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2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLINIKOS MISIJA, VIZIJA, TIKSLAS 

IR KOKYBĖS VADYBA 

 

Viešoji įstaiga Šiaulių centro poliklinika (toliau – Poliklinika) yraiš Šiaulių miesto savivaldybės lėšų 

įsteigtaLietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji ne pelno siekianti sveikatos prieţiūros 

įstaiga. Poliklinikoje teikiamos pirminės ir antrinės asmens sveikatos prieţiūros paslaugos.  

Poliklinikos misija–gerinti aptarnaujamų gyventojų sveikatą, suteikiant jiems saugias, 

kokybiškas, mokslu ir praktika pagrįstas sveikatos prieţiūros paslaugas, racionaliai naudoti 

materialinius bei ţmogiškuosius išteklius, maksimaliai tenkinti pacientų, jų šeimos narių bei darbuotojų 

poreikius ir lūkesčius. 

Poliklinikos vizija – saugus ir patikimas pacientams, racionaliai valdantis išteklius bei 

atitinkantis Europos standartus šiuolaikinis diagnostikos,  gydymo ir profilaktikos centras Šiaurės 

Lietuvoje. 

         Pagrindinis veiklos tikslas –teikti kokybiškas sveikatos prieţiūros paslaugas, apimant ligų 

prevenciją, diagnostiką ir gydymą, siekti kvalifikuoto, savalaikio, tęstinio bei laiku prieinamo paslaugų 

teikimo, atitinkančio pacientų poreikius ir lūkesčius. 

         Kokybės vadybos sistemos tikslas–teikti kvalifikuotas, kokybiškas ir savalaikes pirmines ir 

antrines ambulatorines sveikatos prieţiūros paslaugas, atitinkančias pacientų lūkesčius. 

 

2. PIRMINIO IR ANTRINIO LYGIO AMBULATORINIŲ SVEIKATOS PRIEŢIŪROS 

PASLAUGŲ TEIKIMO REZULTATAI 

 

2.1. Pirminio lygio paslaugos 

 

         Pirminio lygio paslaugų prioritetas – profilaktika ir pacientų sveikatos stiprinimas. 

 

1 lentelė. Pagrindiniai I lygio veiklos rodikliai: 

RODIKLIS 2016 m. 2015 m. 
Pokytis 2016–2015 m. 

vnt. proc. 

Prie poliklinikos prisirašiusiųjų asmenų 

skaičius  
49630 50854 -1224 -2,41 

Iš jų: vaikų ir paauglių 8494 8758 -264 -3,01 

suaugusiųjų 41136 42096 -960 -2,28 

Prisirašiusių (soc. draustų) skaičius  45475 46301 -826 -1,78 

Prisirašiusių (nedraustų) skaičius  4155 4553 -398 -8,74 

Psichikos sveikatos centro aptarnaujamų 

asmenų skaičius 
70751 71960 -1209 -1,68 

Odontologijos centro aptarnaujamų asmenų 

skaičius 
52446 56746 -4300 -7,58 
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Gimė naujagimių 431 421 10 2,38 

Mirė 781 713 68 9,54 

Apsilankymai pas I lygio gydytojus dėl ligos, iš 

jų 
258097 233461 24636 10,55 

Suaugusiųjų apsilankymai dėl ligos 211672 188249 23423 12,44 

Vaikų apsilankymai dėl ligos 46425 45212 1213 2,68 

Skatinamosios paslaugos 65446 61120 4326 7,08 

 

Prisirašiusiųjų dinamika 

 

Iš viso Poliklinikoje 2016-01-02 prisirašiusių pacientų buvo 50854, 2016-12-31 – 49630, sumaţėjo 

1224 gyventojais. Draustų privalomuoju sveikatos draudimu pacientų: metų pradţioje – 46301 

gyventojas, metų pabaigoje rodiklis siekė 45475. Neturintys draustumo metų pradţioje buvo 4553 

gyventojai, o metų pabaigoje – 4155, t.y. 2016-12-31 neturinčių draudţiamojo statuso gyventojų buvo 

398 maţiau. 

Prisirašiusiųjų skaičiaus sumaţėjimą lyginant su praėjusiu laikotarpiu lėmė: 

 Valstybinių ligonių kasų prisirašiusiųjų pacientų skaičiavimo metodikos pakeitimas, 

atsiţvelgiant į migracijos tarnybos duomenis: dėl gyventojų migracijos ir socialinio draustumo statuso 

svyravimo prisirašiusių skaičius per metus Poliklinikoje sumaţėjo 1224 pacientais. 

 Demografiniai veiksniai: 2016 metais mirė 781 pacientų (68 daugiau nei 2015 m.), gimė 

431 naujagimis (10 daugiau nei 2015 m.). 

 

2 lentelė.Prisirašiusiųjų soc. draustų pasiskirstymas pagal amţiaus grupes. 

Amţiaus 

grupė 

2016 m. 2015 m. 

Gyventojų 

skaičius 
Proc. 

Gyventojų 

skaičius 
Proc. 

0-17 m. 8491 18,67 8758 18,92 

18-49 m. 17877 39,31 18624 40,22 

>50 m. 19107 42,02 18919 40,86 

 

Paslaugų teikimo dinamika 

 

Nors prisirašiusių asmenų skaičius maţėjo, bendras apsilankymų skaičius,įskaitant suteiktas 

skatinamąsias ir prevencines paslaugas, pas I lygio gydytojus 2016 m. padidėjo net 11,10 proc., t. y. 

30320 vnt.  

Prieinamumas pas I lygio gydytojus išlaikytas nepakitęs – laukimo eilės nuo 0 iki 3 dienų. 

 

3 lentelė. Apsilankymų pas gydytojus Poliklinikoje dinamika pagal specialistus. 

I lygio gydytojai 
Apsilankymai Pokytis 2016–2015 m. 

2016 m. 2015 m. vnt. proc. 

Šeimos gydytojai 176192 157389 18803 11,95 

Vidaus ligų gydytojai 22568 15951 6617 41,48 

Vaikų ligų gydytojai 13672 14052 -380 -2,70 

Akušeriai-ginekologai 9813 9221 592 6,42 
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Gydytojai chirurgai 20529 21176 -647 -3,06 

Gydytojai psichiatrai 19825 17316 2509 14,49 

Gydytojai odontologai 40912 38086 2826 7,42 

Iš viso 303511 273191 30320 11,10 

 

Didėjantis apsilankymų skaičius pas pirminio lygio gydytojus, išskyrus vaikų ligų gydytojus ir 

gydytojus chirurgus, atspindi jų turimos kompetencijos panaudojimą, funkcijų plėtrą, profilaktinių 

veiksnių skatinimą Poliklinikoje bei nuostatos skiepijimą pacientams - rūpintis savo sveikata. 

Remiantis šia statistika taip pat galime teigti, kad tikslas - padidinti medikų svarbą rūpinantis 

prisirašiusių gyventojų sveikata ir ligų profilaktika yra pasiektas. 
2016 m. priimta naujų šeimos gydytojų, taip pat atleista ir priimta naujų gydytojų odontologų. 

 

Skatinamosios paslaugos 

 

 Ataskaitiniais metais Poliklinikoje išplėstas skatinamųjų paslaugų teikimas aptarnaujamiems 

gyventojams. Šių paslaugų teikimo apimtys lyginant su 2015 m. išaugo 7,08 proc. (4326 paslaugomis), 

nuo 61120 (2015 m.) iki 65446 (2016 m.).  

Iš viso skatinamųjų paslaugų atlikta uţ 250790 Eur,t. y. 8,7 proc. daugiau nei 2015 

m.Ankstyvojoje piktybinių navikų stadijoje diagnozuota 17 atvejų – tiek pat, kiek ir pernai. 

 

Imunoprofilaktika 

 

Pagal skiepų kalendorių 2016 m. vaikams iki 18 m. buvo įskiepytos 6410 vakcinų dozės. Iš viso skiepų 

kabinete įskiepytos 8947 vakcinų dozės (iš jų 1437 dozės mokamomis vakcinomis, gripo rizikos grupių 

skiepijimui 1100 dozės ir kt.). Palyginus 2016 m. ir 2015 m. skiepijimų apimtys pagal profilaktinių 

vaikų skiepijimo kalendorių ir mokamomis vakcinomis padidėjo, šiek tiek keičiasi tėvų, visuomenės 

poţiūris į skiepus.  

 

4 lentelė. Skiepijimų apimtys. 

SKIEPO VAKCINA 
Paskiepyti asmenys, proc. 

