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PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės tarybos
2016 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. T-205
VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
2015 M. VEIKLOS ATASKAITA
1. Įstaigos veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai
Viešoji įstaiga Dainų pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Dainų PSPC) pagal
Sveikatos priežiūros įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos
sistemos iš Šiaulių miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne
pelno siekianti įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su Šiaulių teritorine
ligonių kasa ir kitais užsakovais.
Veiklos sritis: medicininės ir odontologinės praktikos veikla (kodas 86.2).
Įstaiga savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Sveikatos priežiūros
įstaigų, Viešųjų įstaigų, Sveikatos draudimo ir kt. įstatymais bei teisės aktais, o taip pat įstatais.
Dainų PSPC įstatai patvirtinti 2015 m. spalio 29 d. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimu
Nr. T-287. Įstaiga įregistruota Valstybės įmonės Registrų centro Šiaulių filiale 2004 m. lapkričio
mėn. 25 dieną, kodas (identifikavimo numeris) 145371299. Įstaigos buveinė yra Aido g. 18,
Šiauliai. 2004 m. kovo 12 d. įstaigai suteiktas paramos gavėjo statusas.
Įstaiga yra juridinis asmuo, ne pelno siekianti viešoji įstaiga, turinti ūkinį, finansinį,
organizacinį ir teisinį savarankiškumą, savo antspaudą, sąskaitas banke. Įstaiga yra ribotos turtinės
atsakomybės. Įstaigos veikla neterminuota, ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais.
Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų
sergamumą, kokybiškai bei kvalifikuotai teikti medicinos paslaugas. Siekiant įvykdyti veiklos
tikslus, įstaiga teikia pirminio lygio paslaugas prisirašiusiems draustiems asmenims, antrinio lygio
ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas: rentgenologo, echoskopuotojo, fizinės
medicinos reabilitacijos gydytojo, bei vaikų vystymosi sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos dienos
stacionaro paslaugas visiems pietinio miesto rajono gyventojams.
Įstaigos misija – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, teikiant
kokybiškas, saugias ir prieinamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančias pacientų,
darbuotojų ir kitų suinteresuotų šalių poreikius ir lūkesčius, kuo racionaliau panaudojant ir
paskirstant žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius.
Įstaigos vizija - tapti konkurencinga, modernia asmens sveikatos priežiūros įstaiga,
teikiančia kokybiškas ir saugias ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančias
šiuolaikines diagnostikos ir gydymo galimybes, kurių efektyvumas pagrįstas mokslo įrodymais.
Įstaiga licencijuota:
1. Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros tarnybos prie Sveikatos apsaugos
ministerijos - 1999-12-30 Asmens sveikatos priežiūros licencija Nr. 1243 (patikslinta 2013-08-02).
2. Radiacinės saugos centro – 2001-04-03 Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės
šaltiniais licencija Nr. 0541.
3. Odontologų rūmų – 2007-01-16 Odontologinės priežiūros (pagalbos) licencija Nr. 0931.
Paslaugas teikiantys specialistai turi visas darbui reikalingas licencijas bei pažymėjimus.
Siekiant teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas inicijuojamas kokybės vadybos
sistemos įdiegimas (pagal LST EN ISO 9001 standartus): ruošiamos naujos procedūros ir
atnaujinamos anksčiau parengtos.
Pacientų pasitenkinimas įstaigos teikiamomis paslaugomis išreikštas padėkomis. Per 2015
m. gautos 4 padėkos raštu. Pagristų skundų nebuvo gauta.
Įstaigos veiklos rezultatas už 2015 metus yra teigiamas: 19753,28 EUR pelnas, nuo
veiklos pradžios sukauptas pelnas 228860 EUR.
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Pradelstų ir laiku nesumokėtų mokesčių įstaiga neturi, nes sumoka jos mokesčių
administravimo įstatymo nustatytais terminais. Skolos tiekėjams sudaro 9462 Eur tik tai už 2015 m.
gruodžio mėn. gautas paslaugas ir prekes. Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai (97378 Eur soc.
draudimui) irgi tik už 2015 m. gruodžio mėn. ir viskas apmokėta 2016 m. sausio mėn. Sukauptos
mokėtinos sumos (atostogų) sudaro 113689 Eur. Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai - 164 Eur
teritorinei ligonių kasai už kompensuojamų vaistų receptų knygutės.
Iš viso įstaigos įsipareigojimai sudaro 220693 EUR, skolos rodiklio koeficientas 201512-31 lygus 0,44.
Iš 149902 Eur gautinų sumų didžiausią dalį 148655 Eur (99,2 %) sudaro Šiaulių
teritorinės ligonių kasos skola už 2015 m. gruodžio mėn. atliktas paslaugas.
2. Įstaigos savininkai
Dainų PSPC yra iš Šiaulių miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji ne pelno
siekianti įstaiga. Savininkų kapitalą sudaro 1997 metais įsteigiant įstaigą Šiaulių miesto tarybos
