
                                                             

ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS
DĖL ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PIRMINĖS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 

2022 m. balandžio 29 d. Nr. T-53
Zarasai

 
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies

19 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 5 dalimi, 11 straipsnio 1
dalies 2 punktu, 4 ir 5 dalimis,  Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo
sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2019 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 135 ,,Dėl viešojo sektoriaus subjekto
metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo
tvarkos  aprašo  patvirtinimo",  17  ir  18  punktais,  Zarasų  rajono  savivaldybės  tarybos  veiklos
reglamento, patvirtinto Zarasų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr.
T-40  „Dėl  Zarasų  rajono  savivaldybės  tarybos  veiklos  reglamento  patvirtinimo“,  182  punktu,
Zarasų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

Pritarti  Zarasų  rajono  savivaldybės  viešosios  įstaigos  Pirminės  sveikatos  priežiūros
centro 2021 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

 Sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Zarasų rajono savivaldybės tarybai
(Sėlių a. 22, Zarasai) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba
Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158
Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo
nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62,
35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras Nikolajus Gusevas

Elektroninio dokumento nuorašasNuorašas
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ZARASŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2021 METŲ 

ATASKAITA

2022 m. balandžio      d. Nr. S-      (1.12 E)
Zarasai

I SKYRIUS
VADOVO VEIKLOS APIBŪDINIMAS

                    Zarasų rajono savivaldybės viešoji įstaiga Pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau-
Zarasų PSPC), kurio dalininkas metų pradžioje ir pabaigoje yra Zarasų rajono savivaldybės taryba,
teikia licencijoje numatytas pirminės ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal
2019 metais peržiūrėtą licenciją:
                    1. pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros: šeimos medicinos;
                    2. pirminės psichikos sveikatos priežiūros;
                    3. odontologijos, odontologo padėjėjo, burnos priežiūros specialisto;
                    4. greitosios medicinos pagalbos;
                    5. akušerio praktikos;
                    6. slaugos: bendrosios praktikos, bendruomenės, ambulatorinės slaugos namuose,
psichikos sveikatos.
                   2021 m. gruodžio 17 d. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos
prie  Sveikatos  apsaugos  ministerijos  direktorius  įsakymu  Nr.  T1-3498  (1.1)  patikslino  įstaigos
asmens sveikatos priežiūros licenciją Nr. 116 dėl ambulatorinės slaugos paslaugų teikimo namuose,
nes  2021  m.  buvo  suburta  slaugos  tarnybos  komanda  įdarbinant  kineziterapeutę,  slaugytojų
padėjėjas,  bendrosios  praktikos  slaugytojas  ir  sukomplektuojant  darbo  priemones  atitiko
licencijavimo sąlygų reikalavimus.  Jos dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos organizuotuose
mokymuose.
                    Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra yra nespecializuotos kvalifikuotos
asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos pagal šeimos gydytojo ir bendrosios praktikos,
bendruomenės  slaugytojo,  akušerio  medicinos  normų  reikalavimus  ambulatorinėje  asmens
sveikatos priežiūros įstaigoje ir pacientų namuose.
                    Šeimos medicina - šeimos gydytojo praktika ar komandoje kartu dirbančio vidaus ligų,
vaikų  ligų  gydytojo,  gydytojo  akušerio  ginekologo,  gydytojo  chirurgo  ir  gydytojo  odontologo
praktika.
                    Teikdama pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, Zarasų PSPC
vadovaujasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr.
V-943  ,,Dėl  pirminės  ambulatorinės  asmens  sveikatos  priežiūros  paslaugų  organizavimo  ir
apmokėjimo tvarkos aprašo bei pirminės  ambulatorinės  asmens sveikatos priežiūros  paslaugų ir
bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ ir jo papildymų nuostatomis, sveikatos priežiūros įstaigų, viešųjų
įstaigų, sveikatos draudimo ir kitais įstatais, direktoriaus įsakymais.
                    2021 metais patikslinta įstaigos misija, vizija, kokybės politikos uždaviniai, kuriais ir
vadovautasi .
                    Zarasų PSPC misija - mažinti prie asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ)
prisirašiusiųjų  gyventojų  sergamumą,  mirtingumą,  propaguoti  sveiką  gyvenseną,  teikti  aukštos
kokybės  sveikatos  priežiūros  paslaugas  efektyviomis  medicinos  technologijomis  ir  siekti  kurti
sveikesnę visuomenę.
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                    Zarasų PSPC vizija - būti modernia, patikima ASPĮ, teikiančia kokybiškas medicinos
paslaugas,  motyvuoti  žmones gyventi  sveikai,  o jiems susirgus -  efektyviai  taikyti  šiuolaikiškas
diagnostikos  priemones  ir  gydymo metodus,  diegti  naujas  efektyvias  medicinos  ir  informacines
technologijas,  padedančias  didinti  teikiamų  paslaugų  kokybę.  Tenkinti  pacientų  ir  darbuotojų
poreikius ir lūkesčius racionaliai naudojant finansinius, personalo, technologijų ir kitus resursus.
                    Kokybės politika - teikti saugias, prieinamas, veiksmingas, tinkamas, orientuotas į
pacientų  poreikius,  savalaikiškas  paslaugas,  užtikrinant  tęstinumą,  efektyvias,  visiems  lygias
paslaugas, vertinant darbuotojams ir pacientams teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei
vykdant paslaugų kokybės gerinimą.
                    2021 m. Zarasų PSPC direktorius sudarė sutartį su Panevėžio teritorine ligonių kasa dėl
asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų apmokėjimo. Paslaugos apmokamos iš
Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų apdraustiesiems privalomuoju
sveikatos  draudimu.  Nedraustiems  privalomuoju  sveikatos  draudimu  teikiamos  tik  būtinosios
medicinos  pagalbos  paslaugos bei  mokamos medicininės  paslaugos.  Sudarant  abi  sutarties  dalis
vadovautasi  Lietuvos  Respublikos  civiliniu  kodeksu,  sveikatos  draudimo  įstatymu,  sveikatos
priežiūros įstaigų įstatymu, pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymu, Vyriausybės nutarimais,
sveikatos  apsaugos  ministro  ir  ligonių  kasos  direktoriaus  įsakymais,  privalomojo  sveikatos
draudimo tarybos nutarimais ir kitais teisiniais aktais.
                    Įstaigos veiklos vertinimo kriterijai teikiant paslaugas įvardinti 2019 m. spalio 28 d.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakyme Nr.V-1218 ,,Dėl Lietuvos nacionalinės
sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas,
palyginimo  pagal  veikos  finansinių  rezultatų  ir  veiklos  rezultatų  vertinimo  rodiklių  siektinų
reikšmių įvykdymą tvarkos aprašo patvirtinimo“.
                    2021 m. rugpjūčio 16 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-32.1 buvo patvirtintas Zarasų
PSPC šeimos  medicinos  paslaugų  kokybės  gerinimo  strateginis  planas  2021-2022  m.  2021  m.
laikotarpiui numatyta:
                    I. Uždaviniai orientuojantis į pacientų lūkesčius:
                        - pacientų apklausa, siekiant pasitenkinimo 0,94;

                     - informacijos pacientams teikimas įstaigos internetinėje svetainėje įvertinant
lankytojų kiekį;
                     - informacijos pacientui teikimo šeimos gydytojo kabinete užtikrinimą paruošiant
kokybės sistemos tvarkas ir jas vykdant;

                       - ambulatorinių kortelių pildymo reikalavimų užtikrinimas audituojant procesą;
                       - duomenų apie paciento sveikatą teikimas į e-sveikata informacinę sistemą - siekti
98 procentus;
                    II. Gerinti paslaugų pacientams teikimą, saugumą, stebėseną, kontrolę:

                      - antimikrobinių vaistų skyrimo pagrįstumo užtikrinimas kasmet skyrimą mažinant
10 procentų lyginant su praeitais metais;

                        - prevencinių programų vykdymo gerinimas kasmet 10 procentų lyginant su praeitais
metais;
                        - skatinamųjų paslaugų apimčių didinimas kasmet 10 procentų daugiau nei
praėjusiais metais;
                        - COVID-19 infekcijų kontrolės užtikrinimas įstaigoje atliekant darbuotojų
vakcinaciją 90 procentų, pacientų srautų kontrolės užtikrinimas;
                    III.  ASPĮ paslaugų organizavimo vadybos  tobulinimas,  darbuotojų  sveiko
mikroklimato užtikrinimas;
                         - audito grupės veiklos aktyvinimas, pacientų apklausos, kontrolinių auditų
vykdymas, personalo mokymai kokybės paslaugų užtikrinimui;
                         - personalo veiklos vertinimas dėl teikiamų pacientams paslaugų kokybės, pagrįstų
skundų skaičiaus mažėjimas per metus;