2016 m. 2015 m. 

tuberkuliozės skiepo vakcina 97,80 96,76 

hepatito B skiepo vakcina (1metų) 98,62 98,23 

difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito, B tipo 

Haemophilus influenzae infekcijos skiepo vakcina 

(1 metai) 

97,97 98,00 

difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito, 

B tipo Haemophilus influenzae infekcijos skiepo 

vakcina (2 metai) 

90,26 90,54 

difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito skiepo 

vakcina (7 metai) 
94,18 93,54 

difterijos ir stabligės apimtys procentais (16 

metai)  
95,02 95,50 

tymų, epideminio parotito, raudonukės skiepo 

vakcinos rodikliai (2 metai)  
95,13 95,04 
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tymų, epideminio parotito, raudonukės skiepo 

vakcinos rodikliai (7 metai)  
94,18 93,35 

Bendras metų vidurkis 95,40 95,12 

 

Slaugos paslaugos namuose 

 

Slaugos paslaugųnamuose vykdymas bei jų apskaita keitėsi nuo 2016m. geguţės 1d. įsigaliojus naujam 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymui ,,Dėl Ambulatorinių slaugos paslaugų 

teikimo namuose teikimo reikalavimų ir aprašo patvirtinimo“. Todėl teikiamų paslaugų skaičius ţymiai 

išaugo, nes paslaugos teikiamos ir apskaitomos ir kitoms grupėms asmenų: naujagimių prieţiūra mieste 

ir kaime, neįgaliųjų sveikatos prieţiūra, turintiems nuolatinės prieţiūros (pagalbos) poreikį, kraujo 

paėmimas, opų, pragulų ir ţaizdų prieţiūra, lašelinės infuzijos ir pacientų prieţiūra, turintiems 

specialųjį nuolatinės slaugos poreikį, kurių per 2016m. šiek tiek sumaţėjo dėl demografinių veiksnių. 

 

5 lentelė. Slaugos paslaugų namuose teikimas. 

RODIKLIS 
2016 m. 2015 m. 

 

 Slaugos paslaugos namuose 
7907 3932  

Asmenų, turinčių nuolatinės slaugos poreikius, 

skaičius (ataskaitinio laik. paskutinei dienai) 656 716 

 

Burnos higiena 

 

Poliklinikoje burnos higiena atliekama dviem metodais: rankiniu būdu, naudojant odontologines 

medţiagas ir vienkartines priemones, ir profesionali burnos higiena - su ultragarsiniu skaleriu, 

atliekamos procedūros su sodapūte. 2016 m. pacientų suinteresuotumas burnos higiena paslauga 

išaugo– suteikta net 358 paslaugomis daugiau nei 2015 m. 

 

6 lentelė. Suteiktos burnos higienos paslaugos. 

RODIKLIS Paslaugos Pokytis 2016-2015 m. 

2016 m. 2015 m. vnt. proc. 

Priimtų pacientų skaičius 8767 7449 1318 17,69 

Atlikta profesionali burnos higiena (pacientų 

skaičius) 
3350 2992 358 11,97 

Atliktas dantų silantavimas (vaikų skaičius) 363 437 -74 -16,93 

Atliktas dantų silantavimas (dantų skaičius) 2090 1332 758 56,91 

Profilaktiškai patikrinti pacientai 4977 4392 585 13,32 

Dantys padengti fluoro laku (pacientų 

skaičius) 
465 419 46 10,98 

Dantys padengti fluoro laku (dantų skaičius) 3187 2844 343 12,06 

Burnos higienos instruktaţų skaičius 5401 4773 628 13,16 

 

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai 

 

Profilaktiniai tikrinimai vykdomi Profilaktinės medicinos tarnyboje, kuri susideda ne tik iš šeimos 
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gydytojų, bet ir gydytojų specialistų komandos (oftalmologo, neurologo, otorinolaringologo, psichiatro, 

darbo medicinos). Tokios sudėties tarnyba gali teikti profilaktinių sveikatos tikrinimų paslaugas įvairių 

kategorijų darbuotojams ir pareigūnams. Dirbame ir popietinėmis valandomis. Apie teikiamas 

paslaugas informaciją galima rasti Poliuklinikos lankstinukuose ir internetinėje svetainėje. 

 

7 lentelė. Profilaktinių sveikatos tikrinimų palyginamas. 

Profilaktiniai tikrinimai 2016 m. 2015 m. 2014 m. 

Pokytis  

2016-2015 m. 

Pokytis  

2015-2014 m. 

vnt. proc. vnt. proc. 

Dėl darbo, mokslo 7136 6931 6964 205 2,96 -33 -0,47 

Vairuotojai 7409 6189 5778 1220 19,71 411 7,11 

VRM pareigūnai 191 1215 734 -1024 -84,28 481 65,53 

Kt. įmonių, įstaigų 

darbuotojai 
837 610 992 227 37,21 -382 -38,51 

Geleţinkelio darbuotojai 344 421 372 -77 -18,29 49 13,17 

Ginklo naudotojai 334 435 482 -101 -23,22 -47 -9,75 

Išvykstant į uţsienį 20 37 15 -17 -45,95 22 146,67 

Pramoginiai laivai 6 10 26 -4 -40,00 -16 -61,54 

Iš viso 16277 15848 15363 429 2,71 485 3,16 

 

         Profilatiniai tikrinimo rodikliai padidėjodėl darbo bei vairuotojų, kai į įstaigą ,,plūstelėjo” 

pacientaiiš Ukrainos.Profilaktinės medicinos tarnyba iš viso uţdirbo 201688,24 Eur. 

 

1 pav. Profilaktinių tikrinimų palyginimo 

schema2014-2016 m. 

 

2 pav. profilaktiniai tikrinimai pagal sutartis 

2014-2016 m. 
 

         Poliklinika, pagal pasirašytas paslaugų teikimo sutartis su Sveikatos prieţiūros tarnyba prie 

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, 2016 m. tęsė paskutinių pareigūnų, tarnaujančių 

Šiaulių ir Telšių apskrities vidaus reikalų įstaigose, profilaktinius sveikatos tikrinimus. Sumaţėjimą 

lemia, kad tikrinimo funkcijas perėmė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija. Per 2016 m. 

atlikti 1372 sveikatos tikrinimai, iš jų 837 įvairių įmonių, įstaigų darbuotojams. 

I lygio rezultatų apibendrinimas. Poliklinikoje suteiktų paslaugų statistika parodo, kad 2016 m. buvo 

pasiektas aktyvios profilaktikos vykdymo pirminėje grandyje uždavinys – tokiu būdu prisidedant prie 

pacientų gyvenimo trukmės ilgėjimo ir maţinant gydymo sąnaudas ateityje bei uţtikrinant pagrindinį 

Poliklinikos tikslą – kvalifikuotą, kokybišką ir savalaikį paslaugų teikimą. 
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2.2. Prevencinių programų vykdymas 
 

Poliklinikos paslaugų teikimo prioritetinė kryptis - profilaktika. Tai atspindi 2016 m. vykdytos 

nacionalinės prevencinės programos. 

 

 
3 pav. 2016 m. Poliklinikos prevencinių programų įvykdymo vidurkis, lyginant su Šiaulių m. 

TLK ir Šiaulių raj. savivaldybės gydymo įstaigų įvykdymo vidurkiais 

 

8 lentelė. Prevencinių programų vykdymas.  

Prevencinės programos Metai 
VšĮ Šiaulių centro 

poliklinika 

Šiaulių TLK 

vidurkis 

Šiaulių rajono 

savivaldybė 

Gimdos kaklelio piktybinių navikų 

prevencinė programa 

2016 m. 56,0 55,3 50,4 

2015 m. 65,5 59,6 44,2 

Priešinės liaukos vėţio 

ankstyvosios diagnostikos 

prevencinė programa 

2016 m. 72,7 71,4 64,0 

2015 m. 79,0 69,8 62,4 

Atrankinės mamografinės patikros 

dėl krūties vėţio prevencinė 

programa 

2016 m. 56,5 50,3 44,5 

2015 m. 51,8 47,9 44,8 

Asmenų, priskirtinų širdies ir 

kraujagyslių ligų didelės rizikos 

grupei prevencinė programa 

2016 m. 61,0 53,5 53,6 

2015 m. 58,0 49,6 46,3 

Storosios ţarnos vėţio ankstyvosios 

diagnostikos prevencinė programa 

2016 m. 66,0 56,7 46,9 

2015 m. 63,6 56,2 45,3 

Vaikų krūminių dantų dengimo 

silantinėmis medţiagomis 
2016 m. 8,2 22,5 22,0 
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prevencinė programa 2015 m. 12,8 22,8 13,5 

 

Per 2016 metus prevencinių programų ir skatinamųjų paslaugų įgyvendinimo planai įvykdyti ir viršyti. 

