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VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠIAULIŲ CENTRO POLIKLINIKA

2021 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

I SKYRIUS 
VIZIJA, MISIJA, TIKSLAS IR KOKYBĖS VADYBA

Viešoji  įstaiga  Šiaulių  centro  poliklinika  (toliau  –  Poliklinika)  yra  iš  Šiaulių  miesto
savivaldybės lėšų įsteigta Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji ne pelno siekianti sveikatos
priežiūros įstaiga. Poliklinikoje teikiamos pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

Poliklinikos  misija – mažinti  gyventojų sergamumą,  ligotumą ir  mirštamumą,  laiku teikiant
prieinamas,  saugias,  medicinos  mokslu  ir  praktika  pagrįstas  pirminio  lygio,  konsultacijų  ir
diagnostikos, slaugos bei psichikos sveikatos paslaugas, užtikrinant jų tęstinumą, vykdant prevencines
ir visuomenės sveikatos programas, ugdant atsakingą pacientų ir jų artimųjų požiūrį į sveikatą, taikant
pažangias  technologijas,  saugant  aplinką  ir  racionaliai  naudojant  materialinius  ir  žmogiškuosius
išteklius. 

Poliklinikos  vizija –  naudinga  visuomenei,  patraukli  pacientams  ir  darbuotojams,  nuolat
tobulėjanti, moderni, Europos Sąjungos (toliau – ES) standartus atitinkanti sveikatos priežiūros įstaiga–
konkurencingas diagnostikos, gydymo ir profilaktikos centras Šiaurės Lietuvoje.

Pagrindinis  veiklos  tikslas –  teikti  kokybiškas  sveikatos  priežiūros  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  priežiūros  paslaugas,  gerindami  sveikatos  priežiūros  paslaugų
procesus bei vadybos sistemą.

II SKYRIUS 
PIRMINIO IR ANTRINIO LYGIO AMBULATORINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS

PASLAUGŲ TEIKIMO REZULTATAI

1. Pirminio lygio paslaugos

Pirminio lygio paslaugų prioritetas – profilaktika ir pacientų sveikatos stiprinimas. 

1 lentelė. Pagrindiniai I lygio veiklos rodikliai.

RODIKLIS 2021 m. 2020 m.
Pokytis 2021–2020 m.

vnt. proc.
Prie Poliklinikos prisirašiusiųjų asmenų skaičius 42 689 45 471 -2 782 -6,12
Iš jų: vaikų ir paauglių 6 903 7 455 -552 -7,40
suaugusiųjų 35 786 38 016 -2 230 -5,87
Prisirašiusių (soc. draustų) skaičius 40 386 43 053 -2 667 -6,19
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Prisirašiusių (nedraustų) skaičius 2 303 2 418 -115 -4,76
Psichikos sveikatos centro aptarnaujamų asmenų 
skaičius

64 645 66 007 -1 362 -2,06

Odontologijos centro aptarnaujamų asmenų 
skaičius

46 800 48 511 -1 711 -3,53

Gimė naujagimių 267 282 -15 -5,32
Mirė 700 646 54 8,36
Konsultacijos pas I lygio gydytojus dėl ligos, iš jų: 280 674 258 149 22 525 8,73
suaugusiųjų konsultacijos dėl ligos 252 712 234 110 18 602 7,95
vaikų konsultacijos dėl ligos 27 962 24 039 3 923 16,32
Skatinamosios paslaugos 55 621 60 669 -5 048 -8,32

Prisirašiusiųjų dinamika. Iš viso Poliklinikoje 2021-01-02 prisirašiusių pacientų buvo 45 471,
2021-12-31 – 42 689, sumažėjo 2 782 gyventojais. Draustų privalomuoju sveikatos draudimu pacientų:
metų pradžioje – 43 053 gyventojai, metų pabaigoje rodiklis siekė 40 386. Neturintys draustumo metų
pradžioje buvo 2 418 gyventojų, o metų pabaigoje – 2 303, t. y. 2021-12-31 neturinčių draudžiamojo
statuso  gyventojų  buvo  115  mažiau.  Prisirašiusiųjų  skaičiaus  sumažėjimą  lyginant  su  praėjusiu
laikotarpiu lėmė:

- Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) prisirašiusiųjų
pacientų  skaičiavimo  metodikos  pakeitimas,  atsižvelgiant  į  migracijos  tarnybos  duomenis:  dėl
gyventojų  migracijos  ir  socialinio  draustumo  statuso  svyravimo  prisirašiusiųjų  skaičius  per  metus
Poliklinikoje sumažėjo 2 782 pacientais.

- Demografiniai veiksniai: 2021 metais mirė 700 pacientų (54 daugiau nei 2020 m.), gimė 267
naujagimiai (15 mažiau nei 2020 m.).

2021 m. III ketv. įdiegtas prisirašymas pas šeimos gydytoją per Elektroninius valdžios vartus.
Per 2021 m. šia galimybe pasinaudojo 21 asmuo.

Prisirašiusiųjų soc. draustų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 

2 lentelė. Prisirašiusiųjų (soc. draustų) pasiskirstymas pagal amžiaus grupes.

Amžiaus
grupė

2021 m. 2020 m.
Gyventojų skaičius Proc. Gyventojų skaičius Proc.

0 - 17 m. 6 892 17,07 7 447 17,30
18 - 49 m. 14 874 36,83 16 126 37,46

> 50 m. 18 620 46,11 19 480 45,25
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1 pav. Prisirašiusiųjų soc. draustų pasiskirstymas pagal amžiaus grupes 2021 m. ir 2020 m.

Paslaugų teikimo dinamika.

3 lentelė. Konsultacijų pas I lygio gydytojus Poliklinikoje dinamika pagal specialistus.

I lygio gydytojai

Konsultacijos
Pokytis 2021–2020 m.

2021 m. 2020 m.

kontaktinės nuotolinės kontaktinės nuotolinės vnt. proc.

Šeimos, vidaus ir vaikų 
gydytojai

69 537 149 804 79 809 126 327 13 205 6,41

Gydytojai akušeriai 
ginekologai

5 183 3 099 4 318 4 038 -74 -0,89

Gydytojai chirurgai 8 090 180 8 093 116 61 0,74

Gydytojai psichiatrai 6 368 13 278 6 932 11 035 1 679 9,34

Gydytojai odontologai 34 145 4 29 188 1 537 3 424 11,14

Iš viso: 123 323 166 365 128 340 143 053 18 295 6,74

Bendras  I  lygio  gydytojų  konsultacijų  skaičius  (įskaitant  nuotolines  konsultacijas)  2021 m.
didėjo 6,74 proc., t. y. 18 296 vnt. Prieinamumas pas I lygio gydytojus išlaikytas nepakitęs – laukimo
eilės nuo 0 iki 7 dienų (karantino metu dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos nuo
2020-11-07 iki 2021-06-30 kontaktinės paslaugos ribotos). Konsultacijų skaičiaus pas pirminio lygio
gydytojus augimui įtakos turėjo karantino dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos ir
ekstremaliosios situacijos laikotarpiu aktyviau teikiamos nuotolinės konsultacijos. 2021 m. nuotolinių I
lygio konsultacijų buvo suteikta 18 295 vnt. arba 6,74 proc. daugiau nei 2020 m. 

Duomenys apie suaugusiųjų sergamumą
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4 lentelė. Duomenys apie suaugusiųjų sergamumą.

