
PRITARTA 

Kretingos rajono savivaldybės tarybos 

2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-82 

 

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SALANTŲ PIRMINĖS 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA 
 

Įstaigos pristatymas. 

Juridinis statusas, pavadinimas, adresas, telefonas, elektroninis paštas. 

Viešoji įstaiga Salantų pirminės sveikatos priežiūros centras, S. Neries g. 13A, LT-97315  

Salantai, Kretingos r., tel. (8 445) 58 251, faksas 58 242, el. p. info@salantupspc.lt 

Įstaigos interneto svetainė www.salantupspc.lt 

Įstaigos vadovas vyriausiasis gydytojas Tomas Skliuderis. 

Naudojamos patalpos  

 

Pastatai (nurodyti adresus) Plotas ( kv. m) Pastabos 

Salantų ambulatorija, Salantų 

palaikomojo gydymo ir 

slaugos ligoninė, S. Neries g. 

13A, Salantai 

 

2704,07 

Panaudos sutartis 

2012-02-29  Nr. S1-144 

Susitarimas prie panaudos 

sutarties Nr. S1-144 

2013-03-14 Nr. S1-120 

Juodupėnų medicinos 

punktas, Mokyklos g. 2, 

Juodupėnų kaimas 

112,49 

Panaudos sutartis 

2012-02-29 Nr. S1-143 

Grūšlaukės šeimos gydytojo 

kabinetas, Darbėnų g. 21, 

Grūšlaukės kaimas 63,34 

Panaudos sutartis 

2005-10-11 Nr. 2 

Susitarimas prie panaudos 

sutarties Nr. 2 

2011-03-31 Nr. S1-216 

 

Įstaigos misija, vizija. 

Įstaigos misija – teikti kokybiškas, saugias, atitinkančias pacientų poreikius pirminės 

asmens sveikatos priežiūros ir  visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. 

Įstaigos vizija – konkurencinga, moderni asmens sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti geros 

kokybės ambulatorines asmens sveikatos priežiūros ir slaugos paslaugas. 

Tikslai ir uždaviniai: 

- mažinti Salantų miesto ir aplinkinių kaimų gyventojų sergamumą ir mirtingumą, ilginti 

gyvenimo trukmę bei gerinti jo kokybę; 

- gerinti Centre teikiamų paslaugų prieinamumą, saugumą ir kokybę; 

- užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, tobulinti paslaugų teikimo organizavimą, jų 

apimtis; 

- diegti naujas medicinines technologijas; 

- diegti naujas informacines technologijas; 

- skatinti ir remti darbuotojų profesinį tobulėjimą, organizuoti darbuotojų 

perkvalifikavimą; 

keičiantis reikalavimams paslaugų teikėjams reformos eigoje; 

- didinti ūkinės finansinės veiklos efektyvumą; 

- gerinti personalo darbo sąlygas. 

 

2018 m. siektinų veiklos užduočių, patvirtintų Kretingos rajono savivaldybės tarybos 

2018 m. kovo 29 d. sprendimu Nr. T2-107 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos 

Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro 2018 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo“ 

įgyvendinimo rezultatai: 
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1. Pasiektas teigiamas 2017 metų finansinis įstaigos veiklos rezultatas +128361 Eur, 

sukauptas perviršis 609861 Eur. 

2. Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis neviršijo nustatyto 78 proc. įstaigos 

sąnaudų kartu su mokesčiu SODRAI ir sudarė 72,3 proc. įskaitant nepanaudotų atostogų 

rezervą. 

 

Eil. 

Nr. 

Sąnaudų straipsniai Sąnaudos, Eur Sąnaudos proc. 

1. SĄNAUDOS: 663310 100 

1.1. darbuotojų darbo užmokestis, su 

priskaitymu SODRAI, nuo visų 

sąnaudų 

479303 72,3 

 

2018 m. VšĮ Salantų PSPC gauta pajamų  iš viso 791671 Eur, lyginant su 2017 m. (672365), 

padidėjo 17,7 %; sąnaudos – 663310 Eur, 2017 m 642618. 2018 m. sąnaudos padidėjo 3,2 % , nes 

2018 m. kilo prekių ir paslaugų kainos, didėjo atlyginimai. 

3. Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis neviršijo nustatyto 10 proc. normatyvo ir 

sudarė 8,8 proc. 

VšĮ Salantų PSPC valdymo išlaidos ( jas sudaro vyr. gydytojo, vyr. finansininko ir slaugos 

administratoriaus) darbo užmokesčio fondas ir kitos su jų darbine veikla susijusios išlaidos )  per 

2018 metus sudarė 58331 Eur – 8,8 %  proc. nuo visų įstaigos sąnaudų. 

Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas 

pagal išlaidų rūšis.  