Labiausiai išaugo mamografinės patikros dėl krūties vėţio prevencinės programos rodiklis (net 9,07 

proc. lyginant su 2015 metais). Tokiam teigiamam pokyčiui įtakos galėjo turėti programos atlikimo 

intensyvumas (programa atliekama kas 2 metus), taip pat sumaţėjusios eilės VšĮ Respublikinėje Šiaulių 

ligoninėje, pacientės greičiau patenka procedūrai nei pernai dėl neveikiančios medicininės įrangos.  

Vaikų krūminių dantų silantavimo prevencinė programa vykdyta prasčiausiai. Teritorinės 

ligonių kasos, vertindamos programos vykdymo rezultatus, skaičiuoja prisirašiusių įstaigoje pirminio 

lygio asmens sveikatos prieţiūros paslaugas 6 – 14 metų vaikų, kuriems nuolatiniai dantys buvo dengti 

silantinėmis medţiagomis, procentą nuo viso kontingento. Pastebėjome, kad programoje dalyvavusių 

vaikų procentas kas metai nedidėja, net maţėja. Ypač tai akivaizdu ir logiška, vykdant programą ilgą 

laiką. Toks rezultatas paaiškinamas skaičiavimo metodika, kuri sąlygoja nekorektišką vaizdą, vertinant 

programos vykdymo rezultatus. Neišminusuojami vaikai, kuriems dantys anksčiau padengti silantais ir 

vaikai, kuriems dantų dengimas silantais yra kontraindikuotinas. Jų atvejais - silantavimas negalimas, 

kai danties vagelės pigmentuotos, po silantu yra didelė tikimybė atsirasti dantų ėduoniui. Minkštos 

vagelės – gali būti ėduonies pradţia, tokį dantį silantuoti taip pat rizikinga. Esant negilioms vagelėms, 

taip pat nėra tikslo dengti silantais.Kita prieţastis, kuri įtakoja – tėvų suinteresuotumo stoka.Likusių 

prevencinių programų rodikliai, lyginant su 2015 metais kito neţymiai ir tam turėjo įtakos programų 

vykdymo aktyvumo periodiškumas, nes dauguma iš jų tam pačiam pacientui finansuojamos tik kas du-

trys metai.Nors per ataskaitinius 2016 metus visų prevencinių programų Šiaulių TLK vidurkis augo, 

VšĮ Šiaulių centro poliklinikos atlikimo rodikliai viršijo beveik visus Šiaulių TLK vidurkius. 

Prevencinių programų atlikta uţ 165 920 Eur, t. y. 2,6 proc. daugiau nei 2015 m. 
 

2.3. Antrinio lygio paslaugos 

 

Poliklinikoje teikiamų antro lygio paslaugų apimtys 2016 metais padidėjo 29,08 proc. lyginant su 2015 

m. Dirbant su kai kuria nauja modernia medicinos diagnostikos įranga ir priemonėmis, vykdoma 

kvalifikuotų ir kokybiškų paslaugų plėtra. Dėl antrinio lygio paslaugų teikimo 2016 m. buvo sudaryta 

sutartis su Šiaulių TLK. 

 

9 lentelė. Antrinio lygio paslaugų teikimo dinamika. 

 2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 

 

II lygio asmens sveikatos prieţiūros 

paslaugos (konsultacijų skaičius) 22538 25117 44066 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

54952 70931 

 

Siekdami tapti patrauklia daugiaprofilines paslaugas teikiančia įstaiga, praplėtėme antrinio lygio 

ambulatorinių asmens sveikatos prieţiūros paslaugų teikimą. 

Siekdami efektyviau vykdyti ginekologinių ligų prevenciją, ankstyvąją diagnostiką ir gydymą, 

gydytojams akušeriams ginekologams nupirktas naujas echoskopas. Pacientėms atliekamos 

konsultacijos, echoskopijos, ambulatorinės manipuliacijos. 

Reikia paţymėti, kad antrinio lygio specializuotas ambulatorines asmens sveikatos prieţiūros paslaugas 

teikia ir endokrinologai, pulmonologas, okulistas, neurologas, echoskopuotojai, radiologai, ortopedai 

traumatologai, darbo medicinos gydytojas. Šių paslaugų poreikį atspindi augantis konsultacijų skaičius. 
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4 pav. II lygio asmens sveikatos prieţiūros paslaugų, konsultacijų skaičiaus dinamika 

2012-2016 m. 

 

10 lentelė. Antro lygio konsultacinių paslaugų teikimas. 

 Konsultacijų skaičius Pokytis 2016-2015 m. 

2016 m. 2015 m. vnt. proc. 

Oftalmologas 774 615 159 25,85 

Echoskopuotojai 3671 4205 -534 -12,70 

Endokrinologai 1585 883 702 79,50 

Endoskopuotojas 1765 2105 -340 -16,15 

Neurologas 1387 1230 157 12,76 

Pulmonologas 890 667 223 33,43 

Radiologai 29981 28310 1671 5,90 

Akušeris-ginekologas  4190 1108 3082 278,16 

Ortopedai traumatologai 2770 neteikta - - 

Darbo medicinos gydytojas 2522 neteikta - - 

 

         Odontologijos centre be pirmo lygio gydytojų odontologų bei jų padėjėjų, dirba ir antrinio lygio 

specialistai: burnos chirurgas, odontologas ortodontas, endodontologas, vaikų odontologas, odontologai 

ortopedai. Šių paslaugų paklausa vis auga, taip pat teikiamos ir dantų protezavimo paslaugos. 

 

11 lentelė. Antro lygio Odontologijos centro paslaugų teikimas. 

Specialybė Konsultacijų skaičius Pokytis 2016-2015 m. 

2016 m. 2015 m. vnt. proc. 

Odontologas ortodontas 2579 1542 1037 67,25 

Burnos chirurgas 5371 4779 592 12,39 

Odontologai ortopedai 1273 1287 -14 -1,09 

Vaikų odontologas 1598 1710 -112 -6,55 

Gydytojas endodontologas 1088 1359 -271 -19,94 
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Nors antro lygio paslaugų poreikis auga, tačiau 2016 m. kai kurių specialistų darbo krūviai sumaţėjo, 

pvz., gydytojas endodontologas dėl gyvenamosios vietos pakeitimo susimaţino darbo krūvį nuo 0,75 

iki 0.25 etato, todėl maţėjo ir aptarnautų pacientų bei jiems suteiktų paslaugų kiekis. 

2016 m. spalio pradţioje sudaryta darbo sutartis su gydytoja odontologe ortopede 0,5 etato darbo 

krūviu (sugrįţo atgal dirbti į mūsų įstaigą). Tikimės, kad suteiktų konsultacijų skaičius ateityje padidės. 

 

12 lentelė. Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje suteiktos paslaugos. 

  2016 m.  2015 m. 
Pokytis 2016-2015 m. 

vnt. proc. 

Pacientų skaičius 1135 863 272 31,52 

Konsultacijų skaičius, iš jų: 3393 2229 1164 52,22 

fizioterapijos 8210 7933 277 3,49 

masaţo 3971 2491 1480 59,41 

kineziterapijos 3329 2232 1097 49,15 

ergoterapijos 278 neteikta - - 

 

         Be įprastų antro lygio paslaugų įstaigoje teikiamos ir fizinės medicinos ir reabilitacijos bei 

psichikos (psichiatrijos) dienos stacionaro paslaugos. Šių paslaugų apimtys 2016 m. lyginant su 2015m. 

augo. Didėjant pacientų poreikiams 2016 m., įdarbintas antras fizinės medicinos ir reabilitacijos 

gydytojas, pradėtos teikti ergoterapijos paslaugos. 

Psichikos (psichiatrijos) dienos stacionareteikiama net 21 terapijų rūšis.2016 m. suteiktos 6906 

kompleksinės paslaugos uţ 158 269 Eur, turėjome net 193 unikalius pacientus. Unikalus pacientas – 

pirmą kartą apsilankęs dienos stacionare. 2015 m. buvo suteikta6820 paslaugų uţ 151 199 Eur. 

Lyginant su 2015 m. suteikta 1,2 proc. daugiau paslaugų, apmokėta 4,6 proc. daugiau. Tam turėjo 

įtakos paslaugos įkainio padidėjimas nuo 2016 m. liepos 1 d. Paįvairindami pacientų uţimtumą terapijų 

atţvilgiu, priėmėme muzikos terapeutą dirbti 0,5 etato darbo krūviu. Tai duoda didţiulę grąţą – 

laimingesnius ir sveikesnius pacientus, dţiaugiamės tuo, kad pas mus apsilankėplatesnė visuomenės 

dalis. 