- imunoprofilaktikos duomenų pateikimo į EVIS sistemą įvaldymas ir užtikrinimas;
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                        - vakcinavimo nuo COVID-19 paslaugos organizavimas ir valdymas siekiant 90
procentų gyventojų imunizavimo.
                    Antrus  metus  gyvenome įtemptai  Vyriausybės  paskelbtos  valstybės  lygio
ekstremaliosios situacijos dėl koronaviruso, sukeliančio COVID-19 ligą plitimo grėsmės. Iki liepos
mėnesio dirbome ribodami kontaktus ir griežtai laikydamiesi infekcijų kontrolės sąlygų. Pajuto ir
kolektyvas  koronaviruso  infekcijos  pasekmes,  nes  susirgusiems  darbuotojams  teko  izoliuotis,
likusieji  pradėjo  dirbti  nuotoliniu  būdu,  šeimos  gydytojams  didėjo  darbo  krūviai  pavaduojant
susirgusius kolegas.
                    Lietuvos Respublikoje pradėjus skiepų kampaniją tapom vieni iš daugiausiai
pasiskiepijusių kolektyvų.
                  2021 m. sausio mėnesį pradėta vakcinavimo kampanija. Pradžioje pasitelkti šeimos
gydytojai,  slaugytojos dėl duomenų įvedimo į ESPBI sistemą testuojant ir skiepijant gyventojus.
Vėliau  darbo  organizavimas  pakito,  skiepijimai  vykdyti  ambulatorijose,  Antalieptės  medicinos
punkte,  PSPC  patalpose,  gyventojų  namuose,  viešose  vietose.  Tik  kovo  mėnesį  Lietuvos
Respublikoje  pakeista  registravimosi   skiepijimui  ir  testavimui  tvarka,  todėl  darbas  palengvėjo.
Darbų pradžioje iššūkių daug dėl skiepijimų organizavimo rizikos grupių asmenims, kolektyvams,
organizuojant  vakcinavimo  kampanijas  mieste  ir  seniūnijose,  kas  mėnesį  teikiant  duomenis
savivaldybei, užsakant vakcinas, apskaitant jas ir priemones vakcinacijai, testavimui, prisitaikant ir
dirbant kas savaitę pagal vis keičiamus Sveikatos apsaugos ministro ar ekstremalių situacijų vadovo
įsakymus. 2021 m. viso paskiepyti 10529 gyventojai (71,9 procento), revakcinuota 25,6 procentų.
Gruodžio mėnesį pradėti skiepyti vaikai nuo 5 iki 12 metų amžiaus. 2021 m. Lietuvos Respublikos
rajonų tarpe visad buvome 17-19-ti.
                    Zarasų PSPC rajone yra atsakinga už rajono gyventojų ištyrimą dėl koronavirusinės
infekcijos, todėl įkurtas mobilus punktas, suburta komanda dirba darniai.

Įstaigos  veiklai  tikslai  yra  aptarti  aukščiau,  be  to  papildomai  akcentuotina  ir
pažymėtina, kad siektini įstaigos veiklos rezultatai yra nustatomi Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro įsakymu, t. y. poįstatyminiu teisės aktu.

Zarasų  PSPC  2021  metais  vieninteliu  dalininku  buvo  Zarasų  rajono  savivaldybė,
savininko  įnašų  vertė  finansinių  metų  pabaigoje  ir  praėjusių  finansinių  metų  pabaigoje  buvo
48312,06 Eur 

II SKYRIUS
VEIKLOS REZULTATŲ ANALIZĖ

1. Pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugos

                                           1.1.  Zarasų rajono pagrindiniai rodikliai

                    Gyventojų skaičius rajone kasmet mažėja. Per metus sumažėjo 116 asmenų (dvigubai
mažiau nei 2020 m.). Išlieka mažas gimstamumas. Rajone gimė tik 84 naujagimiai. Kūdikių mirčių
nebuvo. Rajone kasmet stabiliai mažėja vaikų. Stebėtas žymiai didesnis gyventojų mirtingumas. Per
metus mirė 398 gyventojai,  50 asmenų daugiau nei  2020 m. Natūralus  gyventojų prieaugis  dar
labiau sumažėjo iki -21,3. Zarasų ASPĮ aptarnauja 458 prisirašiusiais draustais pacientais mažiau
nei 2020 metais. 2021 metais išliko mažas apsilankymų pas gydytoją vieno paciento  skaičius dėl
besitęsiančios  pandemijos.  Padidėjo  vaikų  sergamumas  1000-čiui  prisirašiusiųjų.  Didėjo  ir
suaugusiųjų sergamumas. Ryškiai sumažėjo medicinos darbuotojų apsilankymų paciento namuose
dėl ligos, aktyvių patronažų skaičius. 
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1 lentelė. Zarasų rajono pagrindiniai rodikliai

Rodikliai 2019 m. 2020 m 2021 m.

1.  Bendras  gyventojų  skaičius  Zarasų
rajone

14916 14635 14751

2. Prisirašiusiųjų prie įstaigos skaičius, iš
jų:

viso 13969
13391 draustų

viso 13604
13104 draustų

viso 13146
12617 draustų

    - suaugusiųjų 11462 drausti 11271 drausti    10897 drausti

    - vaikų 1929 1833 1720
3. Gimstamumas/ 1000 gyventojų 7,44 8,3 5,7
4. Mirtingumas/ 1000 gyventojų 22,5 23,8 27
5. Natūralus gyventojų prieaugis -15,1 -15,5 -21,3
6. Sergamumas 1000/ suaugusiųjų 3052,6 2623 2870,8
7. Sergamumas 1000/ vaikų 5104 2171 2628

8. Vienam gyventojui tenka apsilankymų
(su odontologais)

5,9 5,2 5,4

9. Gyventojų apsilankymai dėl ligos 4.9 4,3 4,2
10.  Profilaktiniai  patikrinimai  (%)  nuo
apsilankymų skaičiaus)

16 18,9 15,8

11.  Apsilankymai  namuose  (%)  pagal
prisirašiusių skaičių

18,4 6,8 2,26

1.2. Duomenys apie gyventojų mirtingumą

                    Duomenys apie suaugusiųjų, mirusių namuose ir įstaigos gydytojų išduotų mirties
liudijimų atvejus.

2  lentelė.  Duomenys  apie  suaugusius,  mirusius  namuose  pagal  įstaigoje  išduotus  mirties
liudijimus 

Ligos Iš viso Vyrai Moterys Mirčių skaičius 1000-
čiui prisirašiusiųjų

2019
metai

2020
metai

2021
metai

2019
metai

 2020
metai

2021
metai

2019
metai

2020
metai

2021
metai

 2019
metai

2020
metai

2021
metai

Lėtinė  išeminė  širdies
liga

70 62 57 30 25 20 40 37 37 5,2 4,6 4,5

Širdies
nepakankamumas

7 16 3 3 4 2 4 12 1 0,52 1,2 0,23

Smegenų aterosklerozė 2 4 3 2 1 0,15 0,3
Infarktas 4 2 3 1 1 1 0,16
Insultai 3 1 2 0,22
Insulto padariniai 3 1 2 1 1 0,22 0,08
Staigi koronarinė mirtis 7 2 6 2 1 0,52 0,14
Lėtinis  inkstų
nepakankamumas

1 2 1 2 0,07 0,14

Pirminė  arterinė
hipertenzija

5 33 11 5 22 0,37 2,62

Onkologinės ligos 19 21 23 13 10 13 6 11 10 1,42 1,54 1,82
Kitos ligos 12 12 18 5 3 8 7 9 10 0,82 0,9 1,43
Iš viso 126 131 137 58 56 56 68 75 81 9,4 9,6 10,7
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                    Suaugusiųjų, mirusių namuose, skaičius 2021 metais padidėjo moterų sąskaita lyginant
su praėjusiais metais 1,1 atveju 1000-čiui prisirašiusių. Pagrindinė mirties priežastimi 2021 metais
išliko lėtinė išeminė širdies liga (41,6 procentai).