Susirgimai
Susirgimų skaičius*

Suaugusiųjų
sergamumas 1000-
čiui prisirašiusių

2021 m. 2020 m. 2021 m. 2020 m.
Tam tikros infekcinės ir parazitų sukeliamos ligos 931 793 26,02 20,86
Navikai 2209 2044 61,73 53,77
Kraujo ir kraujodaros organų ligos bei tam tikri
sutrikimai, susiję su imuniniais mechanizmais

701 500 19,59 13,15

Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos 
ligos

5202 4470 145,36 117,58

Psichikos ir elgesio sutrikimai 4441 4153 77,27 70,86
Nervų sistemos ligos 2374 2381 66,34 62,63
Akies ir jos priedinių organų ligos 2692 2320 75,22 61,03
Ausies ir speninės ataugos ligos 1592 1310 44,49 34,46
Kraujotakos sistemos ligos 12212 11958 341,25 314,55
Kvėpavimo sistemos ligos 7417 7702 207,26 202,60
Virškinimo sistemos ligos 10318 9763 264,51 242,50
Odos ir poodžio ligos 1424 1272 39,79 33,46
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos 9329 8467 260,69 222,72
Lyties ir šlapimo sistemos ligos 4236 3720 118,37 97,85
Nėštumas, gimdymas ir laikotarpis po gimdymo 240 232 6,71 6,10
Tam tikros perinatalinio laikotarpio būklės 1 0,03 0,00
Įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir 
chromosomų anomalijos

94 73 2,63 1,92

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

4005 3149 111,92 82,83

Sužalojimai, apsinuodijimai ir tam tikri išorinių 
poveikių padariniai

3031 2540 84,70 66,81

Sveikatos būklę veikiantys faktoriai ir 
apsilankymai sveikatos priežiūros įstaigose

14634 13359 408,93 351,40

Specialiosios paskirties kodai (laikinai priskirti 
naujoms neaiškios etiologijos ligoms ar 
nenumatytiems atvejams)

3846 2321 107,47 61,05

90929 82527 2540,91 2170,85
* Visų žinomų ligos atvejų (ūmių ir pirmą kartą gyvenime nustatytų ligų ar pirmą kartą šiais metais
registruotų lėtinių ligų, nustatytų anksčiau) skaičius.

 2021 m.  I  lygio  gydytojų  suaugusiems diagnozuotų  susirgimų skaičius  didėjo  10,18 proc.
lyginant su 2020 m. Didžiausias pokytis – diagnozuojant COVID-19 susirgimus (65,70 proc. arba 1525
susirgimų  daugiau  nei  2020  m.).  Daugiausia  buvo  diagnozuotos  kraujotakos  sistemos,  virškinimo
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sistemos ir jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos.

2 pav. 2021 m. suaugusiųjų sergamumas.

Duomenys apie vaikų sergamumą.

5 lentelė. Duomenys apie vaikų sergamumą.

Susirgimai
Susirgimų skaičius*

Vaikų sergamumas
1000-čiui prisirašiusių

2021 m. 2020 m. 2021 m. 2020 m.
Tam tikros infekcinės ir parazitų sukeliamos ligos 288 119 42 16
Navikai 51 49 7 7

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

169 108 24 14

Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos 359 280 52 38
Psichikos ir elgesio sutrikimai 514 432 49 40
Nervų sistemos ligos 115 99 17 13
Akies ir jos priedinių organų ligos 1163 1217 168 163
Ausies ir speninės ataugos ligos 294 239 43 32
Kraujotakos sistemos ligos 70 57 10 8
Kvėpavimo sistemos ligos 2861 2897 414 389
Virškinimo sistemos ligos 2213 2006 284 243
Odos ir poodžio ligos 470 448 68 60
Jungiamojo audinio ir raumenų bei skeleto ligos 292 239 42 32
Lyties ir šlapimo sistemos ligos 197 187 29 25
Nėštumas, gimdymas ir laikotarpis po gimdymo 1 2 0 0
Tam tikros perinatalinio laikotarpio būklės 33 25 5 3
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Įgimtos  formavimosi  ydos,  deformacijos  ir
chromosomų anomalijos

218 205 32 27

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

1198 898 174 120

Sužalojimai, apsinuodijimai ir tam tikri išorinių 
poveikių padariniai

525 487 76 65

Sveikatos būklę veikiantys faktoriai ir 
apsilankymai sveikatos priežiūros įstaigose

6288 6472 911 868

Specialiosios paskirties kodai (laikinai priskirti 
naujoms neaiškios etiologijos ligoms ar 
nenumatytiems atvejams)

783 153 113 21

18102 16619 2622 2229

* Visų žinomų ligos atvejų (ūmių ir pirmą kartą gyvenime nustatytų ligų ar pirmą kartą šiais metais 
registruotų lėtinių ligų, nustatytų anksčiau) skaičius.

2021 m. I lygio gydytojų vaikams diagnozuotų susirgimų skaičius didėjo 8,92 proc. lyginant su
2020  m.  Daugiausia  buvo  diagnozuotos  kvėpavimo  sistemos,  virškinimo  sistemos  ligos.  Išaugo
COVID-19 susirgimų skaičius.

3 pav. 2021 m. vaikų sergamumas.

Skatinamosios  paslaugos.  Ataskaitiniais  metais  Poliklinikoje  skatinamųjų  paslaugų teikimo
apimtys lyginant su 2020 m. mažėjo 8,32 proc. (5 048 paslaugomis), nuo 60 669 (2020 m.) iki 55 621
(2021  m.).  Pajamų  iš  Privalomojo  sveikatos  draudimo  fondo  (toliau  –  PSDF)  per  2021  m.  už
skatinamąsias paslaugas gauta 325 546,06 Eur, t. y. 12,38 proc. mažiau nei 2020 m.

Ankstyvojoje piktybinių navikų stadijoje diagnozuoti 15 atvejų – 10 vienetų daugiau nei pernai.
Imunoprofilaktika.  2021 m. skiepų kabinete suteiktos 12 566 paslaugos (1 041 vnt. arba 7,65
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proc. mažiau nei 2020 m.). Nemokama gripo vakcina, skirta rizikos grupių asmenims, paskiepyti 2011
pacientų,  iš  jų  -  6  nėščiosios  moterys,  mokama  gripo  vakcina  paskiepyti  359  pacientai.  2021  m.
lyginant  su  2020  m.  padaugėjo  norinčių  skiepytis  erkinio  encefalito  vakcina:  paskiepyta  2  850
suaugusių ir 1 314 vaikų. Gerindami imunizacijos procesus, tėvų nenorą skiepyti vaikus, siekiame, kad
sveikatos priežiūros specialistai darbe ar viešoje erdvėje teiktų tik įrodymais pagrįstas medicinos žinias
apie skiepų naudą, išsklaidytų visuomenėje ir medikų bendruomenėje sklandančius mitus apie skiepus. 

6 lentelė. Skiepo paslaugų apimtys.

SKIEPO VAKCINA
Paskiepyti asmenys, proc.

2021 m. 2020 m.
tuberkuliozės skiepo vakcina 98,27 98,36
hepatito B skiepo vakcina (1 metų) 92,10 88,52

difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito, B tipo 
Haemophilusinfluenzae infekcijos skiepo vakcina (1 metai)

91,06 88,52

difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielito, B tipo 
Haemophilusinfluenzae infekcijos skiepo vakcina (2 metai)

83,59 80,51

difterijos, stabligės, kokliušo, poliomielitoskiepovakcina (7 metai) 92,96 91,2
difterijos ir stabligės apimtys procentais (16 metai) 93,84 95,32
tymų, epideminio parotito, raudonukės skiepo vakcinos rodikliai (2 
metai) 

88,85 87,11

tymų, epideminio parotito, raudonukės skiepo vakcinos rodikliai (7 
metai) 

93,18 90,95

Bendras metų vidurkis 91,73 90,06
Papildomai 2018 m. pradėta skiepyti naujomis vakcinomis
Rotavirusinė infekcijos vakcina (1 metai) 64,65 56,15
Meningokokinė B infekcijos vakcina ( 1 metai) 69,41 66,76
Pneumokokinė infekcijos vakcina (1 metai) 75,26 74,92
Žmogaus papilomos viruso vakcina ŽPV (12 metų) 66,67 69,71

Slaugos paslaugos

7 lentelė. Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose.

RODIKLIS 2021 m. 2020 m.

Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose gavėjų 
skaičius (pagal unikalius asmens kodus)

415 517

Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose 
skaičius

5 421 2 187

Ambulatorinių  slaugos  paslaugų  namuose  (toliau  –  ASPN)  rodiklis  ataskaitiniu  laikotarpiu
didėjo 147,87 proc. 2021 m. vienam pacientui vidutiniškai teko 13,1 ASPN paslaugų, o 2020 m. – 4,2. 
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Burnos higienos paslaugos. Poliklinikoje burnos higiena atliekama dviem metodais: rankiniu
būdu, naudojant odontologines medžiagas bei vienkartines priemones, ir profesionali burnos higiena –
su ultragarsiniu skaleriu, atliekamos procedūros su sodapūte. 2021 m. burnos higienistės priėmė 25,41
proc. daugiau pacientų, nei 2020 m. Profesionalios burnos higienos paslaugų suteikta 6,51 proc. (140
vnt.) daugiau nei 2020 m. 

8 lentelė. Suteiktos burnos higienos paslaugos.

RODIKLIS
Paslaugos Pokytis 2021-2020 m.