         Poliklinikoje teikiamų paslaugų apimtys nuolat auga. Dirbant su kai kuria nauja modernia 

medicinos diagnostikos įranga ir priemonėmis, vykdoma kvalifikuotų ir kokybiškų paslaugų plėtra. 

 

Specializuotas odontologijos skyrius 

 

Šiame skyriuje teikiamos vaikų odontologo, burnos chirurgo, ortopedų paslaugos, gydytojo ortodonto, 

gydytojo endodontologo, vykdomas dantų protezavimas. 

Protezavimo darbų apimtys per 2016 m. – 350 047 Eur. Lyginant su 2015 m, paslaugų suteikta 40108 

Eur daugiau. Tolesnę paslaugų plėtrą riboja tai, kad gyventojų, turinčių teisę į lengvatinį dantų 

protezavimą, eilę administruoja Teritorinė ligonių kasa, o šias paslaugas Šiaulių mieste be mūsų 

įstaigos dar teikia kelios privačios odontologijos klinikos. Gavę kvietimą protezuotis, dalis pacientų 

pasirenka kitą gydymo įstaigą. Paslaugos suteikimo trukmė labai priklauso nuo konkretaus atvejo. 

Išskirtiniais atvejais nuo pirmo paciento vizito iki galutinio paslaugos suteikimo praeina iki metų. 

Vidutiniškai pacientas suprotezuojamas per 1-3 mėnesius. 

 

13 lentelė. Dantų protezavimas. 

 Protezavimo darbai pagal lėšų šaltinį 

Lėšų šaltinis 2016 m. 2015 m. 
2016 - 2015 m. pokytis 

Eur proc. 
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TLK lėšos 387105 347067 40038 11,54 

Šiaulių m. savivaldybės lėšos 3050 2980 70 2,35 

Iš viso 390155 350 047 40108 11,46 

 

 

Cukrinio diabeto prevencijos kabinetas 

 

         Per 2016 m. teiktos sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugos: pirminė ir tęstinė slaugytojo 

diabetologo konsultacinė pagalba, gydomasis pedikiūras bei diabetinės pėdos prieţiūra. Slaugytojos 

diabetologės suteikė 1659 paslaugas, t.y. net 713 paslaugų (75 proc.) daugiau nei praėjusiais metais. 
 

 
5 pav. Glikozilinto hemoglobino nustatymo paslaugos proc. nuo cukriniu diabetu sergančių 

ligonių skaičiaus 2013-2016 m.  

 

14 lentelė. Vaikų raidos sutrikimų ankstyvojoje reabilitacijos tarnyboje. 

RODIKLIS 2016 m. 2015 m. 
Pokytis 2016-2015 m. 

vnt. proc. 

Priimta pirminių vaikų 981 974 7 0,72 

Suteikta paslaugų 9631 8950 681 7,61 

 

         Vaikų raidos sutrikimų ankstyvojoje reabilitacijos tarnyboje paslaugos teikiamos komandiniu 

principu. Specialistų komandą sudaro: vaikų ligų gydytojas, kineziterapeutai, jų padėjėjai, 

logoterapeutai, socialinis darbuotojas, slaugytojas, medicinos psichologas. Per 2016 m. suteikta 9631 

paslaugų. Matyti, kad per 2016 m. 7 pirminiais vaikais priimta daugiau ir suteikta net 681 paslaugomis 

daugiau nei 2015 m. 
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15 lentelė. Poliklinikoje laboratorinių tyrimų atlikimas 2016-2015 m. 

RODIKLIS 
Tyrimų skaičius, vnt. Pokytis 2016–2015 m. 

2016 m. 2015 m. vnt. proc. 

Hematologiniai tyrimai 48181 47580 601 1,263 

Bendraklinikiniai tyrimai 29707 29173 534 1,830 

Biocheminiai tyrimai 40761 35783 4978 13,912 

Serologiniai - imunologiniai tyrimai 2213 1550 663 1,428 

Iš viso 120862 114086 6776 5,939 

 

Atnaujinta laboratorijos įranga - eritrocitų nusėdimo greičio analizatorius, diegiama kompiuterinė 

įranga, padėsianti integruoti tyrimų atsakymus į įstaigos informacinę sistemą ir palengvins apsikeitimą 

informacija E sveikatos sistemoje. 

 

II lygio rezultatų apibendrinimas 

 

         Poliklinikoje suteiktų antrinio paslaugų statistika parodo, kad 2016 m. buvo pasiektas antrinio 

lygio paslaugų plėtros uždavinys tokiu būdu gerinant ligų diagnostikos, gydymo prieinamumą ir 

kokybę pacientams bei uţtikrinant pagrindinį Poliklinikos tikslą - kvalifikuotą, kokybišką ir savalaikį 

paslaugų teikimą. 

 

2.4. Šiaulių miesto savivaldybės finansuojamų programų ir kitų papildomų šaltinių pritraukimas 

ir vykdymas 

 

Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas 667 208 Eur. Iš jų medicinos rezidentūros bazėms 

skirtos lėšos 23298 Eur, bendradarbiavimas su teritorine Darbo birţa 1483 Eur, darbuotojų pervesti 2 

proc. - 4034 Eur. Pagal sudarytas sutartis su įmonėmis, organizacijomis suteikta profilaktinių sveikatos 

tikrinimų, odontologijos ir skiepijimo paslaugų uţ 46925 Eur. Vadovaujantis galiojančiais teisės aktais 

uţ paslaugas, kurių nekompensuoja Privalomojo sveikatos draudimo fondas, 591468 Eur sumokėjo 

pacientai bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos finansavo visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiųjų programų vykdymas sudaro 10250 Eur. 

16 lentelė. Sveikatinimo projektų vykdymas Šiaulių miesto savivaldybės biudţeto lėšomis. 

Programa 2016 m.  

Eur 
2015 m. Eur 

Ţalos maţinimo programa ţemo slenksčio kabinete, teikiant 

paslaugas atskirties grupėms bei prostitucijos ir prekybos ţmonėmis 

aukoms 

3000 3177,79 

Motinystės mokyklos paslaugoms teikti 1000 1700 

Ankstyvosios vaiko raidos prieţiūros mokykla 1250 800 

Cukrinio diabeto komplikacijų prevencijos kabineto paslaugoms 

teikti 
1500 1000 

Informacinių sistemų pritaikymas euro įvedimui - 3822,77- 

Šiaulių miesto gyventojų dantų protezavimas, kompensuojamas išš  

savivaldybės biudţeto paslaugoms teikti 
3500 3500 

Iš viso 10 250  14000,56 
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Taip pat padedameiš prostitucijos bei prekybos žmonėmis gniaužtų ištrūkusiems ir socialinio draudimo 

neturintiems asmenims įveikti psichologinę traumą, bendravimo problemas, priklausomybės nuo 

narkotinių medţiagų ir alkoholio problemas, fizinį išsekimą, atliekame laboratorinius tyrimus, teikiame 

gydytojų specialistų konsultacijas. 

Konsultuojame asmenis, kurie vartoja švirkščiamuosius narkotikus. Suteikiame daugiau informacijos, 

kaip galima apsaugoti save ir kitus nuo plintančių infekcinių ligų (ŢIV/AIDS, hepatito B ir C), 

motyvuojame juos gydytis. Konsultuojame tėvus, kaip atlikti testą vaikams dėl narkotikų vartojimo. 

Besikreipiantiems į "ţemo slenksčio" paslaugų kabinetą dalijame apsaugos priemones, surenkame ir 

keičiame panaudotus švirkštus į sterilius.  

         Metadono programa - žalos mažinimo programa tarp priklausomų nuo narkotinių ir 

psichotropinių švirkščiamųjų medžiagų vartotojų veiklos tęsimas, teikiant paslaugas priklausomiems 

nuo narkotinių ir psichotropinių medţiagų, taikant pakaitinį gydymą metadonu. Poliklinikoje vykdoma 

nuo 2009 m., finansuojama iš valstybės biudţeto. Skiriama pacientams, vartojantiems opioidinius 

narkotikus. Konsultacijose teikiame medicininę ir psichologinę pagalbą. 

 

2.5. Visuomenės švietimas ir informavimas 

 

         Įgyvendinant vieną iš kokybės vadybos sistemos priemonių – visuomenės sveikatos švietimas, 

Poliklinika veiklą organizavo trimis kryptimis: 

 Bendruomenių metams paminėti skirtų renginių organizavimas: 

 Burnos higiena – paskaitos, skirtos nėščioms moterims „Motinystės mokyklėlėj“. 

 Kovo 5 d. burnos higienistės Internatinėje logopedinėje mokykloje pradinių klasių 

mokiniams pravedė pamokėlę apie dantukų prieţiūrą (dalyvavo 50 vaikų). 

