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Raseinių rajono savivaldybės tarybos 

2022 m. balandžio 28 d. sprendimu  

                            Nr. TS-108 

 

VŠĮ RASEINIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2021 METŲ VEIKLOS 

ATASKAITA 

 

I SKYRIUS 

BENDRI DUOMENYS 

VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Centras) yra Lietuvos 

nacionalinei sveikatos sistemai priklausanti Raseinių rajono savivaldybės viešoji sveikatos 

priežiūros pelno nesiekianti įstaiga, įsteigta 1997 metais, kurioje teikiamos nespecializuotos 

kvalifikuotos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Centras yra 

pasitvirtinęs 2021-2023 metų strateginį veiklos planą, kurio tikslas – nustatyti strategines kryptis. 

Viena iš jų - medicinos  paslaugų: efektyvinti teikiamas paslaugas, išlaikyti medicinos paslaugų 

kokybę, plėtoti ambulatorinių slaugos paslaugų namuose priežiūros ir teikimo kryptį ir pan.; 

medicinos  ir  inovacijų: sukurti sąlygas plėtotis elektroninei sistemai, asmens duomenų apsaugai ir 

atnaujinti įrangą, naudojamą paslaugoms teikti bei sinergistiškai veikti su naujai įrengiamomis 

priemonėmis; medicinos  ir ekonomikos: pasiekti ir išlaikyti teigiamą ekonominį ir finansinį 

veiklos rezultatyvumą, ieškoti ir užsitikrinti papildomus finansavimo šaltinius (programos), 

optimizuoti valdymą ir įstaigos veiklos procesus, valdyti rizikas, sukurti iniciatyvumą, veiklos 

kokybę ir efektyvumą skatinančią kultūrą. Dėl to pagerėjo teikiamų paslaugų organizavimas ir jų 

teikimo tvarka, pajamų ir išlaidų balansas stabilizavosi ir tapo teigiamas. Todėl kitas - naujas ir 

natūralus Centro vystymosi etapas yra jo vystymosi krypčių tolimesniam laikotarpiui suplanavimas 

ir teigiamo įvaizdžio kūrimas.  

Centro misija – teikti profesionalias, kokybiškas, saugias ir šiuolaikiškas asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas, taikant medicinos mokslu pagrįstus pažangius ligų diagnostikos ir gydymo 

metodus, orientuotus į individualius paciento poreikius ir lūkesčius, aktyviai dalyvauti kuriant 

sąmoningą žmonių požiūrį į sveiką gyvenseną ir ligų prevenciją, gerinant visuomenės fizinės ir 

psichinės sveikatos būklę. 

Centro vizija – moderni, tvirtą lyderio poziciją tarp Raseinių rajono pirminio lygio asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų turinti, nuolat tobulėjanti, patraukli pacientams ir darbuotojams asmens 

sveikatos priežiūros įstaiga, kuri siekia pirmauti nuolat gerindama tiek paslaugų kokybę pacientams, 

tiek darbo aplinką personalui. 
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Centro vertybės: 

• pacientas, patikėjęs mums brangiausią savo turtą – sveikatą ir gyvybę; 

• profesionalus, patikimas, atsakingas, etiškas ir lojalus darbuotojas; 

• darbuotojų bendradarbiavimas darnioje komandoje; 

• pacientų ir darbuotojų tarpusavio pagarba, aukšta bendravimo kultūra. 

Centro tikslas – gerinti pacientų sveikatą, siekiant sumažinti jų sergamumą, ligotumą, 

neįgalumą ir mirtingumą, teikti savalaikes, mokslu pagrįstas, saugias ir kokybiškas sveikatos 

priežiūros paslaugas, naudojant pažangias technologijas, atitinkančias pacientų interesus ir 

lūkesčius, racionaliai naudojant turimus resursus. 

Centras yra sudaręs sutartį dėl paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos 

draudimo fondo su Kauno teritorine ligonių kasa. Centras taip pat teikia mokamas asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas. 

Centras vykdo įstatuose nustatytą ir įstaigai išduotose licencijose nurodytą veiklą. Turimos 

licencijos:  

Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija, išduota 1999-05-19 Nr. 268 su 

perregistravimais, kurios pagrindu Centras turi teisę verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir 

teikti šeimos medicinos, akušerio praktikos, bendrosios praktikos slaugos, bendruomenės slaugos, 

masažo paslaugas poliklinikoje, Šiluvos, Nemakščių, Viduklės, Girkalnio, Betygalos 

ambulatorijose. Įstaigos licencija patikslinta 2020-09-10 ir 2020-11-10, kuomet buvo 

suteikta/perregistruota teisė teikti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos odontologinės 

priežiūros (pagalbos), odontologijos, burnos priežiūros – burnos higienos praktikos paslaugas 

poliklinikoje bei visose ambulatorijose, taip pat patikslinti įrašai „akušerio – akušerio praktikos“, 

„slaugos: bendrosios praktikos slaugos, bendruomenės slaugos, ambulatorinės slaugos paslaugos 

namuose“, „kitą ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros – masažo“ į „bendrąsias asmens 

sveikatos priežiūros: akušerio praktikos, slaugos (bendrosios praktikos slaugos, bendruomenės 

slaugos, ambulatorinės slaugos paslaugos namuose), masažo“. 2020 m. lapkričio mėnesį buvo 

suteikta papildoma teisė teikti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos – 

paliatyvios pagalbos paslaugą. 

Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencija, išduota 2000-06-14 Nr. 

0227 su patikslinimais ir priedais. 

Įstaigos akreditavimo pažymėjimas Nr. J24-9, išduotas 2017-12-18. Įstaiga akredituota 

šeimos medicinos paslaugai iki 2021-12-18. Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai 

tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos buvo pateiktas prašymas dėl veiklos atitikties 

akreditavimo standartams įvertinimo.  
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II SKYRIUS 

DIAGNOSTINĖS, GYDOMOSIOS IR PROFILAKTINĖS VEIKLOS ANALIZĖ 

 

Duomenys apie prisirašiusius gyventojus 

Metai 

 

< 1 m. 1–7 m.  8-17 m. 18-34 m. 35-49 m. 50-65 m. > 65 m. Iš 

viso:* Abs. 

sk. 

% Abs. 

sk. 

% Abs. 

sk. 

% Abs. 

sk. 

% Abs. 

sk. 

% Abs. 

sk. 

% Abs. 

sk. 

% 

2021 m.   33 0,3 425 3,8 815 0,7 1555 14,1 1657 14,9 3203 28,9 3365 30,4 11056 

2020 m.  37 0,3 450 3,9 888 7,6 1669 14,3 1787 15,3 3360 28,8 3465 29,7 11656 

* - privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys 

Prisirašiusių prie Centro asmenų skaičius 2021 m. sumažėjo 600 asmenimis, iš jų - 96 mirė 

(duomenys tik Centre išduotų E106 Mirties liudijimų skaičius), kiti – pasirinko kitą asmens 

sveikatos priežiūros įstaigą arba neteko draustumo. 

 

Demografiniai rodikliai pagal amžių ir lytį 

Metai < 1 m. 1–7 m. 8-17 m. 18-34 m. 35-49 m. 50-65 m. > 65 m. Iš viso: 
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2021 m. 13 20 224 201 415 400 898 657 862 795 1589 1617 1225 2140 5226 5830 

2020 m. 20 17 228 222 455 433 975 694 923 864 1662 1698 1230 2235 5493 6163 

 

Duomenys apie pacientų apsilankymus pas gydytojus  

 

Apsilankymai 

2021 m. 2020 m. 

Abs. sk. 1000-čiui 

prisirašiusiųjų 

Abs. sk. 1000-čiui 

prisirašiusiųjų 

Apsilankymai iš viso pas 

gydytojus 

57486 5199,5 46132 3958 

Apsilankymų skaičius 

namuose 

1793 162,2 2396 206 

Profilaktinių apsilankymų 

skaičius 

6049 547,1 4959 425 

 

2021 m. prisirašiusių asmenų skaičius Centre mažėjo, o apsilankymų pas gydytojus skaičius 

ženkliai padidėjo. Tiesioginių apsilankymų skaičius 2021 m. padidėjo 11354 apsilankymais. 
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Duomenys apie pacientų nuotolinį apsilankymą pas gydytojus 

 

Apsilankymai 

2021 m. 2020 m. 

Abs. sk. 1000-čiui 

prisirašiusiųjų 

Abs. sk. 1000-čiui 

prisirašiusiųjų 

Nuotolinis apsilankymas pas šeimos 

gydytoją Lietuvos Respublikoje 

paskelbto karantino ir (ar) valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos metu 

19051 1723,1 16599 1424 

Nuotolinis apsilankymas pas vidaus 

ligų gydytoją Lietuvos Respublikoje 

paskelbto karantino ir (ar) valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos metu 

103 9,3 138 11,8 

Nuotolinis apsilankymas pas vaikų ligų 

gydytoją Lietuvos Respublikoje 

paskelbto karantino ir (ar) valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos metu 

31 2,8 40 3,4 

Nuotolinis apsilankymas pas gydytoją 

akušerį ginekologą Lietuvos 

Respublikoje paskelbto karantino ir 

(ar) valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos metu 

742 67,1 354 30,3 

Nuotolinis apsilankymas pas gydytoją 

chirurgą Lietuvos Respublikoje 

paskelbto karantino ir (ar) valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos metu 

126 11,4 408 35 

Nuotolinis apsilankymas pas gydytoją 

odontologą Lietuvos Respublikoje 

paskelbto karantino ir (ar) valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos metu 

1 0,1 20 1,7 

 

Nuotolinių apsilankymų pas šeimos gydytojus ir gydytoją akušerį ginekologą skaičius 

ženkliai padidėjo. 
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Duomenys apie atliktas procedūras ir tyrimus 

Procedūros ir tyrimai Atliktų procedūrų ir tyrimų skaičius 

2021 m. 2020 m. 

