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VŠĮ ONUŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 
2020 m. VEIKLOS ATASKAITA

1. Informacija apie įstaigos veiklos tikslus, pobūdį ir veiklos rezultatus per 
finansinius metus. (Steigėjas, įstaigos tikslai, struktūra, licencijos, higienos pasas, civilinės 
atsakomybės draudimas ir kita aktuali informacija -  trumpai )Viešoj i įstaiga Onuškio pirminės 
sveikatos priežiūros centras įregistruota 1997m. gruodžio 30 d. Įstaigos steigėja yra Trakų rajono 
savivaldybė. Savininko (dalininko) teises ir pareigas įgyvendinanti institucija -Trakų rajono 
savivaldybės taryba.

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas yra: Lietuvos gyventojų sveikatos gerinimas, 
prieinamos ir tinkamos įstaigos licencijoje nurodytų sveikatos priežiūros paslaugų suteikimas, 
siekiant sumažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą. Pagrindiniai įstaigos uždaviniai yra 
organizuoti nespecializuotą kvalifikuotą ambulatorinę pirminės asmens sveikatos pagalbą.

VšĮ Onuškio pirminės sveikatos priežiūros centrui Valstybinės akreditavimo sveikatos 
priežiūros veiklai tarnybos prie SAM išduota Įstaigos asmens sveikatos priežiūros Licencija, 
Licencijos Nr. 329, išduota 1999-04-08, suteikianti teisę VšĮ Onuškio pirminės sveikatos 
priežiūros centrui užsiimti asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti šias paslaugas:
Šeimos medicinos-

Šeimos gydytojo 
Vidaus ligų gydytojo 
Vaikų ligų gydytojo 
gydytojo akušerio ginekologo 
Gydytojo chirurgo praktika

Slaugos-
bendruomenės 
bendrosios praktikos .

Grendavės medicinos punkte, adresu Grendavės km. ir
Dusmenų medicinos punkte, adresu Dusmenų km. teikti bendruomenės slaugos paslaugas. 
Odontologinės priežiūros(pagalbos) įstaigos Licencija Nr.1419, išduota 2008-03-18 suteikia 
teisę teikti Odontologijos ir gyd. odontologo padėjėjo paslaugas.

Teikiamos nemokamos ambulatorinės pirminės sveikatos priežiūros paslaugos 
apdraustiesiems privalomu sveikatos draudimu asmenims, pasirinkusiems šią gydymo įstaigą 
teisės aktų nustatyta tvarka.

Mokamos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos:
- kai šios paslaugos įtrauktos į vyriausybės nustatyto asortimento mokamų 

paslaugų sąrašą,
- kai paslaugos teikiamos asmenims, kurie kreipiasi savo iniciatyva ir ligonių kasa 

neapmoka už jų  sveikatos priežiūrą.

Higienos pasas VšĮ Onuškio PSPC išduotas Vilniaus visuomenės sveikatos centro 2011 m. 
gegužės 31d.Nr. (12-6)12.12-335 ambulatorinei asmens sveikatos priežiūros veiklai

Įstaiga kiekvienais metais draudžiasi sveikatos priežiūros įstaigų civilinės atsakomybės 
už pacientams padarytą žalą privalomuoju draudimu, iki šiol draudiminių įvykių nepasitaikė



2. VšĮ Onuškio PSPC teikiamos paslaugos:
Pirminio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

Gydomosios Profilaktinės Diagnostinės Socialinės Reabilitacinės
X X X

Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių gydytojų, slaugytojų ir 
_____________________ akušerių papildomai teikiamos paslaugos:___________________

Antrinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos
Gvdomosios Diagnostinės Reabilitacinės

3. Duomenys apie prisirašiusius gyventojus prie AASPĮ.

Me
tai

Iki 1 m. 1-7 m. 8-17 m. 18-49 m. 50-65 m. Virš 65 m.
iš
vis
0

Abs
.sk. % Abs

.sk. % Abs
.sk.

0//o Abs
.sk. % Abs

.sk. % Abs
.sk. %

A
bs.
sk.

202
0 2 0 49 3 95 8 377 30 360 28 396 31 12

79
201 4 1 50 4 111 8 413 30 366 27 419 30 13

63

Tekstinis paaiškinimas 2020 m. pacientų, prisirašiusių Onuškio PSPC skaičius kito (sumažėjo 

81 asmenimis), mažėjo prisirašiusių beveik visose amžiaus grupėse

4. Duomenys apie stacionarines paslaugas neteikiamos

Rodiklis 2020 m. 2019 m.
Lovų skaičius (metų pabaigoje)
Lovos funkcionavimo rodiklis
Lovos apyvarta
Vidutinė gulėjimo trukmė
Lovadienių skaičius
Gydytų pacientų stacionare skaičius
Išrašvtų/perkeltų pacientų skaičius
Mirusių pacientų skaičius

Tekstinis paaiškinimas

5. Duomenys apie pacientų apsilankymų skaičių AASPĮ.



Kur pacientas apsilankė

Vieno gyventojo apsilankymų skaičius 
per metus (vidutiniškai)

2020 m. 2019 m.
Sveikatos priežiūros ištaigoje 4.29 7,82
Aplankvtas namuose 0.04 0,46
Pas 1 lvgio gydytojus 4.29 7,82
Pas II lvgio gydytojus

Tekstinis paaiškinimas (kas ir kodėl keitėsi). Apsilankymų skaičius sumažėjo, kadangi sumažėjo 

bendras prisirašiusių skaičius, daugėja senyvo amžiaus žmonių, kurie kreipiasi dėl lėtinių ligų 

gydymo tęsimo, vaistų išrašymo, vaikai tiriami profilaktiškai prieš mokyklą, įsidarbinant, 

periodinių tikrinimų metu. Įstaiga dirbo karantino sąlygomis.

