318 2064 2084 
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6. Kraujo ėmimas ENG tyrimui 2066 2043 1900 

7. Viso intraraumeninių, i/v, infūzijų 4477 6696 7584 

8. Paimta ėminių siųsti į UAB Endemik 3839 5709 8179 

8.1. Iš jų - mokamų 1100 1283 1129 

8.2. Iš jų- lipidogramai 1124 1149+ 126m 214 

8.3. Iš jų- hormonų tyrimams 662 780 217 

8.4. Iš jų kraujo krešėjimo nustatymui 729 1295 1789 

8.5. Iš jų vėžio vymenims 953 651 763 

9. Šlapimo pasėlių nėščioms 2 126  

10. Biocheminių tyrimų (kreatinino,urea, 
K,Na ) 

747 1208 1648 

11. Gliukuotas Hb iš venos   434 

 
LABORATORIJOS DARBAS 

Lentelė Nr. 4.2 

Eil.
Nr. 

 Tyrimai 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

1.  Viso 24605 21873 22184 

2.  Iš jų: hematologinių 10222 10055 10380 

3.  Iš jų: biocheminių 3878 4444 4404 

4.  Iš jų: gliukozės kiekio nustatymas 2505 2902 2717 

5.  Iš jų lipidų kiekio nustatymas 301 338 364 

6.  Iš jų HbA1c nustatymas 1068 1204 1259 

7.  Iš jų: šlapimo tyrimų 7229 5422 5552 

8. IFOB 35 32 62 

9. Moteriškų lyt. organų išskyrų 
tepinėliai 

  1827 

10. GTM   64 

11. Mikroalbuminurija   107 

 
 

PROFILAKTINIS KABINETAS 
Lentelė Nr. 4.3 

Eil.
Nr. 

Procedūros 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

1. Viso profilaktinių patikrinimų 2701 2784 3025 

2. Patikrinta dėl kenksmingų sąlygų 2273 2142 2959 

3. Intraveninės inj.   519 
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FUNKCINĖS DIAGNOSTIKOS KABINETAS 
Lentelė Nr. 4.4 

Eil.
Nr. 

Atlikta 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

1.  Viso tirta asmenų 4797 5067 4624 

2.  Atlikta tyrimų 6668 6647 6404 

3. EKG 6550 6565 6344 

4. Spirometrija 118 82 10 

5. Viso tirta vaikų iki 14 m. 483 410 256 

6. Tyrimų atlikta namie 12 10 10 

 
 

SKIEPŲ KABINETAS 
Lentelė Nr. 4.5 

Eil.
Nr. 

Procedūros 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

1. Dėl TBC patikrinta VISO 338 309 261 

2. Iš jų 0- 14 m. 299 (+29) 270 (+17) 235 (+25) 

3. Iš jų 15- 17 m. 39 (+17) 39 (+4) 26(+3) 

  
Zarasų PSPC ir ambulatorijose atliekami tyrimai, kurie reikalingi diagnozuoti ligą, 

ar koreguoti gydymą. Tik Zarasų PSPC 2013 metais atlikta 22184 tyrimų, į kitas laboratorijas 
siųsta atlikti 6482 tyrimus. Ambulatorijose atlikta 8211 tyrimų, siųsta į kitas laboratorijas atlikti  
biocheminių ar imunofermentinių tyrimų bei vėžio žymenų 90 tyrimų. 

Odontologinę pagalbą rajono gyventojams teikia 5 odontologai. Zarasų PSPC 
odontologiniame kabinete teikiamos ir rentgenodiagnostinės paslaugos, naudojamos šiuolaikinės 
stomatologinės medžiagos. 2013 m. suteikta paslaugų 13905 pacientams, vykdyta vaikų krūminių 
dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa (391 vaikui – 31,76%). 2012 m. ši prevencinė  
programa vykdyta 483 vaikams (37,4%). 

Zarasų rajone vaikų skaičius kasmet mažėja, 2013 m. buvo prisirašiusių prie Zarasų 
PSPC 2638, bet išlieka didesnis vyresnio amžiaus pacientų skaičius, o tai sąlygoja didelį ir kasmet 
augantį gyventojų sergamumą. 2013 m. užregistruotas 2423/1000 sergamumas suaugusiųjų tarpe ir            
2682/1000 vaikų (lentelė Nr. 5). 

 
ZARASŲ RAJONO GYVENTOJŲ SERGAMUMAS 2012 - 2013 METAIS 

 
Lentelė Nr. 5 

Ligos 

2012m. 
susirgimų 

sk. 
iš viso 

2012m. 
suaugusių 
susirgimų 

sk. 

2012m. 
vaikų 

susirgimų 
sk. 

2013m. 
susirgimų 

sk. 
iš viso 

2013m. 
suaugusių 
susirgimų 

sk. 

2013
m. 

vaikų 
susirg
imų 
sk. 

