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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: balbieriskiopspc@gmail.com 

kodas 190161221 

 

 

2016   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 balbieriskiopspc@gmail.com 

Telefonas/faksas 8 319 59547 

Mobilusis telefonas 8 687 71062 

Bendras įstaigos plotas 768,03 m²  

Palaikomojo gydymo ir 

slaugos skyrius 

328,93 m² 

Ambulatorija 206,07 m² 

Pastatai, adresu Parko g. 5, 

Balbieriškis, Prienų raj.: 

ambulatorija ir palaikomojo 

gydymo ir slaugos skyrius 

Panaudos sutartis  2001-05-03 Nr.3 
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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 ir pažangi sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti 

kokybiškas ir prieinamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir vykdanti profilaktinę asmens 

sveikatos priežiūrą. 

Strateginiai tikslai:  

1. Siekti, kad paslaugų kokybė maksimaliai atitiktų pacientų poreikius, lūkesčius, 

nepažeistų medicinos etikos principų. 

2. Nuolat tobulinti ir taikyti  tik naujas sveikatos priežiūros technologijas. 

3. Gerinti darbo organizavimą, nuolat kelti personalo kvalifikaciją ir profesionalumą. 

4. Koreguoti kokybės sistemą atsižvelgiant į sveikatos priežiūros paslaugų kokybės 

rezultatus, pacientų nuomonę, pageidavimus. 

 

Pagrindiniai Balbieriškio PSPC veiklos uždaviniai:  organizuoti ir teikti 

nespecializuotas kvalifikuotas pirminės sveikatos priežiūros paslaugas visiems besikreipiantiems 

mūsų šalies ir ES piliečiams, teikiant išsamią informaciją apie paslaugas, gerinant pacientų 

prieinamumą pas gydytojus, organizuojant darbą taip, kad pacientui kuo greičiau būtų nustatoma 

diagnozė, paskiriamas gydymas, kontroliuojama ligos eiga, vadovautis darbe įrodymais pagrįsta 

medicina, tik Lietuvos Respublikoje teisės aktais nustatyta akredituota veikla, taikant saugią 

medicinos įrangą ir priemones, tęsiant darbuotojų kompiuterinio raštingumo tobulinimą, keliant jų 

kvalifikaciją, užtikrinant pacientų ir darbuotojų saugumą, analizuojant pacientų apklausų rezultatus 

ir veiklos rezultatus. 

 

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 
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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. 2016 metais 

patikslinta licencija dėl  slaugos paslaugų teikimo namuose. 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 vadovaujantis  Prienų rajono savivaldybės 2000-

12-28 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.  

 Per 2016 metus įstaigos finansinę situaciją pavyko išlaikyti stabiliai teigiamą. 

Ataskaitiniais metais ypač didelis dėmesys skirtas pacientams teikiamų asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų gerinimui, eilių pas gydytujus mažinimui, darbuotoų darbo sąlygų gerinimui ir darbo 

užmokesčio didinimui. Per 2016 metus šeimos gydytojo atlygis pakilo 17,4 %, slaugytojų -  14,9 % 

. Išsamesni duomenys apie darbo užmokestį pateikiami finansinėje ataskaitoje.  Per 2016 metus 

papildomai įrengtos dvi kompiuterizuotas darbo vietos, viso įstaigoje – 7.  Buhalterinei apskaitai  

tvarkyti diegiama buhalterinės apskaitos programa „PROGRA“. 2016 metais įdiegti medikamentų 

apskaitos, darbo laiko apskaitos, kasos ir banko moduliai. 

 

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 53,76 m.  Pensijinio amžiaus du darbuotojai. 

 

 

Ambulatorinė įstaigos veikla 

 

 VšĮ Balbieriškio PSPC teikia šias pirminės sveikatos priežiūros paslaugas: 
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 Šeimos gydytojo veikla; 

 Gydytojo odontologo veikla; 

 Bendruomenės slaugytojos veikla; 

 Akušerio praktikos veikla. 