2020 m. viso apsilankymų 5488 

2019m. viso apsilankymų 10661 

2020 m. namuose aplankyta 52 

2019 m. „ „ 628

6. Duomenys apie antrinio lygio specialistų konsultacijas- neteikiamos

Metai Konsultacijų skaičius
2020 m.

2019 m.

7. Duomenys apie mokamas paslaugas:
7.1.Duomenys apie pastoviai teikiamas mokamas paslaugas.

Paslaugos pavadinimas Suteiktų paslaugų skaičius

• Medicinines apžiūros ir profilaktiniai patiknmmai 212
• Moterų konsultacijos paslaugos
• Odontologijos skyriaus paslaugos (plombavimas) 120
• Laboratoriniai tyrimai
• Masažai, fizioterapijos gydomosios paslaugos
• Vakcinos

i • Burnos higienisto paslaugos
; • Rentgenografija

• Kitos paslaugos (kopijavimo)
• Gydytojų konsultacijos (mokami vizitai) 6
• Kita (įrašyti) (pvz. stacionarines paslaugos)

j  • Kita (įrašyti)
j  Iš viso:



7.2.Duomenys apie mokamas gydytojų specialistų paslaugas, teikiamas pasibaigus 
lėšų limitui (kvotoms)- neteikiamos

Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas
Suteiktų
paslaugų
skaičius

1. Neurologo
2. Ortopedo traumatologo
3. Otorinolaringologo
4. Pulmonologo
5. Radiologo
6. Oftalmologo

7-
Gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) 
endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)

8. Kita (įrašyti)
9. Kita (įrašyti)
10. Kita (įrašyti)

Iš viso:

8. Duomenys apie atliktas procedūras ir tyrimus.

!
Procedūros ir tyrimai

Atliktų procedūrų ir tyrimų skaičius

2020 m. 2019 m.
Laboratoriniai 260 1053
Radiologiniai
Ultragarsiniai
Endoskopiniai
Funkcines diagnostikos EKG 276 283
Fizioterapijos

: Masažas
; Kita (įrašyti)

Kita (įrašyti)
Iš viso 536 1336

Tekstinis paaiškinimas (procedūrų daugėja, mažėja, kodėl ir kt.) procedūrų mažėja, nes dalį 

laboratorinių tyrimų atlikta pagal sutartį su kita įstaiga. Tekstinis paaiškinimas tyrimu skaičius 

nekinta, ligoniai ambulatoriškai tiriami profilaktikos tikslais ir ruošiami planinėms operacijoms, 

gydymui planine tvarka. Įstaiga dirbo karantino sąlygomis.



9. Duomenys apie suaugusiųjų sergamumą.

r 2020 2019
Eil.
Nr. Susirgimai Susirgimų

skaičius

Sergamumas
1000-čiui
gyventojų

Susirgimų
skaičius

Sergamumas
1000-čiui
gyventojų

—
Kai kurios infekcines ir 
parazitines ligos

-

2 Navikai 42 45

3.
Kraujo ir kraujodaros 
organu ligos

4 5

4. Endokrinines, mitybos ir 
medžiagų apykaitos ligos 51 42

5. Psichikos ir elgesio 
sutrikimai -

6. Nervų sistemos ligos 34 36

7. Akies ir jos priediniu 
organu ligos 38 41

8. Ausies ir spenines 
ataugos ligos 2 4

9. Kraujotakos sistemos 
ligos 348 359prKvėpavimo sistemos 
ligos 49 51

n. Virškinimo sistemos 
ligos 2 3

12. Odos ir poodžio ligos - -

13.
Jungiamojo audinio ir 
skeleto -  raumenų 
sistemos ligos

11 14

14. Urogenitalinės sistemos 
ligos - -

15. Nėštumas, gimdymas ir 
pogimdvvinis laikotarpis - -

16. Tam tikros perinatalinio 
periodo ligos - -

! 17.
įgimtos formavimosi 
ydos. deformacijos ir 
chromosomų anomalijos

4 6

18.

Simptomai, pakitimai ir 
nenormalūs klinikiniai 
bei laboratoriniai 
radiniai, neklasifikuojami 
kitur

27 30

19.
Traumos, apsinuodijimai 
ir kiti išoriniu priežasčių 
padariniai

-

Iš viso 612 636
Trumpas tekstinis komentaras .SVIEDROS posistemėje nėra duomenų apie sergamumą.



10. Duomenys apie vaiku sveikatos priežiūrą:

10.1. Duomenys apie naujagimius.

2020 m. 2019 m.
Gimusių skaičius iš viso 2 6
Neišnešiotu naujagimiu skaičius -

10.2.Duomenys apie vaikų profilaktines sveikatos priežiūros apžiūras.

Vaikų
amžius

Apžiūrėtų vaikų skaičius

Iš viso

Iš jų nustatyta

susilpnėjusi
klausa

susilpnėjęs
regėjimas skoliozė

netaisyk
linga

laikysena

kalbos
defektai

0-17 m. 
Iš ju: 146 - 46 4 12 6

0-14 m. 132 - 40 2 11 6
7-14 m. 52 2 32 2 11 6
15-17 m. O i _____ - 6 1 3 -

Tekstinis paaiškinimas. Daugėja vaikų su stuburo patologija, regos sutrikimais, kuriuos 

sąlygoja gyvenimo būdo pasikeitimai.