1 2 3 4 5 6 7 
Infekcinės 
ligos 

281 211 80 360 271 89 

Navikai 
 

552 534 18 590 578 12 
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1 2 3 4 5 6 7 
Traumos, 
apsinuodijim
ai 

1681 1369 312 1771 1491 280 

Endokrininės 1702 1463 239 1992 1764 228 
Psichikos  1603 1434 169 1786 1633 153 
Nervų 719 696 23 924 887 37 
Odos 679 458 221 710 463 247 

Kraujotakos 6463 6418 45 7567 7525 42 

Kvėpavimo 5676 2804 2872 7050 3774 3276 
Virškinimo 6665 5244 1421 5584 4543 1041 
Skeleto ir 
raumenų 

3818 3201 617 3888 3582 306 

Šlapimo ir 
lyties 

1078 1015 63 1367 1301 66 

Kitos ligos 2268 939 1011 3183 1884 1299 
Iš viso: 33185 26104 7081 36772 29696 7076 

Sergamumas 
2073/1000 
gyventojų 

1951/1000 
suaugusių 

 
2688/1000 

vaikų 
 

2469/1000 
gyventojų 

2423/1000 
suaugusių 

 
2682/
1000 
vaikų 

 
 
Suaugusiųjų tarpe vyrauja kraujotakos sistemos ligos, (20,5 %), kvėpavimo 

sistemos ligos, (19,1%), virškinimo sistemos ligos, (15,2%). Daugėja sergančių išemine širdies 
liga, 2013 m. 9 pacientai sirgo ūmiu miokardo infarktu, 2464 gyventojai sekti dėl padidinto 
kraujospūdžio ligos, 663 - dėl cukrinio diabeto, naujai išaiškinti 37 atvejai, 641 - dėl onkologinių 
susirgimų. Metų bėgyje naujai išaiškinti 44 onkologinių susirgimų atvejai. 

2013 m. vaikų sergamumas išliko aukštas kaip ir 2012 m. dėl ūmių kvėpavimo 
sistemos susirgimų, (46,3 %) ir dėl virškinimo sistemos ligų, (14,7%). Tik 49 % vaikų iki 17 metų 
amžiaus yra pirmos sveikatos grupės, 215 vaikų - trečios ir ketvirtos sveikatos grupės ir sekami 
dėl lėtinių susirgimų, likę vaikai yra antros sveikatingumo grupės. 13,8 % nustatyta netaisyklinga 
laikysena, 7,7 % - skoliozė, 12,9 % - regos sutrikimai. 

Psichikos sveikatos centre (toliau- PSC) užregistruota 4627 apsilankymai. Iš jų - dėl 
ligos - 3179 atvejai. Psichiatriniame kabinete dispanserizuoti 1304 pacientai, priklausomybių ligų 
kabinete - 332 asmenys. Dispanserizuoti  9 vaikai, 5 paaugliai. Metų bėgyje naujai dispanserizuoti 
64 pacientai, (49 - psichiatriniame kabinete, 15 - priklausomybių ligų kabinete), iš įskaitos 
išbrauktas 61 asmuo. Rajone yra 292 psichinę negalią turintys gyventojai, iš jų - 8 vaikai,              
98 asmenims nustatytas specialusis poreikis. Į psichiatrijos stacionarus siųsti 83 pacientai, o 
Zarasų ligoninės skyriuose konsultuoti 38 ligoniai. 

Pagal sutrikimus pirmoje vietoje (617) yra nuotaikos afektiniai sutrikimai ir 
depresijos, antroje vietoje - (255) protinis atsilikimas, trečioje vietoje - organiniai simptominiai 
psichikos sutrikimai (168), ketvirtoje vietoje - (145) šizofrenija, šizotipiniai ir kliedesiniai 
sutrikimai.              

PSC dienos užimtumo centras ligoniams, turintiems psichinę negalią tęsia savo 
veiklą, vykdo tęstinius projektus. Iš savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo fondo 
specialiosioms programoms gauta 1602,00 Lt, iš jų - darbo priemonėms įsigyti panaudoti              
802,00 Lt, išvykoms – 800,00 Lt. 

Užsiėmimai vykdavo du kartus per savaitę, juose aktyviai dalyvaudavo apie              
20 pacientų.   

Gydytojai ne tik gydo pacientus, bet atlieka profilaktinį darbą, ruošia dokumentus 
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neįgalumo, ar darbingumo lygio nustatymui siunčiant pacientus į NDNT, sprendžia ir kitas jų 
socialines problemas. Zarasų PSPC gydytojai išdavė 6863 nedarbingumo pažymėjimus              
(42182 dienos). Lyginant su kitų metų duomenimis - nedarbingumo pažymėjimų išduota daugiau 
800 atvejų (2393 dienų). Nedarbingumo pažymėjimų daugiausiai išduota dėl kvėpavimo sistemos 
ligų ir jungiamojo audinio ligų. 2013 metais 164 pacientai buvo siųsti reabilitaciniam gydymui ir 
daugiausiai - dėl jungiamojo audinio ligų. 

2013 m. siųsta į NDNT 420 rajono gyventojų darbingumo lygio nustatymui, iš jų - 
dėl onkologinių ligų - 59, neurologinių susirgimų - 44, endokrininės patologijos - 23, psichikos 
ligų - 46 ir 197 pacientai - specialiųjų poreikių nustatymui. 

 
2.2.  Prevencinių programų vykdymas 

 
Prevencinių programų vykdymo tvarka yra apibrėžta Lietuvos Respublikos sveiktos 

apsaugos ministro įsakymais. 
Zarasų PSPC kasmet vykdo prevencines sveikatos programas, finansuojamas iš 

PSDF biudžeto: 
1. vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programą; 
2. gimdos kaklelio vėžio prevencinę programą; 
3. atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programą; 
4. priešinės liaukos vėžio ankstyvos diagnostikos;   
5. asmenų, priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, prevencinę 

programą. 
Prevencines programas vykdo ne tik šeimos gydytojai, bet ir visa Zarasų PSPC 

komanda: chirurgai, gydytojai akušeriai ginekologai, vidaus ligų gydytojas, bendros praktikos ir 
bendruomenės slaugytojos. 