 

 

Pagrindiniai veiklos rodikliai: 

 

Veiklos rodiklio pavadinimas 2013 metai 2014 metai 2015 metai 2016 metai 

Apsilankymų skaičius pas šeimos 

gydytojus 

15251 13783 13435 15024 

Apsilankymų pas odontologus 2090 2496 2324 2983 

Gydytojų apsilankymų namuose 3294 3280 3180 3674 

Slaugos paslaugos namuose   529 599 534 869 

 

 

Prevencinių  programų  vykdymas 

 

Sveikatos programų 

paslaugos 

Įstaigoje 

įregistruo-

tų skaičius  

 

Planuo-

jama 

patikrint

i per 

ataskaiti

nį 

laikotarp

į 

           Paslauga 

Vnt. % (nuo 

planuoja

mų 

patikrin-

ti per 

ataskaiti

nį 

laikotar-

pį) 

% (nuo 

paslaugą 

teikianči

oje 

įstaigoje 

registruo

tų 

Respubli-

kos 

vidurkis 

% nuo 

planuoja-

mų 

patikrinti 

per 

ataskaitinį 

laikotarpį 

Širdies ir kraujagyslių ligų  

prevencijos priemonių  

programa 

347 347 19 5,48 5,48 34,94 

Storosios žarnos vėžio 

prevencijos programa 

538 282 217 40,33 76,95 47,93 

Vaikų krūminių dantų 

dengimo silantinėmis 

medžiagomis programa 

105 105 141 134,29 134,29 74,10 

Atrankinės mamografinės 

patikros dėl krūties vėžio  

programa 

226 119 15 12,61 6,64 45,35 

Priešinės liaukos vėžio 

ankstyvosios diagnostikos 

251 132 110 43,82 83,33 60,59 
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programa 

Informavimo dėl gimdos 

kaklelio piktybinių navikų 

profilaktikos teikimo 

paslauga 

348 102 180 176,47 51,72 112,38 

Citologinio tepinėlio 

paėmimo paslauga 

348 102 180 60 58,82 58,67 

 

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos, vaikų 

krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programos, informavimo paslaugos apie 

ankstyvojo priešinės liaukos vėžio diagnostiką ir prostatos specifinio antigeno nustatymo vykdymo 

bei gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos vykdymo programų  rezultatai geri, viršija 

respublikos vidurkius. Sekančiais metais reikia padirbėti su  asmenų, priskirtų širdies ir  

kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programa ir 

atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programa.  

 

 

 

 

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. 2017 m. sausio 1 dienai registruota 79 asmenys, turintis nuolatinės 

slaugos spec.poreikį, dėl to padidėjo slaugos namuose teikiamų paslaugų apimtys. 

 

 

Apsilankymų skaičius – 18007, namuose – 3674 per 2016 metus. Iš apsilankymų pas 

šeimos gydytoją – 15024, odontologo 2983 ir šeimos gydytojo namuose 3674. 

Bendras apsilankymų skaičius per 2016 metus padidėjo, nors prisirašiusiųjų skaičius 

sumažėjo  Vertinant pagal gyventojų skaičių, kiekvienas žmogus apsilanko pas šeimos gydytoją ir 

odontologus 10,2, tik pas šeimos gydytoją – 8,4 karto, lyginant su pernai metais, kuris buvo7,4 – 

padidėjo pas odonbtologus – 2,1, pernai metais buvo – 1,2. 

Didėjant apsilankymų skaičiui, atsiranda eilės. Norint jų išvengti, didėja darbo krūviai. 

Eilės pas šeimos gydytoją per 2016 metus neviršija dviejų dienų, pas odontologus – iki 5 dienų. 

Prisirašiusieji gyventojai per 2016 metus, lyginant su 2015 metais,  mažiau kartų 

kvietėsi GMP į namus ir  sumažėjo skaičius besikreipiančių į VšĮ Prienų ligoninės skubios pagalbos 

skyrių dėl paslaugų pagal šeimos gydytojo normą įstaigos nedarbo valandomis. 
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Demografinė situacija 

 

Prirašytų gyventojų judėjimas pagal amžiaus grupes 

 

Metai <1  

metų 

amžiaus 

1-6  

metų 

amžiaus 

7-17  

metų 

amžiaus 

18-49  

metų 

amžiaus 

50-65 

metų 

amžiaus 

>65 metų 

amžiaus 

 

Iš viso 

2013 metai 14 76 194 820 383 512 1999 

2014 metai 8 78 171 767 404 508 1936 

2015 metai 15 75 153 736 410 487 1876 

2016 metai 5 69 148 690 402 464 1778  

 

 

 

 

 

 

 

Demografiniai duomenys 2013 metai 2014 metai 

 

2015 metai 

 

2016 metai 

 

Gyventojų skaičius 1999 1936 1876 1778 

Gimusių skaičius 9 9 11 7 

Mirusių skaičius 40 43 56 52 

 

 

 Per 2016 metus vidutiniškai prisirašiusiųjų skaičius buvo 1778 . Lyginant su 2015 

metais gyventojų sumažėjo – 98 (52mirė),  kiekvienais metais yra mažėjimas apie 5 %. Miršta kelis 
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kartus daugiau negu gimsta. Didelė problema įstaigai yra nedrausti pacientai. 2017 m. sausio 1 

dienai 113 asmenys neturi sveikatos draudimo, tai: 

nedirbantys,  

neregistruoti darbo biržoje, 

išvykę dirbti arba mokytis užsienyje, 

auginančios vaikus, nepateikusios pažymų TLK. 