10.3 Duomenys apie vaikų sergamumą.

i Eil. Susirgimai

Sergamumas 1000-
Susirgimų skaičius čiui prisirašiusių

2020 m. 2019m. 2020 m. 2019 m.
1- Kai kurios infekcinės ir parazitinės ligos -

2- Navikai -

5
Kraujo ir kraujodaros organų ligos bei tam 
tikri sutrikimai, susiję su imun. 
mechanizmais -

4. Endokrinines, mitybos ir medžiagų apykaitos 
ligos 7 5

5. Psichikos ir elgesio sutrikimai
Nervų sistemos ligos 2 2

7. Akies ir jos pnedimų organų ligos 10 10
8. Ausies ir spenines ataugos ligos 2 1
9. Kraujotakos sistemos ligos 2 2

Kvėpavimo sistemos ligos 202 210
ii- Virškinimo sistemos ligos 59 60
12. Odos ir poodžio ligos 18 10
13. Jungiamojo audinio ir skeleto -  raumenų 

sistemos ligos 0 0

H- Urogenitalinės sistemos ligos 2 3
L i l j Tam tikros perinatalimo periodo ligos _

16. Įgimtos formavimosi ydos. deformacijos ir 
chromosomų anomalijos 0 1

17.
Simptomai, pakitimai ir nenormalūs 
klinikiniai bei laboratoriniai radiniai, 
neklasifikuojami kitur

0 3

18. Traumos, apsinuodijimai ir kiti išorinių 
priežasčių padariniai

Iš viso
__
304 307

Tekstinis paaiškinimas SVIEDROS posistemėje nėra duomenų apie sergamumą.



10.4.Duomenys apie vaikų imunizaciją.
--------- -—-------------- --- •----------------

Skiepų pavadinimas
Imunizacijos plano įvykdymas %

2020 m. 2019 m.
Nuo tuberkuliozes - -
Nuo difteriįos ir stabligės 95% 95%
Nuo kokliušo 96 % 96 %

Nuo poliomielito 96 % 96 %

Nuo tymų, raudonukes. 
! epideminio parotito

96 % 96 %

Nuo pneumokokines infekcijos 98% 98%
1 . .  , _ metinukai
i N iu o  h p n a t iT n  H

12 metų

Trumpas paaiškinimas (paskiepytų vaikų daugėja, mažėja, kodėl ir kt.) Ne visi vaikai paskiepyti 

dėl medicininių kontraindikacijų.

11. Duomenys apie sergančių suaugusiųjų ir vaikų ilgalaikį stebėjimą:

11.1. Duomenys apie vaikų ilgalaikį stebėjimą.

E it.
Nr.

S u sirg im ai

„ . .  . . S teb im ų  pacientų  
S teb im ų pacientų  sk a ičJ  lOOO-čiui

sk a ič iu s . . v.
prisirašiusių .) ų

2020  m . 2019m . 2020  m . 2019m .
K ai ku rios in fekcinės ir parazitines ligos

| 2 . N avikai -

3.
K raujo  ir k raų jodaros organų  ligos bei tam  
tik ri su trik im ai, susiję su im un. m echan izm ais 2 2

4.
E ndokrin ines, m itybos ir m ed žiag ų  apykaitos 
ligos

4 5

S. P sich ikos tr e lgesio  su trik im ai
6. N ervu  sis tem os ligos 5 7
7. A kies ir jos p n e d im ų  o rganu  ligos 13 18
8. A usies ir speniuos a taugos ligos 2 2
9. K rau jo takos sis tem os ligos 3 3

! io . K vėpavim o sis tem os ligos 8 12
: 11. V iršk in im o sis tem os ligos
: 12. O dos ir pood ž io  ligos

13.
Jung iam o jo  aud in io  ir skeleto  -  raum enų  
sis tem os ligos

1 3

14. U rogen ita lm es sis tem os ligos
15. T am  tik ro s p erm ata lin io  periodo  ligos

į 16.
_____

įg im tos fo rm av im osi ydos, defo rm acijos ir 
ch rom osom ų  anom alijo s

0 1

1 17.
S im ptom ai, pak itim ai ir neno rm alus k lin ik in iai 
bei laboratorin iai rad in ia i, nek lasifikuojam i 
k im r

5 8

j  18.
T raum os, apsinuod ijim ai ir kiti išoriniu 
p riežasč ių  padarin iai

Iš v iso 43 61

_____________________________________________



11.2.Duomenys apie suaugusiųjų ilgalaikį stebėjimą.

Eil.
Nr. Susirgimai

Stebimų pacientų 
skaičius

Stebimų pacientų 
skaičius 1000-Čiui 

prisirašiusiųjų
2020 m. 2019 m 2020 m. 2019m.

1. Kai kurios infekcines ir 
parazitines ligos

; Z. 
'

Navikai 42 45

I
Kraujo ir kraujodaros 
organų ligos 2 3

4. Endokrinines, mitybos ir 
medžiagų apykaitos ligos 51 37

! 5. Psichikos ir elgesio 
sutrikimai

6. Nervu sistemos ligos 34 29

7. Akies ir jos priedinių 
organu ligos 38 23

j  8 ‘

Ausies ir spenines ataugos 
ligos 2 2

i 9. Kraujotakos sistemos ligos 348 356
10. Kvėpavimo sistemos ligos 49 39
11. Virškinimo sistemos ligos 2 3

11
Odos ir poodžio ligos - -

13.
Jungiamojo audinio ir 
skeleto -  raumenų 
sistemos ligos

9 11

! 14-
Urogenitaiines sistemos 
ligos -

! 15.!
i____________

Nėštumas, gimdymas ir 
pogimdyvmis laikotarpis

Į  16. Tam tikros perinatalinio 
periodo ligos

17.
įgimtos formavimosi 
ydos. deformacijos ir 
chromosomų anomalijos

2 5

i

18.

Simptomai, pakitimai ir 
nenormalūs klinikiniai bei 
laboratoriniai radiniai, 
neklasifikuojami kitur

18 22

19.
Traumos, apsinuodijimai 
ir kiti išoriniu priežasčių 
padariniai

Iš viso 597 575

Trumpas paaiškinimas

daugėja lėtinių ligų, sensta ir miršta apylinkės gyventojai, prisirašiusių gyventojų mažėja dėl ko 

mažėja stebimų pacientų skaičius.