2017–2018 m. gautos lėšos ir jų šaltiniai 

 

Gautos pajamos 2017 m. 2018 m.  

 

 

 

 

 

PSDF biudžeto lėšos (iš TLK) 587206 677658 

Biudžeto lėšos socialinėms 

paslaugoms finansuoti 

15105 23963 

Mokamos slaugos paslaugos 27750 43634 

Pajamos už mokamas paslaugas 22083 19577 

2proc. gyventojų pajamų 

mokestis (GPM) 

574 331 

Kitos pajamos, iš jų 19647 26508  

Kaimo priedas iš kt. įstaigų 4899 4993  

Panaudoto finans. sumų turtui 

įsigyti pajamos 

14748 20616  

    

Viso pajamų 672365 791671  

   

 Gautų lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis: 

 

Eil. 

Nr. 
Išlaidos 2017 m. 2018 m. 

1.  Išlaidos 642618 663310 

1.1. 
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo,   

 iš jų: 

470692 479303 

1.1.1.  - darbo užmokesčio 359471 365798 

1.1.2.  - socialinio draudimo įmokų 111221 113505 

1.2. 
Kraujo produktų,          

 iš jų: 
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1.3. 
Medicinos reikmenų ir paslaugų,    

     iš jų: 

50927 54818 

1.3.1.  - vaistų, tirpalų, tvarsliavos 10532 12457 

1.3.2.  - medicinos pagalbos priemonių 26286 28449 

1.3.3. 
 - laboratorinių tyrimų ir kitų medicinos 

paslaugų, atliekamų kitose įstaigose 

14109 13912 

1.4. Pacientų transportavimo 1850 3015 

1.5. Maitinimo 18650 21419 

1.6. 
Komunalinių paslaugų ,  

 iš jų: 

33946 36781 

1.6.1.  - šildymo 17408 19793 

1.6.2.  - elektros energijos 11009 10846 

1.6.3.  - vandentiekio ir kanalizacijos 2413 3065 

1.6.4.  - ryšių paslaugų 3116 3077 

1.7. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo 627 1391 

1.8. Einamojo remonto 2120  

1.9. Mokesčių į biudžetą 718 731 

1.10. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo 13264 12962 

1.11. Civilinės atsakomybės draudimo 185 520 

1.12. 

Kitos sąnaudos, iš jų 

Med. technikos priežiūrai ir smulkiam 

remontui 

Ūkinėms medžiagoms ir ūkiniam remontui 

Skalbimo sąnaudos 

49639 

9602 

7919 

4990 

53370 

9330 

8028 

6143 

 

Informacija apie viešosios įstaigos įgytą ir perleistą ilgalaikį.  

VšĮ Salantų PSPC ilgalaikio turto 2018 m. pabaigoje yra už 54785 Eur. 

2018 m. įsigyta ilgalaikio turto už 5723 Eur, t. y. koridoriaus pertvara 1530 eurų, pandusas 

neįgaliesiems – 4193 eurai. 

2018 m. nematerialiojo turto įstaiga neįsigijo. 

2018 m. iš kitų viešojo sektoriaus subjektų ilgalaikio materialaus turto neatlygintinai negavo. 

Per finansinius 2018 metus VšĮ Salantų PSPC savo ilgalaikio turto niekam neperleido. 

Pinigų metų pabaigoje turime 478305 Eur 

Duomenys apie vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms 

viešosios įstaigos vadovo išmokoms 

  

Įstaigos vadovas VšĮ Salantų PSPC vyriausiasis  gydytojas 

Tomas Skliuderis 

El. pašto adresas tskliuderis@gmail.com 

Telefonas (8 445) 58 253 

Mobilusis telefonas 8 698 57 216 

Faksas (8 445) 58 242 

 

Išsilavinimas – 1992 m. baigė Kauno medicinos akademiją. 

Įstaigai vadovauja nuo 2008 m. lapkričio 28 d. 

Vadovo bruto darbo užmokestis per 2018 metus – 16472 eurai. 

Kitos sąnaudos (pokalbiai telefonu) – 33 eurai. 

Išlaidos kolegialių organų kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir kitoms įstaigos kolegialių 

organų narių išmokoms: 

Išmokų nebuvo. 
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Įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios įstaigos dalininku susijusiems asmenims,  

nurodytiems Viešųjų įstaigų įstatymo 12 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo 3 straipsnio 3 

dalyje: 

Išmokų nebuvo. 

4. Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas. 

Gautas 2 proc. gyventojų pajamų mokestis, teiktos atlygintinos trumpalaikės globos paslaugos 

palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje, ES struktūrinių fondų parama, finansavimo sumos už 

panaudotas vakcinas. 

5. Pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis paslaugomis lygis bei pacientų 

skundų tendencijos. 

Atlikta ambulatorinių pacientų ir pacientų, besigydančių  palaikomojo gydymo ir slaugos 

ligoninėje apklausos.  

2018 m. eigoje apklausoje dalyvavo 109 pacientai, kurie gydėsi palaikomojo gydymo ir 

slaugos ligoninėje. 98 proc. apklaustų pacientų patenkinti ligoninės gydytojų ir slaugytojų darbu, 2 

proc. – iš dalies. Kodėl tik iš dalies patenkinti – priežasčių nenurodė. 98 proc. rinktųsi ligoninę dar 

kartą ir rekomenduotų kitiems. 100 proc. apklaustųjų teigiamai vertino ligoninės maisto kokybę.  

Per 2018 m. įstaigos ambulatorijoje apklausoje dalyvavo 100 pacientų. Iš dešimties balų 

vertinimo skalės apklausoje dalyvavę respondentai įstaigos darbą įvertino 8 balais. 90 proc. 

atsakiusiųjų rekomenduotų savo draugams ir pažįstamiems rinktis VšĮ Salantų PSPC. 

Per 2018 m. pacientų skundų negauta. 

6. Kokybės vadybos sistemos diegimo ir vystymo laipsnis: 

Per 2018 m. atlikti 2 planiniai auditai:  

Kompensuojamųjų vaistų ir MMP skyrimo ir išrašymo pagrįstumo auditai, nustatyta, kad 

gydytojai kompensuojamuosius vaistus ir MMP skiria ir išrašo pagal galiojančias taisykles be 

reikšmingų pažeidimų. Nurodyti trūkumai ir jų šalinimo būdai aptarti su gydytojais.  

Kontroliuojančių institucijų patikrinimo metu nurodyti trūkumai šalinami: 

2018 m. gegužės 4 d. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos pasaugos 

ministerijos Klaipėdos departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyrius atliko periodinį patikrinimą 

akto Nr. (3-13 16.1.15) PA-2512, VšĮ Salantų PSPC Grūšlaukės šeimos gydytojo kabinete, trūkumų 

nenustatyta.  

2018 m. rugsėjo 19 d. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos pasaugos 

ministerijos Klaipėdos departamento Užkrečiamųjų ligų valdymo skyrius atliko periodinį patikrinimą 

akto Nr. (3-13 15.4.3) PP-7383, VšĮ Salantų PSPC, nustatyta, kad palaikomojo gydymo ir slaugos 

ligoninės palatose 1, 8, 16 tarpai tarp lovų galų tokie, kad neužtikrinama galimybė laisvai judėti,  

techniškai netvarkingi sanitariniai įrenginiai 5 palatoje, vonios kambaryje ant sienų matomas pelėsis. 

Pagal trūkumų šalinimo aktą Nr. (3-22 15.4.2) PA-6318 Lietuvos higienos normų reikalavimų 

pažeidimai yra ištaisyti. 

2018 m. spalio 8 d. Klaipėdos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba atliko VšĮ Salantų 

PSPC maisto tvarkymo subjekto planinį patikrinimą, akto Nr. 37VMĮP-661, nustatyta kad personalas 

neturi tinkamų priemonių rankų dezinfekavimui, neišsaugotos greitai gendančių žaliavų etiketės, 

žalios mėsos ir žuvies pjaustymo lentelės laikomos kartu su gatavos produkcijos pjaustymo 

lentelėmis. Pagal trūkumų šalinimo planą nustatyti pažeidimai nedelsiant pašalinti. 

2018 m. gruodžio 13 d. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos pasaugos 

ministerijos Klaipėdos departamento Kretingos skyrius atliko grįžtamąjį patikrinimą, patikrinimo 

tikslas įvertinti, ar pašalinti 2018 m. rugsėjo 27 d. patikrinimo akte Nr. (3-2215.4.2) PA -6318 

nurodyti pažeidimai. Pažeidimai pašalinti. 

Nuolat vykdomi įstaigos kasos patikrinimai, tikrinama materialinių vertybių apskaita 

sandėliuose ir eksploatacijoje, atlikta metinė inventorizacija. 

7. Darbuotojų kaitos įstaigoje rodiklis: 

Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje 
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Darbuotojų kategorijos 

Darbuotojų  

skaičius                                                            

                                                         

Etatai 

 2018-01-01 

 

2018-12-31  

Iš viso personalo 

40 

 

               

37,375 

42 

 

               

38,175 

Gydytojai 

6 

 

                 

4,875 

7 

 

                 

4,925 

Slaugytojai 

19 

 

                    

17,25 

19 

 

 

17,25 

Kiti (su administracija) 

15 

 

                  

15,28 

16 

 

16                   

Esamas darbuotojų skaičius atitinka Vyriausybės patvirtintus normatyvų reikalavimus. 