2021 m. 2020 m. vnt. proc.
Priimtų pacientų skaičius 6 446 5 140 1 306 25,41
Profesionali burnos higiena (pacientų skaičius) 2 291 2 151 140 6,51
Profilaktiškai patikrinti pacientai 4 400 3 177 1 223 38,50
Dantys padengti fluoro laku (pacientų skaičius) 371 398 -27 -6,78
Dantys padengti fluoro laku (dantų skaičius) 2 750 3 368 -618 -18,35
Burnos higienos instruktažų skaičius 2 722 3 211 -489 -15,23

 Profilaktiniai sveikatos tikrinimai. Profilaktiniai  tikrinimai vykdomi Profilaktinės medicinos
tarnyboje (toliau – Tarnyboje), kuri susideda ne tik iš šeimos gydytojų, darbo medicinos gydytojo, bet
ir gydytojų specialistų komandos (gydytojų: oftalmologo, neurologo, otorinolaringologo, psichiatro).
Tokios  sudėties  tarnyba  gali  teikti  profilaktinių  sveikatos  tikrinimų  paslaugas  įvairių  kategorijų
darbuotojams ir pareigūnams. 

10 lentelė. Profilaktinių sveikatos tikrinimų apimtys ir palyginamoji lentelė.

PROFILAKTINIAI TIKRINIMAI 2021 m. 2020 m.
Pokytis 2021-2020 m.

vnt. proc.
Dėl darbo, mokslo 7 226 5 753 1 473 16,88

Vairuotojai 3 552 3 417 135 2,34

Kitų įmonių, įstaigų darbuotojai 1 029 660 369 40,64

Geležinkelio darbuotojai 167 121 46 22,89

Ginklo naudotojai 270 317 -47 -11,78

Išvykstant į užsienį 9 7 2 8,33

Pramoginiai laivai 16 18 -2 -11,11

Iš viso: 12 269 10 293 1976 12,31

Per  2021  m.  buvo  pasirašyta  22  naujos  sutartys  su  kitomis  įmonėmis  /  įstaigomis  dėl
profilaktinių sveikatos tikrinimų.

Vairuotojo sveikatos patikrinimo pažymos (forma F 083-1/a) ir pažymos asmenims, norintiems
įsigyti šaunamąjį ginklą (forma F 049/a) pasirašomos tik elektroniniu būdu.

Nuo 2021 m. gruodžio mėn.,  vadovaujantis  2000 m.  gegužės  31 d.  įsakymu Nr.  301 „Dėl
profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, sveikatą tikrinantys gydytojai įvertina
paciento sveikatos duomenis ir pateikia  juos į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo
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infrastruktūros informacinę sistemą, nustato profilaktinių patikrinimų dažnumą bei atsako už sveikatos
tikrinimo kokybę. Nebelieka medicinos dokumentų išrašo pagal F Nr. 027/a.

2021  m.  toliau  tęsiama  išankstinė  registracija  dėl  profilaktinių  sveikatos  patikrinimų,  todėl
geriau valdomos pacientų eilės bei išvengiama būriavimosi tarpusavyje.

4 pav. Profilaktinių tikrinimų dinamika 2017-2021 m.

2. Prevencinių programų vykdymas

Poliklinikos  paslaugų  teikimo  prioritetinė  kryptis  –  profilaktika.  Tai  atspindi  2021  m.
vykdytos nacionalinės prevencinės programos.

Prevencinių programų atlikta už 255 548,73 Eur, t. y. 59,53 proc. daugiau nei 2020 m.

5 pav. 2020 m.-2021 m. Poliklinikos prevencinių programų vykdymas.
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Per 2021 m. Poliklinikos visų prevencinių programų rodikliai didėjo. Poliklinika geriau vykdė
asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, prevencinę programą (56,0 proc.),
storosios  žarnos  vėžio  ankstyvosios  diagnostikos  prevencinę  programą  (66,3  proc.)  bei  atrankinės
mamografinės patikros dėl krūties vėžio prevencinę programą (66,9 proc.).

I lygio rezultatų apibendrinimas.  Poliklinikoje suteiktų paslaugų duomenys parodo, kad 2021
m.  buvo  pasiektas  aktyvios  profilaktikos  vykdymo  pirminėje  grandyje  uždavinys  –  tokiu  būdu
prisidedant  prie  pacientų  gyvenimo  trukmės  ilgėjimo  ir  mažinant  gydymo  sąnaudas  ateityje  bei
užtikrinant pagrindinį Poliklinikos tikslą – kvalifikuotą, kokybišką ir savalaikį paslaugų teikimą.

3. Antrinio lygio paslaugos

Poliklinikoje teikiamų antro lygio paslaugų apimtys 2021 m. didėjo 21,73 proc. (16 195
vnt.) lyginant su 2020 m. 

6 pav. 2017-2021 m. II lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų, konsultacijų skaičiaus 
dinamika

Antrinio  lygio  specializuotas  ambulatorines  asmens  sveikatos  priežiūros  paslaugas  teikia
gydytojai  specialistai:  endokrinologai,  pulmonologas,  oftalmologai,  neurologas,  echoskopuotojai,
endoskopuotojas,  radiologai,  ortopedai  traumatologai,  darbo  medicinos  gydytojas,  kardiologas,
urologas ir kt.

2021  m.  stebimas visų  antrinio  lygio  teikiamų  paslaugų  augimas.  Lyginant  su  praėjusiais
metais,  labiausiai  didėjo echoskopuotojo (81,87 proc.),  pulmonologo (77,75 proc.) ir endokrinologo
(57,30 proc.) teikiamų paslaugų skaičius. Per 2021 m. suteiktos 476 nuotolinės antro lygio specialistų
paslaugos.

Antro  lygio  konsultacinių  paslaugų  teikimas  kituose  padaliniuose. Per  ataskaitinius  metus
Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje (toliau – FMR) paslaugų buvo suteikta mažiau – aptarnauta
588 pacientais  mažiau  nei  2020 m.  Mažėjantis  aptarnautų  pacientų  skaičius,  įtakojo  ir  sumažėjusį
suteiktų  paslaugų  skaičių  (suteikta  1  151  paslauga  mažiau  nei  2020  m.).  2021  m.  suteiktos  976
ergoterapijos, 6 475 kineziterapijos, 9 420 masažo, 17 747 fizioterapijos ir 4 810 kitų paslaugų. 2021



11

m. Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus paslaugomis pasinaudojo 514 pacientų iš kitų įstaigų,
kuriems  suteiktos  1  939  procedūros.  Nuo  2021  m.  fizinės  medicinos  ir  reabilitacijos  gydytojų
konsultacijos,  kai  atliekami  diagnostiniai  ir  (ar)  gydomieji  veiksmai,  performuotos  į  pradinės
ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugas.

Psichikos (psichiatrijos) dienos stacionare (toliau – Stacionaras) teikiama net 21 terapijų rūšis.
2021 m. suteiktos  5 901 kompleksinė paslauga už 210 588,69 Eur.  Priimti  228 pacientai,  iš  jų 70
unikalūs  (unikalus  pacientas  –  pirmą  kartą  apsilankęs  Stacionare).  Lyginant  su  2020  m.  paslaugų
suteikta 1 344 vnt. daugiau (29,49 proc.).

Cukrinio  diabeto  prevencijos  kabinete teikiamos  sergančiųjų  cukriniu  diabetu  slaugos
paslaugos: pirminė ir tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba, gydomasis pedikiūras bei
diabetinės pėdos priežiūra. Per 2021 m. šių paslaugų buvo suteikta 616 (116 paslaugų arba 15,85 proc.
mažiau nei 2020 m.). Bent 1 kartą slaugytojos diabetologės paslaugos buvo suteiktos 253 asmenims
(163 pacientais mažiau nei 2020 m.).

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvojoje reabilitacijos tarnyboje paslaugos teikiamos komandiniu
principu. Specialistų komandą sudaro: vaikų ligų gydytojas, kineziterapeutai, logoterapeutai, socialiniai
darbuotojai,  slaugytojai,  medicinos  psichologai,  ergoterapeutai.  Per  2021  m.  suteiktos  11  042
kompleksinės paslaugos (net 44,59 proc. daugiau nei 2020 m.), o priimtų pirminių pacientų padaugėjo
19,97 proc.

11 lentelė. Vaikų raidos sutrikimų ankstyvoji reabilitacija.