Prevencinių programų vykdymo rezultatai pateikti  lentelėje Nr. 6.  
 

PREVENCINIŲ PROGRAMŲ VEIKLA 
 

                                                                                                                                 Lentelė Nr. 6 

Eil. 
Nr. 

Prevencinės programos 2012 m. 2013 m. 

1. Vaikų dantų dengimo silantinėmis medžiagomis 
programa 

37,40 % 31,76 % 

2. Gimdos kaklelio prevencinių priemonių programa 
(inform./tepinėlio) 

102,81 % / 
75,10% 

85,15 % / 
66,45 % 

3. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio 
finansavimo programa 

41,49% 28,05 % 

4. Priešinės liaukos vėžio ankstyvos diagnostikos 
finansavimo programa 

59,90 % 42,78 % 

5. Asmenų,priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės 
rizikos grupei,prevencijos programa 

32,93 % 31,20 % 

 
2013 m. rodikliai yra blogesni, nei 2012 metų. Visos prevencinės programos 

vykdytos 10% mažiau, išskyrus asmenų, priskirtų širdies kraujagyslių didelės rizikos grupei 
programą. Ši programa vykdyta tokia pačia apimtimi. Dėka šių programų naujai išaiškinti: 4 
prostatos vėžio, 4 gimdos kaklelio vėžio ir 8 krūties vėžio piktybiniai susirgimai. 

Palyginimui pateikiame ir kitų rajonų prevencinių programų apimtis (lentelė Nr. 7). 
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PREVENCINIŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS 2010 – 2013 M. 
 

                                                                                                                                 Lentelė Nr. 7 
Eil.
Nr. 

Įstaiga MAM OC inf. OC 
atlikimas 

PSA ŠK SIL 

1 Zarasų PSPC 
2010 m. 

24,04 89,24 66,86 34,38 14,52 128 

 2011 m. 19,74 81,85 63,39 48,81 22,28  

       

2012 m. 41,49 102,81 75,1 59,9 32,93 37,4 

 

2013 m. 28,05 85,15 66,45 42,78 31,2 31,76 

Utenos PSPC 
2010 m. 

34,55 50,76 39,89 34,93 12,17 39 

2011 m. 38,22 64,15 48,44 48,63 25,11  

2012 m. 47,77 98,17 55,13 53,77 40,34 43,7 

2013 m. 35,57 72,43 48,88 46,74 35,73 40,24 

2 

       

3 Ignalinos 
PSPC 
2010 m. 

24,04 64,49 59,36 35,06 27,32 96 

2011 m. 19,1 73,24 59,13 57,42 36,01  

2012 m. 31,01 106,34 63,77 81,47 49,06 52,1 

 

2013 m. 18,15 82,77 57,77 53,28 43,24 10,13 

Molėtų PSPC 
2010 m. 

19,47 60,23 43,46 43,92 38,31  

2011 m. 57,68 121,06 70,5 74,66 49,38  

2012 m. 24,62 99,15 50,36 44,98 38,84 15,5 

4 

2013 m. 26,5 79,1 46,54 70,45 34,91 15,9 

 
Išlieka didelės galimybės intensyviau tęsti šią veiklą aktyviau informuojant 

pacientus apie šių programų naudą, ugdyti gyventojų sąmoningumą rūpintis savo sveikata. 
  

2.3. Greitosios medicinos pagalbos paslaugos 
 

Zarasų PSPC padalinys yra greitosios medicinos pagalbos 2 brigados. 2013 m. 
dirbo 12 skubiosios medicinos slaugos specialistų ir 9 vairuotojai. Jie nuolat kėlė kvalifikaciją ir 
2013 m. dalyvavo LR sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. V-334 
patvirtintuose ir ES finansuojamų projektų kvalifikacijos kėlimo kursuose: ,,Šiuolaikinė 
specializuota reanimacinė pagalba“ ir projekte ,,Sveikatos specialistų, prisidedančių prie 
sergamumo ir mirtingumo nuo psichikos sutrikimų mažinimo“ kvalifikacijos kėlimo kursuose: 
,,Veiksmų taktika savižudybės, smurto, prievartos atveju“, ,,Psichologinės pagalbos įgūdžiai 
teikiant skubią medicininę pagalbą (STRESS)'', klinikinėse konferencijose. 
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Nuo 2013 m. sausio 1 d. panaikinta Zarasų PSPC GMP priklausiusi dispečerinė,  
iškvietimus brigados priima per centralizuotą Vilniaus GMP dispečerinę. Įdiegta nauja 
informacinė sistema, iškvietimai priimami naudojant programinę įrangą, racijas, automobiliuose 
naudojama navigacinė įranga. Darbuotojai apmokyti dirbti su elektronine duomenų perdavimo 
sistema, pildo elektroninio kvietimo kortelę. Visa GMP įranga gauta iš Vilniaus GMP stoties 
panaudos būdu, apdrausta. 

2013 m. vyko į 3942 iškvietimus, (265/1000 gyventojų), iš jų 442 atvejais - dėl 
nelaimingų atsitikimų ir 3212 - dėl ūmių susirgimų, 236 pacientai pervežti į kitų rajonų gydymo 
įstaigas su gydytojo siuntimu. Viso 2013 metais pervežta į kitus rajonus: Uteną - 329 ligoniai, 
Visagino ligoninės priėmimo skyrių - 499 ligoniai, Rokiškio RPL - 62, Vilniaus ligonines - 19. 
Pervežtos 46 gimdyvės, iš jų į Visagino ligoninę - 31. Lentelėje Nr. 8 matyti, kad GMP iškvietimų 
skaičius kasmet mažėja, bet 2013 m. ir dėka centralizuotos GMP dispečerinės skubios medicinos 
pagalbos kvalifikuotų specialistų, kurie įvertina iškvietimų tikslingumą. 