12. Duomenys apie medicininę ir palaikomąją reabilitaciją, sveikatos grąžinamąjį, 
antirecidyvinį gydymą

Siuntimų medicininei ir palaikomajai reabilitacijai, sveikatos grąžinamajam, 
antirecidyviniam gydymui skaičius.

2020 m. 2019m.
Suaugusiųjų Vaikų Suaugusiųjų Vaikų

5 - 14 -

• Duomenys apie skatinamąsias pirminės ambulatorinės asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas.

Skatinamosios paslaugos

Suteikta paslaugų 2020 m. Suteikta 
paslaugų 
2019 m. 
iš viso

Šeimos
gydytojas

Vidaus
ligų

gydytojas

Vaikų
ligų

gydyto
jas

Gineko
logas

Chirur
gas

Iš
viso

Bandinio protrombino 
aktyvumui nustatyti 
paėmimas ir rezultatų 
įvertinimas

165 156

Protrombino laiko (TNR) 
nustatymas 165 156

Ankstyvoji piktybiniu 
navikų diagnostika 1 1

Fiziologinio nėštumo 
priežiūra: 1 ir 2 gydytojo 
vizitai (mokama už 
kiekvieną vizitą)

- -

Fiziologinio nėštumo 
priežiūra: 3.4.5. ir 6 
gydytojo vizitai (mokama 
už kiekviena vizitą)

- -

Fiziologinio nėštumo 
priežiūra: 7 gydytojo 
vizitas

- -

Naujagimiu priežiūra 
mieste (1 ir 2 gydytojo 
vizitai, mokama už 
kiekviena vizitą)

- -

Naujagimiu priežiūra 
kaime (1 ir 2 gydytojo 
vizitai, mokama už 
kiekvieną vizitą)

1 12

1 -6 mėn. vaiku priežiūra 
(3.4.5.6.7 ir 8 gydytojo 7 21



vizitai, mokama už 
kiekvieną vizitą)
6-12 men. vaikų priežiūra 
(9-10 gydytojo vizitai, 
mokama už kiekviena 
vizitą)

3 14

Neįgaliųjų sveikatos 
priežiūra: gydytojo vizitas 
į namus (mieste)

-

Neįgaliųjų sveikatos 
priežiūra: gydytojo vizitas 
į namus (kaime)

64 126

Vaikų imunoprofilaktika: 
gydytojo paslauga 38 121

Moksleiviu paruošimas 
mokyklai: gydytojo 
paslauga

103 132

Fiziologinio nėštumo 
priežiūra: 1 ir 2 akušerio 
vizitai (mokama už 
kiekvieną vizitą)

- -

Fiziologinio nėštumo 
priežiūra: 3.4,5. ir 6 
akušerio vizitai

- -

Fiziologinio nėštumo 
priežiūra: 7 akušerio 
vizitas

- -

Naujagimių priežiūra 
mieste: 1,2,3 ir 4 
slaugytojo ar akušerio 
vizitai (mokama už 
kiekvieną vizitą)

- -

Naujagimių priežiūra 
kaime: 1,2.3 ir 4 
slaugytojo ar akušerio 
vizitai (mokama už 
kiekviena vizitą)

2 12

1 -6 men. vaikų priežiūra 
(5,6.7.8,9 ir 10 slaugytojos 
vizitai, mokama už 
kiekvieną vizitą)

6 21

6-12 men. vaikų priežiūra 
(11 ir 12 slaugytojos 
vizitai, mokama už 
kiekviena vizitą)

- 14

Neįgaliųjų sveikatos 
priežiūra: slaugytojos 
vizitas j namus (mieste)

- -

Neįgaliųjų sveikatos 
priežiūra: slaugytojos 
vizitas į namus (kaime)

105 126

Vaiku imunoprofilaktika: 
slaugytojos paslauga 38 121



Moksleivių paruošimas 
mokyklai: slaugytojos 
paslauga

103 132

Slaugos personalo 
procedūros namuose: 
kraujo paėmimas tirti 
(mieste)

-

Slaugos personalo 
procedūros namuose: 
kraujo paėmimas tirti 
(kaime)

24 146

Slaugos personalo 
procedūros namuose: 
pragulu priežiūra (mieste)

- -

Slaugos personalo 
procedūros namuose: 
pragulu priežiūra (kaime)

- -

Slaugos personalo 
procedūros namuose: 
lašeline infuzija (mieste)

- -

Slaugos personalo 
procedūros namuose: 
lašeline infuzija (kaime)

40 84

Būtinosios medicinos 
pagalbos teikimas 
draudžiamiesiems, 
neįrašytiems i pirmines 
asmens sveikatos 
priežiūros įstaigos 
aptarnaujamų gyventojų 
sąrašą, pagal Šeimos 
gydytojo medicinos norma

- -

Glikozilinto hemoglobino 
nustatymas vienkanaliu 
automatiniu analizatoriumi 
(įskaitant kraujo paėmimą)

99 44

Glikozilinto hemoglobino 
nustatymas daugiakanaliu 
analizatoriumi (įskaitant 
kraujo paėmimą)

90 51

Nėščiosios kraujo grupes 
pagal ABO antigenus ir 
rezus Rh (D)
priklausomybės faktonaus 
nustatvmas

- -

Nėščiosios Rh antikūnu 
nustatymas netiesioginiu 
Kumbso metodu, kai 
moters Rh neigiama, o 
vyro Rh teigiama kraujo 
grupe

- -

Nėščiosios kraujo tyrimas 
dėl sifilio (RPR) - -

Nėščiosios kraujo tyrimas 
dėl ŽIV antikūnų - -



Nėščiosios šlapimo pasėlio 
tyrimas besimptomei 
bakteriuriįai nustatyti

-

Nėščiosios šlapimo pasėlio 
tyrimas besimptomei 
bakteriurijai nustatyti ir 
antibiotikogramos 
atlikimas