RODIKLIS 2021 m. 2020 m.
Pokytis 2021-2020 m.

vnt. proc.
Priimta pirminių vaikų 853 711 142 19,97 
Suteikta paslaugų 11 042 7 637 3 405 44,59 

II  lygio  rezultatų  apibendrinimas. Poliklinikoje  suteiktų  antrinio  lygio  paslaugų  statistika
parodo  21,73  proc.  didėjimą.  2020  m.  pandemijos  dėl  COVID-19  ligos  (koronaviruso  infekcijos)
iššūkiai,  padidėjęs susirgimų atvejų skaičius, Poliklinikoje išaugęs darbo krūvis (papildomai dirbant
Karščiavimo  klinikoje  ir  mobiliame  punkte)  ir  teisės  aktų  tvarka  apribotas  gydymo  paslaugų
prieinamumas  neigiamai  įtakojo  įprastą  įstaigos  darbo  ritmą  bei  ambulatorinių  asmens  sveikatos
priežiūros paslaugų teikimą.

Pajamos  per  2021  m.  už  antrinio  lygio  paslaugas  siekia  1998526  Eur  (iš  jų  gydytojų
konsultacijos – 1055804 Eur, stacionaro paslaugos – 740026 Eur, ambulatorinės reabilitacijos
paslaugos 16904 Eur), t. y. 9,63 proc. daugiau nei 2020 m. Lyginant su 2020 m., paslaugų suteikta
daugiau. Be to, nuo 2020 m. rugsėjo mėn. didėjo teikiamų paslaugų įkainis.

Specializuotas  odontologijos  skyrius.  Bendras  gydytojų  odontologų  konsultacijų  skaičius  
2021 m. didėjo 13,42 proc. (suteikta 4 637 konsultacijomis daugiau nei 2020 m.). Iš jų: I lygio gydytojų
odontologų konsultacijų skaičius didėjo 11,14 proc. (suteikta 3 424 konsultacijomis daugiau nei 2020
m.),  II  lygio  gydytojų  odontologų  konsultacijų  skaičius  didėjo  31,72  proc.  (suteikta  1  213
konsultacijomis daugiau nei 2020 m.).

Nuo 2021 m. ortodontiniai  aparatai  ir  breketų sistemos, kurie  iki  šiol  buvo apmokami kaip
asmens sveikatos priežiūros paslaugos, priskirti ortopedijos techninėms priemonėms. Dėl šių paslaugų
teikimo sudaryta sutartis su VLK.

Per 2021 m. už dantų protezavimo darbus gauta pajamų už 587501 Eur. Lyginant su 2020 m.,
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paslaugų suteikta 236694 Eur arba 68,47 proc. daugiau. 

12 lentelė. TLK lėšos.
Protezavimo darbai

Lėšų šaltinis 2021 m. Eur 2020 m. Eur
2021 - 2020 m. pokytis
Eur Proc.

TLK lėšos 467 582 254 235 213 347 83,92
Mokamos dantų protezavimo 
paslaugos

119 919 96 572 23 347 24,18

13 lentelė. Ortodontiniai aparatai (ortopedijos techninės priemonės) pagal VLK eilių valdymo sistemos
EVIS posistemę „Ortopedija“.

Ortodontiniai aparatai

Lėšų šaltinis 2021m. Eur 2020 m. Eur
2021 - 2020 m. pokytis

Eur/vnt. Proc.

VLK lėšos 25 346,90 20 282,31 5 064,59 24,97

VLK kompensuotų ortodontinių 
aparatų užsakymų skaičius

295 248 47 18,95

Laboratorija 

14 lentelė. Laboratorinių tyrimų apimtys 2020-2021 m.

RODIKLIS
Tyrimų skaičius, vnt. Pokytis 2021–2020 m.
2021 m. 2020 m. vnt. proc.

Hematologiniai tyrimai 36 578 30 581 5 997 19,61
Bendraklinikiniai tyrimai 18 649 15 884 2 765 17,41
Biocheminiai tyrimai 33 240 30 287 2 953 9,75
Serologiniai - imunologiniai 
tyrimai

2 053 1 702 351 20,62

Iš viso: 90 520 78 454 12 066 15,38

Įdiegta  kompiuterinė  įranga,  padedanti  integruoti  tyrimų  atsakymus  į  įstaigos  informacinę
sistemą ir palengvinanti apsikeitimą informacija E. sveikatos sistemoje.

Papildomų  finansavimo šaltinių  pritraukimas  1619412  Eur. Iš  jų  visuomenės  sveikatos
rėmimo specialiųjų programų vykdymą sudaro už „Ortodonto paslaugų prieinamumo didinimas Šiaulių
miesto  vaikams“  30  000  Eur  ir  „Vakcinacijos  svarba  užkrečiamųjų  ligų  valdyme“  5000  Eur;
savivaldybės  finansuojama  priemonė  „Pritraukti  gydytojus  specialistus  į  Šiaulių  miestą  ir  išlaikyti
jame“ 6864 Eur, darbuotojų pervesti 1,2 proc. – 8221 Eur, už mokamas paslaugas 931601 Eur, už
suteiktas paslaugas juridiniams asmenims 49207 Eur. ES ir valstybės biudžeto finansuojami projektai:
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„Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės prieinamumo gerinimas Šiaulių
mieste“ 58904 Eur, “Tęstinė lėtinėmis ligomis sergančiųjų pacientų sveikatos priežiūra” 45109 Eur,
Aplinkos  ministerijos  finansuojamas  projektas  „Atsinaujinančių  energijos  išteklių  panaudojimas
visuomeninės ir gyvenamosios paskirties pastatuose“ 43893 Eur. Iš valstybės biudžeto kompensuotos
padidėjusios  išlaidos  už  skiepijimą  378913  Eur,  kompensuotas  padidėjęs  darbo  užmokestis  dėl
COVID-19  ligos  (koronaviruso  infekcijos)  13704  Eur.  VLK  finansavimas  darbo  užmokesčio
padidinimui  dėl  COVID-19  ligos  (koronaviruso  infekcijos)  44434  Eur,  gauta  parama  iš  juridinių
asmenų dėl pandemijos 3562 Eur.

15 lentelė. Visuomenės sveikatos rėmimo specialiųjų programų vykdymas.

PROGRAMA 2021 m. Eur 2020 m. Eur
Ortodonto paslaugų prieinamumo didinimas Šiaulių miesto 
vaikams

30 000,00 30 000,00

Motinystės mokyklos paslaugoms teikti - 5 000,00
Vakcinacijos svarba užkrečiamųjų ligų valdyme 5 000,00 -
Iš viso 35 000,00 35 000,00

5. Visuomenės švietimas ir informavimas

Įgyvendinant vieną iš kokybės vadybos sistemos priemonių – visuomenės sveikatos švietimas,
Poliklinika veiklą organizavo trimis kryptimis:

1. Bendruomenių metams paminėti skirtų renginių organizavimas:
1.1.  2021  m.  vasario  mėn.  Odontologijos  centre  tradiciškai  vyko  burnos  vėžio  prevencijos

akcija. Pacientai buvo tikrinami nemokamai ir be siuntimų. Apie akciją paskelbta Sveikatos apsaugos
ministerijos,  Odontologų  rūmų  ir  Poliklinikos  interneto  svetainėse  ir  informaciniuose  stenduose.
Patikrinimui apsilankė 137 pacientai. Kai kuriems iš jų buvo nustatyti lėtinio periodontito, protezinio
stomatito, burnos kandidamikozės, pragulų dėl dantų protezų, gingivito, įtarta seilių liaukų akmenligė,
papilomos  atvejai,  sialoadenitai,  konstatuoti  „degančios“  burnos,  „degančio“  liežuvio  atvejai,
nemalonių burnos jutimų atvejai pacientams gydytiems ar gydomiems dėl gastroezofaginio refliukso.
Pagal indikacijas po patikrinimo pacientai buvo siunčiami specialistų konsultacijoms.

1.2. 2021 m. rugsėjo mėn. burnos higienistės vyko į Kompleksinius paslaugų namus dėl šių
namų gyventojų profilaktinio dantų patikrinimo. 

2. Informacinės medžiagos platinimas gyventojams:
Poliklinikos demonstruojami monitoriuose vaizdo klipai,  susiję su antikorupcine informacija.