ZARASŲ PSPC GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS DARBAS 
 

Lentelė Nr. 8 
Metai Iš viso 

iškvietimų 
Tenka 1000 
gyventojų 

Iškvietimų skaičius 
dėl nelaimingų 

atsitikimų 

Iškvietimų skaičius 
dėl ūmių susirgimų 

2002 5334 235 639 4424 
2003 5136 216 697 4140 
2004 4759 239 570 3923 
2005 4544 208 588 3658 
2006 5494 257 635 4449 
2007 5136 244 706 4202 
2008 4486 258 562 3643 
2009 4349 248 598 3517 
2010 4396 254 573 3510 
2011 4736 286 508 3613 
2012 4258 266 489 2786 
2013 3942 265 442 3212 

 
GMP brigada į iškvietimą mieste vidutiniškai nuvyksta per 15 min., o kaimo 

teritorijoje - per 30 min. 2013 m. gauti geri darbo rezultatai dėl GMP darbuotojų operatyvumo. 
 

2.4. Vaikų vystymosi sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugos 
 

Šios II- nio lygio medicininės paslaugos vaikams teikiamos Zarasų PSPC 
įsteigtame centre. Komanda dirba pagal reikalavimus įrengtuose kabinetuose, su visomis 
reikiamomis kinezioterapijai priemonėmis, masažinių kamuoliukų rinkiniu, specialiomis 
priemonėmis smulkiajai motorikai lavinti. Komandoje yra vaikų ligų gydytoja - komandos 
koordinatorė, psichologė, logopedė, socialinis darbuotojas. Darbo tikslas - kuo anksčiau 
diagnozuoti vaiko raidos sutrikimus ir suteikti kompleksinę pagalbą vaikui it jo tėvams. Veikla 
finansuojama iš PSDF biudžeto lėšų. 2013 m. buvo teikta pagalba 83 vaikams, iš jų - iki 1 metų - 
54, iki 4 metų amžiaus - 70,  registruoti 1429 lovadieniai. Pagal sutartį su Panevėžio TLK skirta 
79200,00 Lt, įsisavinta 78724,00 Lt. 

Centras vykdė tęstinę ,,Vaikų raidos sutrikimų ankstyvos raidos paslaugų gerinimo“ 
programą, finansuojamą iš savivaldybės lėšų, kuri skyrė 2100,00 Lt. panaudoti transporto 
išlaidoms finansuoti, vaikų, gyvenančių socialiai aplaidžiose šeimose, kaimo vietovėse atvežimui į 
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Zarasų PSPC ir grįžti į namus (9 vaikų, viso - 71 lovadienis). Vidutiniškai vienam vaikui teko 17,2 
apsilankymų. 

3. VEIKLOS APIBENDRINIMAS 
 

Zarasų PSPC yra didžiausia įstaiga rajone, teikianti pirminio lygio ambulatorines 
asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Jos teikiamos Zarasų PSPC, Dusetų, Salako, Turmanto 
ambulatorijose, Antalieptės šeimos gydytojo kabinete, 9 medicinos punktuose ir 3 medicinos 
kabinetuose. 

Pagrindinis įstaigos tikslas - teikti apdraustiesiems prisirašiusiems prie įstaigos 
gyventojams kvalifikuotas medicinos paslaugas, užtikrinti jų kokybę ir prieinamumą. 

Rajone mažėja gyventojų, mažėja darbingo amžiaus žmonių, taip pat - apdraustųjų 
privalomuoju sveikatos draudimu skaičius. 2013 m. Zarasų PSPC sumažėjo prisirašiusiųjų 456. 

SVEIDRA programos duomenimis 2013 m. gruodžio 31 d. registruoti 93 
naujagimiai, 507 vaikai iki 4 m. amžiaus, 248 vaikai 5-6m. amžiaus, 1790 vaikų 7-17 m. amžiaus, 
5184 - 18-49 m. amžiaus, nuo 50 iki 65 m. - 3346 gyventojai ir virš 65 m. - 3726 asmenys. 

Zarasų PSPC teikiamos asmens sveikatos paslaugos dirbant gydytojams 
komandoje, kurioje yra šeimos gydytojai, vidaus ligų, vaikų ligų gydytojai, chirurgai, ginekologai, 
psichiatrai, gydytojai odontologai, ir gyventojai turi galimybę pasirinkti apylinkės gydytoją. 

Svarbią vietą užima ir teikiamos gyventojams odontologinės paslaugos su modernia  
odontologine įranga ir kokybiškomis odontologijai skirtomis medžiagomis, skaitmenine 
rentgenologine įranga. Lyginant su 2012 metais 2013 metais apsilankymų skaičius padidėjo iki 
4200 atvejų. Pakeista odontologinių instrumentų apruošimo tvarka pagal higienos normas, dėl 
didesnių pacientų srautų ir padidėjusio darbo krūvio odontologo kabinete įdarbinta dar viena 
bendros praktikos slaugytoja. 

Zarasų PSPC psichikos sveikatos centras paslaugas teikia visiems rajono 
gyventojams. PSC dirba 3 gydytojai psichiatrai, medicinos psichologė, psichikos sveikatos 
slaugytoja ir socialinis darbuotojas. Gyventojai gali pasirinkti gydytoją psichiatrą, lankytis dienos 
užimtumo centre. Pacientai gali greičiau patekti pas gydytoją, nėra eilių, metų bėgyje registruota 
daugiau apsilankymų dėl profilaktinių patikrinimų. 