Sveikatos priežiūros darbuotojų pasiskirstymas pagal lytį ir amžių 

(fiziniai asmenys, dirbantys pagrindiniame darbe, metų pabaigoje) 

 

Profesija 

Vyrai Moterys 

Iš
 v

is
o

 

Ik
i 

3
5
 m

. 

3
5
-4

4
 m

. 

4
5
-5

4
 m

. 

5
5
-6

4
 m

. 

v
ir

š 
6
5
 m

. 

Iš
 v

is
o

 

Ik
i 

3
5
 m

. 

3
5
-4

4
 m

. 

4
5
-5

4
 m

. 

5
5
-6

4
 m

. 

v
ir

š 
6
5
 m

. 

  2 3 4 5 6 7 8   1 1 

Gydytojai 2   
1

1 

1

1 
1 

1

3 
  

1

1 

1

1 1 

Odontologas       
1

2 
1 

2

2 
1   

Slaugytojai       
1

14 
1 2 

7

8 

5

5 

1

1 

Akušeris       
1

1 
1  

1

1 
  

Darbuotojų motyvacijos ir pasitenkinimo darbu skatinimas:  

- sudaromos sąlygos nuolat kelti kvalifikaciją;  

- už skatinamųjų paslaugų ir prevencinių programų vykdymą darbuotojams mokama kintamoji 

atlyginimo dalis; 

- darbuotojams organizuotos pramoginės-pažintinės išvykos (koncertai, spektakliai, turistinė 

kelionė). 

8. Prioritetinių paslaugų teikimo dinamika: 

Ambulatorinės paslaugos: 

2018 m. gruodžio 31 d. įstaigoje buvo prisirašę 3551gyventojai (2017 m. – 3612).  
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Duomenys Asmenys pagal amžiaus grupes 

 

Iš viso 

 

 <1 

m. 

1-7 m. 8-17 m. 18-34 m. 35-49 

m. 

50-65 

m. 

> 65 m.  

Prisirašiusių 

prie PAASPĮ 

asmenų skaičius 

30 187 364 679 616 833 842 3551 

Iš 

prisirašiusiųjų 

neapdraustų 

PSD 

0 0 0 125 79 73 2 279 

 

Lyginant su 2017 m. prisirašiusių gyventojų skaičius 1,7 procento sumažėjo. 

Apsilankymų skaičius per 2018 m. – 30448 (2017 m. – 29374), padidėjo 3,6 procentais. 

Sutartyje su Klaipėdos TLK numatytų skatinamųjų paslaugų, lyginant su 2017 m., suteikta  

10,1 proc. daugiau. Ambulatorinės slaugos paslaugų namuose, lyginant su 2017 m., suteikta 33,3 

proc. mažiau. 

Per 2018 m. įvykdyta siuntimo į reabilitacijos įstaigas paslauga 101,6 procento. 

150 asmenų paskiepyti nemokamai sezonine gripo vakcina.  

Ataskaita apie vakcinas skiepijimui nuo 2018/2019 m. sezoninio gripo, įsigytų už valstybės 

lėšas, sunaudojimą 

 

Gauta 

per 

ataska

itinį 

laikot

arpį 

(vnt.) 

Įskiepyta  

Viso 

įskie

pyta 

per 

atask

aitinį 

laiko

tarpį 

(vnt.) 

Asmenims, sergantiems 

lėtinėmis širdies – 

kraujagyslių, 

kvėpavimo takų, inkstų 

ligomis, lėtinėmis 

ligomis susijusiomis su 

imuniniais 

mechanizmais, 

piktybiniais navikais 

(vnt.) 

Asmenims, 

gyvenantiems 

socialinės globos ir 

slaugos įstaigose (vnt.) 

 

Asmenims, 

dirbantiems 

sveikatos 

priežiūros 

įstaigoje 

(vnt.) 

 

 

 

Viso 

vyresnie

ms nei  

65 m. 

amžiaus 

asmenim

s (vnt.) 

 

(4c+5c+

6b+kiti ≥ 

65 m.) 

 

 

0-17 

m. 

18-64 

m. 

≥ 65 

m. 

 

0-17 

m. 

18-64 

m. 

≥ 65 

m. 

18-

64 

m. 

≥ 65 

m. 

2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6a 6b 7 

150 

         

150 

 

      -      37 

 

102       - 1 5         5     - 107 

 

Vykdoma vaikų imunoprofilaktika, vaikai skiepijami vadovaujantis skiepų kalendoriumi. 