1.3. Duomenys apie prisirašiusius gyventojus prie ASPĮ

1 diagrama. Prisirašiusiųjų gyventojų skaičius pagal amžiaus grupes procentais

                    2021 metų pabaigoje buvo prisirašę 12617 drausti privalomuoju sveikatos draudimu
gyventojai, iš jų - 1720 vaikų (iki 18 metų amžiaus) ir 10897 suaugę asmenys. Bendras prisirašiusių
gyventojų skaičius, įskaitant nedraustus asmenis, sumažėjo 458. Vaikų mažėjo 5 proc., suaugusiųjų
sumažėjo 0,78 proc. Kaip ir ankstesniais metais, pastebima tendencija mažėti vaikų nuo 1 iki 18
metų. 1,3 procento padaugėjo pacientų nuo 18 iki 65 metų. 529 asmenys yra nedrausti, todėl jiems
gali būti teikiama tik būtinoji pagalba. Daugiausiai vyresnio amžiaus pacientų yra šeimos gydytojų
R.  Zavadskienės,  N.  Jakimovos,  D.  Muraškienės  ir  M.  Tolstopiatovos  apylinkėse,  todėl  joms
sunkiau spręsti pacientų sveikatos problemas,  nes šie pacientai  dažniau serga keliomis lėtinėmis
ligomis.

2 diagrama. Prisirašiusių asmenų skaičius, tenkantis vienam gydytojui 2021 metais
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1.4. Duomenys apie pacientų apsilankymus pas gydytojus specialistus

3 lentelė. Apsilankymai pas gydytojus specialistus

Apsilankymai 2019 metais 2020 metais 2021 metais

Abs. sk. 1000-
čiui

prisira-
šiusiųjų

Abs. sk. 1000-
čiui

prisira-
šiusiųjų

Abs. sk. 1000-čiui
prisira-
šiųsiųjų

Apsilankymai iš viso:
iš jų pas:

82644 6171,6 69040 5075 68372 5201

šeimos gydytojus 56368 4209,4 52582 3865 49965 3800
vidaus ligų gydytojus 201 15 377 27,7 165 14,4
vaikų ligų gydytojus 5761 2987 2851 1555 3489 2028,5
akušerius ginekologus 3393 253,3 2444 179,6 2487 189,2
chirurgus 4473 334 3200 235,2 3091 235,1
psichiatrus 5311 396,6 4826 354,7 5487 417,4
odontologus 7137 533 2760 202,8 3688 280,5
Profilaktinių  apsilankymų
skaičius:
iš jų pas:

13274 991,2 13058 959,9 10830 823,8

šeimos gydytojus 7537 562,8 9668 710,7 7233 550
vidaus ligų gydytojus 3 0,22 4 0,3 1 0,09
vaikų ligų gydytojus 1961 1016,6 1583 863,6 1496 870
akušerius ginekologus 1082 80,8 655 48 589 44,8
chirurgus 183 13,7 48 3,5 23 1,75
odontologus 1390 103,8 347 25,5 519 39,5
psichiatrus 1118 83,5 753 55,4 969 73,7

                    Bendras pacientų apsilankymų pas gydytojus skaičius 2021 m., lyginant su 2020 m.
rodikliais,  padidėjo 126/1000 gyventojų nepaisant  besitęsiančios  COVID-19 ligos pandemijos  ir
ekstremaliosios situacijos. 2021 m. padidėjo apsilankiusių vaikų skaičius pas vaikų ligų gydytoją,
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daugiau  pacientų  kreipėsi  psichiatro  konsultacijai.  Sumažėjo  136,1/1000  prisirašiusiųjų
profilaktinių patikrų, ypač pas šeimos gydytojus, o padidėjo pas odontologus, psichiatrus. 
                    2021 metais specialistų konsultacijoms siųsti 11809 suaugusieji (2252 daugiau) ir 1135
vaikai, (168 daugiau nei 2020 m). Į stacionarą planine tvarka siųsti 670 suaugę (173 mažiau nei
2020 m.) ir 41 vaikas. Gydytojai 98 procentus siuntimų rašė elektroniniu būdu, 98 procentais rašė
elektroninius receptus.
                    Ambulatorinei reabilitacijai, sveikatą grąžinančiam gydymui, reabilitacijai II siuntėme
tik 92 pacientus, nes dėl karantino negalima buvo siųsti daugiau. Palyginimui 2019-2020 m. buvo
siųsta po 119 pacientų .                           

1.5. Gydytojų darbo krūvis 2019- 2021 metais

4 lentelė. Gydytojų darbo krūvis

Gydytojo vardas,
pavardė

Prisirašiusiųjų
gydytojo apylinkėje

Apsilankymų skaičius
kontaktiniu/

nuotoliniu būdu

Apsilankymų dėl
profilaktinių

patikrų

Priimta per 1 mėn. Priimta per dieną

20
19

 m
.

20
20

 m
.

20
21

 m
.

20
19

 m
.

20
20

 m
.

20
21

 m
.

20
19

 m
.

20
20

 m
.

20
21

 m
.

20
19

 m
.

20
20

 m
.

20
21

 m
.

20
19

 m
.

20
20

 m
.

20
21

 m
.

V. Barisevičienė 1428 1301 1211 5094 2739+
72/

2205

1950/
2616

504 829 643 463 480 387,5 21,7 21,8 22,1

N. Jakimova 1313 2414 2072 5662 2547/
2928

1394/
3739

679 1117 879 570 606 516 24,5 28 24,6

D. Muraškienė 1455 1360 1256 6175 2745/
2957

1607/
3084

601 814 582 561 788 467 26,7 35,4 22,4

V. Smalskis 831 1114 1335 4979 2808/
2743

2393/
3465

500 674 761 542,6 487 568 21,6 22 27

M. Tolstopiatova 1489 1507 1459 7990 3844/
3787

2073/
5146

832 1026 704 726,3 697 691,5 34,6 31,7 33

R. Zavadskienė 1431 1460 1425 6270 3013/
4038

1873/
3500

628 874 734 570 587 597 27,1 26,7 28,3

L. Šileikienė 1364 1342 1294 5203 3186/
1691

1782/
2152

1449 1852 1514 473 428 424,5 22,5 19,5 20,2

L. Dapkuvienė 958 978 997 5297 3684/
1399

3130/
2513

954 1021 961 481,5 434 534 23 19,7 25,4

R. Leščinskas 1016 952 898 4943 3156+
45/

1402

3796/
190

512 654 447 438,5 434 387,5 20,9 19 18,4

                   
                    2021 metais šeimos gydytojos N. Jakimovos apylinkė išliko padvigubėjusi, toliau
didėjo  ir  šeimos  gydytojo  V.  Smalskio  apylinkė.  Dėl  besitęsiančio  karantino  ir  ekstremaliosios
situacijos gyventojams ir toliau  buvo teikiamos nuotolinės paslaugos, kurios sudarė 57 procentus
visų konsultacijų paslaugų, išskyrus Dusetų ambulatorijoje dirbantį šeimos gydytoją. 
                    Zarasų rajono gyventojas per metus pas gydytoją lankėsi vidutiniškai 5,4 karto (su
odontologais),  dėl  ligos  -  4,2  karto.  Didžiausias  krūvis  per  dieną  teko  šeimos  gydytojams:  M.
Tolstopiatovai,  R.  Zavadskienei,  L.Dapkuvienei.  Didesniu  krūviu  dirbo  šeimos  gydytojas  V.
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Smalskis. Daugiau nei 2020 m. profilaktinių patikrinimų atliko šeimos gydytojas V. Smalskis.     
                   2021  m lapkričio  mėnesį  pradėta  intensyviau  taikyti  pilotinį  modelį,  kai
kompensuojamuosius vaistus gydymo tęsimui bandė išrašyti bendrosios praktikos slaugytojai taip
trumpindami paciento patekimo pas šeimos gydytoją laiką. Šis pilotinis modelis pasiteisino.

1.6. Medicinos punktų ir ambulatorijų veikla 2019 - 2021 metais
                       
                    Kaimo gyventojus aptarnaujamuose medicinos punktuose ir ambulatorijose asmenų
skaičius sumažėjo 155, iš jų - 98 vaikais mažiau lyginant su 2020 m. rezultatais. Mažai teiktos
mobilios medicininės paslaugos Avilių, Vencavų, Magučių, Dimitriškių, Šaulių, Kopūstynės kaimų
gyventojams, o bendruomenių slaugytojos visus metus dirbo skiepijimo komandoje, turėjo dirbti
Slaugos tarnybos specialistų komandoje ir aptarnavo pacientus, turinčius specialiuosius poreikius,
neįgaliuosius.  Išliko  racionaliau  paskirstytas  pagal  aptarnaujamų  kaimo  gyventojų  skaičių
bendruomenių slaugytojų darbas, nes jie medicinos punktuose aptarnavo po 600-800 asmenų, tik
Suvieko  medicinos  punkto  bendruomenės  slaugytojas  aptarnavo  pagal  normatyvus  mažiau
gyventojų.

5 lentelė. Medicinos punktų ir ambulatorijų aptarnaujamų gyventojų skaičius 2019-2021 m.

