BALBIERIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
Prienų rajono savivaldybės viešoji įstaiga, Parko g. Nr. 5, 59241, Balbieriškis, Prienų rajonas,
Tel./faks. Nr. 8 319 59547, tel.mob. 8 687 71062, el. pašto adresas: balbieriskio.pspc@takas.lt
kodas 190161221

2015 METŲ VEIKLOS SUPAPRASTINTA ATASKAITA
Įstaigos pristatymas

Juridinio asmens pavadinimas

Viešoji įstaiga Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras

Registracijos adresas

Parko g. 5, LT-59241, Balbieriškis, Prienų rajonas

Šalis

Lietuva

Įstaigos vadovas

Vyriausioji gydytoja Angelė Sidaravičienė

Internetinis puslapis

www.balbieriskiopspc.lt

Elektroninio pašto adresas

balbieriskio.pspc@takas.lt

Telefonas/faksas

8 319 59547

Mobilusis telefonas

8 687 71062

Bendras įstaigos plotas

768,03 m²

Palaikomojo gydymo ir

228,93 m²

slaugos skyrius
Ambulatorija

206,07 m²

Pastatai, adresu Parko g. 5,

Panaudos sutartis 2001-05-03 Nr.3

Balbieriškis, Prienų raj.:
ambulatorija ir palaikomojo
gydymo ir slaugos skyrius

Įstaigos misija, vizija, tikslai, uždaviniai.
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 Balbieriškio miestelio ir aplinkinių kaimų gyventojų sergamumą ir
mirtingumą, ilginti gyvenimo trukmę bei gerinti jo 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.
Įstaigos veikla

VšĮ Balbieriškio PSPC yra Lietuvos Respublikos nacionalinės sveikatos sistemos
Prienų rajono savivaldybės viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti
asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.
Viešoji įstaiga Balbieriškio PSPC įsteigta 1997 metais Prienų rajono savivaldybės
tarybos sprendimu, reorganizuojant Prienų ligoninę. Įstaigos steigėjas – Prienų rajono savivaldybės
taryba. Viešosios įstaigos Balbieriškio PSPC licencija išduota 1999-11-11 Nr. 277, perregistruota
2004 m. ir 2009 m., Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos
apsaugos ministerijos, adresu Parko g. Nr. 5, Balbieriškis, Prienų rajonas ir vykdo pirminės
stacionarinės sveikatos priežiūros: palaikomojo gydymo ir slaugos; pirminės ambulatorinės
sveikatos priežiūros: šeimos medicinos – šeimos gydytojo praktikos; slaugos; bendruomenės,
bendrosios praktikos. 2015 metais licencija Nr. 277 patikslinta dėl akušerio praktikos paslaugų
teikimo viešojoje įstaigoje Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centre. 2015-10-28 iš Kauno
visuomenės sveikatos centro Prienų skyriaus gautas leidimas-higienos pasas Nr. 9-0568(15)
ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (akušerio paslaugų – akušerio praktikos) veiklai.
Odontologinę veiklą vykdo vadovaujantis 2007-12-20 licencija Nr. 1326, išduota
Lietuvos Respublikos odontologų rūmų.
Įstaiga teikia ir slaugos

paslaugas. Vadovaujantis 2015-11-26 Prienų rajono

savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T3-241 patvirtinta VšĮ Balbieriškio PSPC 15 palaikomojo
gydymo ir slaugos lovų, finansuojamų iš TLK ir vadovauantis Prienų rajono savivaldybės 2000-1228 sprendimu Nr. 128 įsteigtos 10 slaugos lovų, finansuojamos iš Prienų rajono savivaldybės
biudžeto ir asmeninių gyventojų įnašų. Slaugos paslaugų poreikis nuolat didėja, dėl nepalankios
demografinės situacijos Lietuvoje.