 Kovo 18 d. burnos higienistė lopšelyje-darţelyje „Kregţdutė“4 metų amţiaus vaikams 

pravedė pamokėlę apie dantukų prieţiūrą (dalyvavo 12 vaikų). 

 Balandţio 13 d. burnos higienistės Sutrikusios klausos ugdymo centre 4 – 7 metų 

amţiaus vaikams pravedė pamokėlę apie dantukų prieţiūrą (dalyvavo 40 vaikų). 

 Geguţės 4 d. burnos higienistė 11 metų amţiaus moksleiviams pravedė pamokėlę apie 

burnos prieţiūrą (dalyvavo 24 vaikai). 

 Lapkričio 3-ąją paminėta pasaulinė diabeto diena. Siekiant atkreipti visuomenės dėmesį 

į didėjančią diabeto grėsmę, padėti atitolinti ligą ir skatinti ankstyvą diagnostiką bei 

gydymą, o susirgusius asmenis išmokyti valdyti ligą, kad būtų išvengta jos 

komplikacijų, buvo kviečiami visi pasitikrinti nemokamai cukraus kiekį kraujyje, 

kuriems rūpi sveikata. 

 Mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus sveikatai - suteikiame asmenims 

ţinių apie alkoholio ir narkotinių medţiagų ţalą ţmogaus sveikatai, galimas jų vartojimo 

pasekmes sveikatai ir kelių eismo saugumui. Mokymai skirti asmenims, praradusiems 

teisę vairuoti dėl neblaivumo, apsvaigimo nuo narkotinių medţiagų ar vaistų. 

 Vykdyta vaikų ir jaunimo apsvaigimo nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų 

psichoaktyviųjų medžiagų prevencija– gydytojai psichiatrai mokyklose skaitė paskaitas, 

suorganizuoti moksleiviams ir jų tėveliams bendri informaciniai – diskusiniai 

susitikimai. 

 Sudarytos sąlygos atlikti greituosius narkotinių ir psichotropinių medžiagų nustatymo 

(seilėse ir šlapime) testus arba apmokyti tėvus pačius atlikti šiuos testus namuose. 

 Informacinės medžiagos platinimas gyventojams: 

2016 m. Poliklinikoje bei jos aptarnaujamuose rajonuose buvo išplatinti informaciniai lankstinukai apie 

nacionalines prevencines programas –  apie išsityrimą nemokamai, apie psichoaktyviųjų medţiagų 

vartojimo ţalą ir apie šių medţiagų nustatymo galimybes, cukrinio diabeto prevenciją, burnos 
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prieţiūrą, profilaktinius sveikatos tikrinimus, skrajutės apie „Motinystės mokyklą“, informaciniai 

lapeliai apie įstaigoje teikiamas paslaugas su kontaktiniais duomenimis pacientams, stenduose iškabinti 

informaciniai plakatai, nuolat demonstruojami monitoriuose vaizdo klipai, susiję su antikorupcine 

informacija.Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 26 d. 

įsakymu Nr. V-65 „Dėl skaidrios asmens sveikatos prieţiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ pagal įstaigos korupcijos indekso nustatymo kriterijus, Poliklinika surinko 97 balus 

(turint monitorių). 2016m. veiklos uţduotyse įstaigos korupcijos indeksas (surinktų balų skaičius) buvo 

numatytas ne maţesnis kaip 74 balai (turint monitorių).Internetinėje svetainėje patalpintas įstaigos 

vadovo kreipimasis, Poliklinikos korupcijos prevencijos 2017-2019 metų programa ir įgyvendinimo 

priemonių planas, 2016 metų II pusmečio ataskaita, korupcijos prevencija ir teisinio poveikio 

priemonės, STT video medţiaga.Lapkričio 28 d. medicinos personalui (dalyvavo 58 gydytojai, 171 kiti 

medicinos darbuotojai) iš Specialiųjų tyrimų tarnybos Šiaulių valdybos Korupcijos prevencijos 

poskyrio viršininkė Rita Šikšnienė skaitė pranešimą tema „Korupcijos rizikos sveikatos apsaugos 

sektoriuje“. 

         Rugsėjo-sausio mėn. buvo eksponuojama moksleivių laureatų darbųkonkurso paroda ,,Mano 

šeimos gydytojas". Spalvinguose ir nuotaikinguose maţųjų pacientų darbeliuose sudėtos svarbiausios 

vaikų mintys apie jų šeimos gydytojus, išsakytas poţiūris į visos šeimos sveikata besirūpinančius 

medikus. Iš graţiausių piešinių buvo pagaminti atvirlaiškiai, kurie iškeliavo į mokyklas, maţųjų namus, 

kad visiems primintų, kaip svarbu apsilankyti pas šeimos gydytoją ne tik susirgus, bet ir laiku tikrintis 

sveikatą ir rūpintis ja. Parodą inicijavo - Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos. 

 Informacinių straipsnių sveikatos temomis publikavimas žiniasklaidos priemonėse: 

 Spausdinti informaciniai- šviečiamieji straipsniai periodiniuose leidiniuose apie 

narkotinių, psichotropinių ir kitų psichoaktyviųjų medţiagų prevenciją, dantų silantavimą 

bei profesionalią burnos higieną, Motinystės bei Ankstyvosios vaiko raidos prieţiūros 

mokyklas, moksleivių sveikatą, sveiką mitybą ir mankštą, cukrinį diabetą bei jo 

profilaktiką; 

 Lapkričio 24 d. vedėja-šeimos gydytoja Regina Januškienė ir šeimos gydytoja Daiva 

Kojelienė kartu su Šiaulių teritorinės ligonių kasos darbuotojomis dalyvavo televizijos 

laidoje „Racionalus antibiotikų vartojimas“. 

         Informacijos apie sveiką gyvenseną, ligų prevenciją ir Poliklinikos teikiamas paslaugas sklaida 

prisidėjo prie kai kurių gydytojų suteiktų konsultacijų skaičiaus padidėjimo 2016 m. 

 

2.6. Pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygis 

 

Per 2016 m. atlikta įstaigoje besilankančių pacientų apklausa. Joje dalyvavo 471 respondentai, iš jų – 

307 (65,39 proc.) moterys ir 138 (29,30 proc.) vyrai. Likusieji 5,31 proc. lyties nenurodė arba atsakė 

netiksliai. Anketavimo tikslas buvo išsiaiškinti teikiamų paslaugų kokybę, personalo elgesį, 

bendravimo kultūrą bei vertino higienos reikalavimus – švarą ir tvarką kabinetuose. Pagal amţiaus 

grupes dalyvavo nuo 20 m. ir vyresni kaip 61 m. amţiaus pacientai. 58,39 proc. apklaustųjų nurodė 

esantys dirbantys, 19,75 proc. pensininkai, likusieji 21,87 proc. – studentai, bedarbiai arba atsakymo 

nepateikė. Net 85,35 proc. respondentai vertino įstaigos darbą gerai arba labai gerai (įvertinimas 4 arba 

5 balai). Vos 8,90 proc. respondentų įvertino prasčiau. Geriausiai vertinamas buvo klinikos laborančių 

darbas, švara ir tvarka kabinetuose bei bendro naudojimo patalpose. Ne maţiau palankiai vertinamas ir 

viso personalo geranoriškumas, elgesio kultūra bei šeimos gydytojo suteikta informacija apie susirgimą 

ir gydymą. 

         Per 2016 m. gauta 41 padėka. Pacientų padėkos skirtos gydytojams psichiatrams, šeimos 

gydytojams, gydytojams odontologams, bendrosios praktikos ir psichikos sveikatos slaugytojams, 

skyrių vedėjams. 

         Apibendrinant pacientų skundų tendencijas, per 2016 m. Poliklinikoje gauti 7 skundai. 
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Išnagrinėta skunduose pateikta informacija, atlikti korekciniai veiksmai ir raštu atsakyta pareiškėjams. 

Visi skundai nepagrįsti. 

         Pacientų pageidavimai sprendţiami pagal galiojančius teisės aktus, operatyviai, siekiant taikaus 

sutarimo. Poliklinika, vykdydama teisės aktų reikalavimus, savo veiklą draudţia privalomuoju civilinės 

atsakomybės draudimu. 