Laboratoriniai  21005 19442 

 

Duomenys apie naujagimius 

 2021 m. 2020 m. 

Gimusių skaičius iš viso 33 37 

Neišnešiotų naujagimių skaičius - - 

 

Duomenys apie kūdikių sveikatos priežiūrą 

 Kūdikių skaičius 

2021 m. 2020 m. 

Kūdikiai iš viso: 

Iš jų: 

40 37 

Kūdikiai iki 3 mėn. maitinti (bent dalimi) krūtimi 29 23 

Kūdikiai iki 3 mėn. maitinti (išimtinai) krūtimi 19 19 

Kūdikiai iki 6 mėn. maitinti (bent dalimi) krūtimi 19 15 

Kūdikiai iki 6 mėn. maitinti (išimtinai) krūtimi 9 13 

Kūdikiai, sirgę rachitu - - 

Kūdikiai, sirgę hipotrofija - - 

 

Duomenys apie vaikų profilaktines sveikatos priežiūros apžiūras 

Vaikų amžius Patikrintų vaikų skaičius 

0-17 m. iš jų: 1107 

0-14 m.  830 

15-17 m.  277 

 

Duomenys apie vaikų imunizaciją 

Skiepų pavadinimas/vaikų amžius Imunizacijos plano įvykdymas % 

2019 m. 2020 m. 2021 m.  

Tuberkuliozės vakcina/ 1 metai 100 100 100 

Difterijos ir stabligės vakcina/ 1 metai 85 95 95 

Difterijos ir stabligės vakcina/ 2 metai 90 93 85 
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Difterijos ir stabligės vakcina/ 8 metai 100 100 92 

Difterijos ir stabligės vakcina/ 17 metų 100 100 98 

Kokliušo vakcina/ 1 metai 100 95 95 

Kokliušo vakcina/ 2 metai 90 93 85 

Kokliušo vakcina/ 8 metai 100 100 92 

Hepatito B vakcina/1 metai 97 100 100 

B tipo Haemophilus influenzae vakcina/1 metai 100 95 95 

B tipo Haemophilus influenzae vakcina/2 metai 100 93 85 

Poliomielito vakcina/ 1 metai 85 95 95 

Poliomielito vakcina/ 2 metai 90 93 85 

Poliomielito vakcina/ 8 metai 100 100 92 

Tymų, raudonukės, epideminio parotito vakcina/ 2 metai 97 96 90 

Tymų, raudonukės, epideminio parotito vakcina / 8 metai 100 100 92 

Pneumokokinė vakcina/ 1 metai 85 95 95 

Pneumokokinė vakcina/ 2 metai 85 93 95 

Gimdos kaklelio vėžio prevencijos vakcina 98 91 88 

 

Papildomi rekomenduojami skiepai vaikams 

Skiepai 2019 m. 2020 m. 2021 m.  

Erkinio encefalito vakcina 56 93 87 

Rotovirusinės infekcijos vakcina  - - - 

Gimdos kaklelio vėžio vakcina 2 - - 

Vėjaraupių vakcina 2 2 1 

Pneumokokinės infekcijos vakcina - 9 - 

Gripo vakcina 13 9 8 

Mantu mėginys 220 139 55 

  

2021 m. Centras buvo paskirtas vakcinaciją (COVID-19 vakcina) organizuojančia asmens 

sveikatos priežiūros įstaiga Raseinių rajono savivaldybėje. Sausio mėn. į Centrą pristatyta pirmoji 

dviejų farmacijos kompanijų BioNTech & Pfizer bendrai sukurtos vakcinos siunta, vėliau ir kitos 

ES registruotos COVID-19 vakcinos. Per 2021 m. sausio – gruodžio mėn. atlikta 16967 vakcinos 

dūriai.  
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Duomenys apie suaugusiųjų medicininę ir palaikomąją reabilitaciją, sveikatos grąžinamąjį ir 

antirecidyvinį gydymą 

Eil. 
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Susirgimai 2021 m. 2020 m. 
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1. Kvėpavimo 

sistemos ligos 

(COVID-19) 

- 13 - - 13 - - - - - 

2. Kraujotakos 

sistemos ligos 

- - - - - - - - - - 

3. Traumos ir 

operacijos 

2 - - - 2 2 - - - 2 

4. Endokrininės 

sistemos ligos 

- - - - - - - - - - 

5. Nervų 

sistemos ligos 

4 - - 4 8 4 - - 3 7 

6.  Sąnarių ligos 3 5 - - 8 3 - - - 3 

 Iš viso: 9 18 - 4 31 9 - - 3 12 

 

Duomenys apie vaikų medicininę ir palaikomąją reabilitaciją, sveikatos grąžinamąjį, 

antirecidyvinį gydymą 

Eil. 

Nr. 

Susirgimai 2021 m. 2020 m. 
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: 

1. Kraujotakos 

sistemos ligos 

- - - - - - - - - - 

2. Traumos ir 

operacijos 

- - - - - - - - - - 

3. Kvėpavimo 

sistemos ligos 

- - - - - - - - - - 



 

 

8 

 

4. Endokrininės 

sistemos ligos 

- - 1 - 1 - - - - - 

5. Nervų sistemos 

ligos 

- - - - - - - 2 - 2 

6.  Sąnarių ligos - - 1 - 1 - - 2 - 2 

7. Virškinimo 

sistemos ligos 

- - - - - - - - - - 

 Iš viso: - - 2 - 2 - - 4 - 4 

 

Duomenys apie skatinamąsias pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas 

Skatinamosios paslaugos Suteikta paslaugų  

2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Kraujo krešumo sistemos būklės ištyrimo ir įvertinimo paslauga 

(įskaitant tyrimo paėmimą) 

*nuo 2020 m. pasikeitė paslaugos kodas, nebeliko 1841 ir 1842 

kodų, todėl nėra duomenų už 2019 m. 

- 1245 1075 

Ankstyvoji piktybinių navikų diagnostika 8 4 11 

Fiziologinė nėštumo priežiūra: 1 ir 2 gydytojo vizitai (mokama už 

kiekvieną vizitą) 

171 116 103 

Fiziologinė nėštumo priežiūra: 3, 4, 5 ir 6 gydytojo vizitai (mokama 

už kiekvieną vizitą) 

219 211 158 

Fiziologinė nėštumo priežiūra: 7 gydytojo vizitas 43 43 37 

Naujagimių priežiūra mieste (1 ir 2 gydytojo vizitai, mokama už 

kiekvieną vizitą) 

17 12 22 

Naujagimių priežiūra kaime (1 ir 2 gydytojo vizitai, mokama už 

kiekvieną vizitą) 

58 55 33 

1-6 mėn. vaikų priežiūra (3, 4, 5, 6, 7 ir 8 gydytojo vizitai, mokama 

už kiekvieną vizitą) 

182 199 187 

7-12 mėn. vaikų priežiūra (9-10 gydytojo vizitai, mokama už 

kiekvieną vizitą) 

92 49 70 

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas į namus (mieste) 563 378 259 

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas į namus (kaime) 3133 2386 1898 

Vaikų imunoprofilaktika: gydytojo paslauga 676 657 614 

Moksleivių paruošimas mokyklai: gydytojo paslauga 1440 725 1173 

Fiziologinė nėštumo priežiūra: 1 ir 2 akušerio vizitai (mokama už 

kiekvieną vizitą) 

171 116 103 

Fiziologinė nėštumo priežiūra: 3, 4, 5 ir 6 akušerio vizitai  219 211 158 

Fiziologinė nėštumo priežiūra: 7 akušerio vizitas 43 43 37 

Naujagimių priežiūra mieste: 1, 2, 3 ir 4 slaugytojo ar akušerio 

vizitai (mokama už kiekvieną vizitą) 

36 18 37 

Naujagimių priežiūra kaime: 1, 2, 3 ir 4 slaugytojo ar akušerio 

vizitai (mokama už kiekvieną vizitą) 

96 111 70 

1-6 mėn. vaikų priežiūra (5, 6, 7, 8, 9 ir 10  slaugytojo vizitai, 174 209 193 
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mokama už kiekvieną vizitą) 

7-12 mėn. vaikų priežiūra (11 ir 12 slaugytojo vizitai, mokama už 

kiekvieną vizitą) 

70 46 65 

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: slaugytojo vizitas į namus (mieste) 227 169 46 

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: slaugytojo vizitas į namus (kaime) 1599 477 475 

Vaikų imunoprofilaktika: slaugytojo paslaugos 720 862 802 

Moksleivių paruošimas mokyklai: slaugytojo paslauga 1440 752 1173 

Slaugytojo procedūros namuose: kraujo paėmimas tirti (mieste) 128 89 68 

Slaugytojo procedūros namuose: kraujo paėmimas tirti (kaime) 238 191 398 

Slaugytojo procedūros namuose: pragulų priežiūra (mieste) 112 34 24 

Slaugytojo procedūros namuose: pragulų priežiūra (kaime) 22 5 - 

Slaugytojo procedūros namuose: lašelinė infuzija (mieste) 917 288 41 

Slaugytojo procedūros namuose: lašelinė infuzija (kaime) 1244 637 983 

Būtinosios medicinos pagalbos suteikimas gyventojams, 

neįrašytiems į pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos 

aptarnaujamų gyventojų sąrašą, pagal Šeimos gydytojo medicinos 

normą  

5 33 - 

Glikolizinio hemoglobino nustatymas  1395 891 1112 

Nėščiosios kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) 

priklausomybės faktoriaus nustatymas 

79 42 2 

Nėščiosios Rh antikūnių nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu, 

kai moters Rh neigiama, o vyro Rh teigiama 

14 18 48 

Nėščiosios kraujo tyrimas dėl sifilio (RPR) 125 106 92 

Nėščiosios kraujo tyrimas dėl ŽIV antikūnų 112 98 87 

Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai 

nustatyti 

38 48 29 

Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai 

nustatyti ir antibiotikogramos atlikimas 

11 6 3 

Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę operaciją – protrombino 

laiko (PL) ir tarptautinio normalizacijos santykio (TNS) nustatymas 

767 491 685 

Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę operaciją – aktyvinto 

dalinio tromboplastino laiko (ADTL) nustatymas 

789 508 704 

Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę operaciją – kraujo grupės 

pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus 

nustatymas 

35 37 12 

 

Duomenys apie gyventojų nedarbingumą 

  

2021 m. 