Zarasų PSPC teikia ir II-nio lygio kokybiškas paslaugas vaikams iki 4 metų 
amžiaus, turintiems raidos sutrikimų. Metų bėgyje teikta ankstyva kompleksinė pagalba 83 
vaikams. Lyginant su 2012 metų duomenimis, paslaugų teikta beveik ta pačia apimtimi. 

Zarasų rajone 2013 m. Skubios medicinos paslaugas teikė dviem postais dvi 
greitosios medicinos pagalbos brigados be vietinės dispečerinės. Zarasų rajono savivaldybės 
tarybos sprendimu 2012 m. lapkričio 26 d. Nr. T-277 nutarta dėl GMP reorganizavimo nuo 2013 
m. sausio 1 d. perduoti Zarasų PSPC greitosios medicinos pagalbos teikiamas dispečerinės 
tarnybos paslaugas Vilniaus miesto savivaldybės VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stočiai. 2012 
m. gruodžio 31 d. dėl reorganizavimo buvo atleisti 3 skubios medicinos pagalbos slaugos 
specialistai ir jiems išmokėtos išeitinės pašalpos. Prisijungus prie Vilniaus GMP dispečerinės 
sistemos pagerėjo GMP paslaugų kokybė, ryškiai sumažėjo medikamentų, kuro sąnaudos. Metų 
bėgyje darbas organizuotas taip, kad užtikrinamas pakankamas ryšys GMP darbuotojų su šeimos 
gydytojais, psichikos sveikatos centro specialistais perduodant duomenis apie pacientus. 

3.1.  Veiklos stipriosios pusės: 
3.1.1. Zarasų PSPC yra didžiausia įstaiga rajone, teikianti pirminio lygio 

ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas ne tik poliklinikoje, bet ir jai 
priklausančiuose padaliniuose. 

3.1.2. Įstaigoje dirba 10 šeimos gydytojų, kurie sudaro 40/% visų gydytojų. 
3.1.3. Zarasų PSPC pilnai aprūpinta medicinine įranga, kuri reikalinga teikiant 

pirminio lygio ambulatorines medicinos paslaugas gyventojams. 
3.1.4. Tęsiamas pacientų ištyrimas taikant išplėstinį tyrimų spektrą. 
3.1.5. Vykdomos prevencinės programos ir skatinamosios paslaugos. 
3.1.6. Operatyviai teikiama rajono gyventojams skubioji medicinos pagalba. 
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3.1.7. Psichikos sveikatos centre tęsia veiklą dienos užimtumo centras psichinę 
negalią turintiems pacientams. 

3.1.8. Tęstas darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ES lėšomis.              
3.1.9. Zarasų PSPC teikiamos ir antrinio lygio vaikų raidos sutrikimų ankstyvos 

reabilitacijos paslaugos. 
3.1.10. Toliau plėtotas pacientų srauto valdymo ir administravimo modulis gydytojų 

kabinetuose, registratūroje, ambulatorijose. 
3.1.11. Tęstas darbo vietų kompiuterizavimas, įdiegtos programos rentgenologinių 

tyrimų įvertinimui. 
3.1.12. Racionaliau naudojamos patalpos ambulatorijose. 
3.1.13. Pagerėjo visų gydytojų kompiuterinis raštingumas. Elektroniniu būdu 

išrašomi nedarbingumo pažymėjimai, siuntimai reabilitacijai, pildomi dokumentai į NDNT. 
3.1.14. Labiau užtikrinama pacientų, turinčių specialiuosius poreikius slauga 

namuose. 
3.2. Veiklos silpnosios pusės: 
3.2.1.Didelis gydytojų darbo krūvis. 
3.2.2. Išlieka netolygios pacientų eilės pas gydytojus. 
3.2.3. Nepakankamas prevencinių programų ir skatinamųjų paslaugų vykdymas. 
3.2.4. Vyresnio amžiaus medicinos darbuotojai sunkiau įsisavina šiuolaikines 

informacines technologijas. 
3.2.5. Mažėja prisirašiusių prie Zarasų PSPC gyventojų skaičius sąlygojantis 

mažėjantį finansavimą. 
3.2.6. Dėl nestabilaus finansavimo neįmanomas ilgalaikis veiklos planavimas. 
3.3. Zarasų rajono pagrindiniai rodikliai pateikti lentelėje Nr. 9. 
 

ZARASŲ RAJONO PAGRINDINIAI RODIKLIAI 
                                                                                                                                     Lentelė Nr. 9 

Eil. 
Nr. 

Rodikliai 2011 m. 2012 m. 2013 m. 