Atlikti patikrinimai
Valstybės kontrolės institucija
2015-10-12 Kauno visuomenės sveikatos centras

Skaičius

Patikrinimo išvados

1

Siekti didesnių imunizacijos

dėl HN 47-1:2012 ir HN 66:2013 vykdymo.
2015-10-28 Dėl leidimo-higienos paso tikslinimo

apimčių.
1

(akušerio paslaugų-akušerio praktikos veikla)

Leidimas-higienos pasas
akušerio paslaugų-akušerio
praktikos veiklai išduotas

2015-06-09 VSDFV Alytaus skyrius dėl medicinių

1

Pažeidimų nenustatyta

1

Išvadų dar negavome

dokumentų tikrinimo
2015-11-03 Kauno Teritorinė ligonių kasa dėl
kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos
priemonių skyrimo ir išrašymo pagrįstumo
2015-05-29 Valstybinės vaistų kontrolės tarnyba

1

Nėra įrengta dviejų ruožų

prie LR SAM inspektavimo skyrius dėl veiklos,

apsauginė įsilaužimo

susijusios su vaistinių preparatų laikymu ir

signalizacija. Langas be

įtraukimu į apskaitą

apsauginių grotų arba žaliuzių.
(Trūkumai pašalinti)

2015-04-24 Alytaus regiono atliekų tvarkymo

1

Pažeidimų nenustatyta

1

Gautas audito ataskaitos

centras dėl įstaigos atliekų rūšiavimo
2015-11-24 Prienų rajono savivaldybės kontrolės ir
audito tarnyba dėl inventorizacijos

projektas, esminių pažeidimų
nenustatyta

2015-08-10 Valstybinė akreditavimo sveikatos

1

Akreditavimo tarnyba įvertino

priežiūros veiklai tarnyba prie SAM. Planinis

teiktus dokumentus ir nustatė,

patikrinimas dėl įstaigos licencijos sąlygų

kad dokumentai atitinka teisės

laikymosi

aktų reikalavimus

Duomenys apie įstaigos personalą
2016 metų sausio 1-ai dienai įstaigoje dirbo 21 darbuotojas: 4 gydytojai, iš jų 3
šeimos gydytojai, 1 odontologas, 1 akušeris ir 8 slaugytojai. Vidutinis medicinos darbuotojų
amžiaus vidurkis 50,8 m. Pensijinio amžiaus du darbuotojai.

Ambulatorinė įstaigos veikla
VšĮ Balbieriškio PSPC teikia šias pirminės sveikatos priežiūros paslaugas:


Šeimos gydytojo veikla;



Gydytojo odontologo veikla;



Bendruomenės slaugytojos veikla;



Akušerio praktikos veikla.

Pagrindiniai veiklos rodikliai:

Veiklos rodiklio pavadinimas

2012 metai

Apsilankymų skaičius pas šeimos 9366

2013 metai

2014 metai

2015 metai

15251

13783

13435

gydytojus
Apsilankymų pas odontologus

2417

2090

2496

2324

Gydytojų apsilankymų namuose

1622

3294

3280

3180

Slaugos paslaugos namuose

472

529

599

534

Nuo 2013 metų Balbieriškio seniūnijoje, Putrišių kaime įsisteigė privatūs senelių
globos namai „Smiltelė“, kurių gyventojai prisirašę prie VšĮ Balbieriškio PSPC, todėl dar daugiau
padidėjo pagyvenusių, neįgalių su spec. poreikiais pacientų, kuriems reikalinga nuolatinė šeimos
gydytojo ir slaugytojo priežiūra. 2016 m. sausio 1 dienai registruota 82 asmenys, turintis nuolatinės
slaugos spec.poreikį, dėl to padidėjo slaugos namuose teikiamų paslaugų apimtys.

Apsilankymų skaičius – 15759, namuose – 3180 per 2015 metus. Iš apsilankymų pas
šeimos gydytoją - 13435, odontologo 2324 ir šeimos gydytojo namuose 3180.
Bendras apsilankymų skaičius per 2015 metus nežymiai sumažėjo ir pas šeimos
gydytojus ir pas odontologus. Vertinant pagal gyventojų skaičių, kiekvienas žmogus apsilanko pas
šeimos gydytoją 7,2 karto, lyginant su pernai metais, kuris buvo7,1 – padidėjo labai nežymiai, pas
odonbtologus - 1,2.
Prisirašiusieji gyventojai per 2014 metus, lyginant su 2013 metais, mažiau kartų
kvietėsi GMP į namus ir šiek tiek sumažėjo skaičius besikreipiančių į VšĮ Prienų ligoninės skubios
pagalbos skyrių dėl paslaugų pagal šeimos gydytojo normą įstaigos nedarbo valandomis.