Vaikų iš rizikos grupių tuberkuliozės kontrolė ir prevencija, tuberkulino mėginiais tikrinamų 

vaikų apimtys: 

Vaikų grupės Vaikų, 

kuriems 

reikia 

atlikti 

tuberkulino 

mėginį, 

skaičius 

Vaikų, 

kuriems 

reikia 

atliktas 

tuberkulino 

mėginys, 

skaičius 

Vaikų, 

kuriems 

nustatytas 

teigiamas  

tuberkulino 

mėginys, 

skaičius 

Vaikų, 

kurie 

nusiųsti 

konsultuotis 

pas 

specialistą, 

skaičius 

Vaikų, 

kuriems 

diagnozuota 

tuberkuliozė 

skaičius 

Vaikų, 

kuriems 

diagnozuota 

Atviros 

formos  

tuberkuliozė 

skaičius 
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7 metų 

amžiaus 

vaikai 

18 18     

Rizikos 

grupės: 

x x x x x x 

Neskiepyti 

nuo 

tuberkuliozės 

- - - - - - 

Bendraujantys 

su sergančiais 

tuberkulioze 

10 10 2 2 - - 

Dažnai 

sergantys 

viršutinių 

kvėpavimo 

takų ligomis 

10 10 1 1 - - 

Sergantys 

lėtinėmis 

ligomis 

1 1 - - - - 

Iš socialinės 

rizikos šeimų 

20 20 8 5 - - 

Iš viso 59 59 11 8 - - 

 

Per ataskaitinius metus nustatytas 2 pirmos stadijos vėžio atvejai, 2017 m. – 1 atvejis.  

 

Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos: 

Palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios pagalbos paslaugos pagal sutartį 

finansuojamos iš Klaipėdos TLK. 

Šioms paslaugoms teikti yra skirta 30 lovų. Per 2018 m. gydyta 214 pacientų slaugos profilyje 

ir 19-ai pacientų teikta paliatyvioji pagalba. 

Lovos funkcionavimo rodiklis ( TLK ir paliatyviosios pagalbos profilyje)  – 393,66 dienos 

(2017 m. – 367,06), vidutinė gulėjimo trukmė- 50,7 dienos (2017 m. 46,7 dienos), lovadienių skaičius 

– 11810 (2017 m. – 11012). Paslaugų apimtys padidėjo 7,24 procento. 

6 lovos yra skirtos trumpalaikės socialinės globos ir slaugos paslaugoms teikti yra 

finansuojamos Savivaldybės biudžeto lėšomis. Per 2018 m. šia paslauga pasinaudojo 22 pacientai. 

Įvykdyta 2111 lovadienių, 2017 m. paslauga teikta 19 pacientų, įvykdyti 1452 lovadieniai. Paslaugos 

apimtys padidėjo 1,45 karto. 

2018 m. teikta atlygintinos trumpalaikės globos paslauga, už kurią mokėjo patys pacientai. 

Šia paslauga pasinaudojo 10 pacientų, įvykdyti 489 lovadieniai. 

9. Informacinių technologijų diegimo ir vystymo lygis.  

Vykdomas informacinių technologijų diegimas ir naudojimasis jomis, pagal Lietuvos E. 

sveikatos sistemos 2017-2025 m. plėtros programą: 

1. Pacientų duomenų teikimo į ESPBĮ  IS  lygis pagal programą: 

1.1. duomenų teikimas į ESPBĮ IS  vykdomas 100 procentų, 

1.2. pacientų atvykimo (Encounter) į įstaigą registracijos duomenų teikimas į ESPBI IS 

vykdomas 100 procentų; 

1.3. kompensuojamųjų vaistų, naudojant e. recepto paslaugą, išrašymas, vykdomas 87,5 

procento nuo visų išrašytų receptų; 

1.4. per ESPBI IS keitimasis duomenimis statistinių ir klinikinių duomenų rinkinių 

apraše nustatyta apimtimi vykdomas 90 procentų; 

1.5. galimybės paslaugoms gauti per Išankstinės pacientų registracijos sistemą arba 

naudojantis telemedicinos sprendimais laikinai nėra. 
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2. IT panaudojimas valdant įstaigą: 

2.1. vaistų ir kitų medicinos priemonių panaudojimo apskaitos sistema susieta su 

pacientu,  neįdiegta. 

2.2. El. dokumentų valdymo sistema įdiegta. 

2.3. įstaigos interneto svetainė reguliariai atnaujinama. 

3. Papildomi rodikliai :   

3.1. Įstaigoje kompiuterizuotos visos darbo vietos, 

3.2. Įstaigoje reglamentuotas IS naudojimas, duomenų sauga, atliekami kiti privalomi IS 

valdymo ir tvarkytojo veiksmai. 

10. Įstaigoje taikomų kovos su korupcija priemonių vykdymas. 