Internetinėje svetainėje patalpintas Poliklinikos vadovo kreipimasis, korupcijos prevencija ir teisinio
poveikio  priemonės,  paciento  atmintinė,  STT atmintinė,  susidūrus  su  korupcija,  asmens  sveikatos
priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) darbuotojų, susidūrusių su galima korupcinio pobūdžio nusikalstama
veika, elgesio taisyklės, privačių interesų deklaravimo atmintinė, STT video medžiaga. Šiaulių miesto
savivaldybės tarybos 2018-12-20 sprendimu Nr. T-467 suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros
įstaigos vardas. 

3. Informacinių straipsnių sveikatos temomis publikavimas žiniasklaidos priemonėse:
Spausdinti  informaciniai  -  šviečiamieji  straipsniai  periodiniuose  leidiniuose  apie  narkotinių,

psichotropinių ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų prevenciją, sveiką mitybą ir mankštą, cukrinį diabetą
bei jo profilaktiką. Taip pat sukurti informaciniai filmai apie vaikų (0-18 m.) skiepijimą ir nuo COVID
- 19 ligos vakcinacijos svarbą, siekiant mažinti infekcijos plitimą ir jos suvaldymą. Reklaminiai filmai
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pastoviai  transliuojami  įstaigos  TV  ekranuose,  pateikti  Šiaulių  miesto  savivaldybės  visuomenės
sveikatos biurui platesniam viešinimui.

6. Pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygis

2021  m.  Poliklinikoje  atlikta  besilankančių  pacientų  apklausa „Ambulatorinių  asmens
sveikatos priežiūros paslaugų vertinimas“, kurioje dalyvavo 708 respondentai, iš jų: 440 (62,1 proc.)
moterų ir 247 (34,9 proc.) vyrai, 21 asmuo nenurodė lyties (3,0 proc.). Respondentų amžiaus vidurkis
50 m. Daugiau nei pusė respondentų (391 asmenys, 55,2 proc.) nurodė dirbantys, 152 asm. (21,5 proc.)
– pensininkai, likusieji 165 asm. (23,3 proc.) – bedarbiai, studentai arba atsakymo nepateikė. Gerai ir
labai gerai respondentai vertina 87,1 proc. registratūros darbą, 92,4 proc. slaugytojų darbą, 92,8 proc.
gydytojų darbą. Apie informacijos suteikimą ir tolimesnį gydymą vertino labai gerai ir gerai 89,4 proc.
respondentų.  Net  94,5  proc.  rekomenduotų  mūsų  įstaigą  draugams  ir  pažįstamiems.  94,8  proc.
apklaustųjų įstaigą vertina nuo 7 iki 10 balų. Pacientų pasitenkinimo Poliklinikos teikiamomis asmens
sveikatos priežiūros paslaugomis lygis 0,96 balo.

2021  m.  gautos  39  padėkos.  Pacientų  padėkos  skirtos  gydytojams  psichiatrams,  šeimos
gydytojams,  gydytojams  odontologams,  bendrosios  praktikos  ir  psichikos  sveikatos  slaugytojams,
skyrių  vedėjams,  fizinės  medicinos  ir  reabilitacijos  skyriaus  bei  Psichikos  dienos  stacionaro
darbuotojams.

Apibendrinant pacientų skundų tendencijas, 2021 m. Poliklinikoje gauti 7 skundai. Išnagrinėta
skunduose pateikta informacija, atlikti korekciniai veiksmai ir raštu atsakyta pareiškėjams. 3 skundai –
pagrįsti: 1 dėl dantų protezavimo ir 2 dėl šeimos gydytojų teikiamų paslaugų, žala nenustatyta. 

Pacientų pageidavimai sprendžiami pagal galiojančius teisės aktus, operatyviai, siekiant taikaus
sutarimo. Poliklinika, vykdydama Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo
įstatymo  27 str.,  nuo 2020 m.  nustatyta  nauja  ginčų sprendimo ir  žalos  atlyginimo  tvarka  į  VLK
atidarytą naują sąskaitą banke perveda įmoką. Jos dydis skaičiuojamas nuo praėjusių kalendorinių metų
ASPĮ  metinių  pajamų  už  asmens  sveikatos  priežiūros  paslaugų  teikimą.  Anksčiau  veikla  drausta
privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.

7. Kokybės vadybos sistemos tobulinimas

2019 m. rugpjūčio 7 d. Poliklinika  akredituota šeimos medicinos paslaugai. Akreditavimas
reiškia viešą pripažinimą, kad įvykdyti kokybės reikalavimai: įstaiga teikia kokybiškas paslaugas, jas
nuolat  gerina,  kuria  kokybės  kultūrą,  yra  konkurencinga  ir  gauna  finansines  paskatas.  Šeimos
medicinos  paslaugų  teikimas  mūsų  įstaigoje  atitinka  Nacionalinius  akreditavimo  standartus  šeimos
medicinos paslaugai.

Siekiant  racionalaus  valdymo  ir  kokybiško  paslaugų  teikimo,  2021  m.  papildyta  kokybės
vadybos  procedūra  –  KP  09  „Pacientų  ir  personalo  profilaktinių  skiepijimų  tvarka“  2  leidimas.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m spalio 19 d. įsakymu Nr. V-
946 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m gruodžio 10 d. įsakymo Nr. V-2877
redakcija)  Lietuvos higienos norma HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: Infekcijų
kontrolės reikalavimai”,  parengta ir atnaujinta VšĮ Šiaulių centro poliklinikos, Odontologijos centro
kokybės valdymo sistemos hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros tvarkos aprašai, valymo ir
dezinfekcijos planai.

Poliklinikos administracija įsipareigoja suteikti sveikatos priežiūros personalui tinkamas darbo
sąlygas, vykdyti medicininės įrangos atnaujinimą, diegti informacines technologijas, gerinti teikiamų
sveikatos priežiūros paslaugų administravimą, pripažinti darbuotojų nuopelnus ir skatinti juos tobulinti
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teikiamas  sveikatos  priežiūros  paslaugas,  kreipti  ypatingą  dėmesį  keliant  medicinos  personalo
kvalifikaciją, peržiūrėti kokybės politiką, kad ji nuolat išliktų tinkama.

Poliklinika yra šeimos gydytojų mokomoji rezidentūros bazė. Tęsiamas bendradarbiavimas su
Vilniaus  universitetu  ir  Lietuvos  sveikatos  mokslų universitetu  dėl  gydytojų rezidentų  rezidentūros
bazės miesto ir kaimo sąlygomis (Rėkyvos ambulatorijoje), su Vilniaus universiteto Šiaulių akademija
ir Šiaulių valstybine kolegija, Mykolo Romerio universitetu dėl studentų praktikos atlikimo įstaigoje.
2021 m. įgūdžius ir kompetencijas tobulino 7 kineziterapeutai, 12 bendrosios praktikos slaugytojų, 3
socialiniai  darbuotojai,1  masažuotojo  tęstinę  -  modulinę  mokymo  programą.  Viso  23  studentai.
Gydytojų odontologų padėjėjų ir burnos higienistų neturėjome.

Supažindinimui su įstaigos kokybės vadybos kryptimis bei žinių suteikimo tikslu personalui
buvo suorganizuoti išplėstiniai mokomieji susirinkimai: Stebėtojų taryba – 1, Aukščiausioji vadovybė –
2, Slaugos taryba – 3, Gydymo taryba – 3, Specialiųjų receptų tikrinimo komisijos – 4, Etikos komisija-
1.

2021 m. atlikta 12 Vidinio medicininio audito tyrimų pagal patvirtintą 2021 m. audito grupės
veiklos planą. Atliekant vidaus auditą, buvo tikrinami ir vertinami audituojamo padalinio ar skyriaus
veiklos procesai, jų atitikimas lokaliems ir norminiams teisės aktams bei sutartims. Auditas nagrinėjo 7
pacientų  skundus  –  trys  pagrįsti.  Auditų  metu  neatitiktys  neužfiksuotos,  pažeidimų  nerasta,  aktų
nesustatyta.

Tęsiantis pandemijai dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), atsižvelgiant į Sveikatos
apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės vadovo 2020-03-17 sprendimą
Nr. V-401 „Dėl tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19
ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimo tvarkos“, Šiaulių miesto
savivaldybės įsteigtame mobiliame punkte šalia Šiaulių arenos, adresu J. Jablonskio g. 16, Šiauliuose,
ir  toliau dirbo Poliklinikos  darbuotojai.  Taip pat  teiktos  ambulatorinės  asmens sveikatos  priežiūros
paslaugos  viršutinių  kvėpavimo  takų  infekcijos  simptomų  turintiems  pacientams  Karščiavimo
klinikoje,  adresu Vytauto g.  101, Šiauliuose.  Atskirti  karščiuojančių  nuo nekarščiuojančių  pacientų
srautai rentgeno bei kituose kabinetuose, išspręsti žmogiškųjų išteklių resursų klausimai, darbuotojai
aprūpinti  asmens apsaugos priemonėmis.  Taip  pat  atlikti  mokami ir  nemokami COVID -  19 ligos
antikūnių bei greitojo antigeno testai.