 

2020 m. 

Atvejų skaičius 

1000-čiui 

prisirašiusiųjų 

    Nedarbingumo pažymėjimų iš viso 12356 11629 1117,6 

    Nedarbingų dienų skaičius iš viso 114303 102779 - 

    Vieno atvejo trukmė (dienomis) 53,67 57,30 - 
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   Iš jų:    

– dėl ligos 10513 9956 900,5 

    nedarbingų dienų skaičius 96747 87278 - 

   vieno atvejo trukmė (dienomis) 24,63 24,74 - 

– ligoniui slaugyti 331 191 29,9 

    nedarbingų dienų skaičius 1823 1066 - 

   vieno atvejo trukmė (dienomis) 9,39 8,79 - 

– dėl nelaimingo atsitikimo darbe 100 88 9,0 

    nedarbingų dienų skaičius 1106 949 - 

   vieno atvejo trukmė (dienomis) 42,54 37,96 - 

– dėl nelaimingo atsitikimo buityje 1412 1394 - 

    nedarbingų dienų skaičius 14627 13486 - 

   vieno atvejo trukmė (dienomis) 38,05 40,90 - 

 

Prevencinių asmens sveikatos programų, apmokamų iš privalomojo sveikatos draudimo 

fondo biudžeto lėšų, vykdymas. 

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio paslaugos 

Eil. 

Nr. 

 

Paslaugos pavadinimas 

 

Suteiktų paslaugų skaičius 

2021 m. 2020 m. 

Abs. sk. % Abs. sk. % 

1. Informavimas dėl krūties piktybinių navikų 

profilaktikos* 

271 12,3   

2. Atlikta mamogramų* 215 9,95 229 10,14 

3. Rasta patologija iš viso:** 

Iš jų: 

    

3.1. Gerybiniai pokyčiai*** (mamogramų 

vertinimo paslauga (BI- RADS II) 

    

3.2. Galimi gerybiniai pokyčiai*** (mamogramų 

vertinimo paslauga (BI- RADS III) 

    

3.3. Galimi piktybiniai pokyčiai*** (mamogramų 

vertinimo paslauga (BI- RADS IV) 

    

3.4. Piktybiniai pokyčiai*** (mamogramų 

vertinimo paslauga (BI- RADS V) 

  1  

Duomenys procentine išraiška apskaičiuojami: 

*- nuo moterų, kurioms pagal amžių galėtų būti suteikta paslaugas, skaičiaus; 

**- nuo moterų, kurioms teikta paslauga, skaičiaus; 

***- nuo rastos patologijos skaičiaus. 
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Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos vykdymo ataskaita 

Eil. 

Nr. 

 

 

Paslaugos pavadinimas 

 

Suteiktų paslaugų skaičius 

2021 m. 2020 m. 

Abs. sk. % Abs. sk. % 

1. Informavimo paslauga* 1549 65,49 415 16,61 

2. Citologinio tepinėlio paėmimo ir 

ištyrimo paslauga*  

623 27,5 229 9,16 

3. Rasta patologija iš viso:** 

Iš jų: 

21  8  

3.1. I-II stadijos vėžiai*** 3 14,3 2  

Duomenys procentine išraiška apskaičiuojami: 

*- nuo moterų, kurioms pagal amžių galėtų būti suteikta paslaugas, skaičiaus; 

**- nuo moterų, kurioms teikta paslauga, skaičiaus; 

***- nuo rastos patologijos skaičiaus. 

 

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa 

Eil. 

Nr. 

 

Paslaugos pavadinimas 

 

Suteiktų paslaugų skaičius 

2021 m. 2020 m. 

Abs. sk. % Abs. sk. % 

1. Informavimo paslauga* 345 16,7 219 9,89 

2. Nustatyto prostatos specifinio 

antigeno (PSA) kiekis yra mažesnis 

kaip 3 ng/ml** 

291  130  

3. Nustatyto prostatos specifinio 

antigeno (PSA) kiekis yra 3 ng/ml ir 

didesnis** 

54  23  

4. Urologo konsultacijos su biopsija**     

5. Rasta patologija iš viso:** 

                          Iš jos: 

    

5.1. Onkologiniai susirgimai***   1  

Duomenys procentine išraiška apskaičiuojami: 

*- nuo vyrų, kuriems pagal amžių galėtų būti suteikta paslaugas, skaičiaus; 

**- nuo vyrų, kuriems teikta paslauga, skaičiaus; 

***- nuo rastos patologijos skaičiaus. 
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Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos 

programa 

Eil. 

Nr. 

 

Paslaugos pavadinimas  

 

Suteiktų paslaugų skaičius 

2021 m. 2020 m. 

Abs. sk. % Abs. sk. % 

1. Informavimas apie didelę širdies ir 

kraujagyslių ligų tikimybę* 

1217 41,9 777 24,64 

Duomenys procentine išraiška apskaičiuojami: 

*- nuo pacientų, kuriems pagal amžių galėtų būti suteikta paslaugas, skaičiaus. 

 

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa 

Eil. 

Nr. 

 

Paslaugos pavadinimas  

 

Suteiktų paslaugų skaičius 

2021 m. 2020 m. 

Abs. sk. % Abs. sk. % 

1. Informavimo paslauga* 1321 26,26 795 15,18 

2. Nustatytas neigiamas (-) iFOBT** 1187  768  

3. Nustatytas teigiamas (+) iFOBT** 134  26  

4. Gydytojo specialisto konsultacija su kolonoskopija 

ir, jei reikia, biopsijos medžiagos paėmimu** 

79  11 0,21 

5. Onkologiniai susirgimai 1    

Duomenys procentine išraiška apskaičiuojami: 

*- nuo pacientų, kuriems pagal amžių galėtų būti suteikta paslauga, skaičiaus; 

**- nuo pacientų, kuriems teikta paslauga, skaičiaus; 

***- nuo rastos patologijos skaičiaus. 

 

Ataskaitiniais metais lyginant su 2020 m. informavimo paslauga (kvietimas dalyvauti 

prevencinėse programose) išaugo: gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinės programos 

informavimas išaugo 1134 paslaugomis, citologinio tepinėlio paėmimo ir ištyrimo paslauga – 394 

paėmimais. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos informavimas išaugo 126 

paslaugomis. Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir 

prevencijos programos informavimas išaugo 440 paslaugų, o storosios žarnos vėžio ankstyvosios 

diagnostiko programos informavimas išaugo 526 paslaugomis. Atrankinės mamografinės patikros 

dėl krūties vėžio programoje buvo atlikta 14 mamogramų mažiau nei 2020 m. 
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Vaikų ėduonies profilaktikos programa 

Metai Vaikų, kuriems suteikta 

paslauga, skaičius 

Vaikų skaičius 

Padengtas 

1 dantis 

Padengti 

2 dantys 

Padengti 

3 dantys 

Padengti 

4 dantys 

2017 m. 280 104 111 20 45 

2018 m. 134 20 44 22 54 

2019 m. 51 - 4 10 37 

2020 m. 21 1 5 6 9 

2021 m. 45 2 12 8 23 

 

Programa skirta vaikams nuo 6 iki 14 m. Vaikų krūminius dantis silantais dengia gydytojai 

odontologai ir burnos higienistė. Silantais yra dengiami tik sveiki nuolatiniai dantys, ši procedūra 

padeda apsaugoti dantis nuo ėduonies. Dėl nepatenkinamos vaikų dantų būklės, kuri tiesiogiai 

įtakojama netinkamos burnos priežiūros, netinkamos mitybos ir kitų neigiamų faktorių, kasmet 

mažėja vaikų, kuriems gali būti silantuojami dantys. 