Demografinė situacija
Prirašytų gyventojų judėjimas pagal amžiaus grupes

Metai

>65 metų
amžiaus

Iš viso

384

517

2051

820

383

512

1999

171

767

404

508

1936

153

736

410

487

1876
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7-17

18-49
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metų

metų

metų

metų

metų

amžiaus

amžiaus amžiaus

amžiaus

amžiaus

2012 metai

13

84

204

849

2013 metai

14

76

194

2014 metai

8

78

2015 metai

15

75

Demografiniai duomenys

2012 metai

2013 metai

2014 metai

2015 metai

Gyventojų skaičius

2051

1999

1936

1876

Gimusių skaičius

14

9

9

11

Mirusių skaičius

23

40

43

56

Per 2015 metus vidutiniškai prisirašiusiųjų skaičius buvo 1876 . Lyginant su 2014
metais gyventojų sumažėjo – 60 (56 mirė), kiekvienais metais yra mažėjimas apie 5 %. Miršta kelis
kartus daugiau negu gimsta. Didelė problema įstaigai yra nedrausti pacientai. 2016 m. sausio 1
dienai 146 asmenys neturi sveikatos draudimo, tai:
nedirbantys,
neregistruoti darbo biržoje,
išvykę dirbti arba mokytis užsienyje,
auginančios vaikus, nepateikusios pažymų TLK.

Slaugos ir palaikomojo gydymo suteiktos paslaugos 2015 m.
Ligų gydymo profilis

Ligų

Gydymo

Lovadienų

Mokėjimo suma

profilio

kortelių

skaičius

Eurais

kodas

skaičius

Slauga ir palaikomasis gydymas

114

152

2790

68638,27

Negalinčių savęs aptarnauti

1979

113

2121

55644,76

1977

19

237

7991,51

1976

2

44

1409,16

ligonių palaikomasis gydymas
Onkologinių ligonių slauga ir
palaikomasis gydymas
Vegetacinių ligonių slauga ir
palaikomasis gydymas
Viso:

286

5192

133683,7

Slaugos paslaugos, finansuojamos iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto ir asmeninių
įnašų, 2015 metais
Lovų profilis
Prienų rajono

Atvykusių ligonių

Išvykusių ligonių Mirusių ligonių

skaičius

skaičius

skaičius

21

19

5

Lovadienų skaičius

2183

savivaldybės
finansuojamos
globos paslaugos

Vieno asmens, finansuojamo iš savivaldybės biudžeto kaina – 564,76 Eurų per mėnesį.

ĮSTAIGOJE GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS
Įstaigos lėšų šaltiniai:
-Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos pagal sutartis su Kauno TLK ir Vilniaus TLK,
-Valstybės ir savivavldybės lėšos už ilgalaikės slaugos ir globos paslaugas,
-Lėšos gaunamos, kaip labdara, parama,
-Pajamos iš kitų juridinių ir fizinių asmenų.
Sutarčių su paslaugų pirkėjais vykdymas
Paslaugos pavadinimas

Sutartinė
Vykdymas
Sutartinė
Vykdymas
Pastabos
apimtis 2014
apimtis 2015
m
m.
209319 Eurai 249037Eurai
208579 Eurai 268337 Eurai

1. Visos pirminės asmens
sveikatos priežiūros
paslaugos (PASPP)
1.1. Pirminės
107448 Eurai 108808 Eurai
105797 Eurai
ambulatorinės ASPP
1.2. PASP skatinamosios
13765 Eurai
23698 Eurai
15559 Eurai
paslaugos ir prevencinės
programos
1.3. Slaugos paslaugos
8014 Eurai
7845 Eurai
10168 Eurai
namuose
1.4. Slaugos ir palaikomojo
gydymo paslaugos
Kauno TLK
70948 Eurai
96797 Eurai
75013 Eurai
Vilniaus TLK
9144 Eurai
11889 Eurai
2042 Eurai
2. Ilgalaikės slaugos ir
3650 Ld.
2978 Ld
3650 Ld.
globos paslaugos
55346 Eur,
iš jų
Prienų SA SPS
2633 Ld
Savivaldybės
23444 Eurai
Asmeniniai įnašai
25467 Eurai
Birštono SA SPS
345 Ld
Savivaldybės
5152 Eurai
Asmeniniai įnašai
1283 Eurai
Ilgalaikės slaugos ir globos
345 Ld
0
paslaugos (Birštonas)
5152 Eurų
1283 Eurai

106364 Eurai
21214 Eurai

7075 Eurai
papildytos
sutartys
120583 Eurai
45570
13101 Eurai
11059
2185 Ld
40503 Eur..
iš jų
2185 Ld
14 263Eurai
26240 Eurai

0

Įstaiga iš pagrindinės veiklos 2015 m. uždirbo 328655 Eurų pajamų, iš kurių
Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (PSDFB) – 268337,
Ilgalaikės slaugos ir globos paslaugos
- 40503,
Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos apmokamos kitų fizinių ir juridinių asmenų – 10945,
Finansavimo pajamos programoms vykdyti
- 6033,
Kitos paslaugos
- 2837.