 

 

 

Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos 

 

Ligų gydymo profilis Ligų 

profilio 

kodas 

Kortelių 

skaičius 

Lovadienų 

skaičius 

Mokėjimo suma 

Eurais 

Slauga ir palaikomasis gydymas 114 132 2748 70419,52 

 

Negalinčių savęs aptarnauti 

ligonių palaikomasis gydymas 

1979 198 4385 118940,00 

Onkologinių ligonių slauga ir 

palaikomasis gydymas 

1977 12 138 4911,59 

Vegetacinių ligonių slauga ir 

palaikomasis gydymas 

1976 6 111 3615,77 

  Viso:      348       7382             197886,88 

 

 

Slaugos paslaugos, finansuojamos  iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto ir asmeninių 

įnašų,  2016 metais 

 

Lovų profilis Atvykusių ligonių 

skaičius 

 Išvykusių ligonių 

skaičius 

Mirusių ligonių 

skaičius 

Lovadienų skaičius 

Prienų rajono 

savivaldybės 

finansuojamos 

globos paslaugos 

11 12 1 1189 
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 Vertinant kelių praėjusių metų rezultatus, teikiamų slaugos paslaugų iš PSDF ir savivaldybės 

finansuojamų, pastarųjų mažėja. 

 

 

 

Finansinės ūkinės veiklos  analizė 

Duomenys apie buhalterinę apskaitą 

 Įataigos  buhalterinei apskaitai tvarkyti diegiama buhalterinės apskaitos programa 

„PROGRA“ 

2016 m. įdiegti medikamentų apskaitos , darbo laiko apskaitos, kaso ir banko moduliai. 

 

Duomenys apie etatus ir darbo užmokestį: 

 Patvirtinų 

etatų 

skaičius 

Užimtų 

etatų 

skaičius 

Fizinių 

asmenų 

skaičius 

VDU ( apskaičiuojant 1 

užimtam etatui) Eurais 

2016 m. lyginant su 2015 m. nekito 2016 m. 2015 m. 

Iš viso 22,12 22,12 21 798 637 

Gydytojai 3,25 3,25 3 1127 1017 

Kiti specialistai su aukštuoju 

išsilavinimu 

 

3,5 

 

3,5 

 

3 

 

995 

 

981 

Slaugytojai 9.37 9.37 9 680 555 

Kiti specialistai su spec.viduriniu 

išsilavinimu 

 

2.5 

 

2.5 

 

2 

 

485 

 

411 

Kitas personalas 3.5 3.5 4 503 380 

 

VDU – vidutinis 2016 m. darbo užmokestis  išaugo dėl tarifinių atlyginimų padidinimo nuo 

2016 liepos 1 d.   

Pagrindinis darbo užmokestis daugiausiai išaugo gydytojų ( 151 Eurais arba 17,4 proc.) ir 

slaugytojų ( 63 Eurais arba 14,9 proc.) 

 

Pagrindinio darbo užmokesčio pokytis 2016 m. akivaizdžiai atspindėtas diagramoje: 
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Įstaigos pajamų  - sąnaudų apibendrinimas 

Įstaiga iš  pagrindinės  veiklos 2016 m. uždirbo  394483Eurų   pajamų, iš kurių 

 

Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (PSDFB) –  346184 

Ilgalaikės slaugos ir globos paslaugos                                    -   22094 

Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos apmokamos kitų fizinių ir juridinių asmenų – 

12070 

Finansavimo pajamos programoms vykdyti                         -     10295 

Kitos paslaugos                                                                         -   3840 

 

Pajamų palyginimas pagal šaltinius 

Eurais 

Pajamų rūšis 2015 m. 2016 m. Pokytis 

PSDFB lėšos 268337 346184  77847 

Ilgalaikė slauga ir globa iš 

jų 

40503 22094 -18409 

Savivaldynės lėšos  8077     20% 4668     21% - 3409 

Valstybės lėšos  6187     15% 3356     15% - 2831 

Asmeninės lėšos  26239     65% 14070     64% -12169 

Lėšos iš kitų fizinių ir 

juridinių asmenų 

13782 15910   2128 

Finansavimo pajamos 6033 10295   4262 

Iš viso 328655 394483 65828 

 

 

Įstaigos pajamos skirstomos tokia tvarka: 

 

įstaigos įstatuose numatytai veiklai bei įsipareigojimams įgyvendinti; 
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įstatymų numatytiems biudžeto mokesčiams; 

įstaigos personalo kvalifikacijai kelti; 

naujoms sveikatos priežiūros technologijoms įsigyti ir diegti; 

patalpų remontui; 

kitai įstatais numatytai ir įstatymų neuždraustai veiklai. 