 

Duomenys apie suaugusius 2021 m. mirusius namuose pagal įstaigoje išduotus mirties liudijimus  

Ligos Iš viso: Vyrai Moterys Mirčių skaičius 

1000-iui 

prisirašiusiųjų 

Lėtinė išeminė širdies liga 47 18 29 4,3 

Smegenų aterosklerozė 22 5 17 2,0 

Cerebrovaskulinių ligų padariniai 1 0 1 0,1 

Smegenų infarktas 2 1 1 0,2 

Hipertenzinė širdies liga 1 1 0 0,1 

Onkologinės ligos 15 11 4 1,4 

Smegenų dangalų gerybiniai 

navikai 

1 1 0 0,1 

Aterosklerozė (galūnių) 1 1 0 0,1 

Ūminis miokardo infarktas 1 0 1 0,1 

Lėtinė obstrukcinė plaučių liga 1 1 0 0,1 

COVID-19 1 0 1 0,1 

Kitos ligos 3 2 1 0,3 

Iš viso: 96 40 56 8,8 

 

SLAUGOS IR PALIATYVIOS PAGALBOS PASLAUGOS PACIENTŲ NAMUOSE 

Centras prie įstaigos prisirašiusiems gyventojams teikia ambulatorines slaugos ir paliatyvios 

pagalbos paslaugas pacientų namuose. Pagrindinis komandos tikslas užtikrinti slaugos paslaugų 

tęstinumą, patenkinti paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinti paciento savirūpą. 
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Ambulatorinių slaugos paslaugų ir paliatyvios pagalbos komandą sudaro 16 darbuotojų: 11 

slaugytojai, 2 slaugytojų padėjėjai, 1 kineziterapeutas, 1 psichologas, 1 socialinis darbuotojas. 

Ambulatorinių slaugos ir paliatyvios pagalbos paslaugų skaičius namuose ataskaitiniu 

laikotarpiu ženkliai išaugo. Dažniausiai teikiamos šios paslaugos: vaistų suleidimas, lašinės 

sistemos prijungimas ir prižiūrėjimas, kraujo ar šlapimo laboratoriniams tyrimams paėmimas, 

elektrokardiogramos užrašymas, žaizdų bei pragulų profilaktikos ir priežiūros užtikrinimas, 

dirbtinių kūno angų (stomų) priežiūra ir kt.  

Paliatyviosios pagalbos paslaugos teikiamos patiems sunkiausiems ligoniams: esantiems 

komoje, sergantiems onkologinėmis ligomis, tam tikro laipsnio demencijomis ir pan. Gydantysis 

gydytojas, atsižvelgdamas į ligonio sveikatos būklę, į jo ir artimųjų pageidavimą, parenka 

paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimo būdą. Šeimos gydytojas kartu su paliatyviosios pagalbos 

sveikatos priežiūros specialistais (šeimos gydytoju, medicinos psichologu, socialiniu darbuotoju,  

bendrosios praktikos slaugytoju, slaugytojo padėjėju) nustato šių paslaugų teikimo mastą ir trukmę, 

prireikus juos koreguoja. 

 

Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose (apsilankymų skaičius) 

 

Ambulatorinės slaugos 

paslaugos namuose 

(apsilankymų skaičius) 

2016 m. 2017 m. 2018 m. 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

4620 8053 11921 22748 30096 39393 

 

Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas afganistaniečiams 

2021 m. Centras organizavo asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą Afganistano 

gyventojams, kurie buvo gavę laikiną prieglobstį Raseinių mieste. Iš viso Raseinių mieste buvo 

apgyvendinti 178 asmenys. Buvo organizuojamas atvykusių afganistaniečių testavimas ir 

skiepijimas dėl COVID-19 ligos, 11 nėščių moterų priežiūra, dvi moterys susilaukė naujagimių. 

Suteikta beveik 200 gydytojo pediatro paslaugų bei daugiau kaip 300 vidaus ligų gydytojo 

paslaugų. 

 

Infekcijų kontrolės veiklos analizė 

Hospitalinės infekcijos kontrolės funkcijas Centre atlieka vyriausiasis slaugos 

administratorius. Pagal Lietuvos higienos normos HN 47-1:2020 ,,Asmens sveikatos priežiūros 

įstaigos: Infekcijų kontrolės reikalavimai“ nuorodas, Centre naudojami kokybės reikalavimų 

aprašai, susiję su hospitalinių infekcijų kontrolės tvarka. Reguliariai atnaujinamas kabinetų valymo 

ir dezinfekcijos planas, kuriame nurodomas dezinfekcijos objektas, naudojamos priemonės 

pavadinimas, naudojimo būdas ir ekspozicijos laikas, procedūros periodiškumas ir vykdytojas. 
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Visos naudojamos dezinfekcijos priemonės turi saugos duomenų lapus ir atitinka CE reikalavimus. 

Atnaujintas valymo inventorius ir reguliariai atnaujinamos valytojų žinios apie dezinfekcinių 

priemonių naudojimą bei darbo saugą. Periodiškai atliekamas medicininių atliekų apskaitos žurnalų 

tikrinimas, šių atliekų rūšiavimas ir jų saugojimas laikinojo saugojimo patalpoje. 2021 m. 

hospitalinės infekcijos atvejų Centre nebuvo užregistruota. 

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS MOBILUSIS PUNKTAS 

Per 2021 m. Raseinių rajono savivaldybės mobilus punktas iš viso dirbo 243 dienas, buvo 

atlikta 17499 tyrimai. Iš viso per atskaitinius metus paimti 7486 PGR mėginiai, iš kurių 2212 buvo 

teigiami – asmenims nustatyta COVID-19 infekcija. 2021 m. spalio, lapkričio ir gruodžio mėn. 

nustatyta daugiausia COVID-19 atvejų mobiliajame patikros punkte. 

PGR tyrimai 

Mėnuo Paimta mėginių Iš jų, teigiamų mėginių skaičius 

Sausis 873 286 

Vasaris 341 76 

Kovas 380 53 

Balandis 473 139 

Gegužė 435 110 

Birželis 183 18 

Liepa 251 11 

Rugpjūtis 425 37 

Rugsėjis 595 97 

Spalis 1372 552 

Lapkritis 1173 484 

Gruodis 985 349 

 

Greitieji antigenų testai mobiliajame patikros punkte pradėti daryti nuo 2021 m. kovo mėn. 

ir iš viso jų buvo atlikta 8642. Iš jų – 96 buvo teigiami. Daugiausiai testų buvo atlikta rugpjūčio 

(1312), rugsėjo (1454), spalio (1438) ir lapkričio (1128) mėnesiais. 

Greitieji antigenų testai 

Mėnuo Paimta mėginių Iš jų, teigiamų mėginių skaičius 

Kovas 159 0 

Balandis 1412 15 

Gegužė 853 21 

Birželis 491 1 

Liepa 395 1 

Rugpjūtis 1312 11 

Rugsėjis 1454 7 

Spalis 1438 29 
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Lapkritis 1128 11 

Gruodis 0 0 

 

Greitųjų serologinių antikūnų testų 2021 m. buvo atlikta 1371. Iš jų - 543 buvo teigiami. 

Daugiausia testų buvo atlikta rugpjūčio (148) ir rugsėjo (104) mėnesiais. 

Greitieji serologiniai antikūnių testai 

Mėnuo Atlikta testų Iš jų, teigiamų testų skaičius 

Sausis 99 8 

Vasaris 422 76 

Kovas 62 26 

Balandis 186 95 

Gegužė 63 44 

Birželis 57 47 

Liepa 55 35 

Rugpjūtis 148 96 

Rugsėjis 104 45 

Spalis 89 35 

Lapkritis 64 25 

Gruodis 22 11 

 

2021 m. Raseinių rajono savivaldybės mobiliajame punkte dirbo 281 pamaina. Dažniausiai 

vieną pamainą sudarydavo 3 darbuotojai.  

 

III SKYRIUS 

DUOMENYS APIE DARBUOTOJUS 

Centro darbuotojų nedarbingumo analizė 

Nedarbingumo rūšys Atvejų skaičius Nedarbo dienų 

skaičius 

Vidutinė vieno atvejo 

trukmė 

2021 m. 2020 

m. 

2021 

m. 

2020 m. 2021 m. 2020 m. 

Iš viso: 87 115 1767 1699 20,3 14,8 

Liga 56 77 1365 1147 24,4 14,9 

Slauga 17 13 91 59 5,4 4,7 

Epideminė situacija 7 24 253 464 36,1 19,3 

Profesinė liga 2 - 27 - 13,5 - 

Trauma buityje 3 1 26 29 8,7 29 

Nelaimingas atsitikimas 

darbe, kelyje į/iš darbo 

2 - 5 - 2,5 - 

 

Darbuotojų nedarbingumo atvejų skaičius sumažėjo, tačiau padidėjo vidutinė vieno atvejo 

trukmė. Darbuotojų nedarbingumo atvejai dažniausiai pasitaiko dėl ligos. 2021 m. dėl COVID-19 
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ligos nedarbo dienų skaičius siekė 253 d. tai 211 d. mažiau nei 2020 m. Lentelė pasipildė nauja 

eilute – profesinė liga. 2021 m. ši liga sudarė 2 atvejus ir siekė 27 nedarbo dienas. 

 

Darbuotojų kaita 

Darbuotojai 2020 m.  2021 m. 

Priimta Atleista Priežastys Priimta Atleista 

Iš viso  

Iš jų: 

15 5  6 10 

Gydytojai 4  

 

 

Darbuotojui prašant (LR DK 55 str. 1 d.) 

Darbo sutarties nutraukimas darbuotojo 

iniciatyva dėl svarbių priežasčių (LR 

DK 56 str. 1 d. 4 p.) 

  

4 

1 

 

Slaugos 

personalas 

3  

3 

 

Darbuotojui prašant (LR DK 55 str. 1 d.) 