perduotas trumpalaikis turtas. Nuo tuo laiko steigėjo įnašas nesikeitė ir 2015 m. gruodžio 31 d.
sudaro 31548,33 Eur.
3. Gautos lėšos ir jų šaltiniai
Visos 2015 metų pajamos sudarė 2703224,18 Eur. Pagrindinės veiklos pajamos (be
finansavimo) 2635005,88 EUR.
Didžiausią dalį pagrindinės veiklos pajamų (94,7 %) sudaro pajamos už teikiamas
medicinos paslaugas pagal iš anksto pasirašytas sutartis su Šiaulių teritorine ligonių kasa. Dalis
pajamų (5,3 %) gaunama už medicinos paslaugas, apmokamas atskirų fizinių bei juridinių asmenų.
Be pagrindinės veiklos Dainų PSPC ataskaitiniais metais dalyvavo vykdant programas, kurios buvo
finansuojamos iš valstybės biudžetų fondų ir iš kitų šaltinių.
Pagrindinės 2015 metų pajamos:
1. pajamos už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas, kurias apmoka Šiaulių teritorinė
ligonių kasa iš PSDF lėšų - 2497009 EUR;
2. pajamos už suteiktas medicinos paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai
asmenys – 134251 EUR;
3. pajamos už suteiktas medicinos paslaugas kitoms gydymo įstaigoms – 3364 Eur;
4. įvairios kitos pajamos – 382 Eur.
Finansinės ir investicinės veiklos pajamas (sudaro palūkanos už banke laikomus
pinigus) – 494 Eur.
Finansavimo pajamos, t. y. panaudota dalis iš kitų šaltinių gautų lėšų sudarė 67724 Eur ,
tame skaičiuje skirtų nepiniginiam turtui įsigyti - 67255 Eur ir 469 Eur kitoms išlaidoms
kompensuoti. Iš jų:
1. panaudotos Valstybės lėšos informacinei sistemai Euro įvedimui pritaikyti – 469 Eur;
2. panaudota iš Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro nemokamai gauta vakcina – 64712 Eur;
3. panaudota iš KDĮ nemokamai gautas imunoglobulinas – 1101 Eur;
4. panaudota iš VLK nemokamai gauta vakcina Vaxigrip – 955 Eur;
5. panaudoti iš kitų šaltinių (ŠVSC) nemokamai gauti medikamentai – 486 Eur
.
4. Informacija apie įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą
Įstaiga paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną neturėjo sutarčių, pasirašytų dėl ilgalaikio
turto įsigijimo ateityje. Per 2015 metus įsigyta materialiojo ilgalaikio turto už 13213 Eur, tame
skaičiuje:
1. medicinos įranga – dezinfekavimo-plovimo mašina už 8947 Eur;
2. kompiuterinė įranga už 4266 Eur.
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Ilgalaikio turto nusidėvėjimas per metus sudarė 17591 Eur ir 2015-12-31 ilgalaikio turto
pradinė vertė lygi 322359 Eur, likutinė vertė – 268663 Eur.
5. Sąnaudos
Visos sąnaudos per ataskaitinį laikotarpį sudarė 2683470,90 Eur. Iš jų didžiausią dalį
sąnaudų struktūroje sudaro:
1. darbo užmokesčio sąnaudos – 1761820 Eur (65,7 %, patvirtinta iki 68 %);
2. socialinio draudimo įnašų sąnaudos – 543431 Eur (20,2 %);
3. įmokos į garantinį fondą – 3502 Eur (0,13 %);
4. medikamentų sąnaudos – 184487 Eur (6,9 %) , iš jų kompensuotų (finansuojamų)
medikamentų sąnaudos – 67255 Eur (2,5 %);
5. kitų medžiagų ir mažaverčio inventoriaus sąnaudos – 19209 Eur (0,72 %);
6. nurašytų sumų sąnaudos – 288 Eur (0,01 %);
7. nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos – 17591 Eur (0,65 %);
8. komunalinių ir ryšių paslaugos – 30306 Eur (1,13 % );
9. komandiruočių – 487 Eur (0,02 % );
10. transporto – 7485 Eur (0,28 %);
11. kvalifikacijos kėlimo – 3661 Eur ( 0,14 %);
12. paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos iš viso – 46313 Eur (1,73 %), iš jų:
12.1. pastatų – 26166 Eur (0,98 % );
12.2. medicinos įrangos aptarnavimas, patikra – 18358 Eur (0,68 %);
12.3. kompiuterinės įrangos remonto ir eksploatacijos sąnaudos – 1741 Eur (0,07 %);
12.4. kitos įrangos ir baldų remonto ir eksploatacijos sąnaudos – 48 Eur (0,002 %);
13. kitų paslaugų sąnaudos – 53251 Eur (1,98 %), tame skaičiuje:
13.1. laboratorinių ir kitų tyrimų, paslaugų už įstaigos ribų – 41759 Eur (1,56 %);
13.2. kompiuterinės informacijos aptarnavimo sąnaudos – 1362 Eur;
13.3. apsaugos paslaugų sąnaudos – 823 Eur;
13.4. skalbimo paslaugų – 1127 Eur;
13.5. spaudos, reklamos sąnaudos – 514 Eur;
13.6. atliekų tvarkymo, utilizavimo, dezinfekcijos paslaugų – 5313 Eur;
13.7. banko paslaugų sąnaudos – 18 Eur;
13.8. įvairių pastovių paslaugų – 2336 Eur.
14. kitos sąnaudos – 11688 Eur (0,44 %) , tame skaičiuje:
14.1. civilinės atsakomybės draudimo sąnaudos – 4080 Eur;
14.2. kitos įvairios veiklos sąnaudos – 7608 Eur.
6. Darbuotojų skaičius ir kaitos rodiklis
Ataskaitinio laikotarpio pradžioje įstaigoje dirbo 172 žmonės, (iš jų atleista 17 žmonių, 11
žmonių priimta ), metų pabaigoje dirbo 166 žmonės. Darbuotojų kaitos rodiklis lygus 3,5 % .
Vidutinis 2015 m. darbuotojų skaičius - 170 žmonių.
7. Valdymo išlaidos
Įstaigos tiesioginių sąnaudų valdymo išlaidoms dalis - 98763 Eur, t.y. 4 % , tame
skaičiuje:
darbo užmokesčio - 74383 Eur;
socialinio draudimo - 23016 Eur;
garantinio fondo įmokos - 149 Eur;
kvalifikacijos kėlimo ir komandiruotės sąnaudos - 1098 Eur;
ryšių sąnaudos - 117 Eur .
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8. Įstaigos vadovas
Dainų PSPC direktorius Pranas Andruškevičius vykdo įstatuose, pareigybės aprašyme