Padalinys
2019 m. 2020 m. 2021 m.

viso vaikų viso vaikų viso vaikų
Degučių medicinos

punktas
379 1 368 30 359         38

Suvieko medicinos
punktas

628 91 600 70 559 59

Baibių medicinos
punktas

437 23 428 44 423 48

Imbrado medicinos
punktas

883 129 871 125         850 113

Kopūstynės kaimo
gyventojų

aptarnavimas 
507 70 526 0 524 -

Šaulių/Kovališkių
kaimo gyventojų

aptarnavimas
814 89 797 85 789 88

Antazavės medicinos
punktas

859 105 833 116 790       100

Antalieptės
medicinos punktas

801 108 786 106 801 54

Turmanto
ambulatorija

1191 155 1175 147 1130 139

Dusetų ambulatorija 2064 191 1930 174 1956 159

Salako ambulatorija 898 97 866 89 844 90

Viso 9461 1059 9180 986 9025 888

3 diagrama. Pacientų apsilankymų skaičius medicinos punktuose
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                    Ataskaitiniu laikotarpiu išliko vos didesnis pacientų apsilankymų skaičius tik
Antalieptės,  Baibių  ir  Suvieko  medicinos  punktuose.  Kaimo  gyventojai  dėl  ribojamo  kontakto
karantino  metu  medicinos  punktuose  lankėsi  mažiau  nei  2020  metais.  Antalieptės,  Baibių  ir
Degučių  medicinos  punktuose  šeimos  gydytojas  priimdavo  vieną  kartą  per  savaitę,  Salako  ir
Turmanto ambulatorijose - po du kartus per savaitę. Mažėjo ir slaugytojų apsilankymų pacientų
namuose dėl pandemijos ir ekstremaliosios situacijos ribojant kontaktus ir paisant reikalavimų dėl
infekcijos plitimo mažinimo.

4 diagrama. Bendruomenės slaugytojų apsilankymų pacientų namuose skaičius

6 lentelė. Medicinos punktų slaugytojų paslaugos 2019-2021 metais

Medicinos
punktas

Neįgaliųjų  spec. slauga Paslaugos, intervencijos Prevencinių programų
informavimas

2019
m.

2020
m.

2021
m.

2019
m.

2019
m.

2021
m.

2019
m.

2020
m.

2021
m.

Degučių 13 124 8 362 254 242 153 50 44
Baibių 177 97 74 688 446 364 167 57 81
Suvieko 810 333 237 173 100 139 40 - -
Antazavės 114 74 8 655 780 200 13 13 -
Antalieptės 211 122 52 530 429 450 214 39 99
Imbrado 215 250 33 212 115 5 89 - -
Kavoliškio 356 243 36 481 302 93 - -
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mobilios
paslaugos
Kopūstynė
s  mobilios
paslaugos

534 342 175 210 114 209 - -

Viso 2430 1585 623 3311 2540 1702 676 159 224

                    Aptarnaujamų gyventojų skaičius mažėjo beveik visuose punktuose. Pacientų su
specialiais  poreikiais  slauga  beveik  dvigubai  mažėjo  visuose  medicinos  punktuose,  trečdaliu
sumažėjo  bendruomenės  slaugytojų  patronažų  į  namus  atvejų,  aplankant  dėl  gydytojo  paskirtų
procedūrų  atlikimo.  Prevencinės  programos  šiek  tiek  buvo  vykdomos  punktuose,  kur  dirbo  ir
šeimos  gydytojas.  2021  m.  daugiau  nei  kitų  medicinos  punktų  medicinos  personalas  paslaugų
(injekcijų,  kraujo ėmimo) vykdė Antalieptės ir Baibių-Degučių medicinos punkto bendruomenės
slaugytojai. Likusieji bendruomenės slaugytojai dirbo skiepijimo nuo COVID-19 ligos komandoje,
PSPC laboratorijoje, slaugos tarnyboje.

7 lentelė. Ambulatorijų bendruomenių slaugytojų paslaugos 2019-2021 metais

Ambulatorij
a

Neįgaliųjų spec. slauga Paslaugos, intervencijos Prevencinių programų
vykdymas

2019 m. 2020 m. 2021 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m.

Dusetų 677 523 207 10441 6588 3888    752 449 467
Salako 153 75 37 3168   2981 1683 269  55 98
Turmanto 192 82 46   3149 2134 2005 329  158 270

                     
                      Dėl ekstremaliosios situacijos ir ribojant kontaktus dėl infekcijos grėsmės ryškiai
sumažėjo neįgaliųjų slaugos paslaugų ir medicininių intervencijų ambulatorijoms priklausantiems
pacientams,  tik  padaugėjo  atliekamų  prevencinių  programų  paslaugų  lyginant  su  2020  metų
duomenimis.

1.7. Laboratoriniai tyrimai

8 lentelė. Laboratoriniai tyrimai

Įstaiga 2019 m. 2020 m. 2021 m.
Zarasų PSPC 36348 23151 18793
Dusetų ambulatorija 4867 2118 2905
Salako ambulatorija 1762 1201 875
Turmanto ambulatorija 1503 942 1087
Viso 44480 27412 23660

                                  
                  Kokybės užtikrinimui biocheminiai tyrimai, hormonų, imunologiniai dėl infekcijų
nustatymo  tyrimai,  gliukuoto  hemoglobino  ir  gliukozės  kiekio  kraujo  plazmoje  tyrimai  ir
ginekologiniai tepinėliai toliau atliekami pagal sutartį akredituotose laboratorijose. Šeimos gydytojo
normai priklausantys rutininiai tyrimai (bendras kraujo tyrimas, šlapimo tyrimas, tyrimas nustatyti
albuminurijai,  slapto  kraujavimo iš  žarnyno  imunofermentinis  tyrimas,  ENG tyrimas)  atliekami
ambulatorijose ir Zarasų PSPC. 2021 m. tyrimų sumažėjo 50 procentų dėl ribojamo kontakto su
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pacientais paisant infekcijos plitimo kontrolės ekstremaliosios situacijos laikotarpiu.  Tik daugiau
nei 2020 m. tyrimų buvo atliekama Dusetų ir Turmanto ambulatorijose.

1.8. Duomenys apie pastoviai teikiamas mokamas paslaugas

9 lentelė. Duomenys apie mokamas paslaugas

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

2019 m.
suteiktų
paslaugų
skaičius

2020 m.
suteiktų
paslaugų
skaičius

2021 m.
suteiktų
paslaugų
skaičius

1. Profilaktinis sveikatos patikrinimas 2447 1658 2168
2. Gyventojų skiepijimo paslaugos 838 1475 952
3. Mokamos  klinikinės  laboratorijos  tyrimų

paslaugos
6658 4291 5418

4. Odontologija 18491 8178 11316
5. Viziografas 94 119 19
6. Kitos medicininės paslaugos 2300 2545 2258

Viso: 30828 18266 22131

                    Ataskaitiniais  metais  mokamų paslaugų prie Zarasų PSPC prisirašiusiems ir
atvykstantiems neregistruotiems prie Zarasų PSPC pacientams suteikta nežymiai daugiau (daugiau
17,5  procento).  Daugiau  teikta  mokamų  laboratorinių,  profilaktinio  patikrinimo,  odontologinių
paslaugų.

1.9. Duomenys apie suaugusiųjų sergamumą nuo 16 metų

                    Ataskaitiniu laikotarpiu bendras užregistruotų suaugusiųjų susirgimų skaičius padidėjo
247,8/1000 prisirašiusiųjų lyginant su 2020 metais. 

5 diagrama. Bendras suaugusiųjų susirgimų skaičius

                    Kaip ir 2020 m. daugiau suaugusių sirgo kraujotakos, jungiamojo audinio, virškinimo,
bet mažiau - kvėpavimo sistemos ligomis.