 

2  

1 

Personalas 

tiesiogiai ar 

netiesiogiai 

dalyvaujantis 

teikiant 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugas 

6  

 

   

Personalas 

nedalyvaujantis 

teikiant 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugas 

2  

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

Šalims susitarus (LR DK 54 str.) 

Darbuotojui prašant (LR DK 55 str. 1 d.) 

Darbuotojui prašant (LR DK 55 str. 1 d.) 

 

Darbo sutarties nutraukimas darbdavio 

iniciatyva be  darbuotojo kaltės (LR DK 

57 str.)  

 

Darbuotojui mirus (LR DK 53 str. 5 d.) 

 

4 4 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

IV SKYRIUS 

FINANSINĖS ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ 

 

Centro visa buhalterinė apskaita yra kompiuterizuota. Naudojamos buhalterinės apskaitos 

programos: BONUS – darbo užmokesčio, LABBIS – ilgalaikio materialiojo turto, atsargų, kasos, 

banko, finansavimo, atsiskaitymų. 
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Duomenys apie etatus ir darbo užmokestį 

(VLK prie SAM direktoriaus 2018-05-30 įsakymas Nr. 1K-161) 

 

 

Darbuotojai 

 

 

Patvirtintų etatų 

skaičius 

 

 

Užimtų etatų 

skaičius 

 

 

Fizinių asmenų 

skaičius 

Vidutinis darbo 

užmokestis 

(apskaičiuojant 

vienam užimtam 

etatui ) 

  

2
0

2
1

-1
2
-3

1
  

2
0

2
0

-1
2
-3

1
  

2
0

2
1

-1
2
-3

1
  

2
0

2
0

-1
2
-3

1
  

2
0

2
1

-1
2
 3

1
  

2
0

2
0

-1
2
-3

1
  

2
0

2
1

-1
2
-3

1
  

2
0

2
0

-1
2
-3

1
 

Iš viso 91,85 90,1 87,85 88,1 95 99 1704 1559 

Gydytojai 21,65 22,65 19,15 21,65 22 27 2881 2531 

Slaugytojai 38,75 36,75 37,5 35,25 39 38 1405 1311 

Administracija 10,75 11 10,5 11 12 12 2056 1769 

Kitas 

personalas, 

teikiantis 

asmens 

priežiūros 

paslaugas 

6,2 5,7 6,2 5,7 7 7 1093 919 

Kitas personalas 14,5 14,5 14,5 14,5 15 15 785 738 

*- neįtraukiami darbuotojai, esantys nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros atostogose 

 

Darbuotojų darbo užmokesčio, priedų skyrimo ir darbo krūvių vertinimas 

Darbuotojams darbo užmokestis 2021 metais buvo mokamas pagal Centro direktoriaus 

2018-12-18 įsakymu patvirtintą darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką bei jos papildymus ir 

pakeitimus.  

Atsižvelgiant į karantiną bei ekstremaliąją padėtį šalyje, metų eigoje buvo mokami 

darbuotojams papildomi priedai už darbą skiepijant gyventojus nuo COVID-19 ligos ir už darbą 

mobiliajame patikros punkte bei kitą papildomą darbą. 

 

Įstaigos pajamų – sąnaudų apibendrinimas 

Įstaigos pajamos ir sąnaudos (eurai)    

Eil. 

Nr. 

 2021 m. 2020 m. 

1.  Iš viso % Iš PSDF % Iš viso % Iš PSDF % 

 Pajamos, iš viso 2 978 842 100 1 982 571  2 131 247 100 1 857 635  

 iš jų:         

1.1. PSDF lėšų 1 982 571 66,6   1 857 635 87,1   

1.2. Kitų juridinių ir 

fizinių asmenų 

97 266 3,3   54 847 2,6   
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1.3. Kitos pajamos 79 0   110 0   

1.4. Finansavimo 

pajamos 

878 926 30,2   218 765 10,3   

2. Paprastosios 

sąnaudos 

 iš viso 

2 974 164 100 2 007 019 100 2 131 126 100 1 852 425  100 

 Iš jų :         

2.1. Darbo 

užmokestis  

1 849 243 62,2 1 639 941 81,7 1 613 851 75,7 1 550 599 83,7 

2.2. Socialinio 

draudimo įmokų 

ir įmokų  į 

garantinį fondą 

35 213 1,2 31 988 1,6 31 057 1,5 30 259 1,6 

2.3. Vaistų ir 

medicinos 

priem. 

720 850 24,2 55 796 2,8 111 387 5,2 15 376 0,8 

2.4. Laboratorinių 

tyrimų atliekamų 

kitose įstaigose 

108 678 3,7 108 678 5,4 55 153 2,6 55 153 3,0 

2.5. Transporto 

išlaidos 

39 438 1,3 27 889 1,4 27 090 1,3 19 180 1,0 

2.6. Šildymas, 

elektros 

energija, vanduo 

26 084 0,9 18 392 0,9 22 145 1,0 12 895 0,7 

2.7. Ryšių paslaugos 8 783 0,3 8 143 0,4 5 016 0,2 5 016 0,3 

2.8. Ilgalaikio turto 

nusidėvėjimo 

sąnaudos 

46 747 1,6 24 063 1,2 28 633 1,3 19 152 1,1 

2.9. Civilinės 

atsakomybės 

draudimas 

4 249 0,1 4 249 0,2 3 669 0,2 3 669 0,2 

2.10. Darbuotojų 

kvalifikacijos 

kėlimas 

945 0 945 0 2 256 0,1 2 256 0,1 

2.11 Paprastojo 

remonto ir 

eksploatacijos 

15 327 0,5 15 327 0,8 40 662 1,9 40 662 2,2 

2.12 Finansavimo 

sąnaudos 

356 0 0 0 8 167 0,4 8 167 0,4 

2.13. Kitos išlaidos 118 251 4,0 71 608 3,6 182 040 8,6 90 041 4,9 

3. Finansinis 

rezultatas 

4 678  -24 448  +121  +5210  

4. Apskaitos 

politikos 

keitimo ir 

esminių 

apskaitos 

klaidų taisymo 

įtaka 

    -51 532  -51 532  

5. Grynasis 

perviršis ar 

deficitas 

4678  -24 448  -51 411  -46 322  

6. Įsigyta ilgalaikio 

turto 

31 569  26 448  31 359  25 495  
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Gautos pajamos ir lėšos pagal finansavimo šaltinius (eurai) 

Finansavimo šaltiniai 2021 2020 Padidėjimas/ 

sumažėjimas 

Suma % Suma % Suma (4-2) % (5-3) 

Pajamos PSDF 1 982 571 66,6 1 857 635 87,1 +124 936 -20,5 

Pajamos už mokamas 

medicinines paslaugas  

97 266 3,3 54 847 2,6 +42 419 +0,7 

Kitos pajamos 79 0 110 0 -31 0 

Finansavimo pajamos 898 926 30,2 218 765 10,3 +670 161 +19,9 

                      Iš viso: 2 978 842 100 2 131 357 100 +847 485  

 

Įstaigos per vienerius metus gautinos sumos ir pinigai bankų sąskaitose ir įstaigos 

įsipareigojimai 

Per vienerius metus gautinos sumos ir pinigai bankų sąskaitose (eurai)    

Gautinų sumų, susidariusių už laikotarpį, ilgesnį negu 1 metai, Centras neturi. 

 

Gautos pajamos ir lėšos pagal finansavimo šaltinius (eurai)                                       

Finansavimo 

šaltiniai 

2021 m.  2020 m.  Padidėjimas/sumažėjimas 

Suma  Procentai  Suma  Procentai  Suma (4-2) Proc. (5-3) 

1 2 3 4 5 6 7 

Pajamos iš PSDF 1 982 571 66,6 1 857 635 87,1 +124 936 -20,5 

Pajamos už 

mokamas medicinos 

paslaugas 

98 266 3,3 54 847 2,6 +42 419 +0,7 

Kitos pajamos 79 0 110 0 -31 0 

Finansavimo 

pajamos; t.t.: 

898 926 30,2 218 765 10,3 +670 161 +19,9 

Iš valstybės biudžeto 736 106 24,7 52 166 2,5 +683 940 +22,2 

Iš savivaldybės 

biudžeto 

66 129 2,2 59 293 2,8 +6 836 -0,6 

Iš ES lėšų 44 027 1,5 57 703 2,7 -13 676 -1,2 

Iš kt. finansavimo 

šaltinių 

52 664 1,8 49 603 2,3 +3 061 -0,5 

Iš viso: 2 978 842 100 2 131 357 100 +847 485  

Įstaigos pavadinimas 2021 m. 2020 m. Padidėjimas 

/sumažėjimas 

Per vienerius metus gautinos sumos 206 881 161 205 +45 676 

Kauno teritorinė ligonių kasa 176 626 157 951 +18 675 

Kiti 30 255 3 254 +27 001 

Pinigai bankų sąskaitose ir kasoje: 195 433 153 964 +41 469 

bankų sąskaitose 193 670 153 374 +40 296 

kasoje 1 763 590 +1 173 

Iš viso: 402 314 315 169 +87 145 
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Įstaigos įsipareigojimai (ilgalaikiai ir trumpalaikiai) 

Įsipareigojimai pagal įstaigas (eurai) 

Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal įstaigas 

Įstaigos pavadinimas 2021 m. 2020 m. Padidėjimas/sumažėjimas 

AB ,,Raseinių šilumos tinklai“ 2 489 555 +1 934 

VšĮ Raseinių ligoninė  421 338 +83 

Tiekėjams už degalus 2 309 1 064 +1 245 

UAB ,,Diagnostikos laboratorija“ 9 357 3 428 +5 929 

Kiti tiekėjai 6 109 3 042 +3 067 

Sukauptos darbuotojų nepanaudotų atostogų ir 

socialinio draudimo mokėtinos sumos  

147 221 106 832 +40 389 

Socialinio draudimo įmokos 33 598 29 830 +3 768 

Trumpalaikiai atidėjiniai pensinio amžiaus 

darbuotojams 

62 512 54 789 +7 723 

Iš viso: 264 016 199 878 +64 138 

Įsipareigojimų, susidariusių už laikotarpį, ilgesnį negu 1 metai, Centras neturi. 