-

Asmenų, kuriems 
taikomas pakaitinis 
palaikomasis gydymas 
metadonu ir buprenorfinu, 
RPR testas

-

Asmenų, kuriems 
taikomas pakaitinis 
palaikomasis gydymas 
metadonu ar buprenorfinu. 
TPHA testas (jei RPR 
testas neigiamas)

-

Asmenų, kuriems 
taikomas pakaitinis 
palaikomasis gydymas 
metadonu ar buprenorfinu. 
ŽIV serologinis antikūnių 
testas (testas neatliekamas, 
jei pacientui buvo 
diagnozuota ŽIV liga)

-

Asmenų, kuriems 
taikomas pakaitinis 
palaikomasis gydymas 
metadonu ar buprenorfinu. 
anti-HCV testas (testas 
neatliekamas, jei pacientui 
jau buvo nustatytas 
teigiamas anti-HCV testas)

-

Kraujo tyrimas, atliekamas 
prieš planine operaciją -  
protrombino laiko (SPA) ir 
tarptautinio normalizacijos 
santykio (INR) nustatymas

45 156

Kraujo tyrimas, atliekamas 
prieš planine operaciją -  
aktyvinto dalinio 
tromboplastino laiko 
(ADTL) nustatymas

44 73

Kraujo tyrimas, atliekamas 
prieš planinę operacija -  
kraujo grupes pagal ABO 
antigenus ir rezus Rh (D) 
priklausomybes faktoriaus 
nustatymas

25 44

Būtinosios odontologines 
pagalbos teikimas 
draudžiamiesiems 
asmenims iki 18 m.. 
neįrašytiems į pirmines



ASPj aptarnaujamų 
gyventojų sarašą (pagal 
gydytojo odontologo 
medicinos normą)
Būtinosios medicinos 
pagalbos teikimas Europos 
Sąjungos šalių 
apdraustiesiems 
valstybiniu sveikatos 
draudimu (pagal Šeimos 
gydytojo medicinos 
normą)
Būtinosios odontologmes 
pagalbos teikimas 
asmenims iki 18 m., 
pateikusiems Europos 
sveikatos draudimo kortelę 
ar ją pakeičiantį sertifikatą 
(pagal gydytojo 
odontologo medicinos 
normą)
Paslaugų skaičius iš viso 1168 1763

14.Prevenciniu asmens sveikatos programų, apmokamu iš privalomojo sveikatos 
draudimo fondo biudžeto lėšų, vykdymas:

14.1.Atrankinės mamografmės patikros dėl krūties vėžio paslaugos:

[ Suteiktų paslaugų skaičius
Eil.
Nr. Paslaugos pavadinimas 2020 2019

Abs. sk. % Abs. sk. %

1. Informavimas dėl krūties piktybiniu naviku 
profilaktikos* 6 5.08 26 10.8

9
Z .r • Atlikta mamogramų* - 13 5.4

J .
Rasta patologija iš viso** 
Iš jos: -

d L L . Mastopatija ir kiti gerybiniai pakitimai*** -
 ̂ Oj . 2 . (tarti pokyčiai greičiausiai nepiktybiniai*** -

3.3. Onkologiniai susirgimai*** “ - - -

Duomenys procentine išraiška apskaičiuojami:
*- nuo moterų, kurioms pagal amžių galėtų būti suteikta paslaugas, skaičiaus; 
**- nuo moterų, kurioms teikta paslauga, skaičiaus;
***- nuo rastos patologijos skaičiaus.



.2. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos 
vykdymo ataskaita.

Suteiktų paslaugų skaičius
Eil. Paslaugos pavadinimas 2020 2019
Nr. Abs. % Abs. %sk. sk.
1. Informavrmo paslauga* 51 58.62 28 31

2. Citologinio tepinėlio paėmimo ir ištyrimo 
paslauga*

n3.
Rasta patologija iš viso** 
Iš jos:

3.1. I-II stadijos vėžiai***
Duomenys procentine išraiška apskaičiuojami:
*- nuo moterų, kurioms pagal amžių galėtų būti suteikta paslaugas, skaičiaus; 
**- nuo moterų, kurioms teikta paslauga, skaičiaus;
***- nuo rastos patologijos skaičiaus.

14.3.Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa.

Eil. 
N r. Paslaugos pavadinimas

Suteiktų paslaugų 
skaičius

2020 2019

Abs.
sk. % Abs.

sk. %
i

1. Informavimo paslauga* 22 10 44 19,5

2. Nustatyto prostatos specifinio antigeno (PSA) kiekis 
yra mažesnis kaip 3 ng/ml** 12 6 24 10,6

3. Nustatyto prostatos specifinio antigeno fPSA) kiekis 
yra 3 ng/ml ir didesnis** 10 5 20 8,8

4. Urologo konsultacijos su biopsija** - -

5. Rasta patologija iš viso** 
Išjos: - -

5.1. Onkologiniai susirgimai*** ___: _ - - -

Duomenys procentine išraiška apskaičiuojami:
*- nuo vyrų, kuriems pagal amžių galėtų būti suteikta paslaugas, skaičiaus; 
**- nuo vyrų, kuriems teikta paslauga, skaičiaus;
***- nuo rastos patologijos skaičiaus.

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

Eil.
Nr. Paslaugos pavadinimas

Suteiktų paslaugų skaičius
2020 m. 2019 m.

Abs.
sk. % Abs.

sk. %

1. Informavimas apie didele širdies ir kraujagyslių ligų 
tikimybę* 110 35.03 196 60,1

Duomenys procentine išraiška apskaičiuojami:
*- nuo pacientų, kuriems pagal amžių galėtų būti suteikta paslaugas, skaičiaus.



14.5. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa.