 

2.7. Kokybės vadybos sistemos tobulinimas 

 

         Siekiant racionalaus valdymo ir kokybiško paslaugų teikimo, 2016 m. papildėme poliklinikos 

kokybės vadybos sistemą naujomis procedūromis ir darbo instrukcijomis: KP 24 ,,Priėmimo pas 

specializuotas asmens sveikatos prieţiūros paslaugas teikiantį gydytoją organizavimo tvarka“, KP 25 

,,Sveikatos prieţiūros specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimosi tvarka“ DI 06 ,,Akispūdţio 

matavimo procedūra“, DI 001 ,,Ėminių priėmimas, kodavimas, registravimas“, DI 002 ,,Mėginių 

ruošimas ir jų laikymo sąlygos“, DI 003 ,,Atliktų tyrimų rezultatų vertinimas, registravimas. Tyrimų 

rezultatų pateikimas uţsakovui“. Koreguotos ir atnaujintos kokybės vadybos procedūros (KP): KP 18 

,,Profilaktinių sveikatos tikrinimų tvarka“, KP 09 ,,Pacientų ir personalo profilaktinių skiepijimų tvarka“, 

KP 13 ,,Informacijos pacientui ir apie pacientą teikimo kitiems asmenims ir institucijoms tvarka“, 

atnaujinta ,,Medicininių paslaugų teikimo namuose tvarka“. 

         Poliklinikos administracija įsipareigoja suteikti sveikatos prieţiūros personalui tinkamas darbo 

sąlygas, vykdyti medicininės įrangos atnaujinimą, diegti informacines technologijas, gerinti teikiamų 

sveikatos prieţiūros paslaugų administravimą, pripaţinti darbuotojų nuopelnus ir skatinti juos tobulinti 

teikiamas sveikatos prieţiūros paslaugas, kreipti ypatingą dėmesį keliant medicinos personalo 

kvalifikaciją, perţiūrėti kokybės politiką, kad ji nuolat išliktų tinkama. 

         Esame šeimos gydytojų mokomąja rezidentūros baze. Tęsiame bendradarbiavimą su VU ir 

LSMU dėl gydytojų rezidentų rezidentūros bazės miesto ir kaimo sąlygomis (Rėkyvos ambulatorijoje). 

Per 2016 m. įgūdţius bei kompetencijas tobulino 11 jaunesniųjų ir vyresniųjų gydytojų rezidentų. 

Turime pasirašę bendradarbiavimo sutartis su VšĮ Šiaulių universitetu ir Šiaulių valstybine kolegija dėl 

studentų praktikos atlikimo įstaigoje. Dėl praktikos atlikimo kreipėsi 62 studentai: bendrosios praktikos 

slaugytojos, kineziterapeutai, socialiniai darbuotojai, medicinos psichologai, informacinių technologijų 

specialistai, gydytojo odontologo padėjėjai, burnos higienistai. Iš jų vasaros atostogų metu taip pat 

pagal savarankiško darbo atlikimo sutartis kreipėsi dar gydytojai odontologai. 

        Supaţindinimui su įstaigos kokybės vadybos kryptimis bei ţinių suteikimo personalui, buvo 

suorganizuoti išplėstiniai mokomieji susirinkimai: Stebėtojų taryba - 2, Slaugos taryba - 6, Gydytojų 

taryba - 7, Administracija - 4, Etikos komisija - 1. Taip pat rengiamos konferencijos, susitikimai su 

Visuomenės sveikatos centro, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos, Sodros, farmacijos 

kompanijų atstovais, vykdėme antikorupcines akcijas, rodome filmukus mūsų Poliklinikos ekranuose. 

Per 2016 m. atlikti 10 Vidinio medicininio audito tyrimų. Atliekant vidaus auditą, buvo tikrinami ir 

vertinami audituojamo padalinio ar skyriaus veiklos procesai, jų atitikimas lokaliems ir norminiams 

teisės aktams bei sutartims, turintiems įtakos veiklai, ar informacija apie padalinio ir skyriaus veiklą yra 

išsami ir patikima. Auditas nagrinėjo 7 pacientų skundus –  visi nepagrįsti.  

2015 m. gruodţio 31 d. patvirtintas Vidinio medicininio audito grupės 2016 metų darbo planas, kuris 

buvo pilnaiįvykdytas. Auditų metu neatitiktys neuţfiksuotos, paţeidimų nerasta, aktų nesustatyta.  

         Atsiţvelgdami į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas, 

parengėme ir jau įgyvendinome kai kurias priemones pacientų eilių maţinimui: 

- prailginome darbo laiką Profilaktinės medicinos tarnyboje dirbantiems specialistams nuo 

8.00val. iki 12.00 val.; 

- nuo spalio mėn. šeštadieniais pradėjo dirbti laboratorija; 

- gydytojams, turintiems didelį pacientų prisirašymo skaičių, pagerintos darbo sąlygos – jie 

dirba po vieną kabinete individualiai prailgintu pacientų priėmimo darbo laiku; 
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- pacientai dţiaugiasi budinčio gydytojo kabinetu, kuriame priimta dirbti viena nauja šeimos 

gydytoja ir slaugytoja. Taip pat intensyviai ieškoma dar viena šeimos gydytoja kitai pamainai 

uţtikrinti darbą įstaigoje. Šis kabinetas priima ūmiai susirgusius, neregistruotus ar neturinčius 

savo šeimos gydytojo pacientus, vyksta pagal iškvietimus į namus. 

Tobulinant teikiamų asmens sveikatos prieţiūros paslaugų kokybę bei prieinamumą, sukurtas ir 

Steigėjui pristatytas 2015-2017 metams strateginis veiklos planas. Jo tikslas–efektyviau ir racionaliau 

organizuoti įstaigos darbą, atsiţvelgiant į sveikatos politikoje keliamus valstybės prioritetus, vienyti 

Poliklinikos darbuotojus bendriems tikslams, didinant jų įsipareigojimus jiems pasiekti. Siekiama, kad 

Poliklinika išliktų patraukli darbuotojams ir pacientams, atitiktų visus lūkesčius, dalyvautų Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir struktūrinių ES fondų plėtros projektuose.  

Įgyvendinant šį planą, bus aktualu tobulinti Poliklinikos teikiamų paslaugų spektrą, o tuo pačiu ir 

teikiamų paslaugų geresnį prieinamumą. 

 

3. PERSONALAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

 

Per 2016 m. į Polikliniką buvo priimti 26 darbuotojai, iš jų 7 gydytojai, 11 slaugos personalo, 8 kito 

personalo, kuris neteikia sveikatos prieţiūros paslaugų. Darbo sutartis nutraukė – 21. Iš jų: 7 gydytojai, 

10 slaugos personalo, 4 kito personalo. Darbuotojų kaitos įstaigoje rodiklis lygus 2,10 proc. (tik 

licencijuoti darbuotojai, išskyrus išėjusius dėl pensinio amţiaus ar ligos, dirbančius nepagrindinėje 

darbovietėje ir pagal terminuotas darbo sutartis). Įstaigoje 2016 m. gruodţio 31 d. dirbo 346 

darbuotojai. Iš jų 95 gydytojai: šeimos – 32, vidaus ligų – 4, vaikų ligų - 4, chirurgų – 3, gydytojų 

psichiatrų – 6; akušerių ginekologų – 3, gydytojų specialistų – 21, gydytojų odontologų – 22 (2 iš jų 

tikslinėse vaiko auginimo atostogose).  

Slaugos specialistų 175, iš jų: slaugytojų, kineziterapeuto padėjėjų, medicinos registratorių, 

sveikatos statistikių - 100 (2 iš jų tikslinėse vaiko auginimo atostogose), akušerių – 3, klinikos 

laborančių – 6; psichikos sveikatos slaugytojų – 11 (1 iš jų tikslinėse vaiko auginimo atostogose), 

radiologijos technologių ir radiologijos laborančių – 10 (1 iš jų tikslinėse vaiko auginimo atostogose), 

socialinių darbuotojų – 5, gydytojų odontologų padėjėjų – 31 (1 iš jų tikslinėse vaiko auginimo 

atostogose), burnos higienisčių – 7, dantų technikų – 2.  

Ūkio reikalųtarnyboje - 45 darbuotojai: valytojos, liftininkai, rūbininkai, vairuotojai, 

autošaltkalviai, ūkio reikalų tvarkytojai, elektromonteriai - ūkio dalies darbuotojai.  

Kitas personalas 31, iš jų medicinos psichologų – 6(1 iš jų tikslinėse vaiko auginimo atostogose), 

logoterapeutų – 3, meno terapeutas – 1, personalo ir viešųjų pirkimų, finansų ir apskaitos skyrius, 

kompiuterių tinklų administratoriai, biuro administratorė, dokumentų administravimo specialistė - 16 (1 

tikslinėse vaiko auginimo atostogose), kasininkės – 5. 

        Poliklinikos darbuotojų 2016 m. kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudarė 11281 Eur. Tai sudaro 

3858 Eur arba 52 proc. daugiau nei 2015 m. 

         Tobulindami medicinos personalą ir pasidalindami profesine patirtimi, ţiniomis bei įgūdţiais 

kiekvieną ketvirtį įstaigoje organizavome klinikinių atvejų pristatymus bei jų aptarimus. I ketvirtį buvo 

pakviesta Respublikinės Šiaulių ligoninės Širdies ir kraujagyslių centro vadovė doc., med. dr. J. 