2021 m. tęstas 2020 m. pradėtas vakcinacijos nuo COVID - 19 ligos (koronaviruso infekcijos)
procesas,  vykdant  Sveikatos  apsaugos  ministro  2020-12-23  įsakymą  Nr.  V-3006  „Dėl  skiepijimo
valstybės biudžeto lėšomis įsigyjama COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina prioritetinių
asmenų grupių nustatymo”, nustatytos skiepijimo vakcina prioritetinių gyventojų grupių eilės, vykta į
namus pas turinčius specialiuosius poreikius ir judėjimo negalią bei senyvo amžiaus pacientus. Šiaulių
miesto  savivaldybės  administracijos  direktoriaus  2021-03-15  įsakymu  Nr.  A-315  „Dėl  gyventojų
skiepijimo Šiaulių miesto savivaldybės vakcinavimo centre” įsteigtame Šiaulių miesto vakcinavimo
centre  Poliklinika  buvo paskirta  skiepijimą  COVID -  19 ligos  vakcina  organizuojančia  įstaiga  VšĮ
“Pramogų  sala”  negyvenamose  patalpose.  Poliklinika  įpareigota  administruoti  ir  atsiskaityti  už
skiepijimo paslaugas su pradedančiomis skiepyti ASPĮ bei perduoti vakcinas, skiepijimui reikalingas
medicinos pagalbos priemones (prietaisus) COVID - 19 ligos, kai skiepijimas organizuojamas ASPĮ,
pasirašant  perdavimo  -  priėmimo  aktus.  Poliklinikos  IT  specialistams  buvo  pavesta  koordinuoti
Išankstinę pacientų registracijos informacinę sistemą (toliau – IPR IS), Ekstremalių situacijų valdymo
informacinės  sistemos -  ESVIS Myhybridlab  portalą.  Taip  pat  Poliklinika  organizavo skiepijimą ir
revakcinaciją prekybos centruose - Saulės mieste bei Brukline, skiepobuse, vykta į įmones.   

Tobulinant teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei prieinamumą, papildytas
bei atnaujintas ir Šiaulių miesto savivaldybei pristatytas 2022 - 2024 metams strateginis veiklos planas.
Jo tikslas  – efektyviau  ir  racionaliau  organizuoti  įstaigos  darbą,  atsižvelgiant  į  sveikatos  politikoje
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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  Sveikatos  apsaugos ministerijos  ir  struktūrinių  ES fondų plėtros
projektuose.

Įgyvendinant šį planą, aktualu tobulinti Poliklinikos teikiamų paslaugų spektrą, o tuo pačiu ir
teikiamų paslaugų geresnį prieinamumą.

III SKYRIUS 
PERSONALAS IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

Šiuo metu Poliklinikoje dirba 326 darbuotojai.
Iš jų gydytojų – 88: šeimos gydytojų - 25, vidaus ligų gydytojų – 2, vaikų ligų gydytojų – 2,

medicinos  gydytojų – 1,  chirurgų – 4,  gydytojų psichiatrų  – 6,  akušerių ginekologų – 3,  gydytojų
specialistų – 27 (1 – tikslinėse atostogose vaikui prižiūrėti), gydytojų odontologų – 18 (3 - tikslinėse
atostogose vaikui prižiūrėti). Per 2021 m. įdarbinome 1 vaikų ligų gydytoją, 1 gydytoją odontologą, 1
gydytoją echoskopuotoją, 1 medicinos gydytoją.

Slaugytojų  ir  odontologų  vidurinio  medicininio  personalo  –  171,  iš  jų  bendruomenės  ir
bendrosios praktikos slaugytojų – 80 (3 – tikslinėse atostogose vaikui prižiūrėti), psichikos sveikatos
slaugytojų – 7, sveikatos statistikių - 2, kineziterapeutų – 9 (2 - tikslinėse atostogose vaikui prižiūrėti),
ergoterapeučių  –  3  (1-  tikslinėse  atostogose  vaikui  prižiūrėti),  masažuotojų  -  1  ,  kineziterapeuto
padėjėjų  -  1,  medicinos  registratorių  –  11  (1  –  nėštumo  ir  gimdymo  atostogose,  1  –  tikslinėse
atostogose vaikui prižiūrėti), akušerių - 3, biomedicinos technologių - 4, radiologijos technologių - 6,
socialinių darbuotojų – 6 (1 - tikslinėse atostogose vaikui prižiūrėti), gydytojų odontologų padėjėjų -
30, burnos higienistų - 7, dantų technikų - 1

Ūkio reikalų tarnyboje  -  36 darbuotojai:  valytojos,  rūbininkės,  kiemsargiai  vairuotojai,  ūkio
reikalų tvarkytojai, elektrikas ir pan.

Kitas  personalas  –  31,  iš  jų:  medicinos  psichologų  –  8  (1  –  tikslinėse  atostogose  vaikui
prižiūrėti),  logoterapeutų - 3, meno terapeutas - 1, muzikos terapeutas - 1, direktorius,  direktoriaus
pavaduotoja valdymui, direktoriaus pavaduotoja medicinai,  vyriausioji buhalterė, vyriausioji slaugos
administratorė, viešųjų pirkimų vyriausioji specialistė, viešųjų pirkimų specialistės - 2, buhalterės - 2,
kasininkės - 4, biuro administratorė, kompiuterių tinklo administravimo specialistų – 3. 

Poliklinikos darbuotojų 2021 m. kvalifikacijos kėlimo sąnaudos sudarė 1810,00 Eur.
TLK nuo 2021 m. rugsėjo 16 d. skyrė papildomai sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti

203622  Eur.  Visos  lėšos  panaudotos  gydytojų,  slaugytojų  ir  sveikatos  priežiūros  specialistų  darbo
užmokesčio didinimui, t. y. 100 procentų.

Radiacinės  saugos  centras  rengė  seminarą  „Medicininių  procedūrų  pagrįstumas.  Šeimos
gydytojui  svarbūs  aspektai”.  Vyko vietiniai  mokymai  darbuotojams  „COVID – 19 –  pasiruošimas
darbui Karščiavimo klinikoje“.

2021 m. lapkričio 25 d. nuotoliniu būdu vyko seminaras „Psichologinis smurtas (mobingas)
viešajame sektoriuje”, kurį vedė Valstybinės darbo inspekcijos darbuotojų saugos ir sveikatos skyriaus
vyresnioji patarėja - vyriausioji darbo inspektorė Vesta Macė. Dalyvavo 110 darbuotojų. 

 2021 m. gruodžio mėn. asmens sveikatos priežiūros  specialistai,  prisiregistravę platformoje
emokymai.stt.lt  klausė  nuotoliniu  būdu  pasirinktus  mokymus  korupcijos  tematika.  108  darbuotojai
išklausę gavo sertifikatus.

IV SKYRIUS 
 INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA
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1. Informacinių technologijų vystymas

Įdiegtas skambučių srautų valdymo mechanizmas akivaizdžiai pagerino pacientams atsilieptų
skambučių procentą.  Iki  šiol  darbas yra stebimas,  analizuojamas skambučių srautų kiekis,  daromos
ataskaitos.

Veikia  IPR  IS  per  esveikata.lt  portalą.  Pacientai  gana  aktyviai  registruojasi  pas  gydytojus
specialistus.

Gerintas pacientų komunikacinis, organizacinis prieinamumas, tobulinamos medicininių formų
(E063,  E027-a)  išrašymo  galimybės  ir  apimtys.  Nuolat  atnaujinama  internetinė  svetainė  bei
informacijos  sklaida  Poliklinikos  interaktyviųjų  televizorių  (monitorių)  ekranuose.  Registratūroje
įrengtos 3 skaitmeninės informacinės lentos. Atnaujintas INXBASE vaistų suderinamumo tikrinimo
funkcionalumas Poliklinikos naudojamose IS: ŠRASPĮ IS ir MED.I.S. Pastarojoje sistemoje įsigytas
SMS papildomo funkcionalumo modulis COVID – 19 išankstinės pacientų registracijos suvaldymui.