Vykdomas 2016-11-04 vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr. 10 patvirtintas VšĮ Salantų pirminės 

sveikatos priežiūros centro 2016–2019 metų korupcijos prevencijos programos priemonių 

įgyvendinimo planas. 

 

VŠĮ SALANTŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2016-2019 METŲ 

KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO 2017 

METŲ ATASKAITA 

 

Eil. 

Nr. 

Priemonė Vykdytojas  

(-ai)  

 

Įvykdymo 

terminas  

 

Laukiamo 

rezultato 

vertinimo 

kriterijai 

Vykdymo 

rezultatai 

1 Paskirti (patikslinti) 

atsakingą asmenį už 

korupcijos prevenciją ir 

kontrolę 

Salantų 

PSPC vyr. 

gydytojas 

Iki 2016-12-

31d. 

Paskirtas 

asmuo 

(komisija), 

patikslinta 

informacija 

apie asmenis 

(komisiją), 

atsakingus (-as) 

už korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolės 

vykdymą 

Paskirtas 

asmuo 

2 Sveikatos sistemos 

įstaigos Šakinės 

korupcijos prevencijos 

sveikatos priežiūros 

sistemoje 2016−2019 m. 

programos įgyvendinimo 

2016−2019 m. priemonių 

plano priemones 

detalizuojančių 

priemonių plano 2016–

2019 m. (toliau – 

Korupcijos prevencijos 

priemonių planas 

2016−2019 m.) 

parengimas ir 

patvirtinimas 

Salantų 

PSPC vyr. 

gydytojas 

Iki 2016-12-

31d. 

 Programa ir 

planas parengti 

ir patvirtinti 



9 

 

 

3 LR SAM korupcijos 

prevencijos skyriui, 

Kretingos rajono 

savivaldybei pateikti VšĮ 

Salantų PSPC 2016-2019 

m. korupcijos prevencijos 

programą ir korupcijos 

prevencijos programos 

priemonių įgyvendinimo 

planą 

Salantų 

PSPC vyr. 

gydytojas 

2016 m. IV 

ketv. 

Pateiktos 

korupcijos 

prevencijos 

priemonių 

planų 2016–

2019 metams 

kopijos 

steigėjui ir 

SAM 

korupcijos 

prevencijos 

skyriui 

Programa ir 

planas pateikti 

4 Sveikatos sistemos 

įstaigos korupcijos 

prevencijos priemonių 

plano 2016−2019 metams 

bei patikslintos 

informacijos apie asmenį 

(komisiją), paskirtą 

vykdyti korupcijos 

prevenciją ir kontrolę, 

duomenų ir kontaktų 

skelbimas įstaigos 

interneto svetainėje 

Salantų 

PSPC vyr. 

gydytojas 

Iki 2016 -

12-31d. 

Sveikatos 

sistemos 

įstaigos 

interneto 

svetainėje 

paskelbta 

atsakingų už 

korupcijos 

prevenciją ir 

kontrolę 

asmenų 

duomenys ir 

kontaktai. 

Paskelbta 

5 Sveikatos sistemos 

įstaigos interneto 

svetainėje ataskaitos apie 

korupcijos prevencijos 

priemonių plano 

2016−2019 metams 

vykdymą skelbimas 

Salantų 

PSPC vyr. 

gydytojas 

Ataskaitą 

skelbti kas 

pusę metų, 

ne vėliau 

kaip iki kito 

mėnesio 10 

d. 

Paskelbta 

ataskaita apie 

korupcijos 

prevencijos 

priemonių 

plano 2016–

2019 metams 

priemonių 

vykdymą 

Paskelbta 

6 Sveikatos sistemos 

įstaigų vadovų, kitų 

sveikatos priežiūros 

specialistų (gydytojai, 

odontologai) dirbančių 

biudžetinėse ar viešosiose 

įstaigose, kontrolės, kaip 

jie laikosi Lietuvos 

Respublikos viešųjų ir 

privačių interesų 

derinimo valstybinėje 

tarnyboje įstatymo 

reikalavimų, vykdymas 

SAM 

Korupcijos 

prevencijos 

skyrius 

Kasmet iki 

2019 m. 

gruodžio 31 

d. 