 

Įsipareigojimai pagal ekonominę klasifikaciją (eurai) 

Įsiskolinimas pagal ekonominę 

klasifikaciją 

2021 m. 2020 m. Padidėjimas/ 

sumažėjimas 

Darbo užmokestis  - - - 

Soc. draudimo įmokos 33 598 29 830 +3 768 

Medikamentai ir med. 

paslaugos 

11 436 3 896 +7 540 

Komunalinės paslaugos 3 691 469 +3 222 

Ryšiai  3 028 3 542 -514 

Sukauptos nepanaudotų 

atostogų ir socialinio draudimo 

mokėtinos sumos 

147 221 106 832 +40 389 

Kiti įsipareigojimai tiekėjams 2 530 520 +2 010 

Trumpalaikiai atidėjiniai 

pensinio amžiaus darbuotojams 

62 512 54 789 +7 723 

Iš viso: 264 016 199 878 +64 138 

 

Įstaigos nuosavas ilgalaikis turtas (eurai) 

Likutinė vertė 2021-12-31; iš jų: 537 757 

Transporto priemonės  48 088 

Programinė įranga  4 811 

Kompiuterinė įranga  22 853 

Medicininė įranga  72 537 

Baldai  2 606 

Kita biuro įranga  4 572 

Kitas ilgalaikis turtas 9 342 

Pastatai 372 948 
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Kitas ilgalaikis turtas, naudojamas įstaigos veikloje pagal panaudos sutartis (eurai) 

Pavadinimas  Pradinė vertė 2021-12-31  

Šlapimo analizatorius, 3 vnt.  1 800 

Elektrokardiografas, 3 vnt.  12 845 

Hematologinis analizatorius, 1 vnt.  5 213 

Laboratorinė centrifūga, 1 vnt. 800 

C- reaktyvinio baltymo nustatymo analizatorius, 1 vnt. 1 000 

Iš viso: 21 658 

 

Nematerialus turtas (programinė įranga) eurai) 

Įsigijimo vertė 2021-01-01 16 292 

Nurašyta 2 606 

Nusidėvėjimas 2021-12-31 8 875 

Likutinė vertė 2021-12-31 4 811 

 

Vykdyti projektai 

2018-09-06 pasirašyta iš Europos Struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 

08.4.2-ESFA-R-615-21-0009 ,,Paslaugų prieinamumo gerinimas tuberkulioze sergantiems 

asmenims Raseinių rajone“ sutartis. Projekto biudžete nustatyta didžiausia galima projekto tinkamų 

finansuoti išlaidų suma – 17 041,34 Eur. Projekto tikslas – mažinti Raseinių rajono gyventojų 

sergamumą ir mirtingumą nuo tuberkuliozės. Projekto uždavinys – užtikrinti tinkamą sveikatos 

priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems asmenims Raseinių rajone. Šio projekto 

įgyvendinimo metu besigydantiems asmenims skiriami maisto kuponai maisto produktams įsigyti, 

kompensuojamos kelionės į asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir atgal į namus išlaidos arba nesant 

galimybei besigydančiam asmeniui pasiekti gydymo įstaigos kompensuojamos Centro personalo 

nuvykimo pas tuberkulioze sergančius asmenis transporto išlaidos. DOTS kabinetas įsteigtas 2017-

01-02 Centro poliklinikos patalpose.  Pacientai tęstiniam gydymui kviečiami įvairiais būdais 

(skambinama telefonu, pasakoma žodžiu, rašomi el. laiškai). DOTS kabinete nuo jo veiklos 

paradžios iš viso gydyta 18 pacientų, pasveikusių yra 15. 2021 metais DOTS kabinete gydėsi 2 

pacientai, šiuo metu DOTS kabinete gydomų pacientų nėra. 1 pacientas gydytas ligoninėje.  Apie 

kontaktinius pacientus, grįžusius iš stacionarios gydymo įstaigos, pranešama šeimos gydytojui, 

bendruomenės slaugytojai. Palaikomas ryšys su gydomais pacientais stacionarioje gydymo 

įstaigoje, su bendrosios praktikos slaugytojomis, dirbančiomis sergančiųjų aptarnaujamose 

teritorijose dėl sergančių tuberkulioze pacientų gydymo ir kontrolės. Po gydymo sekama pacientų 

būklė. 2021 metais buvo pateikti du mokėjimo prašymai Europos Sąjungos fondo agentūrai, 

pripažinta tinkamomis finansuoti  išlaidos – 403,56 Eur, iš kurių agentūra apmokėjo 373,29 Eur, o 

Savivaldybė prisidėjo 30,27 Eur. 2021 m. DOTS kabineto darbui buvo gauta ir panaudota 5 525 Eur 
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rajono Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų (darbo 

užmokesčiui, transporto išlaidoms). 

Centras ir Europos socialinio fondo agentūra 2020 m. rugsėjo 23 d. pasirašė iš Europos 

Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto  Nr. 08.4.2-ESFA-K-616-01-0007 

„VšĮ Raseinių PSPC inovatyvaus sveikatos priežiūros modelio, skirto poliligotumą turintiems 

pacientams, įgyvendinimas“ sutartį.  Projektas turi būti įgyvendinamas su partneriais: VšĮ Raseinių 

ligonine, VšĮ Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centru, Kaišiadorių rajono savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuru. Projektui skiriamas finansavimas – 938 778 Eur. 

Teikiant paraišką dėl projekto, neatsižvelgta į projekto dalyvių darbo laiką. Vadovaujantis  

Darbo kodekso 114 straipsnio 2 punktu, darbo laikas, įskaitant viršvalandžius ir darbą pagal 

susitarimą dėl papildomo darbo, per darbo dieną (pamainą) negali būti ilgesnis kaip dvylika 

valandų, neįskaitant pietų pertraukos, ir šešiasdešimt valandų per kiekvieną septynių dienų 

laikotarpį.  

Projekto partnerė – VšĮ Raseinių ligoninė nutraukė partnerystės sutartį, nes gydytojai 

specialistai neturi galimybių dirbti papildomu darbo laiku. 

Atsižvelgiant į gydytojų specialistų trūkumą ir šalyje paskelbtą karantiną, buvo pateiktas 

prašymas nutraukti projekto sutarties įgyvendinimą. Po diskusijų su SAM, ESFA, projekto 

partneriais, ESFA atidėjo projekto veiklų įgyvendinimo pradžią iki 2021 m. birželio 1 d.  Tačiau dėl 

šalyje paskelbto karantino ir ekstremaliosios situacijos nepavyko rasti naujų projekto partnerių, 

todėl projekto sutarties galiojimas buvo nutrauktas nuo 2021 m. liepos 27 d. 

 

Vykdytos programos, finansuotos Raseinių rajono savivaldybės biudžeto lėšomis  

Programos 

pavadinimas 

Programos finansavimo lėšų suma (eurai) 

Skirtos lėšos Panaudotos lėšos 

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

Medicininių 

paslaugų teikimas 

kaimo 

gyventojams 

16 000 16 210 16 000 16 210 

DOTS kabineto  

išlaikymas 

5 525 4 300 5 525 4 300 

Gydytojų 

transporto išlaidų 

kompensavimas 

22 261 18 166 20 146 18 166 

ES projektas 

,,Paslaugų 

prieinamumo 

gerinimas 

sergantiems 

tuberkulioze 

30 94 30 94 
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Raseinių rajone“ 

Mobilaus patikros 

punkto išlaikymas 

12527 16 970 12527 16 970 

Iš viso: 56 343 55 740 54 228 55 740 

 

Įsigyta ilgalaikio turto 2021 metais 

Įranga Finansavimo šaltinis 

Automobilis DACIA Sandero, 2 vnt. Įstaigos lėšos 

Defibriliatorius Schiller FRED, 1 vnt. Įstaigos lėšos 

Kompiuteriai, 6 vnt. Paramos lėšos 

Nešiojamas kompiuteris, 1 vnt. Įstaigos lėšos 

Tinklo ugniasienė Sophos, 1 vnt. Įstaigos lėšos 

 

Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms (eurai) 

 2021 m.   2020 m.  

 Iš viso % nuo 

pajamų 

Iš PSDF % nuo 

pajamų 

Iš viso % nuo 

pajamų 

Iš PDSF % nuo 

pajamų 

Valdymo išlaidos*  99366 3,3 85675 4,2 76 086 3,5 76 086 4,0 

 

* - sąnaudos, susijusios su įstaigos vadovaujančio personalo (direktoriaus, vyr. buhalterio) darbo 

užmokesčiu, socialiniu draudimu, garantiniu fondu, transporto, ryšių, komandiruočių, kvalifikacijos 

kėlimo išlaidomis. Neįtraukiami darbuotojai, esantys nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros 

atostogose. 