Pradėta  dirbti  su  skiepų  Ekstremalių  situacijų  valdymo  informacinės  sistemos  portalu
Myhybridlab, apmokyti slaugytojai. Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje įdiegta nauja programa,
skirta darbo procesų ir pacientų srautų valdymui.

Įgyvendintas nuotolinis prisirašymas pas šeimos gydytoją per Elektroninius valdžios vartus.
Informacinių  sistemų  vystymas  Poliklinikos  gydytojams  suteikia  galimybes  operatyviau

pasirūpinti  paciento  sveikata  ir  siekti  vieno  iš  pagrindinių  Poliklinikos  tikslų  –  operatyvios  bei
efektyvios ir kokybiškos medicininės pagalbos teikimo.

2. Infrastruktūros ir medicininės įrangos atnaujinimas

Kuriant jaukią aplinką pacientams bei gerinant materialinę bazę darbuotojams, įstaigos lėšomis
tęsti infrastruktūros atnaujinimo darbai: 2021 m. perdažyti dviejų aukštų koridoriai, įrengtos 3 sandėlio
patalpos (0, IV ir pas odontologus). Odontologijos centro rentgene įrengta vaizdo stebėjimo sistema.
Varpo g. 9 esančiame padalinyje atliktas vėdinimo sistemos remontas, atnaujinti minkšti baldai. Taip
pat atliktas šilumos punktų vamzdynų izoliavimas, apsaugos sistemos ir praėjimo kontrolės įrengimo
darbai, 37 vnt. kondicionierių priežiūra.

Poliklinikos  lėšomis  įrengta  10  vnt.  kondicionierių,  medicininių  instrumentų  plovimo  –
dezinfekavimo  mašina,  10  vnt.  kompiuterių  su  standartine  įranga  ir  biuro  programa,  10  vnt.
kompiuterių monitorių, laukiamojo baldai, odontologo darbo vietos įranga 2 vnt., sterilizatorius.

Vykdant projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas Šiaulių
mieste“ atlikti lifto montavimo darbai bei nupirkti automobiliai (3 vnt.). Taip pat įsigyti chirurginiam
kabinetui 2 vnt. šviesos šaltinių, 30 vnt. otorinooftalmoskopų, 30 vnt. suaugusiųjų ir vaikų svarstyklių,
2 vnt. tonometrų akispūdžiui matuoti, 1 skaitmeninis oftalmoskopas, 2 vnt. ginekologinių kėdžių, 2 vnt.
akušerinių stetoskopų, gydytojų ir laukiamojo baldų. 

3. Investicinių projektų įgyvendinimas

2021  m.  toliau  vykdytas  projektas  „Pirminės  asmens  sveikatos  priežiūros  veiklos
efektyvumo didinimas Šiaulių mieste“.

Projekto  tikslas:  pagerinti  VšĮ  Šiaulių  centro  poliklinikos  ir  VšĮ  Dainų  pirminės  sveikatos
priežiūros  centro  teikiamų  pirminės  asmens  sveikatos  priežiūros  paslaugų  prieinamumą  ir  kokybę
tikslinėms gyventojų grupėms.

Tai  kompleksinis  projektas,  kuriame dalyvauja  dvi  didžiausios  Šiaulių  miesto savivaldybėje
veikiančios pirminės ASPĮ, teikiančios paslaugas pagal sutartis su TLK: VšĮ Šiaulių centro poliklinika
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ir VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras. Projektu sprendžiamos problemos – vaikų dantų
ėduonies  paplitimas,  didėjantis  vyresnio  amžiaus  asmenų  sveikatos  priežiūros  paslaugų  poreikis,
įskaitant paslaugas namuose, neįgaliesiems nepritaikyta fizinė infrastruktūra.

Įgyvendinant projektą lėšos investuojamos į burnos ligų diagnostikai ir gydymui skirtos naujos
odontologinės įrangos, šeimos gydytojų komandai  skirtos medicinos įrangos, kompiuterių įsigijimą,
gydytojų kabinetų aprūpinimą baldais, tikslinių transporto priemonių įsigijimą, patalpų remontą ir jų
pritaikymą neįgaliųjų poreikiams.

Nuo  2020  m.  vykdomas  projektas  „Priklausomybės  ligų  profilaktikos,  diagnostikos  ir
gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Šiaulių mieste“.

Projekto tikslas – padidinti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei socialinių paslaugų
prieinamumą ir kokybę asmenims, piktnaudžiaujantiems narkotinėmis ir kitomis psichoaktyviosiomis
medžiagomis ir priklausomiems nuo jų. Projekto įgyvendinimo metu bus teikiamos žemo slenksčio
paslaugos  siekiant  mažinti  narkotikų  vartojimą  bei  su  švirkščiamųjų  narkotikų  vartojimu  susijusią
neigiamą įtaką asmeniui ir visuomenei.

Žemo  slenksčio  paslaugų  kabinete,  asmenims,  nepasirengusiems  atsisakyti  švirkščiamųjų
narkotikų  vartojimo  bus  sudarytos  sąlygos  naudotis  žalos  mažinimo  paslaugomis  (švirkštų,  adatų
keitimas, tvarsliavos, dezinfekcijos priemonių dalijimas). Žemo slenksčio kabineto darbuotojai mokys
ir  motyvuos  paslaugų  gavėjus  atsisakyti  narkotikų  vartojimo,  bandys  įtraukti  į  reabilitacijos,
resocializacijos, metadono programas.

Įgyvendinamas  projektas  suteikia  galimybę  atskirties  grupės  asmenims  gauti  nemokamą
anoniminę sveikatos priežiūros, socialinę ir psichologinę pagalbą bei galimybę lengviau integruotis į
visuomenę.

Kaip  projekto  partneris  Poliklinika  toliau  dalyvauja  projekto  „Tęstinė  lėtinėmis  ligomis
sergančiųjų pacientų sveikatos priežiūra (TELELISPA)“ veikloje.

Projekto  tikslas:  pagerinti  asmens  sveikatos  priežiūros  paslaugų  kokybę  ir  prieinamumą
pacientams, sergantiems dviems ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis.

Poliklinika kaip partneris teikia pirminio ir antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas
poliligotiems pacientams, dalyvaus specialistų mokymuose, įstaigą pasieks medicininė įranga, skirta
nuotolinei   lėtinių  ligonių  priežiūrai  ir  informacijos  perdavimui.  Projekto  įgyvendinimo  metu  bus
parengta metodinė medžiaga,  kuri sudarys prielaidas pagerinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros
paslaugų  kokybę  ir  prieinamumą  poliligotiems  pacientams.  Modelio  vykdymo  metu  pacientams,
sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis ligomis koordinuotas ir savalaikes asmens sveikatos priežiūros
paslaugas  teiks  daugiadalykės  specialistų  komandos,  bus  vykdomos  nuotolinės  ir  tiesioginės
konsultacijos tiek pacientams, tiek ir asmens sveikatos priežiūros specialistams. Vyks mokymai asmens
sveikatos priežiūros specialistams ir administracijos darbuotojams. Mokymai orientuoti ne tik į modelio
pritaikymą ir organizavimą, bet ir į ligų valdymo metodus (prioritetas skiriamas dažniausioms lėtinių
ligų kombinacijoms ir kurių priežiūros kaštai yra didžiausi: cukrinis diabetas, kardiovaskulinės ligos,
lėtinė obstrukcinė liga, bronchinė astma, artrozės, neurologinės ir psichikos ligos), lėtinių neinfekcinių
ligų  priežiūros  protokolus  orientuotus  į  kiekvieno  įstaigos  komandos  nario  kompetencijas  ir  jų
tobulinimą.

2021 m. užbaigtas įgyvendinti investicinis projektas „Saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas
VšĮ Šiaulių centro poliklinikoje“. Ant Poliklinikos stogo įrengta ir pradėta eksplotuoti 93 Kwh saulės
fotovoltinė elektrinė, kuri leidžia sutaupyti iki pusės Poliklinikos suvartojamos elektros energijos bei
atitinkamai sumažina neigiamą poveikį aplinkai. Projektas 80 proc. buvo finansuojamas iš ES lėšų (75
331 Eur) ir 20 proc. (23 749 Eur) prisidedant Poliklinikai.