100 proc. 

nustatyto sąrašo 

specialistai 

pateikė 

(patikslino) 

privačių 

interesų 

deklaracijas 

Pateikta 

7 ASPĮ darbuotojų elgesio 

nuostatų skelbimas 

įstaigos interneto 

svetainėje, informacijos 

Salantų 

PSPC vyr. 

gydytojas 

Iki 2016 -

12-31 

PSPC interneto 

svetainėje, 

informacijos 

stenduose 

skelbiami 

Paskelbta 

informaciniame 

stende 
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stenduose ASPĮ 

poliklinikoje 

įstaigos 

darbuotojų 

elgesio 

nuostatai 

8 Lietuvos medicinos 

normos MN 14:2005 

„šeimos gydytojo teisės, 

pareigos, kompetencija ir 

atsakomybė“ patvirtintos 

LR SAM 2005 m. 

gruodžio 22 d. įsakymu 

Nr.V-1013, MN 24:2007 

„Gydytojo odontologo 

padėjėjas. Teisė, 

pareigos, kompetencija ir 

atsakomybė“. MN 

28:2004 „Bendrosios 

praktikos slaugytoja. 

Teisės, pareigos, 

kompetencija ir 

atsakomybė“, MN 

42:2005 Gydytojas 

odontologas. Teisės, 

pareigos, kompetencija ir 

atsakomybė.“ MN 57: 

1998 Bendruomenės 

slaugytoja (slaugytojas). 

Funkcijos, teisė, pareigos, 

kompetencija ir 

atsakomybė.“ 

skelbimas PSPC 

Salantų 

PSPC vyr. 

gydytojas 

Nuolat nuo 

2016 m. IV 

ketv. 

MN skelbiamos 

PSPC 

Skelbiama 

9 ASPĮ medicinos 

personalo mokymų dėl 

sveikatos apsaugos 

ministro 2014 m. liepos 7 

d. įsakymo Nr. 

V-773 „Dėl Asmens 

sveikatos priežiūros 

įstaigų darbuotojų, 

susidūrusių su galima 

korupcinio pobūdžio 

nusikalstama veika, 

elgesio taisyklių 

patvirtinimo“ vykdymas 

Salantų 

PSPC vyr. 

gydytojas 

Ne rečiau 

kaip 1 kartą 

per metus 

(apimant 

visus 

darbuotojus) 

Mokymų 

skaičius, ASPĮ 

darbuotojų 

mokymų 

apimtis (proc.) 

Gydytojų 

susirinkimas 

2018-11-29 

10 Privalomos informacijos 

PSPC ir jo padalinių 

informaciniuose 

stenduose bei interneto 

svetainėje skelbimas :  

1) informacija apie 

atsakomybę už 

Salantų 

PSPC vyr. 

gydytojas 

Nuolat Teigiami 

pokyčiai 

sociologinių 

tyrimų 

duomenyse, 

susijusiuose su 

neoficialiais 

mokėjimais 

Skelbiama 
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korupcinio pobūdžio 

teisės pažeidimus  

2) Informacija, į ką ASPĮ 

pacientas gali kreiptis 

susidūrus su korupcinio 

pobūdžio veika, (vadovas 

ar asmuo atsakingas už 

korupcijos prevenciją, 

telefonas, kabinetas)  

3) informacija apie ASPĮ 

pasitikėjimo telefoną (tel. 

8 445) 58251, el. p. 

info@salantupspc.lt ) 4) 

informacija apie SAM 

„pasitikėjimo telefoną“ 

(+370 800 66004) 5) 

Informacija apie STT 

„karštosios linijos“ 

telefoną (+370 5 266 

3333) 6) Informacija apie 

SAM el. paštą 

(korupcija@sam.lt) 7) 

Informacija apie STT el. 

paštą (pranešk@stt.lt) 

skelbimas 8) ASPĮ 

vadovo kreipimasis raštu 

į pacientus, kad įstaigoje 

netoleruojami neoficialūs 

mokėjimai 

11 Specialiųjų tyrimų 

tarnybos (toliau – STT) ir 

SAM Korupcijos 

prevencijos skyriaus 

informavimas sveikatos 

apsaugos ministro 2014 

m. liepos 7 d. įsakymo 

Nr. V-773 „Dėl Asmens 

sveikatos priežiūros 

įstaigų darbuotojų, 

susidūrusių su galima 

korupcinio pobūdžio 

nusikalstama veika, 

elgesio taisyklių 

patvirtinimo“ nustatyta 

tvarka ASPĮ gavus 

pranešimą apie galimą 

korupcinę veiką 

Salantų 

PSPC vyr. 

gydytojas 

Gavus 

pranešimą 

per 3 darbo 

dienas 

Pateiktų 

pranešimų 

ASPĮ vadovui 

ir perduotų 

pranešimų STT, 

SAM 

Korupcijos 

prevencijos 

skyriui skaičius 

Pranešimų 

nebuvo 

12 Vykdyti viešuosius 

pirkimus VšĮ CPO LT 

Atsakingas 

asmuo, 

viešųjų 

pirkimų 

komisija 

Nuolat iki 

2019 m. 

gruodžio 31 

d. 