6 diagrama. Suaugusiųjų susirgimų skaičius pagal ligas
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10 lentelė. Psichikos sveikatos centro duomenys

Yra Psichikos sveikatos centro
įskaitoje

2019 m. 2020 m. 2021 m.
1584 1572 1549

Tenka 1000 gyventojų 118.3 120 122,8

Vaikų - įskaitoje dėl psichikos ligų 24 19 30
Iš įskaitos išbraukta 48 48 47
Psichinę negalią turi 338 343 341
Spec. poreikius turi 270 220 158
Apsilankymų per metus viso 5311 4866 5110
Apsilankė dėl ligos 4155 4765 5017
Siųsta į stacionarą 87 53 47
Sekta  dėl  nuotaikos  afektinių
sutrikimų, depresijos

562 542 530

Sekta dėl protinio atsilikimo 241 247 252
Sekta  dėl  organinių  psichikos
sutrikimų

169 164 152

Sekta dėl šizofrenijos 167 175 174
Sekta  dėl  neurozinių,  stresinių
sutrikimų

76 75 73

                    
                    2021 metais išliko panašus skaičius pacientų, esančių Zarasų PSPC Psichikos sveikatos
centro įskaitoje.  Palyginant  su 2020 m. rodikliais,  pacientų daugėjo.  Tai sudarė 122,8/1000-čiui
prisirašiusių prie PSPC asmenų. Stebėtas 341 asmuo su psichine negalia, o turinčių specialiuosius
poreikius  sumažėjo  iki  158.  2021  metais  ir  toliau  PSC  dirbo  2  psichiatrai.  Pagal  patologijos
struktūrą,  kaip  ir  2020  metais,  pirmoje  vietoje  vyravo  nuotaikos  ir  afektiniai  sutrikimai  bei
depresijos, antroje - protinis atsilikimas, trečioje - šizofrenija, šizotipiniai ir kliedesiniai sutrikimai.
Ilgalaikiai sekta 30 vaikų, negalia nustatyta 16 vaikų.
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                    Psichikos  sveikatos  centro  dienos  užimtumo  komanda  dėl  pandemijos  ir
ekstremaliosios situacijos stabdė veiklą su pacientais, turinčiais psichinę negalią pagal socialinės
reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą. 

1.10. Duomenys apie vaikų sveikatos priežiūrą

11 lentelė. Duomenys apie naujagimius

Gimusių skaičius 
iš viso

2019 metais 2020 metais    2021 metais
67 63 46

Neišnešiotų skaičius 2 1

                    2021 metais stebėta 17 naujagimių mažiau nei 2020 m., tarp jų buvo 1 neišnešiotas
naujagimis. 

12 lentelė. Duomenys apie vaikų profilaktines sveikatos priežiūros apžiūras

Metai Vaikų
amžius

Apžiūrėtų vaikų skaičius
Iš viso iš jų nustatyta

susilpnė-
jusi klausa

susilpnė-
jęs

regėjimas

skoliozė Netaisyk-
linga

laikysena

kalbos
defektai

2021 0-18 1584 4 222 33 44 61
2020 0-18 1330 12 201 33 59 5
2019 0-18 1799 18 271 46 157 61

 
                    Ataskaitiniu laikotarpiu iš viso profilaktiškai apžiūrėta daugiau vaikų nei 2020 m. Tai
sudarė 92 procentus visų,  prie  PSPC prisirašiusių.  Apžiūrų metu daugiau vaikų nustatyta  regos
sutrikimų, daugėjo vaikų su viršsvoriu. 

13 lentelė. Duomenys apie kūdikių sveikatos priežiūrą

Kūdikiai iš viso

iš jų:

2019
metai

2020
metai

2021 
metai

67 66 46

Kūdikiai  iki  3  mėn.  maitinti  (bent  dalimi)
krūtimi

65 66 36

Kūdikiai  iki  6  mėn.  maitinti  (bent  dalimi)
krūtimi

17 15 20

Kūdikiai iki 6 mėn. maitinti (išimtinai) krūtimi 14 10 15
Kūdikiai, sirgę rachitu 5
Kūdikiai, sirgę hipotrofija 3 1

                    2021 metais maitintų krūtimi kūdikių iki 6 mėn. (bent dalimi) buvo 43,5 procentai, bet
vien natūraliai maitinamų kūdikių padaugėjo.

                    
14 lentelė. Imunoprofilaktikos rodikliai

Vakcinacija procentais 2019 m. 2020 m. 2021 m.
BCG 98 98 96



14

HB Engerix 94 95 97
Pneumokokinė vakcina 86 85 92
Pentaxim iki 2 metų 92 91 95
                     6-8 metų 98 95 95
                     15-17 metų 98 98 95
                     MMR 98 95 96
HPV mergaitėms 84 92 87

                    Ataskaitiniais  metais imunoprofilaktikos paslaugos buvo vykdomos nepaisant
ekstremaliosios situacijos. Nežymiai pagerėjo skiepijimas nuo hepatito B infekcijos, pneumokokine
vakcina,  Pentaxim vakcina,  nuo tymų-  raudonukės  ir  epideminio.  parotito.   Blogesni  rezultatai
skiepijant paauglius nuo difterijos, mergaites - HPV vakcina. 

7 diagrama. Bendras vaikų susirgimų skaičius

                    Ataskaitiniu laikotarpiu daugiausiai vaikų sirgo kvėpavimo sistemos ligomis ir
virškinimo  sistemos  ligomis.  Daugėjo  sergančių  endokrininėmis  ligomis  ir  psichikos  ir  elgesio
sutrikimų.

8 diagrama. Vaikų susirgimų skaičius pagal ligas
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2. Prevencinių ir skatinamųjų programų vykdymas

9 diagrama. Duomenys apie prevencinių ir skatinamųjų programų vykdymą
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                    Bendras 2021 m. suteiktų skatinamųjų paslaugų skaičius, lyginant su 2020 metais,
sumažėjo 1014. Šeimos gydytojai teikė 52 proc. visų skatinamųjų paslaugų, o slaugytojai  ir kiti
specialistai  -  48%.  Kaip  ir  prieš  metus,  aktyviausiai  buvo  teikiamos  skatinamosios  paslaugos
vaikams (moksleivių paruošimas mokyklai, vaikų imunoprofilaktika), imunoprofilaktika nuo gripo
rizikos grupės asmenims. Rizikos grupės asmenis savarankiškai galėjo skiepyti  ir  slaugytojai  be
šeimos gydytojo apžiūros. 2021 m. skiepyta nuo gripo apie 700 asmenų, tai 300 mažiau nei 2020
m., nes aktyviai buvo vykdoma vakcinacija nuo koronaviruso infekcijos ir gripo epidemijos nebuvo.
Slaugytojos du kartus mažiau nei 2020 m. lankė neįgaliuosius pacientus su dideliais specialiaisiais
poreikiais,  nes  tęsėsi  ekstremalioji  padėtis  dėl  koronaviruso infekcijos.  Gydytojai  kiek aktyviau
vykdė  prevencines  programas  dėl  onkologinių  susirgimų  ir  širdies  kraujagyslių  susirgimų  nei
2020 m., nes nuo liepos mėnesio pacientai lengviau galėjo patekti kontaktinei gydytojo apžiūrai.
Taip pat, cukriniu diabetu sergantiems pacientams buvo dažniau atliekami gliukuoto hemoglobino
tyrimai nei 2020 m.
                    2020 metais 10 pacientų išaiškinti onkologiniai susirgimai ankstyvoje stadijoje.
                    Prevencinių asmens sveikatos programų, apmokamų iš privalomojo sveikatos draudimo
fondo biudžeto lėšų, vykdymas:

15 lentelė. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio paslaugos

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas Suteiktų paslaugų skaičius
2019

metais
2020 

metais
2021

metais
Abs.
sk.

% Abs.
sk.

% Abs.
sk.

%

1. Informavimas  dėl  krūties
piktybinių navikų profilaktikos

1242 1239 1209

2. Atlikta mamogramų
560 44,3 209 30,19 373

31,8/
30,85

3. I-II stadijos vėžiai 2 1
                    2021 metais nežymiai geriau vykdyta prevencinė krūties vėžio ankstyvos stadijos
nustatymo programa. Kliūtis geresniems rezultatams – karantinas, moterys mamografijai pradėtos
vežti tik nuo liepos mėnesio, kai sumažėjo COVID-19 atvejų skaičius. Intensyviau šią programą
vykdė šeimos gydytojai:  R.  Zavadskienė,  D.  Muraškienė,  N.  Jakimova.  Panevėžio  TLK zonoje
įstaigos mamografiją vidutiniškai atlieka 36,51 % siųstų pacienčių.

16 lentelė.  Gimdos kaklelio  piktybinių navikų prevencinių priemonių programos vykdymo
ataskaita

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas Suteiktų paslaugų skaičius
2019 metais 2020 metais 2021 metais

Abs.
sk.

% Abs.
sk.

% Abs.
sk.

%

1478 1431 905
1. Informavimo paslauga 765 73,4 499 50,56 612 67,62
2. Citologinio tepinėlio paėmimo ir 

ištyrimo paslauga 
577 55,43 380 38,48 447 49,97

3. I-II stadijos vėžiai 5 4 4

                    Ataskaitiniais metais apie galimybę dalyvauti gimdos kaklelio piktybinių navikų
profilaktikos  programoje  informuota  612  prie  PSPC prisirašiusių  moterų.  Patvirtinta  ir  pradėta
gydyti I stadijos keturiais gimdos kaklelio vėžio atvejais. Panevėžio TLK duomenimis, ši programa



17

jai priklausančiose įstaigose vidutiniškai vykdoma: informacijos teikimo – 99,47%, onkocitologinio
tyrimo  atlikimo  -  56,17  % atvejų.  Informacijos  paslaugą  daugiausia  vykdė  gydytojai  akušeriai
ginekologai, šeimos gydytojai: N. Jakimova ir D. Muraškienė.