 

Centro organizacinės veiklos analizė 

2017-12-18 įstaiga akredituota šeimos medicinos paslaugai. 2021 m., kaip ir kasmet, buvo 

peržiūrėti ir atnaujinti kai kurie įstaigos vidaus dokumentai bei organizuoti darbuotojų mokymai, 

siekiant atnaujinti esamas žinias bei supažindinti su naujai parengtais vidaus dokumentais.  

 

Kokybės vadybos sistemos diegimas, plėtojimas ir trūkumų šalinimas 

Atnaujinti ir parengti nauji šie vidaus dokumentai: 

Eil. 

Nr.  

Dokumento 

pavadinimas 

Parengimo/atnaujinimo data  

2017 m.   2018 m. 2019 m.  2020 m. 2021 m. 

1. Pacientų teisių 

įgyvendinimas 

2017-06-30    2021-08-02 

2. Gyventojų 

prisirašymas prie 

įstaigos 

2017-06-28    2021-12-01 

3. Vėžinių susirgimų 

ankstyvoji 

diagnostika 

2017-07-05    2021-06-30 

4. Nėščiųjų priežiūra 2017-07-27  2019-10-28  2021-10-20 
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5. Vidaus tvarkos 

taisyklės 

2017-07-05    2021-07-14 

6. Ambulatorinių 

slaugos paslaugų 

namuose teikimas 

2017-06-28    2021-10-27 

7. Pranešimo forma   2019-04-08 

2019-07-01 

 2021-06-21 

8. Telefoninių pokalbių 

įrašų duomenų 

tvarkymo VšĮ 

Raseinių pirminės 

sveikatos priežiūros 

centre taisyklės 

    2021-07-05 

 

 

 

Viešieji pirkimai 

Centre viešieji pirkimai atliekami vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 

įsakymu patvirtintu Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų 

įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, VšĮ Raseinių pirminės sveikatos priežiūros 

centro direktoriaus 2020 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. A1-7 „Dėl VšĮ Raseinių pirminės sveikatos 

priežiūros centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių patvirtinimo“, kitais viešuosius pirkimus 

reglamentuojančiais teisės aktais. Pirkimai atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, 

abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei konfidencialumo ir nešališkumo 

reikalavimų. 

2021 m. liepos 13 d. Centre buvo atnaujinta sudaryta Nuolatinė viešųjų pirkimų komisija bei 

patvirtintas jos darbo reglamentas. 

Naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) informacine sistema buvo 

atlikti 10 viešųjų pirkimų, sudaryta 10 sutarčių. Per CPO dažniausiai buvo perkamos kanceliarinės 

prekės, buities reikmenys, elektros prekės, kompiuterinė įranga, vaistai, popierius ir pan. Visi 10 

pirkimų priskiriami prekių kategorijai. Bendra pirkimų suma – 14771,87 Eur. 

Naudojantis Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos priemonėmis (toliau – CVP 

IS) buvo atlikti 8 viešieji pirkimai. 

Išskirstant viešuosius pirkimus į grupes: prekės – sudaryta 11 sutarčių (atlikti 6 pirkimai), 

darbai – 0 sutarčių (atlikta 0 pirkimų), paslaugos – 2 sutartys (atlikti 2 pirkimai). Prekių bendra 

suma su visais numatomais pratęsimais 2021 m. sudarė 138088,72 Eur. Už minėtą sumą buvo 

nupirktas kuras automobiliams bei krosninis kuras, odontologinės medžiagos ir priemonės, 

laboratoriniai reagentai, medicinos priemonės. Darbų suma sudarė 0,00 Eur. Paslaugų suma siekė 

76863,90 Eur. Buvo nupirktos automobilių remonto paslaugos bei medicininių atliekų tvarkymo 

paslaugos. Bendra viešųjų pirkimų, atliktų naudojantis CVP IS priemonėmis, 2021 m. sudarė 

214952,62 Eur. 
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Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimais buvo paviešintos 17 sutarčių, kurios 

buvo sudarytos atlikus viešuosius pirkimus nesinaudojant IS priemonėmis. 7 sutartys priskiriamos 

prekių kategorijai, 10 sutarčių – paslaugų ir 0 – darbų grupei. Suma už prekes sudarė 22207,31 Eur, 

už paslaugas – 28961,12 Eur, o už darbus – 0 Eur. 

2021 m. birželio mėn. kartu su VšĮ Raseinių psichikos sveikatos centru bei VšĮ Raseinių 

rajono greitosios medicinos pagalbos stotimi buvo atliktas konsoliduotas biuro popieriaus pirkimas 

(kategorija – prekės). Bendra pirkimo suma sudarė 1159,79 (Centro bendra suma siekė 773,19 Eur). 

Spalio mėn. kartu su VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centru buvo vykdomas 

konsoliduotas buitinių prekių viešasis pirkimas. Bendra pirkimo suma po pirkimo sudarė 970,42 

Eur (Centro bendra suma siekė  549,34 Eur). 

Lapkričio mėn. kartu su VšĮ Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centru konsoliduoto 

pirkimo būdu buvo perkami staliniai ir sieniniai kalendoriai (kategorija – prekės). Bendra pirkimo 

suma po pirkimo sudarė 188,88 Eur (Centro bendra suma siekė  141,69 Eur). 

Pastebimas tokių pirkimų minusas, kad įstaigų prekės privalo būti identiškos (kiekiai skirtis 

gali), dėl ko sunku rasti visiems tinkamas prekes. 

2021 m. pirkimų, kurių pagal Viešųjų pirkimų įstatymą neprivaloma viešinti (pirkimas 

atliktas žodžiu – sutartis sudaroma žodžiu), buvo atlikta 256. Tai sudarė 53354,37 Eur. 

 

Asmens duomenų apsauga 

2021 m. tebesitęsiant COVID-19 pandemijai ir darbui bei bendravimui vis daugiau 

persikeliant į virtualią erdvę, Centro darbuotojams elektroniniais laiškais buvo primenama apie 

gaunamų  įtartinų laiškų, nuorodų, failų vertinimą – darbuotojai informuoti, kaip atpažinti 

kenkėjiškus laiškus, nuorodas ir failus, kur kreiptis, jei tokią nuorodą ar failą atidarė. Taip pat 

Nacionalinio kibernetinio saugumo centro įvertinimui buvo perduota informacija apie į Centrą 

siunčiamus įtartinus el. laiškus. 

Centre buvo parengtos telefoninių pokalbių įrašų duomenų tvarkymo taisyklės, kuriose 

numatyti telefoninių pokalbių įrašų tvarkymo tikslai ir apimtis, duomenų valdytojo ir duomenų 

tvarkytojo teisės, pareigos ir funkcijos, duomenų gavėjai, techninės ir organizacinės duomenų 

saugojimo priemonės, saugumo pažeidimų valdymo ir reagavimo į juos tvarka ir pan. Buvo pradėti 

rengti dokumentai derinimui su Nacionalinio kibernetinio saugumo centru dėl kibernetinio saugumo 

politikos ir jos įgyvendinimo Centre. Taip pat buvo įrengta saugiojo tinklo įrangai laikyti skirta 

patalpa. 
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Elektroninės sveikatos paslaugų teikimas 

Visoje Lietuvoje diegiant informacines technologijas sveikatos priežiūros įstaigose daugybė 

procesų yra perkeliama į elektroninę erdvę. Įstaigoje visos darbo vietos kompiuterizuotos, 

efektyviam darbui elektroninėje erdvėje pagal poreikį atnaujinami kompiuteriai  (nupirkti 7 

kompiuteriai) bei įdiegtos reikalingos apskaitos bei duomenų saugos programos. 2021 m. I ketvirtį 

buvo įsigyta 80 vnt. antivirusinės programinės įrangos paketų. Informacinių technologijų 

specialistas visame Centre atnaujino antivirusinę programą, kuri yra licencijuota. Antivirusinės 

programos valdymas – centralizuotas. Prisijungus prie interneto svetainės matyti visų prijungtų 

kompiuterių statistika, kiek yra neatnaujintų antivirusinių programų, kiek buvo rasta virusų, kurie 

kompiuteriai gali būti apkrėsti virusais ir pan. Per centralizuotą valdymą informacinių technologijų 

specialistas gali paleisti atnaujinti antivirusines programas, skenuoti kompiuterius ir t .t. ir dėl to 

nereikia jungtis prie kiekvieno kompiuterio atskirai. 

Vertinama pacientų registracijų įrašų bei pacientui suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų 

metu suformuotų ir į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros 

informacinę sistemą (toliau – ESPBI IS) perduotų atitinkamų registracijos duomenų ir privalomų 

perduoti į ESPBI IS elektroninių dokumentų dalis. Poliklinika ir Centro padaliniai – ambulatorijos 

yra prisijungę ir dirba pagal galimybes su šia sistema bei naudoja elektroninio recepto posistemes, t. 

y. išrašo savo pacientams e. receptus bei elektroniniu būdu pildo medicinines pažymas (sveikatos 

pažymas moksleiviams, vairuotojams, šaunamojo ginklo turėtojams, medicininius mirties liudijimus 

ir kt.). 2021 metais šeimos gydytojai parengė 1264 E 027-1a ,,Vaiko sveikatos pažymėjimus“, 

gydytojai odontologai – 1110; išdavė 96 E106 ,,Medicininius mirties liudijimus“; parengė 618 

E083-1 ,,Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicinines pažymas“; išrašė 20558 E027 ,,Siuntimas 

konsultacijai, tyrimams, gydymui“, iš jų – 19924 konsultacijai ir tyrimams bei 634 stacionariniam 

gydymui, iš jų 28 vaikai; išrašė 68284 EREC01 ,,Elektroninių receptų“ ir 149265 E025 

,,Ambulatorinio apsilankymo aprašymus“. 