Pirkimų per 

CPO LT 

skaičius 

Įvykdyti 

8  pirkimai 
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11. PSDF biudžeto lėšomis finansuojamų programų įgyvendinimas. 

Vykdomos tęstinės gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencijos, atrankinės mamografijos 

patikros, priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos, asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių 

ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo, storosios žarnos vėžio 

ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos. 

Prevencinių programų paslaugų teikimo apimčių palyginimas su 2017 m. šalies vidurkiu.  

 

Eil. 

Nr. 

 

 

Prevencinė programa 

Programų 

vykdymas 

Salantų 

PSPC 

2018 m. 

(vienetais) 

Klaipėdos 

TLK 

zonos 

vidurkis 

2018 m. 

(proc.)  

Salantų  

PSPC 

vidurkis 

2018 m. 

(proc.) 

Šalies 

vidurkis 

2017 m. 

(proc.) 

Pokytis 

lyginant 

su šalies 

vidurkiu 

(proc.  

1. Gimdos kaklelio piktybinių 

navikų prevencinių 

priemonių, apmokamų iš 

PSDF biudžeto lėšų, 

finansavimo programos 

vykdymas 

Informavimo paslauga 

Citologinio tepinėlio 

paėmimo paslauga 

 

 

 

 

153 

  84 

 

 

 

 

86 

50 

 

 

 

 

64 

35 

 

 

 

 

- 

15,3 

 

 

 

 

 

- 

228,8 

2. Informavimo paslauga apie 

priešinės liaukos vėžio 

ankstyvąją diagnostiką ir PAS 

nustatymo vykdymas  

84 52 33 25,9 127,4 

3. Atrankinės mamografinės 

patikros dėl krūties vėžio 

finansavimo programos 

vykdymas 

88 50 35 23,4 149,6 

4. Asmenų priskirtų širdies ir 

kraujagyslių ligų didelės 

rizikos atrankos ir prevencijos 

priemonių finansavimo 

programos vykdymas 

294 44 40 38,8 103,1 

5. Storosios žarnos vėžio 

ankstyvosios diagnostikos, 

atrankos ir prevencijos 

priemonių finansavimo 

programos vykdymas 

279 71 64 24,0 266,7 

 

Prevencinių programų paslaugų teikimo apimtys, lyginant su 2017 m., padidėjo 15,7 proc. 

Darbas su  E. sveikatos programa (e. sveikatos sistema veikė blogai, galimai liko neapskaitytų 

paslaugų). 

Įstaigoje išrašytų kompensuojamųjų vaistų elektroninių receptų kiekis nuo visų 

kompensuojamųjų vaistų receptų 2018 metais sudarė 87,5 proc. -2017 m.  73,25 proc. 

Įstaiga 100 proc. dirba su e. sveikatos programa, e. sveikatos sistema ne visada veikia,  yra 

daug trūkumų, galimai liko neapskaitytų paslaugų. 

  

Problemos: 
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Slaugos ligoninės pastatas neapšiltintas, susidėvėjusi stogo danga, nesandarūs I aukšto      

langai. 

Nepatrauklus ambulatorijos pastato fasadas.  

Maža automobilių stovėjimo aikštelė įstaigos teritorijoje. 

PSDF biudžeto lėšomis neapdraustų ir prisiregistravusių įstaigoje yra dalis gyventojų, kurie 

niekur nedirba ir nėra registruoti darbo biržoje.  

Vadovo indėlis tobulinant įstaigos administravimą.  
Įvykdyti sutartiniai įsipareigojimai su Klaipėdos TLK, viršytas lovadienių skaičius. 

Vykdomi Kretingos rajono savivaldybės Tarybos 2018-03-29 d. sprendimai: Nr. T2-107 

„Dėl Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Salantų pirminės sveikatos priežiūros centro 

2018 metų siektinų veiklos užduočių nustatymo“ ir Nr. T2-98 „Dėl išlaidų normatyvo darbo 

užmokesčiui ir medikamentams Kretingos rajono savivaldybės viešosioms įstaigoms nustatymo“. 

2018 m. gegužės 2 d. vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr. 13-K nustatytas normatyvas 

medikamentams 6,2 proc. nuo visų įstaigos sąnaudų.  

Subalansuotas įstaigos biudžetas. Metų pabaigoje visiems darbuotojams išmokėtos 

vienkartinės priemokos  už gerus darbo rezultatus. 

Baigiamas ruošti projektas socialinių lovų įsteigimui, vykdomas patalpų remontas. 

Numatoma per 2018 m. gauti licenciją socialinių paslaugų teikimui. 

Įstaiga dalyvauja  regioninio projekto „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos 

efektyvumo didinimas Kretingos rajone“ įgyvendinime. 

 

Vyriausiasis gydytojas      Tomas Skliuderis 