17 lentelė. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas Suteiktų paslaugų skaičius
2019 metais 2020 metais 2021 metais

Abs. sk. % Abs. sk. % Abs. sk. %
1120 1120 1087

1. Informavimo paslauga 551 49,3 214 18,9 279 21,8
2. Nustatyto  prostatos

specifinio  antigeno
(PSA)  kiekis  yra
mažesnis kaip 3 ng/ml

475 173 215

3. Nustatyto  prostatos
specifinio  antigeno
(PSA) kiekis yra 3 ng/ml
ir didesnis

76 41 64

4. Onkologiniai susirgimai 2

                    2021 m. apie galimybę dalyvauti priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos
programoje informuoti  279 prie Zarasų PSPC prisirašę vyrai iki 69 metų.  3 procentais  padidėjo
programos vykdymas.  Augo PSA viršijantis  3ng atvejų  skaičius.  Aktyviau  šią  programą vykdė
šeimos gydytojai: L. Dapkuvienė, L. Šileikienė, V. Barisevičienė. Panevėžio TLK įstaigų vidurkis –
36,9%.

18 lentelė.  Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir
prevencijos programa

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas Suteiktų paslaugų skaičius
2019 metais 2020 metais 2021 metais

Abs. sk. % Abs. sk. % Abs. sk. %
3536 3459 3288

1. Informavimas apie didelę
širdies  ir  kraujagyslių
ligų tikimybę

1785 49,5 1118 32,3 1184 36,01

                    2021 metais informavimo apie didelę širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę paslauga
buvo  suteikta  1184  pacientams.  Šią  programą  geriau  vykdė  gydytojai:  L.  Dapkuvienė,  D.
Muraškienė,         V. Barisevičienė.  Dėl pandemijos  pacientai  nedalyvavo sveikos gyvensenos
programoje  esant  didelei  rizikai  susirgti  širdies  ir  kraujagyslių  susirgimais  ir  cukriniu  diabetu.
Panevėžio TLK įstaigų programų vykdymo vidurkis – 45%.

19 lentelė. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas Suteiktų paslaugų skaičius
2019 metais 2020 metais 2021 metais

Abs. sk. %
Abs.
sk.

%
Abs.
sk.

%
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1. Informavimo paslauga (turėjo būti) 2774 55,4 2799 22,35 2710 34,87
2. Nustatytas neigiamas (-) iFOBT 1493 610 974
3. Nustatytas teigiamas (+) iFOBT 48 12 40
4. Gydytojo  specialisto  konsultacija

su  kolonoskopija  ir,  jei  reikia,
biopsijos medžiagos paėmimu

19 6 8

5. Onkologiniai susirgimai 3

                    Ataskaitiniais metais 12,5 procento daugiau nei 2020 metais teikta informavimo apie
galimybę  dalyvauti  storosios  žarnos  vėžio  ankstyvosios  diagnostikos  programoje  paslauga.
Geriausiai  šią  programą  vykdė  gydytojai:  R.  Zavadskienė,  L.  Dapkuvienė,  M.  Tolstopiatova.
Panevėžio TLK įstaigų šios programos vykdymo vidurkis – 53,95%
                             
10  diagrama.  Panevėžio  TLK  rajonų  pirminių  sveikatos  priežiūros  įstaigų  prevencinių
programų palyginimas

                    Palyginus su kaimyninių rajonų sveikatos priežiūros įstaigų rodikliais, Zarasų PSPC tik
gimdos kaklelio vėžio tepinėlio atlikimo programą vykdė geriau, nei kaimyninių rajonų ASPĮ. Kitų
prevencinių programų vykdymo rezultatai buvo blogesni nei kaimynų.

11 diagrama.  Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos vykdymas (proc.)
Panevėžio TLK ASPĮ

                    2021 metų storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programą Zarasų PSPC
vykdė blogiau tik už Ignalinos ASPĮ.
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12 diagrama.  Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos vykdymas (proc.)
Panevėžio TLK ASPĮ

               
                    Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos prevencinę programą mūsų įstaigos
gydytojai vykdė blogiau nei kaimyninių rajonų gydymo įstaigos.

13 diagrama. Gimdos kaklelio piktybinių navikų ankstyvosios diagnostikos programos (infor-
mavimo paslaugos) vykdymas (proc.) Panevėžio TLK ASPĮ

14 diagrama.  Gimdos  kaklelio  piktybinių  navikų  ankstyvosios  diagnostikos  programos  (ci-
tologinio gimdos kaklelio ištyrimo) vykdymas (proc.) Panevėžio TLK ASPĮ
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                    Vykdydami gimdos kaklelio vėžio prevencinę programą ir teikdami informaciją atlikti
ją, 2021 metais buvome ketvirtoje vietoje, o atlikdami onkocitologinio tepinėlio mėginį - išlikome
antri tarp kaimynų Panevėžio TLK zonoje.

15  diagrama.  Širdies  kraujagyslių  ligų  prevencinės  patikros  programos  vykdymas  (proc.)
Panevėžio TLK ASPĮ

                    Širdies kraujagyslių prevencinė programa 2021 m. vykdyta taip pat blogiau, nes dėl
karantino išliko ribotas kontaktinis pacientų priėmimas, tyrimų atlikimas.
                    Atrankinės mamografinės programos vykdymo rezultatai 2021 metais blogesni nei
2020 metais, bet lenkėme pagal siuntimų skaičių kaimyninių rajonų rodiklius.. 2021 metais Visagi-
no ligoninės mamografinis kabinetas neveikė dėl pandemijos iki liepos mėnesio, todėl pacientės ne-
galėjo nuvykti patikrai.

16  diagrama.  Atrankinės  mamografinės  patikros  dėl  krūties  vėžio  programos  vykdymas
(proc.) Panevėžio TLK ASPĮ
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3. Statistiniai nedarbingumo duomenys 2019-2021 metais

20 lentelė. Nedarbingumo statistika 2019-2021 metais

Rodikliai
2019
metai

2020
metai

2021
metai

Nedarbingumo pažymėjimų iš viso 7577 7577 6288

Nedarbingų dienų skaičius iš viso 67694 65438 57421
Vieno atvejo trukmė (dienomis) 8,9 8,6 9,1

 
                    Ataskaitiniais metais bendras išduotų nedarbingumo pažymėjimų skaičius dėl ligos,
lyginant su 2020 metais, sumažėjo 1289 atvejais. Vieno atvejo trukmė dienomis sumažėjo 0,5. Kaip
ir 2020 metais, daugiausia nedarbingumo pažymėjimų išduota pacientams dėl jungiamojo audinio
ligų, antroje  vietoje - dėl kvėpavimo organų susirgimų. GKK nežymiai mažiau svarstė pacientų
susirgimų atvejus su ilgalaikiu nedarbingumu. Pagrindinė ilgalaikio nedarbingumo priežastis - ilgos
eilės patekti pas II-III-čio lygio gydytojus specialistus pagilintam ištyrimui, gydymo koregavimui,
užsitęsusios reabilitacijos procedūros siunčiant I-am etapui. Į NDNT darbingumo lygio nustatymui
siųsta 71 pacientų mažiau nei 2020 m., iš jų du kartus daugiau siųsta pacientų su onkologiniais
susirgimais .

4. Duomenys apie pacientų neįgalumą

21 lentelė. Duomenys apie neįgalumą
 

 2019
metais
siųsta į
NDNT

2020 metais
siųsta į
NDNT

2021 metais
siųsta į
NDNT

Specialusis nuolatinės slaugos poreikis, priežiūros
poreikis  (SP-1  pažyma)  (SPP-2),  kiti  spec.

148 112 147
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poreikiai 
Siųsta  darbingumo  lygio  ar  neįgalumo  lygio
nustatymui

271 318 247

   
                   Padaugėjo specialiųjų poreikių siuntimo atvejų palyginus su 2020 metais. Daugiausiai
dėl specialiųjų poreikių į NDNT siuntė gydytojai psichiatrai.