1. Bendras gyventojų skaičius Zarasų rajone 19327 17715 17318 

2. Prisirašiusiųjų prie įstaigos skaičius, iš jų: 16422 15350 14894 

2.1.   suaugusiųjų 13585 12596 12256 

2.2.   Vaikų 2837 2754 2638 

3. Gimstamumas / 1000 gyventojų 8,18 8,7 7,91 

4. Mirtingumas / 1000 gyventojų 19,45 19,59 20,84 

5. Natūralus gyventojų prieaugis -11,27 -10,89 -12,93 

6. Sergamumas 1000 / suaugusiųjų 1985 1951 2423 

7. Sergamumas 1000 / vaikų 2515 2688 2682 

8. Dispanserizuotų / 1000 suaugusiųjų 216,2 263,1 325,2 

9. Dispanserizuotų / 1000 vaikų 204,7 182,2 193,7 

10. Vienam gyventojui tenka apsilankymų (su 
odontologais) 

5,4 5,67 6,4 

11. Gyventojų apsilankymai dėl ligos 4,58 4,7 4,6 

12. Profilaktiniai patikrinimai (%) nuo apsilankymų 
skaičiaus) 

15,9 15,99 13,64 

13. Apsilankymai namuose (%) 2,39 2,62 0,4 
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Pagrindinis gyventojų sveikatos apsaugos rodiklis – vaikų mirtingumas. Rajone jo 

2013 m. nebuvo. 
Kasmet mažėja rajono gyventojų skaičius, gimstamumas, lieka aukštas 

mirtingumas, tuo pačiu mažėja prisirašiusiųjų prie Zarasų PSPC gyventojų skaičius ir tai sąlygoja 
mažesnį įstaigos finansavimą. 

 
3.4. Finansinė analizė už 2013 metus: 
Zarasų PSPC dalininkas yra Zarasų rajono savivaldybė. Įnašų vertė metų pradžioje 

53215 Lt. Metų bėgyje ji nesikeitė. Tai yra 1997 m. panaudos sutartimi perduotas trumpalaikis 
turtas. 

Įstaigos darbuotojų skaičius metų pradžioje buvo 122 darbuotojai, metų pabaigoje –
121  (per metus atleista  10 darbuotojų, priimti 9 darbuotojai). 

Per 2013 m. Zarasų PSPC uždirbo 4846332 Lt. Tai lėšos, finansuojamos iš PSDF 
biudžeto – 4483873 Lt, iš mokamų paslaugų – 235311 Lt.: mokami sveikatos patikrinimai – 
92071 Lt, mokami tyrimai – 34085 Lt, patalpų nuoma – 23208 Lt. Prie mokamų paslaugų 
priskiriama gyventojų prirašymas, perrašymas, kopijavimo paslaugos, pajamos už odontologines 
paslaugas, GMP mokami pervežimai ir budėjimai renginių metu. 
                       Įstaiga tai pat 2013 m. gavo finansavimo pajamų. Tai finansavimo sumos gautos iš    
valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto ir kitų šaltinių. Nemokamai gauta medikamentų už 
67842 Lt. Sveikatos priežiūrai mokyklose gavome 51600 Lt, sveikatinimo programoms – 7202 
Lt. Uždirbtos pajamos pagal straipsnius atsispindi lentelėje Nr. 8 ir Nr. 9. Jos palygintos su 2012 
m. pajamomis. 

Zarasų PSPC išlaidos 2013 m. sudarė 4793633 Lt, sąnaudos iš pagrindinės veiklos 
- 4788644 Lt, iš kitos veiklos – 2737 Lt ir finansinės investicinės veiklos – 2252 Lt. Didžiausią 
sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos, medikamentų, 
komunalinių paslaugų ir transporto sąnaudos. 
                       Darbo užmokesčio išlaidoms skiriama  iki 64 proc. (su priskaitymu soc. draudimui- 
83,8 proc.) lėšų. Gydytojų vidutinis atlyginimas padidėjo nuo 2928 Lt iki 3118 Lt, vidurinio 
medicinos personalo nuo 1658 Lt iki 1654 Lt lyginant 2013 m. sausio ir gruodžio mėnesius. 

2013 m. Zarasų PSPC įsigijo ilgalaikio turto už 26208 Lt. Nupirktos 
antivirusinės   kompiuterinės programos (6 vnt.). Iš viso – 10429 Lt. Kompiuterių įsigijimui 
išleista - 8495Lt. GMP nupirktas spausdintuvas (2353 Lt), įtvarų komplektai (3185 Lt), vėjapjovė 
(1749 Lt). 

Perleisto turto Zarasų PSPC neturi. 
Zarasų PSPC valdymo išlaidos sudaro žmonių, dokumentų ir materialinių išteklių 

administravimo išlaidos. Priskiriama vadovo, pavaduotojo, sekretorės darbo užmokestis ir soc. 
draudimo įmokos, ryšių, kuro, pašto sąnaudos. Lyginant su 2012 m. valdymo išlaidos 2013 m. 
buvo didesnės ir sudarė 5,62 proc. Keičiantis įstaigos vadovams buvo išmokėtos išeitinės 
kompensacijos. 

2013 m. įstaigos finansinis rezultatas teigiamas - 52699 Lt. 
3.5. Įstaigos veiklos kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai: 
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 151 

straipsniu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 1 d. įsakymu        
Nr. V-1019 ,,Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos viešųjų įstaigų veiklos finansinių rezultatų 
vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos 
kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jo pakeitimais, pateikiu įstaigos 
veiklos kokybinius ir kiekybinius rezultatus. 

Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos pirminės sveikatos priežiūros centro 
misija - mažinti rajono gyventojų sergamumą ir mirtingumą teikiant tik aukštos kokybės sveikatos 
priežiūros paslaugas siekiant, kad paslaugų kokybė atitiktų pacientų lūkesčius ir poreikius pagal 
pagrindinius kriterijus, prieinamumą, patikimumą, savalaikiškumą. 
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PSPC strateginiai tikslai: 
1. Paslaugų kokybė turi maksimaliai atitikti pacientų poreikius, lūkesčius 

nepažeidžiant medicinos etikos ir deontologijos. 
2. Nuolat atnaujinti ir tobulinti sveikatos priežiūros technologijas siekiant paslaugų 

kokybės. 
3. Gerinti darbo organizavimą, nuolat kelti personalo kvalifikaciją ir 

profesionalumą. 
4. Koreguoti kokybės sistemą atsižvelgiant į pacientų poreikius ir paslaugų kokybės 

analizę. 
Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. T-84             

1 priedu patvirtintos Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos pirminės sveikatos priežiūros 
centro 2013 metų privalomos veiklos užduotys. Metų bėgyje jos buvo vykdomos. 