2021 m. pabaigoje buvo įdiegtas ambulatorinės slaugos naujas funkcionalumas ESIS 

programoje. Naujas funkcionalumas apima slaugos formos užvedimą, paciento būklės vertinimą, 

slaugos ir socialinių poreikių duomenų suvedimą, paskyrimų atlikimą, vizitų planavimą ir t. t. 

Centras sudarė galimybę pacientams prisirašyti pas pasirinktą šeimos gydytoją nuotoliniu 

būdu. Interneto svetainėje, naudojantis elektroninės valdžios vartais, galima saugiai ir patogiai 

prisirašyti prie pirminės sveikatos priežiūros įstaigos, pasirenkant šeimos gydytoją.  
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V SKYRIUS 

VIDAUS MEDICININIO AUDITO VEIKLOS ANALIZĖ 

Centras organizuoja vidaus medicininį auditą įstaigos veiklai, paslaugų kokybei vertinti ir 

gerinti. Kokybės gerinimo veikla vykdoma per Centro vidaus audito rezultatus, duomenų analizę ir 

koregavimą. Kokybės tikslų vykdymas analizuojamas ir vertinamas visus metus. Tinkamas įstaigos 

atskirų sričių ir veiklų tvarkomųjų dokumentų rengimas bei peržiūrėjimas yra svarbi kokybės 

užtikrinimo dalis, padedanti pasiekti, palaikyti ir vertinti rezultatyvią Centro veiklą, stebėti veiklos 

procesus, bendrauti įstaigos darbuotojams.  

 

Vidaus auditai, neatitiktys ir nepageidaujami įvykiai 

Vidaus auditai, skirti nustatyti, ar kokybės užtikrinimas Centre atitinka visus keliamus 

reikalavimus. Centre parengtas kokybės vidaus auditų atlikimo aprašas, kuriame išdėstytos 

rekomendacijos ir reikalavimai, skirti atliekant vidaus auditus vidaus auditoriui, audituojamiems 

darbuotojams. Vidaus auditas, kaip kokybės vadybos priemonė, didina Centro veiklos efektyvumą, 

padeda įgyvendinti Kokybės politiką ir tikslus (uždavinius), atskleisti rezervus veiklai plėtoti ir jos 

tęstinumui garantuoti, tikrina ir vertina, ar pakankamai veiksminga vidaus kontrolės sistema, ar 

veikla vykdoma atsakingai, pagal nuostatus, įstatymus ir kitus LR teisės aktus, ar pasiekiami 

užsibrėžti tikslai ir uždaviniai, ar vykdomi veiklos planai, teikia rekomendacijas direktoriui Centro 

darbuotojų veiklos gerinimui įstaigoje. Planiniai auditai atliekami pagal vidaus auditų metinį planą - 

grafiką nustatytais intervalais, leidžiančiais patikrinti ir įvertinti, ar Centro veikla ir darbo rezultatai 

atitinka jos kokybės politiką ir tikslus. Metinį auditų planą rengia vidaus medicininio audito 

auditorius, atsižvelgiant į buvusių auditų rezultatus, susirinkimų protokolus ir kitą informaciją. 

Neplaniniai auditai atliekami siekiant įvertinti konkrečią probleminę sritį ar situaciją, skundams 

(prašymams) nagrinėti. Vidaus auditorius atlieka Centro veiklos kokybinę analizę – išsamų, 

sistemingą ir reguliarų atliekamų veiksmų efektyvumo ir rezultatų (suteiktų paslaugų kokybės) 

tikrinimą. 

2021 m. vidaus medicininis auditas buvo atliekamas vadovaujantis pirminės ambulatorinės 

asmens sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimo vadovo rekomendacijomis. 

Stebėta, kaip valomi paviršiai, aplinkos daiktai bei medicininiai prietaisai procedūriniame ir 

chirurginiame kabinetuose. Valant paviršius, daiktus ir medicininius prietaisus, laikomasi 

nurodymų, esančių dezinfekcijos ir valymo plane. Naudojamos patvirtintos dezinfekcijos 

priemonės, vieną kartą per ketvirtį daromas generalinis valymas. 

Esant  pandeminei situacijai, ypatingas dėmesys darbuotojų ir pacientų rankų higienai, 

medicininių kaukių nešiojimo kontrolei bei atliekų tvarkymui. Rankų higiena atliekama laikantis 

HN47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“, taip pat 
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Centro direktoriaus įsakymu patvirtintos darbo instrukcijos „Higieninis rankų plovimas ir 

antiseptika“ ir „Chirurginis rankų plovimas ir antiseptika“. Prie įėjimo durų dirbantis slaugytojo 

padėjėjas matuoja pacientų temperatūrą, rekomenduoja atlikti rankų dezinfekciją, stebi, kad nešiotų 

kaukes. 

Peržiūrint ambulatorines korteles, buvo tikrinta, kaip vykdomos prevencinės programos.  

Taip pat buvo atlikta sveikatos istorijų pildymo stebėsena. 30 procentų atvejų įrašai nėra 

išsamūs, ypač pateikiant informaciją apie ligonio sveikatos dinamiką, nepagrindžiama gydymo 

korekcija, trūksta komentarų apie patologinių, laboratorinių bei kitų tyrimų rezultatus, specialistų 

konsultacijų. 

Atliktas auditas dėl slaugos paslaugų vykdymo pacientų namuose. Slaugos paslaugos 

teikiamos laikantis LR sveikatos apsaugos ministro 2020-06-02 įsakymo Nr. V-1357. Duomenys 

apie pacientus suvedami į F 025/a ir į ESPBI. Pagal gydytojų paskyrimus atliekamos procedūros, 

išsamūs tyrimai, sekama pacientų būklė, esant neigiamai dinamikai, informuojami šeimos 

gydytojai. 

Dirbant slaugos komandai, padidėjo šių paslaugų kokybė, intensyvumas ir apimtis, stebimas 

hospitalizacijos atvejų mažėjimas. 

Naudojant anonimines anketas, apklausti pacientai, vertinant apsilankymų Centre laukimo 

trukmę prie gydytojo kabineto. Dauguma pacientų, atvykę į Centrą pas gydytoją, patenka tą pačią 

dieną, prie kabineto durų vidutinio laukimo trukmė 30 – 40 min. 28 procentai teigia, kad pas 

gydytoją nepateko jiems skirtu laiku. Nejausdami diskomforto pacientai, galėtų laukti 15 – 30 min. 

Rekomenduojama slaugytojams aktyviai bendrauti su laukiančiais pacientais, siekiant, kad 

pas gydytoją patektų jiems skirtu laiku, pirmenybę teikiant nėščiosioms ir sergantiems ūmiomis 

ligomis. 

Taip pat vykdyta anketinė apklausa apie gautų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų vertinimą. Apklaustas 371 pacientas, išaiškinta, jog gautas paslaugas labai gerai vertina 

221, gerai - 119, vidutiniškai – 26, blogai – 7. 

Nepageidaujami įvykiai 2021 m. Centre nebuvo registruoti. Centro darbuotojai įpareigoti 

registruoti kiekvieno asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo etapo neatitikimus, atlikti jų 

pataisas, išaiškinti priežastis, numatyti tinkamus koregavimo veiksmus, tokiu būdu bus išvengta 

medicinos praktikos klaidų, nepageidaujamų įvykių ar jų kartojimosi, o pastebėtos klaidos bus 

nedelsiant įvertintos ir nustatyta, ar tai turėjo įtakos sveikatos priežiūros paslaugų kokybei. Vidaus 

auditai bus atliekami sisteminiai, orientuoti į Centre vykstančius procesus. Vidaus auditų išvados 

galės būti pagrindas vertinant įstaigos veiklos atitikimą keliamiems reikalavimams. 
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Skundų (prašymų) nagrinėjimas, padėkos 

Centras 2021 m. skundų negavo. 

 

VI SKYRIUS 

CENTRO 2022 M. VEIKLOS PROJEKTAS 

Prioritetas: 

1. Prevencinių programų, skatinamųjų paslaugų, apmokamų valstybės lėšomis, vykdymo 

didinimas. 

2.  Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimas plėtojant 

ambulatorines slaugos paslaugas pacientų namuose. 

 

Planuojami darbai:  

1. Parengti techninį projektą dėl poliklinikos odontologijos padalinio perkėlimo į pastato I 

aukštą, taip sukuriant patogią aplinką pacientams, kurie yra neįgalūs, šeimoms, kurios augina 

neįgalius vaikus, senyvo amžiaus žmonėms. 

2. Sutvarkyti automobilių parkavimo aikštelę ir kiemą, taip pagerinant Centro aplinkos 

infrastruktūrą, sukuriant vietą įstaigos darbuotojams laikyti savo automobilius. 

3. Toliau sėkmingai tęsti projektą ,,Paslaugų prieinamumo gerinimas tuberkulioze 

sergantiems asmenims Raseinių rajone“. 

4. Stiprinti prevencinių programų, finansuojamų PSDF biudžeto lėšomis, vykdymą 

sukuriant įstaigoje aktyviai dirbančią darbuotojų komandą, kuri būtų atsakinga už prirašytųjų 

gyventojų informavimą apie šias paslaugas ir reikalingų tyrimų organizavimą. Vykdant prevencines 

programas pasiekti šalies vidurkį. 

_________________ 

 