5. Greitosios medicinos pagalbos paslaugos

22 lentelė. Zarasų PSPC greitosios medicinos pagalbos darbas

Metai Iš viso
iškvietimų

Tenka 1000
gyventojų

Iškvietimų skaičius
dėl nelaimingų

atsitikimų

Iškvietimų skaičius
dėl ūmių susirgimų

2019 4075 273 394 3290
2020 3693 252,3 438 2999
2021 4125 279,6 417 3192

Metai Iškvietim
ų

Hospitalizuota Viso
hospitalizuotaZarasai Utena Visaginas Rokiškis Vilnius

2019 4075 359 697 256 58 31 1401

2020 3693 282 531 165 35 49 1065

2021 4125 373 409 256 45 37 1128

                    Zarasų rajono gyventojus aptarnauja 2 GMP brigados. 2021 m. iškvietimų skaičius
padidėjo 10 procentų. Iš kvietusių GMP asmenų hospitalizuota 27,3 % atvejų (1,5 procento mažiau
nei 2020 m). VšĮ Zarasų ligoninėje hospitalizuota 33% ligonių (7 procentais daugiau nei 2020 m),
likę: Utenos – 36,3%, Visagino – 22,7%, Rokiškio ligoninėje – 4%, Vilniuje – 3,2%. GMP brigada į
kvietimus mieste nuvykdavo per 15 min.  92 procentais (2,2 proc. mažiau nei 2020 m.),  o į kaime
esančius kvietimus  -  per  25  min.  60  procentų.  Pastoviai  palaikomas  GMP  su  Zarasų  PSPC
koordinatoriumi  ryšys  informuojant  šeimos  gydytojus  dėl  jų  apylinkių  pacientų  problemų,
duomenys perduodami ir į Psichikos sveikatos centrą.

6. Medicininių paslaugų kokybės užtikrinimas
             

Pagal įstaigos vadovo patvirtintą 2021 metų vidaus audito planą buvo numatyta atlikti
3 išsamius planinius auditus, tačiau 2020 m. gegužės mėn. iš darbo išėjus audito grupės vadovui,
veikla  buvo  sustabdyta.  Taip  pat,  auditai  negalėjo  vykti  pagal  planą  ir  dėl  susiklosčiusios
epidemiologinės situacijos, dėl COVID -19 infekcijos. 
                    2021 m. rugpjūčio mėn. buvo įdarbintas naujas audito grupės vadovas, atlikti 2
planiniai  auditai:  2021  m.  rugpjūčio  4  d.  -  Zarasų  PSPC vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr.V-338 ,,Dėl minimalių asmens
sveikatos  priežiūros  paslaugų  kokybės  reikalavimų  aprašo  tvirtinimo“  ir  Lietuvos  Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr.V-401 ,,Dėl privalomų registruoti
nepageidaujamų  įvykių  sąrašo  ir  jų  registravimo  tvarkos  aprašo  patvirtinimo“,  kitų  teisės  aktų
reikalavimais bei atsižvelgiant į Zarasų PSPC poreikius. 2021 m. spalio 29 d. atliktas greitosios
medicinos pagalbos paslaugų teikimo auditas. 2021 m. rugpjūčio 27 d. atliktas neplaninis vidaus
medicininis  auditas  ,,Dėl  Zarasų rajono savivaldybės  viešosios  įstaigos  Zarasų  ligoninės  rašto”.
2021 m. buvo parengti 4 atsakymai į pacientų skundus.
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                    Įvertinti pacientų apklausos už 2021 metus rezultatai.
                    Įvertinta statistinės apskaitos formų E025 pildymo kokybė.
                    Įvertintas informacijos teikimas šeimos gydytojo kabinete (dėl diagnostikos, gydymo,
prevencinių programų).
                    Įvertintas Duomenų apie paciento sveikatą  į e-sveikata  teikimo reikalavimų
užtikrinimas: E025, E027, e- receptų rašymas.
                     Dalyvauta nustatant įstaigos asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės politiką,
tikslus  ir  kokybės  rodiklius,  rengiant  dokumentus,  susijusius  su  asmens  sveikatos  priežiūros
paslaugų kokybės gerinimo ir rizikos valdymo veikla bei įstaigos kokybės vadybos dokumentus.
Pakeistos 15 kokybės sistemos procedūrų, naujai teiktos įstaigos vadovui tvirtinti 4 tvarkos.
                     Parengtas šeimos medicinos paslaugų kokybės gerinimo stateginis planas 2021-2022
m., kadangi įstaiga yra akredituota 2019 metais.
                     Nepageidaujamų įvykių 2021 metais nebuvo.
                     Pagrįstų pacientų skundų 2021 metais buvo vienas.
                     Teiktos nuotolinės konsultacijos telefonu, el. paštu įstaigos veiklos atitikties sveikatos
priežiūros teisės aktų reikalavimams klausimais.
                     Išanalizuota asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo veikla, parengta
vidaus medicininio audito veiklos metinė ataskaita.
                     Sudarytas ir įstaigos vadovui pateiktas tvirtinti vidaus medicininio audito planas
2022 m.
                     Vertinta įstaigos sveikatos priežiūros specialistų veikla, susijusi su asmens sveikatos
priežiūros paslaugų teikimo kokybe.
                     Ataskaitiniu  laikotarpiu pratęsta kolektyvinė sutartis.
                     Didėjant psichologinei įtampai darbuotojų tarpe ekstremaliosios situacijos metu
direktoriaus  įsakymu  patvirtintas  darbuotojų  psichologinio  saugumo  tyrimo  tvarkos  aprašas,
paskirtas atsakingas darbuotojas, kuris inicijuotų tyrimą, jei kiltų psichologinė įtampa kolektyve.
                     2020 m. sausio 2 d. Zarasų rajono savivaldybės viešosios įstaigos Pirminės sveikatos
priežiūros  centro  direktoriaus  įsakymu buvo patvirtinta  2020-2022 metų  korupcijos  prevencijos
programa  ir  jos  įgyvendinimo  priemonių  planas.  Įstaigos  darbuotojai  buvo  supažindinti  su  šia
programa ir planu.
                    2021 m. direktoriaus įsakymais patvirtintas sąrašas pareigų, kurias einantys Zarasų
PSPC darbuotojai privalo deklaruoti privačius interesus, ir PSPC darbuotojų atrankos aprašas, su
kuriais supažindinti darbuotojai.  
                     Zarasų rajono savivaldybės viešojoje įstaigoje Pirminės sveikatos priežiūros centre
atliktas  korupcijos  pasireiškimo  tikimybės  nustatymas  turto  valdymo  ir  naudojimo  srityje
vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  specialiųjų  tyrimų  tarnybos  įstatymo  2  punktu,  Lietuvos
Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 6 ir 7 straipsniais. Vertintas laikotarpis nuo 2020 m.
rugpjūčio 31 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. Per analizuojamąjį laikotarpį nebuvo užfiksuota teisės
aktų  pažeidimų,  už  kuriuos  numatyta  administracinė,  tarnybinė  ar  kitokia  teisinė  atsakomybė.
Užtikrinant skaidrų turto valdymo ir naudojimo organizavimo ir vykdymo procesą yra numatytos
šios procedūros:

- turto įsigijimo poreikio analizė apklausiant darbuotojus;
- poreikių derinimas su Zarasų PSPC darbuotojais.

                   Nustatytiems korupcijos rizikos veiksniams valdyti ir pašalinti pateikiami siūlymai,
imtasi tokių priemonių:

- vidaus  dokumentų  vertinimas  antikorupciniu  požiūriu  ir,  esant  būtinumui,
koregavimas;

- teisingos  informacijos  pateikimas  atsakingoms  institucijoms  apie  lėšų  gavimą  ir
panaudojimą;

- skaidrumo užtikrinimas įsigyjant turtą ir jį apskaitant;
- kasmet siūloma supažindinti darbuotojus su atliktos turto inventorizacijos rezultatais.
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                  2021 m. rugpjūčio mėn. 40 įstaigos darbuotojų dalyvavo mokymuose ,,ASPĮ sveikatos
priežiūros specialistų atsparumo (nepakantumo) korupcijai ugdymas“.
                  Zarasų PSPC ir jos padaliniuose pateikta atnaujinta informacija apie teikiamas
mokamas paslaugas.

III SKYRIUS
ZARASŲ PSPC PERSONALAS

                    Vertinant žmogiškuosius išteklius, ataskaitiniais metais vyko darbuotojų kaita – priimta
14  darbuotojų  (iš  jų  4  –  pagal  terminuotą  sutartį),  atleista  8  darbuotojų  (iš  jų  3  –  pasibaigus
terminuotai darbo sutarčiai). 2021 m. priimta į darbą: gydytojas odontologas, vidaus medicininio
audito vadovas (terminuotai), 2 valytojai (terminuotai), 2 vairuotojai (iš jų vienas – terminuotai),
skubiosios medicinos pagalbos vairuotojas, 2 bendrosios praktikos slaugytojai, kineziterapeutas, 2
slaugytojo  padėjėjai,  pagalbinis  darbuotojas,  gydytojo odontologo padėjėjas.  2021 m.  atleista  iš
pareigų:                 2 vairuotojai (iš jų vienas – pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai), skubiosios
medicinos pagalbos vairuotojas, 2 valytojai (pasibaigus terminuotai darbo sutarčiai), energetikas ir
2 bendrosios praktikos slaugytojai. Ataskaitinių metų pradžioje Zarasų PSPC dirbo 106 darbuotojai.