 

Veiklos rezultatų palyginimas 

Eurais 

Pavadinimas 2015 m. Struktūra  

proc 

2016 m. Struktūra  

proc 

pokytis 

Pajamos 328655  394483  65828 

Darbo užmokestis 169352 52,65% 199329 51,70% 29977 

Priskaitymai sodrai 52330 16,27% 61637 15,99% 9307 

Medikamentai ir med priemonės 18859 5,86% 35961 9,33% 17102 

Tyrimai ir kitos med paslaugos 

atliekamos už įstaigos ribų 9528 2,96% 11580 3,00% 2052 

Pacientų maitinimas 33756 10,49% 39256 10,18% 5500 

Komunalinės ir ryšio sąnaudos 17291 5,38% 18746 4,86% 1455 

Kitos sąnaudos 20547 6,39% 19026 4,94% -1521 

Viso sąnaudų 321663  385535  63872 

Finansinis rezultatas 6992  8948  1956 

 

 
Pastebimai išaugo darbo užmokesčio sąnaudos dėl atlyginimų dirbantiesiems didinimo, 

medikamentų ir med. priemonių sąnaudos išaugo dėl paslaugų apimties išaugimo ir  sunaudotų 

veikloje medikamentų, gautų paramos būdu, kurių vertė 7799 Eurų. Pacientų maitinimo sąnaudos 
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išaugo dėl  suteiktų paslaugų apimties išaugimo  (2015 m. – 7375 lovadieniai, 2016 m – 8573 

lovadieniai) . 

 

Įstaigos per vienerius metus gautinos sumos, pinigai ir įsipareigojimai 

Per vienerius metus gautinos sumos ir pinigai 

Eurais 

Rodiklis 2015 m. 2016 m. Pokytis 

Per 1-rius m. gautinos 

sumos viso 

 

62744 

 

69001 

 

  6257 

Iš jų:                  iš TLK 56487 63099   6612 

kitų 6257    5902    -355 

Pinigai banke ir kasoje 19935 31565 11630 

 

Pokytis rodo, kad paslaugų pirkėjai 2016 m. atsiskaitė tolygiai ir įstaigos įsiskolinimai neviršija 

vieno mėnesio likučio. 

Ilgalaikių skolų (nei gautinų, nei mokėtinų) įstaiga neturi. 

Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai pagal ekonominę klasifikaciją  

Eurais 

Įsiskolinimo straipsnis 2015 m. 2016 m. Pokytis 

Darbo užmokestis su 

priskaitymais 

 

0 

 

0 

 

0 

Madicinos reikmenys 

ir paslaugos 

 

573 

 

1460 

 

887 

Maitinimo paslaugos 3247 1272 -1975 

Komunalinės 

paslaugos 

0 1464 1464 

Kiti tiekėjai 239   238 -1 

 

Padidėjusios sumos atitinkamuose straipsnuose dėl neapmokėtų gruodžio mėn. sąskaitų, kurios 

įstaigoje  gautos  metams pasibaigus. 

Ilgalaikis turtas 

Ataskaitiniai metais įstaiga veikloje naudojo anksčiau įgytą ilgalaikį turtą. Įsigijo  Maisto dalinimo  

virtuvėlei naują spintelių komplektą ( 1260.00 Eurų ) ir laboratorinę centrifūgą ( 535,00 Eurų). 
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Atlikti patikrinimai  

 

Valstybės kontrolės institucija Skaičius Patikrinimo išvados 

2016-04-07. Valstybinė maisto veterinarinė tarnyba  1 

 

 

Pažeidimų nenustatyta 

2016-07-28. VSDFV Alytaus skyrius  1 Pažeidimų nenustatyta 

 

2016-09-28. VSDFV Alytaus skyrius 1 Pažeidimų nenustatyta 

 

2016-10-20. NVSC prie SAM Kauno departamento 

Prienų skyrius 

1 Pažeidimų nenustatyta 

 

2016-11-23. Kauno teritorinė ligonių kasa 1 Tyrimas atliktas. 

 Išvadų dar negavome 

2016-12-14. VSDFV Alytaus skyrius 1 Pažeidimų nenustatyta 

 

 

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 išsamiasnę informaciją, 

galima skambinti tel./faks. 831959547, arba el.p. balbieriskiopspc@gmail.com  

 

 

Vyriausioji gydytoja                                                                        Angelė Sidaravičienė 

 