Kokybiniai rodikliai: 
1. Zarasų PSPC paslaugų kokybės stebėjimo funkcionavimą užtikrina audito 

vadovė N. Kudrešova su audito grupės nariais. Metų bėgyje siųsta mokymams audito grupės narė. 
Į vidaus medicininio audito veiklą labiau įtraukiamas padalinių medicinos personalas įsiklausant į 
jo  racionalius pasiūlymus darbui pagerinti. Pasikeitus įstaigos vadovui inicijuoti neplaniniai 
auditai visuose padaliniuose. Kokybės rodikliai analizuojami kas ketvirtį. 

2. Keičiantis reikalavimams, sveikatos apsaugos ministro įsakymų reikalavimams 
pastoviai atnaujinamos paslaugų teikimo procedūros. Pakeista 20 procedūrų, darbo instrukcijų. 

3. Sekama pacientų nuomonė apie teikiamų paslaugų kaitą. Periodiškai vykdomos 
pacientų apklausos dėl medicininių paslaugų ir teikiamos išvados vadovybės analizei. Pacientų 
apklausos duomenimis, pagerėjo šeimos gydytojų darbas informuojant pacientus apie ligą, jos 
gydymo metodus. Pagerėjo registratūros darbas padidėjus žmogiškiesiems resursams, tęsiama 
išankstinė pacientų registracija pas gydytojus, bet nepatenkinti netobula ryšių sistema, sunku 
prisiskambinti. 

4. Pacientų pasitenkinimo pagerinimui keista patekimo pas gydytoją tvarka įvedant 
talonų sistemą ir griežčiau reglamentuojant priėmimo laiką bei kitų apylinkių pacientų patekimą 
pas gydytoją, kai šeimos gydytojas serga, atostogauja, kvalifikacijos kėlimo kursuose. Dėl ūmios 
ligos pacientai ir visi vaikai pas gydytoją patenka tą pačią dieną, o dėl lėtinių ligų suaugusieji – po 
4-10 dienų vykdant išankstinę registraciją. Siekiama laukimo laiką sutrumpinti iki 5 dienų. 

5. Pastoviai analizuojami pacientų skundai ir siekiama, kad jų mažėtų. Metų bėgyje 
buvo nagrinėti 2 pacientų skundai. 

6. Pasikeitus įstaigos vadovui sudaryta komisija PSPC struktūros pakeitimui. 
Projektas pateiktas svarstyti savivaldybės tarybai bei tvirtinti steigėjui. 

7. Direktoriaus įsakymu pakeisti gydymo tarybos, slaugos tarybos nariai, atnaujinta 
etikos komisijos veikla. Įstaigos problemos sprendžiamos kolegialiai aptariant iškilusius 
klausimus. Reguliariai kiekvieną savaitę vyksta administracijos pasitarimai ūkinės veiklos ir 
organizaciniais klausimais. 

8. Užtikrinama ir pastoviai atnaujinama informacija bei tęsiamas informacijos 
pacientams teikimas Zarasų PSPC internetinėje svetainėje apie teikiamas paslaugas, sveikatos 
išsaugojimo klausimais, ligų profilaktikos klausimais. 

9. Suteikiama galimybė pastoviai kelti darbuotojų kvalifikaciją seminaruose, 
konferencijose, kvalifikacijos kėlimo kursuose. Gamybinių susirinkimų metu kviečiami lektoriai 
skaityti pranešimus medicininėmis temomis, pacientų slaugos klausimais. 

10. Metų bėgyje, pasikeitus darbo organizacijai įstaigos veiklos rezultatai 
nepablogėjo. 

11. Įvedant naują darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką buvo analizuojamas 
specialistų darbo krūvis, koreguotas pacientų priėmimo laikas. Dėl gyventojų didelio sergamumo 
išlikęs padidintas šeimos gydytojų darbo krūvis 2014 m. turėtų keistis pasikeitus darbo 
organizavimui pagal galiojančius sveikatos apsaugos ministro įsakymus. 

12. Vykdant periodinius padalinių tikrinimus ir šalinant rastus trūkumus bei 
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atsižvelgiant į darbuotojų racionalius pasiūlymus užtikrinamos jų darbo sąlygos teikiant 
kokybiškas paslaugas pacientams. 

13. Buvo papildomai priimtos 2 gydytojos psichiatrės ir papildomai iki 1 etato 
krūviu priimta dirbti medicinos psichologė teikti kokybiškesnes psichikos sveikatos priežiūros 
paslaugas. 

14. Skubią medicinos pagalbą rajono gyventojams teikė ištisą parą dvi vienu metu 
dirbančios GMP brigados. GMP personalas puikiai įvaldė naujas informacines technologijas, 
naują ryšių sistemą, darniai dirba vadovaujant centralizuotai Vilniaus miesto GMP dispečerinei. 

15. Įdiegtos informacinės technologijos taikomos specialistų darbe. Sumažėjo 
dokumentacijos popieriniame variante, informacija kaupiama elektroniniame variante. Išsiplėtus 
informaciniam elektroniniam tinklui planuojama tęsti šių technologijų atnaujinimą, ryšių sistemos 
gerinimą. 