Eil. 
N r. Paslaugos pavadinimas

Suteiktų paslaugų 
skaičius

2020 m. 2019 m

Abs.
sk. % Abs. 0 . 

sk. /o

1. Informavimo paslauga* 72 26.09 108 38,4
2. Nustatytas neigiamas (-) iFOBT** 69 25 102 36,3
3j. Nustatytas teigiamas (+) iFOBT** 3 0.09 6 2,1

4. Gydytojo specialisto konsultacija su kolonoskopija ir. jei 
reikia, biopsijos medžiagos paėmimu** 3 0.09 3 0,1

5. Rasta patologija iš viso** 
Iš jos:

5.1 Be navikines patologijos*** -

5.2. Polvpai***
5.3. Onkologiniai susirgimai***

Duomenys procentine išraiška apskaičiuojami:
*- nuo pacientų, kuriems pagal amžių galėtų būti suteikta paslaugas, skaičiaus; 
**- nuo pacientų, kuriems teikta paslauga, skaičiaus;
***- nuo rastos patologijos skaičiaus.

14.6.Vaikų ėduonies profilaktikos programa.

Metai
Vaikų, kuriems 

suteikta paslauga, 
skaičius

Panaudota
lėšų,

eurais

Vaikų skaičius
Padengtas 

1 dantis
Padengta 
2 dantys

Padengta 
3 dantys

Padengti 
4 dantys

2020 50 600.40 16 8 12 14
2019 85 1007,18 19 30 14 22

. Trumpas paaiškinimas apie vykdomas (nevykdomas) profilaktines programas
programa vykdoma,

15. Duomenys apie neįgalumo, darbingumo lygių, specialiųjų nuolatinės slaugos, 
nuolatinės priežiūros poreikių nustatymą, palyginant praėjusius ir ataskaitinius 
metus.
15.1. Duomenys apie suaugusiųjų neįgalumą:

i

•

Nustatyta Nustatyta 
2020 m. 2019 m.

Bendras pacientų, kuriems 
pripažinti spec. poreikiai ar 

darbingumo netekimas, 
skaičius (gyvų)

1 Specialusis nuolatinės slaugos 
poreikis (SP-1 pažyma) 3 2 7
Specialusis nuolatines priežiūros 
poreikis fSP-2 pažyma) 11 4 28
Specialusis lengvojo automobilio 
įsigijimo ir jo techninio pritaikymo 
išlaidų kompensacijos poreikis fSP-3 
pažyma)
Specialusis transporto išlaidų 
kompensacijos poreikis (SP-4 
pažyma)

3

Darbingumo lygis 0-25 % 3 7
Darbingumo lygis 30-40 % 12 8 29
Darbingumo lygis 45-55 % 12 14 29



15.2. Duomenys apie vaikų neįgalumą:
j

| Eil. 
Nr. Susirgimai

Neįgalių vaikų skaičius

Nustatyta
2020m.

Bendras vaikų, 
Nustatyta kuriems yra 

2019m. nustatytas
neįgalumas, skaičius—

Kai kurios infekcines 
ir parazitmes ligos

2. Navikai

3.

Kraujo ir kraujodaros 
organų ligos bei tam 
tikri sutrikimai, susiję 
su imun. 
mechanizmais

4.
Endokrinines, mitybos 
ir medžiagų apykaitos 
ligos

5. Psichikos ir elgesio 
sutrikimai 1

6. Nervų sistemos ligos 1

7. .Akies ir jos priedinių 
organų ligos

! 8. Ausies ir spenines 
ataugos ligos

9. Kraujotakos sistemos 
ligos

! 10. Kvėpavimo sistemos 
ligos

1 11. Virškinimo sistemos 
ligos

12. Odos ir poodžio ligos

13.
Jungiamojo audinio ir 
skeleto -  raumenų 
sistemos ligos

14. Urogemtalines 
sistemos ligos

15.
Tam tikros 
perinatalimo periodo 
ligos

16.

Įgimtos formavimosi 
ydos. deformacijos ir 
chromosomų 
anomalijos

17.

Simptomai, pakitimai 
ir nenormalūs 
klinikiniai bei 
laboratoriniai radiniai, 
neklasifikuojami kitur

18.

Traumos.
apsinuodijimai ir kiti 
išorinių priežasčių 
padariniai

IŠ viso 2



16. Duomenys apie mirtingumą.

2020 m. 2019 m.

Viso Vyrai Moterys Viso Vyrai Moterys
Iš viso 14 6 8 6 6
Iš jų kūdikių iki 1 metų
Iš jų  vaikų nuo 1 iki 17 

i m.
Iš jų suaugusiu 14 6 8 6 6
Dėl:
Infekcines ir parazitines 
ligos
Navikai
Kraujo ir kraujodaros 

1 ligos
14 6 8 6 6

Endokrinines, mitybos ir 
medžiagų apykaitos ligos
Psichikos ir elgesio 
sutrikimai
Nervu sistemos ligos
Kraujo sistemos ligos

I Kvėpavimo sistemos 
ligos
Virškinimo sistemos 
ligos
Jungiamojo audinio ir 
skeleto-raumenų 
sistemos ligos
Įgimtos formavimosi 

j ydos, deformacijos ir 
chromosomų anomalijos

1 Traumos, apsinuodijimai 
ir kiti išoriniu pnežasčių 
padariniai
Kita 14 6 8 6 6

• Trumpas aprašymas. Mirties priežastys yra širdies ir kraujagyslių ligos ir onkologiniai 
susirgimai

17. Infekcijų kontrolės skyriaus ir komisijos veiklos analizė.

Trumpas aprašymas (infekcijų kontrolės vadovas -y  ra/n ėra/r e n g i amas, procedūrų aprašymas -  
yra/nėra/rengiama ir kt.)
Infekcijų kontrolės vadovas yra , 2012 m. infekcijų kontrolės vadovas koreguotas pagal 

naują MN 2012

18. Slaugos personalo darbo analizė.

Trumpas aprašymas (kiek slaugytojų; kokia veikla vykdoma -  savarankiškas darbas/darbas su 

gydytoju; kiek atlikta procedūrų/manipuliacijų/mokymų ir kt.).