Pajamų palyginimas
Eurais
Pajamų rūšis
PSDFB lėšos
Ilgalaikė slauga ir globa iš jų
Savivaldynės lėšos
Valstybės lėšos
Asmeninės lėšos
Lėšos iš kitų fizinių ir
juridinių asmenų
Finansavimo pajamos
Iš viso

2014 m.
249037
55346

2015 m.
268337
40503
15585 28%
7859 14%
31902 58%

Pokytis
19300
8077
6187
26239

13045

13782

4012
321440

6033
328655

20% -7508
15% -1672
65% -5663
737
2021
7215

Įstaigos pajamos skirstomos tokia tvarka:
įstaigos įstatuose numatytai veiklai bei įsipareigojimams įgyvendinti;
įstatymų numatytiems biudžeto mokesčiams;
įstaigos personalo kvalifikacijai kelti;
naujoms sveikatos priežiūros technologijoms įsigyti ir diegti;
patalpų remontui;
kitai įstatais numatytai ir įstatymų neuždraustai veiklai.

INFORMACIJA APIE ĮSIGYTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ
2015 m. įsigytas ilgalaikis turtas:
nematerialus turtas - apskaitos kompiuterinė programa „PROGRA“, kurios vertė 1375 Eurai,
Įrengtas išėjimas su pandusu iš ligoninės foje į vidinį kiemelį, kurio vertė
2360 Eurų.
VEIKLOS REZULTATŲ PALYGINIMAS
Pavadinimas
Pajamos
Darbo užmokestis
Priskaitymai sodrai
Medikamentai ir med priemonės
Tyrimai ir kitos med paslaugos
atliekamos už įstaigos ribų
Pacientų maitinimas
Komunalinės ir ryšio sąnaudos
Kitos sąnaudos
Viso sąnaudų
Finansinis rezultatas

2014 m.
321.440
166.705
51.604
18.691
10.492
33.614
19.030
18.721
318.857
2.583

Struktūra
proc
52,28%
16,18%
5,86%
3,29%
10,54%
5,97%
5,87%

2015 m.
328.655
169.352
52.330
18.859
9.528
33.756
17.291
20.547
321.663
6.992

Struktūra
proc
52,65%
16,27%
5,86%
2,96%
10,49%
5,38%
6,39%

Eurais
pokytis
7.215
2.647
726
168
-964
142
-1.739
1.826
2.806
4.409

350000
300000
250000

Pajamos

200000

Sąnaudos

150000

Veiklos
rezultatas

100000
50000
0
2014 m. 2015 m.
Veiklos rezultatų palyginimas 2014-2015 m.

Darbo užmokestis

Priskaitymai sodrai

Medikamentai,
med.priemonės,
kt.įstaigų tyrimai ir
paslaugos
Pacientų
maitinimas

Komunalinės ir
ryšių sąnaudos

Kitos sąnaudos

Sąnaudų struktūra 2015 m.

VšĮ Balbieriškio PSPC 2016 metų veiklos užduotys
1. Išlaikyti teigiamą įstaigos veiklos finansinį rezultatą per 2016 metus.
2. Ieškoti finansavimo šaltinių, rekonstruoti pirminės sveikatos priežiūros centro pastatą,
praplečiant patalpas, kuriose galima būtų teikti kokybiškesnes ir daugiau stacionarines
slaugos paslaugas
3. Siekti maksimaliai gerų rezultatų, teikiant skatinamąsias paslaugas, vykdant Valstybės
finansuojamas programas, plėsti kitas veiklas, kelti darbuotojų kvalifikaciją, siekiant
teikti kokybiškesnes pirminės sveikatos priežiūros paslaugas.
Ataskaitoje pateikti pagrindiniai veiklos rodikliai. Norint gauti išsamesnią informaciją,
galima skambinti tel./faks. 831959547, arba el.p. balbieriskio.pspc@takas.lt.

Vyriausioji gydytoja

Angelė Sidaravičienė