Plisienė, kuri skaitė pranešimą tema „Ūminis perikarditas“, II ketvirtį pranešimą parengė tema 

„Depresijos ir somatinių sutrikimų sąsajos“ ir jį pristatė Psichikos sveikatos centro ir Psichikos 

(psichiatrijos) dienos stacionaro vedėja, gydytoja psichiatrė Laima Šėporaitienė, III ketvirtį vyko 

klinikinio atvejo endokrinologijoje pristatymas ir iš savo darbo praktikos patirtimi pasidalijo gyd. R. 

Kazakevičiūtė, IV ketvirtį Pasaulinės diabeto dienos proga paskaitą tema „Diabeto kontrolės mokymas 

ir profilaktika“ skaitė Lietuvos endokrinologų draugijos pirmininkas prof. A. Norkus ir svarbių ţinių 

susirinkusiems apie diabetinę pėdą suteikė endokrinologė doc. R. Šulcaitė. 

Odontologijos centre taip pat buvo pristatyti ir aptarti burnos chirurgo E. Bugarevičiaus klinikiniai 

atvejai. Jis pateikė kolegoms ir nagrinėjo sudėtingos diagnostikos ţandikaulio lūţio bei minkštųjų 
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burnos audinių traumų atvejus. Protezuojantys gydytojai odontologai kartu su dantų technikais aptarė 

išimamų ir neišimamų dantų protezų individualizavimo galimybes, panaudojant įprastinės 

komunikacijos su dantų technikų laboratorija priemones bei elektroninę komunikaciją, naudojant 

skaitmenines atvejų nuotraukas, siekiant geresnio paciento lūkesčių patenkinimo dėl dantų protezų 

funkcijos, formos ir spalvos. 

         2016 m. lapkričio 8 d. įstaigos salėje vyko konferencija „Imunoprofilaktikos nauda šiuolaikiniam 

ţmogui ir visuomenei“, kurią organizavo Lietuvos šeimos gydytojų kolegija. 

2016 m.  lapkričio 16 d. pranešimą apie paliatyviąją slaugą šeimos gydytojams skaitė VšĮ Šiaulių 

paliatyvios pagalbos ir slaugos centro direktorė S. Petkevičienė. 

2016 m. lapkričio 22 d. įstaigoje vyko 8 akad. val. mokymai tema „Situacinės lyderystės pagrindai“ 

skyrių vedėjams bei kitiems darbuotojams, kurie dirba vadovaujantį darbą, jų valdymo ir vadybinių 

kompetencijų tobulinimui. 

 

4. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA 

 

4.1. Informacinių technologijų vystymas 

  

Įsigyti 10 kompiuterinių įrenginių, nupirktas 1 daugiafunkcinis įrenginys, praplėstas internetinis tinklas 

kabinetuose. Pasirašyta sutartis su programuotojais dėl išankstinės registracijos internetu galimybės 

tobulinimo iš mūsų internetinės svetainės, įdiegta eilių valdymo sistema prie odontologijos kabinetų: 

122, 123, 124, 125, 126, 206, palengvinta statistinė apskaita ir panaikinamos popierinės statistinės 

formos, įstaigos viduje įdiegta E-registracija specialistų, šeimos gydytojų konsultacijoms ir tyrimų 

uţsakymams, nedarbingumo elektroninis  išdavimas, NDNT siuntimai, profilaktinių programų, skiepų  

monitoringas. Skaitmenizuojama laboratorija su galimybe uţsakyti ir gauti tyrimų atsakymus į darbo 

vietą. Nupirkta nauja buhalterinė programa ,,Rivilė", pravesti mokymai dirbti su ja, elektroniniu paštu 

darbuotojams siunčiami atsiskaitymo lapeliai dėl darbo uţmokesčio.Metų pabaigoje pasiruošta nuo 

2017-01-01 elektroniniu būdu rašyti mirties liudijimus elektroninės sveikatos paslaugų ir 

bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos (toliau – ESPBI IS) aplinkoje, toliau 

tobuliname e-recepto bei kitų e-formų išrašymo galimybes ir apimtis. Nuolat atnaujinama internetinė 

svetainė, taip pat pasirašyta nauja sutartis dėl patobulintos  interaktyviųjų televizorių reklamos tinklo 

plėtros mūsų įstaigoje. 

         E. sveikata kaip inovacija yra nauja sritis sveikatos apsaugos, medicininės informacijos ir 

administracinės veiklos sandūroje. Platesne prasme šis terminas reiškia ne tik technologinę plėtrą, bet 

taip pat sąmoningumo ugdymą, mąstymo būdą, poţiūrį ir atsidavimą globaliai, tinklinei veiklai ir 

mąstymui, leidţiančiam esmingai pagerinti sveikatos apsaugos paslaugas vietiniu, regioniniu lygiu, 

naudojant informacines ir komunikacines technologijas. Informacinių technologijų platėjantis spektras 

prisideda prie geresnės kokybės sveikatos prieţiūros paslaugų plėtojimo. Informacinių sistemų 

sprendimai suteikia plačias galimybes: tobulinti sudėtingų struktūrų valdymą, administravimą visais 

lygiais, taupyti pacientų ir personalo darbo laiką, supaprastinti ir optimizuoti statistinę bei buhalterinę 

apskaitą. 

         Informacinių sistemų vystymas Poliklinikos gydytojams suteikia galimybes operatyviau 

pasirūpinti paciento sveikata ir tokiu būdu padeda siekti vieno iš pagrindinių Poliklinikos tikslų – 

operatyvios ir kokybiškos medicininės pagalbos teikimo. 

 

 

 

 

4.2. Infrastruktūros ir medicininės įrangos atnaujinimas 
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Infrastruktūros atnaujinimas 

 

         Kurdami jaukią aplinką pacientams bei gerindami materialinę bazę darbuotojams, įstaigos 

lėšomis tęsėme infrastruktūros atnaujinimo darbus: suremontavome 17 kabinetų (Odontologijos centre: 

209, 304, 201, 205; centriniame pastate: 110, 107, 206, 308, 303, 304, 305, 219 – pakeistos grindys, 

suremontuotas koridorius prie chirurgų, pagalbinės patalpos; įrengta oro uţuolaida virš neįgaliųjų 

įėjimo, įsigytas oro kondicionierius odontologijos kabinete 125 kab. bei 9 centriniame pastate; Rėkyvos 

ambulatorijoje – 6 kabinetai, aptvertas ambulatorijos sklypas nauja tvora, sutvarkyta automobilių 

stovėjimo aikštelė. Varpo g, sutvarkyta aplinka, jai buvo išleista1 2121,00 Eur. 

Rengiamas projektas naujai pacientų automobilių parkavimo aikštelei įrengti prie Poliklinikos. 

 

Medicininės įrangos atnaujinimas 

 

         Įsigyta įranga per 2016 m. iš Poliklinikos lėšų: 

2016 m. įsigytas naujas autoklavas sterilizacinėje, Odontologijos centre atnaujinta odontologinė įranga 

budinčio gydytojo odontologo kabinete (112 kab.),įdiegti naujų technologijų dantų protezai: cirkonio 

keramikos vainikėliai, lanko atraminiai dantų protezai. 

Reabilitacijos paslaugų teikimo patogumui nupirkta: ultra aukšto daţnio trumpų bangų ir mikrobangų 

terapijos bei smūginės bangos aparatai, fango parafino šildymo spinta. 

         Gydytojams akušeriams ginekologams nupirktas echoskopas, įsigyta vibroakustinė terapinė kėdė. 

 

4.3. Investicinių projektų įgyvendinimas 

 

         Ieškodami papildomų finansavimo šaltinių 2016 m. teikėme įvairių projektų – VIP projektai 

„Sergamumo ir mirtingumo nuo infekcinių ligų maţinimas, įdiegiant naujas diagnostikos technologijas 

Šiaulių centro poliklinikoje“, „Šeimos sveikatos stiprinimas atnaujinant ambulatorinių reabilitacijos 

paslaugų teikimą Šiaulių centro poliklinikoje“, „VšĮ Šiaulių centro poliklinikos infrastruktūros, skirtos 

rentgeno paslaugoms teikti, gerinimas“. 2014-2020 nacionalinės paţangos programos horizontaliojo 

prioriteto „Regioninė plėtra“ teikti projektai: „Sergamumo ir pirmalaikio mirtingumo nuo 

kraujotakos sistemos ligų ir onkologinių susirgimų prevencija Šiaulių regione“. ES projektas: 

„Pirminės sveikatos prieţiūros gerinimas VšĮ Šiaulių centro poliklinikoje, pritaikant infrastruktūrą, 

fizinį prieinamumą ir adaptuotas informacines technologijas neįgaliesiems“. 