Įstaigoje dirba 4 slaugytojos, 1 iš jų  savarankiškai Dusmenų ir Grendavės med. punktuose, teikia 

bendruomenės slaugos paslaugas. Slaugytojos gydytojų paskyrimu atlieka gydomąsias ir



diagnostines procedūras įstaigos patalpose ir namuose- atlikta 40 lašelinės infuzijos namuose, 24 

kartus paimtas kraujas tyrimams namuose, atlikta 276 elektrokardiogramų.

19. Socialinio darbo analizė.

Trumpas aprašymas (jei ši veikla vykdoma) nevykdoma..

20. Duomenys apie AASPĮ dirbančius darbuotojus:
20.1.Duomenys apie darbuotojus.

Darbuotojų skaičius
2020 m. 2019 m.

Gydytojai 2 2
Slaugytojai 2 3
Sociaiimai darbuotojai
Personalas, tiesiogiai ai* netiesiogiai dalyvaujantis 
teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas 3 3

Personalas, nedalyvaujantis teikiant asmens 
sveikatos priežiūros paslaugas 2 2

Iš viso: 9 10

• Įstaiga yra maža, dėl to dalis darbuotojų dirba nepilnu etatu. Išlieka labai didelė
problema su gydytojų specialistų trūkumu.

20.2. Darbuotojų kaita.

Darbuotojai 2020 m. 2019 m
Priimta Atleista Priimta Atleista

Iš viso
lš JT___________

Priežastys
—

i  Gydytojai 0 0 0 1
Slaugos 

: personalas 0 1 0 1

1 Personalas.
: tiesiogiai ar 
j  netiesiogiai 

dalyvaujantis 
teikiant sveikatos 
priežiūros 
paslaugas

0 0 0 0

Personalas, 
nedalyvaujantis 
teikiant sveikatos 
priežiūros 
paslaugas

1 1 0 0



20.3.Duomenys apie darbuotojų darbo užmokestį.

Vidutinis atlyginimas
2020 m. 2019 m.

Gydytojai 2977 2664
Slaugytojai 1026 984
Socialiniai darbuotojai
Personalas, tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujantis 
teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas 1489 1200

Personalas, nedalyvaujantis teikiant asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas 1403 1009

Iš viso: 1683 1483

• Darbuotojų vidutinis atlyginimas apskaičiuotas 1,0 etato darbo krūvio vidutinis 
atlyginimas didėja visiems darbuotojams.

20.4. Darbuotojų darbo užmokesčio, priedų, premijų, nuobaudų skyrimo tvarka

Direktorės įsakymu 2015-11-27 Nr.TO-04 patvirtinta Darbuotoju darbo apmokėjimo 
tvarka.....................................................................................

21. Įstaigos pajamų -  sąnaudų apibendrinimas:
21.1. Įstaigos pajamos ir sąnaudos.

tukst. Eur.
202C m. 2019 m.

Iš viso % Iš viso %
1 Pajamos, iš viso 158,9 100 155 100

iš JU
1.1 PSDF lėšos 146,1 92 142.5 92
1.2 Už mokamas paslaugas 5,2 3 8.5 5
1.3 Kitos veiklos
1.4 Finansavimo pajamos 7,6 5 4.0 3

2 Paprastosios sąnaudos, iš viso 
iš jų: 154,6 100 147.8 100

2.1 Veiklos sąnaudos 154,6 100 147.8 100
2 2 Darbo užmokesčio 130,6 84,4 123.9 83.8

2.3 Socialinio draudimo įmokų ir įmokų 
į garantini fondą 2,3 1,5 2.2 1.5

2.4 Vaistų ir medicinos priemonių 7,6 5,0 8.0 5.4

2.5 Laboratorinių ir kitų tyrimų 
atliekamų kitose įstaigose 3,9 2,6 4.3 2.9

2.6 Pacientų transportavimas
2.7 Pacientų maitinimo
2.8 Šildymas, elektros energija, vanduo 2,0 1,2 2.7 1.8
2.9 Ryšių paslaugos 0,8 0,5 0.4 0.3

2.10 Einamasis remontas

2.11 Medicinos įrangos remonto ir 
priežiūros 0,4 0,3 0.4 0.3

2.13 Civilines atsakomybes draudimas 0,2 0,1 0.2 0.1
2.14 Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo
2.15 Kitos išlaidos 6,8 4,4 5.7 3.9

3 Finansinis rezultatas 4,3 7.2
4 Įsigyta ilgalaikio turto 34,3 3.0
5 Nebaigta statyba

5.1 Nebaigta statyba panaudos būdu



21.2. Įstaigos ataskaitinių metų veiklos rezultatas (gruodžio 31 d.).

(Teigiamas./neigiamas palyginus su praeitais m etais)..........teigiamas

22. Įstaigos per vienerius metus gautinos sumos ir pinigai bankų sąskaitose ir 
įstaigos įsipareigojimai.
22.1. Per vienerius metus gautinos sumos ir pinigai bankų sąskaitose. T

tukst. Eur.
Įstaigos pavadinimas 2020 2019 Padidėjimas/sumažėjimas

Vilniaus TLK iš PSDF lėšų 12,1 12,5 -0,4
Nuomininkai už komunalines paslaugas
Kiti debitoriai
Iš savivaldybės biudžeto

Iš viso: 12,1 12,5 -0,4
Pinigai banko sąskaitose ir kasoje 62,2 59,1 +3,1

22.2. Įstaigos įsipareigojimai (ilgalaikiai ir trumpalaikiai) .

tukst. Eur.
Įstaigos pavadinimas 2020 2019

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba 
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 3,9 4.0

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos 
Respublikos finansų ministerijos
Atostogų rezervas 7,8 8.0
Kiti kreditoriai 0,8 1.3

Iš viso: 12,5 13.3

22.3. Pagrindinių per vienerius metus gautų sumų ir įstaigos įsipareigojimų 
padidėjimo/sumažėjimo priežasčių analizė.

Trumpas aprašymas -  pagrindimas ..Išmokėtos kompensacijos už nepanaudotas atostogas ryškiai

sumažėjo atostogų rezervas...................................................................

23. Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms.

tukst. Eurų

2020 2019

Iš
viso

% nuo 
pajamų

iš DU ir 
SODRa

% nuo 
DU ir 

SODRa
Iš

viso
% nuo 
pajamų

Iš DU 
ir

SODR-
a

% nuo iš 
DU ir 

SODRa
Pajamos — — — —

Valdymo išlaidos*
(nuo pajamų) 33,8 21,3 33,4 25,1 26.7 17.2 26.4 20.9

- sąnaudos, susijusios su įstaigos vadovaujančio personalo (direktoriaus, jo pavaduotojų, vyr. 
finansininko) veikla. Neįtraukiami darbuotojai, esantys nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros 
atostogose.



24. AASPĮ organizacinės veiklos analizė
24.1. Naujų gydymo, darbo metodų, informacinių technologijų diegimas:

24.1.1. Kokybės vadybos sistemos diegimas, plėtojimas ir trūkumų šalinimas.

Eil.
Nr.

Kokybės reikalavimų aprašo 
pavadinimas

2020 2019
Parengtas

naujas Atnaujintas Parengtas
naujas Atnaujintas

• infekcijų kontrolės vadovas 1 1
• dokumentų valdymo tvarka 1 1
•

■

24.1.2. Informacinių technologijų diegimas.

Eil.
Nr. Informacinės technologijos 2020 2019

įdiegta Atnaujinta įdiegta Atnaujinta
• ESPBIIS elektroninės e-sveikatos 

paslaugos su Registrų Centru 1 1

•
■ Įkurta įstaigos intemetinė svetainė 1 1
.

24.1.3.Kita informacija (nauji gydymo, darbo metodai ir kt.).

vykdomas ir tęsiamas 2020 m. sudarytas antikorupcinių priemonių planas

Pranešimų apie galimą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką 2020 m 
neregistruota.

24.2. vidaus medicininio audito darbo analizė.

Trumpas aprašymas .Vidaus medicininis auditas vykdomas pagal sudalytą planą, audituota 
1..kompensuojamų vaistų ir med. pagalbos priemonių skyrimo pagrįstumas....
2. Paslaugų, atliekamų namuose kokybė.........................
Neplaninių auditu metų nagrinėta

24.3. Skundų (prašymų) nagrinėjimas, padėkos.

Skundai
(prašymai)

_____________________

2020 2019
Abs. 1000-čiui 
sk. prisirašiusiųjų

Abs. 1000-čiui 
sk. prisirašiusiųjų

’ Iš viso

Pacientų 0 0
Darbuotojų
Pasitvirtino
Iš dalies 
pasitvirtino 0

Nepasitvirtino

Vilniaus TLK nustatyti atvejai 
dėl neteisėtai apmokestintų 

paslaugų*

2019 2018 !
Abs.
sk.

1000-čiui
prisirašiusiųjų

Abs.
sk.

1000-čiui
prisirašiusiųjų

TV •Is V ISO o 0



* - kai pacientai su skundais (prašymais) kreipiasi į Vilniaus TLK

Pacientų
padėkos

2020 m. 2019 m.
Abs.
sk.

1000-čiui
prisirašiusiųjų

Abs.
sk.

1000-čiui
prisirašiusiųjų

Iš viso 0 0

24.4. Pacientų ir darbuotojų apklausos ir jų išvados.

Trumpas aprašymas, išvados

Atliekamos anoniminės pacientų apklausos , iš jų  gautos išvados apie darbo gerinimą, 

organizuojant išankstinę pacientų registraciją pas gydytojus, apie pacientų pasitenkinimą ir 

kritiką dėl aptarnavimo paslaugų kokybės........................................................................

25. Per ataskaitinius metus įstaigoje įvykę pasikeitimai (pertvarkymai, 

reorganizavimai, struktūros pakitimai ir kt.), kaip tai atsiliepia įstaigos veiklai ir 

finansiniam rezultatui. Nebuvo

26. AASPĮ tikrinusių institucijų pateiktų išvadų bei pasiūlymų apibendrinimas.

Planinis patikrinimas VVSC ; planiniai patikrinimai SODROS atstovų, Trakų rajono 
savivaldybės kontrolės ir audito taryba pažeidimų nerasta..............................................

27. Prioritetinių paslaugų, numatytų kaip vienos iš siektinų veiklos užduočių 
ataskaitiniams metams, analizė (30 kl. Veiklos užduočių lentelės 8 p.)

Pagrindinė silpna veiklos grandis išlieka įstaigoje- prevencinių programų , skatinamųjų 
paslaugų vykdymas , bei E -sistemos išsisavinimas, todėl ateityje skirti išskirtinį dėmesį šioms 
problemoms spręsti.

28. Siūlymai dėl prioritetinių paslaugų nustatymo sekantiems metams (Veiklos 
užduotys sekantiems metams (pagal 30 kl. lentelės 8 p.)).

1 .Prevencinių programų vykdymo padidinimas......................................................................
2.Paslaugų kokybės gerinimas...............................................................................................

29. AASPĮ ateities planai ir kaip tai atsilieps įstaigos veiklai ir finansiniam 
rezultatui.

AASPĮ numatoma optimizuoti darbuotojų skaičių, teikti kokybiškas sveikatos priežiūros 
paslaugas

Direktorė
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Eglė Goldbergienė