V SKYRIUS 
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FINANSINĖ INFORMACIJA

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

16 lentelė. Įstaigos pajamos pagal šaltinius ir jų panaudojimas pagal išlaidų rūšis.

Straipsniai
2021 m. 2020 m. 

Suma Proc. Suma Proc.

PAGRINDINĖS VEIKLOS 
PAJAMOS 11081372 100 8526729 100

Finansavimo pajamos:

Iš valstybės biudžeto 1764366 16 161373 2
Iš savivaldybių biudžetų 68848 1 45186 1

Iš ES, užsienio valstybių ir 
tarptautinių organizacijų lėšų 217363 2 83321 1

Iš kitų finansavimo šaltinių 236927 2 260536 3

Pajamos už suteiktas paslaugas
8793868

79
7976313 93

Kitos veiklos pajamos

PAGRINDINĖS VEIKLOS 
SĄNAUDOS 10619220 100 8309743 100

Darbo užmokesčio ir socialinio 
draudimo 7616533 72 6916904 83
Nusidėvėjimo ir amortizacijos 163368 2 133843 2
Komunalinių paslaugų ir ryšių 112153 2 96144 1
Komandiruočių 199 0 289 0
Transporto 16717 0 11774 0
Kvalifikacijos kėlimo 5638 0 6249 0
Patalpų remonto ir eksploatavimo 166911 2 180342 2
Sunaudotų atsargų 1957318 18 642596 8
Kitų paslaugų 579649 5 321602 4
Finansinės ir investicinės veiklos 
sąnaudos 734 0 1079 0
VEIKLOS REZULTATAS 462152 215907

2021  m.  pajamos  sudaro  11069988 Eur,  t.  y.  lyginant  su  2020  m.  padidėjo  29,83  proc.
Didžiausią pajamų dalį (7813661 Eur) sudaro pajamos už suteiktas paslaugas, apmokamas iš PSDF.
Ženkliai išaugo finansavimo pajamos. 2020 m. iš valstybės biudžeto finansuotos COVID-19 vakcinos,
įstaigos išlaidos, susijusios su vakcinavimu.

2021 m. sąnaudos,  lyginant  su 2020 m. padidėjo 2296600 Eur,  t.  y. 27,63 proc. Didžiausia
sąnaudų dalis tenka darbo užmokesčiui – 7616533 Eur. Išaugo sunaudotų atsargų sąnaudos. Didėjimą
lėmė vakcinavimas nuo COVID-19 ligos. Per metus sunaudota COVID-19 skiepų už 1335142 Eur.

Vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro 2021 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-2095 buvo
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pakeista  sveikatos  priežiūros  paslaugų  apmokėjimo  balo  vertė.  Todėl  2021  m.  buvo  padidinta
Poliklinikos teikiamų paslaugų sutartinė suma 203622 Eur. Padidintos pajamos buvo skirtos asmens
sveikatos priežiūros darbuotojų darbo užmokesčiui didinti.

Draudimui išleista: turto, pastatų – 2757 Eur, transporto – 3879 Eur.
Nustatyta nauja ginčų sprendimo ir žalos atlyginimo tvarka - į VLK atidarytą naują sąskaitą

banke pervesta 15953 Eur įmoka.
Skolos tiekėjams sudaro 55871 Eur - tai už gruodžio mėn. gautas paslaugas ir prekes. Su darbo

santykiais  susiję  įsipareigojimai  939 Eur  – išskaičiuotos  iš  darbuotojų  sumos  pagal  vykdomuosius
raštus, gydytojų ir slaugos darbuotojų sąjungoms, kurios pervestos 2022 m. sausio mėn. Sukauptos
mokėtinos sumos (atostogų ir kompensacijų ) sudaro 1006748 Eur.

Gautinos sumos – 804743 Eur, didžiausią dalį sudaro Šiaulių TLK skola 723540 Eur už 2021m.
gruodžio mėn. Sukauptos pajamos 70940 Eur.

Įstaigos kritinis likvidumo rodiklis 2,13.

2. Informacija apie įstaigos įsigytą ir perleistą turtą

17 lentelė. Ilgalaikis turto įsigijimas pagal turto grupes ir įsigijimo šaltinius 2021–2020 m.

Laikotarpis 2021 m. 2020 m.

Ilgalaikio turto grupė Iš PSDF
Iš

finansavimo
lėšų

Iš viso
Iš

PSDF

Iš
finansavimo

lėšų
Iš viso

Įsigytas ilgalaikis 
turtas, iš jo:

97772 181303 279075 137386 48214 185600

Nematerialus turtas 4418 4418
Medicinos ir kita 
įranga

86336 105113 191449 93890 48214 142104

Kompiuterinė įranga 7018 7018 11640 11640
Baldai ir biuro įranga 6000 6000
Transporto 
priemonės

70190 70190

Kitas ilgalaikis turtas 31856

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.

4. 2021 m. Poliklinikos valdymo išlaidos
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18 lentelė. 2021 m. Poliklinikos valdymo išlaidos.

Sąnaudos 2021 m. (suma, Eur) Proc.

Viso sąnaudos 10619220

Viso su valdymu susijusios sąnaudos 207191 1,95

Darbo užmokestis 187962 1,77
Socialinis draudimas 3327 0,03
Atostogų atidėjiniai su soc. draudimu 15352 0,14
Komandiruočių sąnaudos 15
Ryšio sąnaudos 535 0,01

2021  m.  valdymo  išlaidas  sudarė:  įstaigos  vadovo,  pavaduotojų  ir  vyriausiojo  buhalterio
tiesioginės ir netiesioginės išlaidos.

VI SKYRIUS 
ATEINANČIAIS METAIS PLANUOJAMOS VEIKLOS GAIRĖS

Planuojame  atlikti  Odontologijos  centro  išorinių  sienų  renovaciją,  apšildant  ir  išlaikant
architektūrinį savitumą, bei pakeisti likusius septynis medinius langus plastikiniais. Taip pat suplanuoti
Odontologijos centro II aukšto lubų ir palėpės apšiltinimo darbai, I a. koridoriaus grindų einamasis
remontas.  Kabinetuose įrengti  15 kondicionierių ir užtikrinti  jų profilaktiką.  Pakeisti  nulinio aukšto
laukiamojo baldus.

Tęsti  pradėtus  kompiuterinės  ir  serverinės  įrangos atnaujinimo darbus,  atnaujinti  20-30 vnt.
kompiuterizuotų darbo vietų,  multifunkcinių įrenginių,  įdiegti  saugaus nuotolinio serverio paslaugą,
tęsti ir tobulinti IPR IS per esveikata.lt portalą. Užtikrinti nuolatinį elektroninių medicininių dokumentų
teikimą į ESPB IS.

2021-2022 m. su partneriais įgyvendinant ES projektą „Tęstinė lėtinėmis ligomis sergančiųjų
pacientų sveikatos priežiūra (TELELISPA)“ planuojame įsigyti medicininės įrangos šeimos gydytojo
išplėstinei  veiklai:  skaitmeninis  oftalmoskopas,  skaitmeninis  dermatoskopas,  bekontaktis  akių
tonometras,  skaitmeninis  spirometras,  automatinis  prietaisas  kulkšnies  žąsto  indekso  matavimui  ir
nuolatiniam  kraujospūdžio  monitoravimui,  širdies  ritmo  stebėsenai  ir  pan.,  padedanti  perduoti
skaitmeninius vaizdus ir duomenis nutolusiems gydytojams konsultantams, nesiunčiant pačio paciento. 

Monitoruosime  pagal  investicinį  projektą  „Saulės  elektrinės  įrengimas  VšĮ  Šiaulių  centro
poliklinikoje, Vytauto g. 101, Šiauliuose“ pradėtą eksploatuoti saulės fotovoltinę elektrinę.

Įgyvendindami  Sveikatos  apsaugos  ministerijos  sveikatos  priežiūros  įstaigų  tinklo,  grįsto
kompetencijos  centrų  ir  bendradarbiavimo  modeliu,  vystymą,  planuojame  organizuoti  dienos
chirurgijos  centro  paslaugas,  įsigyjant  tam reikalingą  įrangą,  pritaikyti  esamas  patalpas  ir  įdarbinti
specialistus.  Tęsti  pradėtas  projektines  veiklas,  siekiant  geresnių  kiekybinių  ir  kokybinių  rodiklių,
užtikrinant  onkologinių  susirgimų prevenciją,  planuojame įdiegti  kolonoskopinius  ir  ginekologinius
kolposkopinius tyrimus.

__________________