numatytus uždavinius, organizuoja įstaigos veiklą. Aktyviai dalyvauja pagal panaudos sutartį iš
savivaldybės gautų pastatų pagerinimo, remonto ir priežiūros veikloje, organizuoja aprūpinimą
įstaigos veiklai reikalinga įranga. Vadovo atlyginimas nustatytas vadovaujantis Sveikatos priežiūros
įstaigų įstatymo 15` straipsniu. 2015 m. išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms išmokoms
(soc. draudimui, garantiniam fondui, kvalifikacijos kėlimui, ryšio paslaugoms ir kt.) sudarė 26058
Eur. Per paskutinius 5 metus vadovas kėlė kvalifikaciją (52 val.) sekančiuose kursuose:
1. 2011-06-10 „Sveikatos priežiūros aktualijos“ 4 val.;
2. 2013-11-27 „Darbo laiko ir darbo užmokesčio sąlygų nustatymas ir apskaita“ 6 val.;
3. 2014-10-20 „Žalos pacientų sveikatai atlyginimo be kaltės koncepcija: pacientų saugos
kultūros link“ 6 val.;
4. 2015-10-09 „Lietuvos sveikatos sistemos plėtra“ 36 val.
9. Išlaidos su dalininku susijusiems asmenims ir kolegialių organų nariams
2015 metus išlaidų išmokoms su įstaigos dalininkų susijusiems asmenims ir kolegialių
organų nariams įstaiga neturėjo.
10. Kokybės vadybos sistema
Įstaigos kokybės vadybos sistemos diegimo ir vystymo tikslas – teikti kvalifikuotas,
saugias, kokybiškas ir savalaikes pirmines ir antrines ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas,
atitinkančias pacientų lūkesčius, analizuojant teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę,
pacientų ir personalo teikiamus pasiūlymus, pastabas, skundus. Įstaigos administracija įsipareigoja
suteikti darbuotojams palankias ir saugias darbo sąlygas, vykdyti medicininės įrangos atnaujinimą,
diegti informacines technologijas, gerinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų administravimą,
tobulinti sveikatos priežiūros darbuotojų kvalifikaciją, gerinti kokybės politiką, reguliariai vykdyti
vertinimo kriterijų ir rodiklių analizę.
Dainų PSPC kokybės sistema dokumentuojama nuo 1999-12-07 patvirtintame Kokybės
vadove, kurį sudaro Kokybės politika, kokybės tikslas ir uždaviniai, atliekamos organizacinės ir
klinikinės procedūros, leidžiančios teikti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas. 2015 m.
naudota 21 organizacinė ir klinikinė procedūra, 19 laboratorijos atliekamų tyrimų metodikų.
Siekdami geriausių ir optimaliausių sveikatos priežiūros sąlygų pacientams ir darbuotojams
Kokybės vadovas nuolat atnaujinamas. Reguliariai analizuojami kokybės sistemos rezultatai per
gydytojų ir slaugytojų susirinkimus. 2015 metais patobulintas ir atnaujintas Registratūros darbo
proceso valdymas (KSP Nr. 001), patvirtinta nauja Darbo užmokesčio nustatymo tvarka (KSP Nr.
004), įsigaliojusi nuo 2016-01-02.
Įstaigos administracija savo veiklą strategiškai planuoja, tuo tikslu sukurtas įstaigos
strateginis veiklos planas 2015-2017 metams. Strateginio veiklos plano tikslas - efektyviau
organizuoti įstaigos darbą, atitinkamai pasirinkti ir įgyvendinti veiklos prioritetus, atsižvelgiant į
valstybės prioritetus, racionaliau naudoti finansinius ir materialiuosius išteklius. Įgyvendinant šį
planą svarbu tobulinti Kokybės sistemos vadybą, o tuo pačiu ir teikiamų paslaugų kokybę, siekiant
geresnio jų prieinamumo.
11. Prioritetinių paslaugų teikimo dinamika
Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš PSDF lėšų, sąrašą bei šių paslaugų
teikimo tvarką nustato galiojantys teisės aktai. Įstaiga sutartyje su Šiaulių TLK susitaria dėl
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paslaugų nomenklatūros, jų teikimo ir kokybės gerinimo sąlygų, kiekio, sutartinės sumos,
apmokėjimo sąlygų. Įstaigoje teikiamos:
1. pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos: šeimos gydytojo (BPG), apylinkės
terapeuto, pediatro, akušerio-ginekologo, chirurgo, gydytojo odontologo, psichiatro, psichologo,
socialinio darbuotojo paslaugos bei slaugos paslaugos namuose (psichikos sveikatos slaugytojos
paslauga namuose);
2. antrinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos: radiologo,
echoskopuotojo, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo bei dienos stacionaro paslaugos - vaikų
vystymosi sutrikimų intensyviosios reabilitacijos.
Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų poreikį atspindi
augantis konsultacijų skaičius ligų diagnostikai: atlikta paslaugų už 547645 Eur (2014 m.- 524353
Eur), t.y. 23292 Eur (4,4 %) daugiau, nei 2014 m.
Ankstyvosios reabilitacijos paslaugų atlikta už 153302 Eur (2014 m. – 146333 Eur), t.y.
6969 Eur (4,8 %) daugiau, nei 2014 m.
1 lentelė. Pagrindiniai veiklos rodikliai.
Rodiklis
Prie poliklinikos prisirašiusiųjų asmenų skaičius iš jų:
Prisirašiusių (soc. draustų)
Prisirašiusių (nedraustų) skaičius
vaikų ir paauglių
suaugusiųjų
Psichikos sveikatos centro aptarnaujamų asmenų skaičius
Gimė naujagimių
Mirė
Apsilankymai pas I lygio gydytojus
Suaugusiųjų apsilankymai dėl ligos
Vaikų apsilankymai dėl ligos
Skatinamosios paslaugos
Slaugos paslaugos namuose
Apsilankymai pas II lygio specialistus