Kiekybiniai rodikliai: 
Įstaigos  pajamos 2013 m. sudarė 4846332 Lt. Finansuojamų iš PSDF biudžeto - 

4483873 Lt. Šias pajamas sudaro: 
1. Pirminė ambulatorinė sveikatos priežiūra- 2712473 Lt. 
2. GMP pajamos – 1059266 Lt. 
3. Geri darbo rezultatai – 253505 Lt. 
4. Vaikų vystymosi sutrikimų intensyviosios reabilitacijos paslaugos – 78724 Lt. 
5. Slaugos namuose paslaugos – 42042 Lt. 
6. Skatinamosios paslaugos ir prevencinių programų vykdymas – 337864 Lt. 
Iš mokamų paslaugų gavome 235311 Lt. Tai yra sveikatos patikrinimai, tyrimai, 

pajamos už odontologines medžiagas, patalpų nuoma, ligonių pervežimai, gydytojų 
konsultacijos, prirašymas, perrašymas , kopijavimo paslaugos, GMP brigadų budėjimai įvairiuose 
renginiuose. 

Finansavimo pajamos – 127148 Lt. Tai nemokamai gauta vakcina, programos, 
finansuojamos iš sveikatinimo fondų. 

Įstaigos veiklos sąnaudos sudarė 4793633 Lt. Metų finansinis rezultatas 52699 Lt 
pelno. Didžiausią sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos. Įstaiga 
vadovaujasi Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 27 d. nutarimu Nr. T-154 „Dėl 
Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos pirminės sveikatos priežiūros centro išlaidų, skirtų 
darbo užmokesčiui bei medikamentams, normatyvų nustatymo“. Išlaidos darbo užmokesčiui 
neviršijo 64 procentų nuo gaunamų  privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų. 

Įstaigos valdymo išlaidos sudarė 5,2 procento visų įstaigos sąnaudų. 
Detalus įstaigos lėšų panaudojimas stebimas lentelėse Nr. 10, 11. 

 
PAJAMOS IR JŲ PALYGINIMAS SU PRAĖJUSIAIS METAIS 

 
 Lentelė Nr. 10 

Ataskaitiniai 
finansiniai 

metai (2013) 

Praėję 
finansiniai 

metai  
(2012) 

Palyginimas 
2013 m. su 

2012 m. 
suma, Lt 

Eil.  
Nr. 

Straipsnis 

Suma, Lt % Suma, Lt %  
1 2 3 4 5 6 7 
1 Pagrindinės veiklos pajamos 4694271  4671723  22548 

1.1. Pajamos iš TLK už med. 
paslaugas 

4511392  4480390  31002 

1.1.1. Pirminės ambulatorinės asmens 
sveikatos priežiūros paslaugos 

2712473  2735347  -22874 

1.1.2. Skatinamosios paslaugos 226570  241992  -15422 
1.1.3. KVP išdavimas 2407  2450  -43 
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1 2 3 4 5 6 7 
1.1.4. Dantų dengimas silantinėmis 

medžiagomis 
20650  22155  -1505 

1.1.5. Gimdos kaklelio prevencinių 
priemonių programa 

11156  12737  -1581 

1.1.6. Priešinės liaukos vėžio 
ankstyvosios diagnostikos 
programa 

19351  26845  -7494 

1.1.7. Atrankinės mamografinės 
patikros dėl krūties vėžio 
finansavimo programa 

4049  5684  -1635 

1.1.8. ŠKL didelės rizikos 
prevencijos programa 

56087  59089  -3002 

1.1.9. GMP paslaugos 1084378  1009109  75269 
1.1.10 Slaugos namuose paslaugos 42042  36943  5099 
1.1.11 Geri rezultatai 253505  249628  3877 
1.1.12 Specializuotos asmens 

sveikatos priežiūros paslaugos 
78724  78411  313 

1.2. Pajamos už mokamas 
paslaugas 

68516  49734  18782 

1.3. Pajamos už visuomenės 
sveikatos priežiūros paslaugas 

92071  92406  -335 

1.4. Mokami  kraujo tyrimai 22292  49194  -26902 
2. Kitos pajamos 24913  30161  -5248 
2.1. Už patalpų nuomą 23208  23208  0 
2.2. Kitos pajamos 1705  6953  -5248 
2.3. Palūkanų pajamos 0  0  0 
3. Finansavimo sumų pajamos 127148  122631  4517 
       

Pajamos iš viso: 4846332  4824515  21817 
Rezultatas      

 
PATIRTOS SĄNAUDOS IR JŲ PALYGINIMAS SU PRAĖJUSIAIS METAIS 

 
 Lentelė Nr. 11 

Ataskaitiniai 
finansiniai 

metai (2013) 

Praėję  
finansiniai metai 

(2012) 

Išlaidų straipsnis 

Suma, Lt % Suma, Lt % 

Palyginim
as  

2013 m. su 
2012 m. 
suma, Lt 

1 2 3 4 5 6 
Išlaidos (iš PSDF biudžeto ir kitų 
lėšų) 

4793633  4785579  8054 

Darbo užmokestis 2880232  2901091  -20859 
Įnašai socialiniam draudimui 890467  896137  -5670 
Garantinio fondo įmokos 5757  5773  -16 
Vaistų ir medicinos priemonių sąnaudos 166889  172154  -5265 
Vakcinos (programinės) 54042  41756  12286 
Šildymas 86675  93226  -6551 
Elektros energija 48459  47098  1361 
Vanduo 11908  20097  -8189 