 

5. FINANSINĖ INFORMACIJA 

 

5.1.Įstaigos pajamos pagal šaltinius ir jų panaudojimas pagal išlaidų rūšis 

 

17 lentelė. 

Straipsniai 
2016 m. 2015 m. 

Suma % Suma % 

PAGRINDINĖS VEIKLOS 

PAJAMOS 
5321042 100,00% 4956126 100,00% 

Finansavimo pajamos:     

Iš valstybės biudţeto  28063 0,53% 28408 0,57% 

Iš savivaldybių biudţetų  10250 0,19% 10178 0,21% 

Iš ES, uţsienio valstybių ir 

tarptautinių organizacijų lėšų 5917 
0,11% 

5028 0,10% 
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Iš kitų finansavimo šaltinių 106376 2,00% 91847 1,85% 

Pajamos uţ suteiktas paslaugas 5170436 97,17% 4820665 97,27% 

KITOS VEIKLOS PAJAMOS 3136    

PAGRINDINĖS VEIKLOS 

SĄNAUDOS 
5318501 100,00% 4875216 100,00% 

Darbo uţmokesčio 3267253 61,43% 3035692 61,25% 

Socialinio draudimo 1007843 18,95% 936951 18,90% 

Nusidėvėjimo ir amortizacijos 57071 1,07% 42706 0,86% 

Komunalinių paslaugų ir ryšių 102958 1,94% 100704 2,03% 

Komandiruočių 649 0,01% 1295 0,03% 

Transporto 16628 0,31% 12977 0,26% 

Kvalifikacijos kėlimo 11281 0,21% 7423 0,15% 

Patalpų remonto ir eksploatavimo 71206 1,34% 65936 1,35% 

Sunaudotų atsargų 574474 10,80% 486492 9,82% 

Kitų paslaugų 209138 3,93% 185040 5,35% 

VEIKLOS REZULTATAS 5677  80910  

 

Didţiausią pajamų dalį sudaro pajamos uţ suteiktas paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos 

draudimo fondo. 2016 m. jos siekė 4532043 Eur. Kitos pagrindinės veiklos pajamos 3136 Eur – tai 

gautos netesybos, delspinigiai uţ suteiktas ir laiku neapmokėtas sveikatos prieţiūros paslaugas. 

Per 2016m. II lygio paslaugų suteikta 30098 Eur daugiau nei sudaryta sutartis su Šiaulių teritorine 

ligonių kasa. Šios paslaugos liko neapmokėtos, joms suteikti patyrėme sąnaudas. 

Sąnaudos turėjo tendenciją didėti ir lyginant su 2015 m. padidėjo 443 285 Eur, t.y. 9,09 proc.Tam įtakos 

turėjo darbuotojų darbo uţmokesčio padidėjimas 231 562 Eur arba 7,63 proc.Vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2016 m. liepos 8 d. raštu Nr. (1.1.20-283) 10-59087 „Dėl 

išlaidų, skirtų darbo uţmokesčiui, normatyvo“ ir papildomu susitarimu 2016-06-22 Nr. 3 su Šiaulių 

TLK, nuo liepos 1 d. didintas 19284 Eur per mėnesį darbuotojų darbo uţmokestis. Kartu su 

priskaitymais socialiniam draudimui išlaidos darbo uţmokesčiui didėjo 25258 Eur. Pirmo lygio 

paslaugų įkainiai didėjo 5,5 proc. Liepos mėnesį pajamos dėl įkainio pasikeitimo padidėjo 10564,48 

Eur, o gruodţio mėnesį sumaţėjus prisirašiusiųjų gyventojų skaičiui tik 5674,58 Eur.  

 Sąnaudos darbo uţmokesčiui 2016 m. sudarė 61,43 proc. Patvirtintas normatyvas - 68 proc., 

kurio neviršijome. 

Kitas didelis sąnaudų straipsnis – sunaudotos atsargos. Jos per 2016 m. išaugo 87982 Eur. 

Augimą taip patlėmė 51842 Eur didesnės sąnaudos skiepams. Įsigyta ūkinio inventoriaus, kurio vertė -

12936 Eur. Suteikta daugiau dantų protezavimo paslaugų, tuo pačiu didėjo sąnaudos dantų protezų 

gamybai 7302 Eur. 

Draudimui išleista: turto, pastatų - 1001,88 Eur, transporto- 1438,36 Eur, civilinės atsakomybės – 

6700 Eur. 

Viso įstaigos įsipareigojimai sudaro 544 280 Eur, skolos rodiklis 0,4837. 

Pradelstų ir laiku neapmokėtų mokesčių įstaiga neturi, nes sumoka mokesčių administravimo įstatymo 

nustatytais terminais. Skolos tiekėjams sudaro 34 023 Eur, tai uţ  2016 m. gruodţio mėn. gautas 

paslaugas ir prekes. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai – 150 533 Eur irgi tik2016 m. gruodţio 

mėnesio ir viskas apmokėta per 2017 m. sausio mėnesį. Sukauptos mokėtinos sumos (atostogų) sudaro 

357 794 Eur.  

         Gautinos sumos – 252 127 Eur, iš jų 94,69 proc., t.y. 238 727 Eur sudaro Šiaulių teritorinės 

ligonių kasos skola. 
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5.2. Informacija apie įstaigos įsigytą ir perleistą turtą 

 

18 lentelė.Ilgalaikis turto įsigijimas pagal turto grupes ir įsigijimo šaltinius 2016–2015 m.: 

 

5.3. Duomenys apie įstaigos dalininkus, 

jų įnašų vertę ir įstaigos išlaidos su 

dalininku susijusiems asmenims 

 

Vienintelė Poliklinikos dalininkė yra 

Šiaulių miesto savivaldybė, kurios įnašo 

vertė 2012 m. trumpalaikiu turtu buvo 33 

349,45 Eur.Šiaulių miesto savivaldybės 

2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-72 vykstant reorganizacijai prijungta viešoji įstaiga Šiaulių 

odontologijos poliklinika, todėl dalininko įnašas padidėjo 114 proc. trumpalaikiu turtu. Nuo 2013 m. 

vertė trumpalaikiu turtu: 71 384,92 Eur. Per ataskaitinius metus pokyčių dalininkų kapitale nebuvo. 

Išlaidų išmokoms su įstaigos dalininkų susijusiems asmenims ir kolegialių organų nariams nepatirta. 

 

5.4. Poliklinikos valdymo išlaidų palyginimas 2015-2016 m. 

19 lentelė. 

Sąnaudos 2016 m. (suma,€) Proc. 2015 m.(suma,€) Proc.

Viso su valdymu susijusios

sąnaudos
138.721 2,61% 129.299 2,61%

Darbo užmokestis 90.040 1,82% 90.523 2,02%

Socialinis draudimas 27.894 0,56% 28.044 0,63%

Garantinis fondas 236 0,00% 182 0,00%

Atostogų atidėjiniai 8.055 0,16% 8.055 0,16%

Socialinis draudimas 2.495 0,05% 2.495 0,05%

Komandiruočių sąnaudos 5.500 0,11% 0,00%

Ryšio sąnaudos 4.500 0,01% 0,00%  
 

Stebėtojų tarybos posėdţio 2016 m. lapkričio 10 d. protokolu Nr. 2-ST nutarta neviršyti valdymo 

išlaidoms 5 proc. nuo visų pajamų kriterijaus. 2016 m. įstaigos tiesioginės valdymo sąnaudos sudarė 

138 721 Eur arba 2,61 proc. visų pajamų, lyginant su 2015 m. valdymo išlaidos padidėjo 9 422 Eur, t.y. 

-7,3 proc. 2016 m. valdymo išlaidas sudaro: įstaigos vadovo, pavaduotojų ir vyriausiojo buhalterio 

tiesioginės ir netiesioginės išlaidos. 

 

_________________ 

 

 

Laikotarpis

Ilgalaikio turto grupė
Iš PSDF

lėšų

Iš 

finansavi-

mo lėšų

Iš viso:
Iš PSDF

lėšų

Iš 

finansavi-

mo lėšų

Iš viso:

Įsigytas ilgalaikis turtas, iš 

jo:                                 
104240 0 104240 79205 22000 101205

Nematerialus turtas 6897 6897 0

Medicinos įranga 79621 79621 62022 22000 84022

Kompiuterinė įranga 0 15611 15611

Mašinos ir įrengimai 0 0

Baldai 14844 14844 0

Biuro įranga 0 0

Kitas ilgalaikis turtas 2879 2879 1572 1572

2016 m. 2015 m.