23 lentelė. PSPC darbuotojai pagal amžiaus grupes

Pareigybė/specialyb
ė

Iki 35 m. 35-44 m. 45-54 m. 55-64 m. Virš 65
m.

Viso

Gydytojai 3 3 1 5 9 21
Slaugytojai - 1 7 20 8 36
Greitosios medicinos
pagalbos darbuotojai

- 4 8 4 4 20

Kiti  medicinos
darbuotojai

5 2 4 4 - 15

Kiti  darbuotojai  (ne
medicinos) 

4 1 5 10 - 20

Iš viso: 12 11 25 43 21 112
                      
                    2021 m. gruodžio 31 d. Zarasų PSPC dirbo 112 darbuotojų (108,36 etatai), iš jų:
direktorius (taip pat ir-gydytojas chirurgas), direktoriaus pavaduotojas–GKK pirmininkas (taip pat
ir vaikų ligų gydytojas), 19 gydytojų, 36 slaugytojai (iš jų 1 – vyriausiasis slaugos administratorius
ir 1 – psichikos sveikatos slaugytojas), vidaus medicininio audito vadovas, medicinos psichologas,
socialinis  darbuotojas,  6  medicinos  registratoriai,  burnos  higienos  specialistas, 2  gydytojo
odontologo padėjėjai, 1 kineziterapeutas, 2 slaugytojo padėjėjai, 10 skubiosios medicinos pagalbos
slaugos  specialistų,  10  skubiosios  medicinos  pagalbos  vairuotojų,  20  kiti  (ne  medicinos)
darbuotojai.  Dauguma Zarasų PSPC darbuotojų yra sveikatos priežiūros specialistai (82%) ir tik
18% – kiti darbuotojai. 10,7% darbuotojų amžius yra iki 35 metų, 9,8% - 35-44 metai, 22,3% - 45-
54 metų, 38,4% - 55-64 metai ir 18,8% - virš 65 metų. Vidutinis darbuotojų amžius yra 53,5 metai,
todėl būtina į kolektyvą pritraukti jaunesnio amžiaus kvalifikuotų specialistų.
17 diagrama. Darbuotojų struktūra
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                    Svarbiausias darbuotojų kompetencijos dalykas – išsilavinimas ir kvalifikacijos
tobulinimas, todėl per metus jie pastoviai kėlė kvalifikaciją daugiausiai nuotoliniuose mokymuose,
konferencijose. 

IV SKYRIUS
VEIKLOS UŽDUOČIŲ ĮGYVENDINIMAS

Pagal  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  apsaugos  ministro  2021  m.  rugpjūčio  30  d.
įsakymu Nr. V-1964 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų,
teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2021 metų
siektinų  reikšmių  patvirtinimo“  patvirtintas  rajonų  ir  regionų  lygmens  Lietuvos  nacionalinės
sistemos viešosios įstaigos siektinas reikšmes buvo suformuoti Zarasų PSPC siektini rodikliai 2021
metams.

Atsižvelgiant į Zarasų PSPC veiklos ataskaitą bei finansinių ataskaitų rinkinį, vertiname,
kad visos privalomosios veiklos užduotys 2021 metais buvo iš esmės įgyvendintos.

2021 m. patvirtinti veik-
los vertinimo rodikliai

Siektina reikšmė 2021 m. veiklos rodiklių
įvykdymas ir apskaičiavi-

mas
I Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai:

1. 1.  Įstaigos  praėjusių metų
veiklos  rezultatų  ataskai-
toje  nurodytas  pajamų  ir
sąnaudų skirtumas (gryna-
sis perviršis ir deficitas)

Būti nenuostolingai
Įstaiga  veikė  pelningai,  pel-
nas – 20901,53 Eur.

2. 2.Įstaigos  sąnaudų  darbo
užmokesčiui dalis 

Valstybės institucijoms skyrus pa-
pildomų  PSDF  biudžeto  lėšų
asmens  sveikatos  priežiūros  pa-
slaugoms apmokėti ir rekomenda-
vus  jas  nukreipti  sveikatos  prie-
žiūros specialistų darbo užmokes-
čiui  didinti,  ne  mažiau  kaip  80
proc. nurodytų lėšų panaudojamos
darbo užmokesčiui didinti

Rodiklis  pasiektas  ir  2021
metais sudarė – 82,1 proc.

Gydytojai; 18,75 %

Slaugytojai; 32,14 %

GMP darbuotojai; 17,86 %

Kit medicinos darbuotojai; 
13,39 %

Kit darbuotojai ; 17,86 %

Gydytojai Slaugytojai GMP darbuotojai
Kit medicinos darbuotojai Kit darbuotojai 
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3. Įstaigos sąnaudų valdy-
mo išlaidoms dalis

Įstaigos  sąnaudų  valdymo  išlai-
doms dalis   ne  daugiau kaip  7,0
proc.

Sąnaudos  valdymo  išlai-
doms sudarė – 5,1 proc.

4. Įstaigos finansinių įsipa-
reigojimų dalis nuo metinio
įstaigos biudžeto

Įsipareigojimų koeficientas ne di-
desnis kaip 0,10

Įsipareigojimų  koeficientas
buvo – 0,10.

5. Papildomų fnansaaimo
šaltnių pritrauvimas

ASPĮ  per  pastaruosius  3  m.  yra
pasirašiusi  bent  vieną  sutartį  dėl
dalyvavimo projekte, iš kurio gau-
na papildomą finansavimą

Taip,  ataskaitiniu  laikotar-
piu  sudaryta  ir  vykdyta  2
projektai.

II Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai:

1.  Įstaigoje  taikomos  ko-
vos  su  korupcija  priemo-
nės,  numatytos  sveikatos
apsaugos ministro tvirtina-
moje  Sveikatos  priežiūros
srities  korupcijos  preven-
cijos programoje

ASPĮ  įtraukta  į  Skaidrių  asmens
sveikatos priežiūros įstaigų sąrašą 

Įstaiga įtraukta į tokių įstai-
gų sąrašą.

2.  Pacientų pasitenvinimo
įstaigos  teiviamomis
asmens  saeivatos  priežiū-
ros  paslaugomis  lygis,  tai
yra  pacientų  teigiamai
įaertntų įstaigoje suteivtų
paslaugų  svaičiaus  dalis
nuo  aisų  per  metus  įstai-
goje  suteivtų  asmens
saeivatos  priežiūros  pa-
slaugų  svaičiaus  pagal
saeivatos  apsaugos
ministro  nustatytas  pa-
slaugų grupes

Pacientų pasitenkinimo ASPĮ tei-
kiamomis  asmens sveikatos  prie-
žiūros  paslaugomis  lygis  ne  ma-
žiau kaip 0,8 balo

Minimas  rodiklis  sudarė
0,95 balo.

3.  Informacinių  techno-
logijų  diegimo  ir  plėtros
lygis  (pacientų  elektroni-
nės  registracijos  sistema,
įstaigos interneto svetainės
išsamumas,  darbuotojų
darbo  krūvio  apskaita,
įstaigos dalyvavimo elekt-
roninėje  sveikatos  sis-
temoje mastas)

1. ASPĮ,  išrašant  e.  receptus,
aaistų sąaeivų tvrinimo funv-
cionalumas  naudojamas  aisa
apimtmi.

2. ASPĮ yra IPR IS dalyais.

3. Ne mažiau vaip 98 proc. aisų
E063 išrašoma el. būdu.

4. Patairtnta  ASPĮ  naudojamos
informacinės  sistemos  inf-
rastruvtūros  saugumo  dovu-
mentacija.

Naudojamas visa apimtimi.

Ne.

Taip.

Taip.
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III Papildomi veiklos rezultatų vertinimo rodikliai

1.  Kritinis   likvidumo
rodiklis

Ne mažiau kaip 0,8 2,9

2.  Konsoliduotų  viešųjų
pirkimų skaičius

Ne mažiau kaip 1 Ne, tačiau konsoliduoti pir-
kimai nevykdyti tik dėl tos
priežasties,  kad  kitos  įstai-
gos nesutiko vykdyti tokius
pirkimus.

Direktorius                                                                                                          Audronis Barisevičius
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