2015 m.

2014 m.

28439
26191
2248
7193
21246
62701
389
248
198938
72884
43694
51188
2311
47120

29193
26642
2551
7370
21823
62888
387
216
210033
105513
44097
37780
2280
46636

Pokytis 2015-2014 m.
vnt.

proc.

-754
-451
-303
-127
-577
-187
2
32
-11095
-32629
-403
13408
31
484

-2,58
-1,69
-11,8
-1,72
-2,64
-0,29
0,1
1,48
-5,28
-3,09
-0,91
35,5
1,4
1,01

Stebimas prisirašiusiųjų skaičiaus mažėjimas lyginant su praėjusiu laikotarpiu (sumažėjo
prisirašiusiųjų soc. draustų 451 gyventoju). Manome, kad to priežastys bendra migracijos problema
Lietuvoje, demografiniai veiksniai: 2015 m. mirė 248 pacientai (32 daugiau nei 2014 m.), gimė 389
naujagimiai (2 daugiau nei 2014 m.).
2 lentelė. Apsilankymų pas I-o lygio gydytojus dinamika.
I lygio gydytojai
Šeimos gydytojai
Vidaus ligų gydytojai
Vaikų ligų gydytojai
Akušeriai-ginekologai
Chirurgai
Psichiatrai
Odontologai
Iš viso

Apsilankymai
2015 m.
2014 m.
110530
111808
12016
15950
17249
19586
9182
10044
13492
12621
13443
13848
23026
26176
198938
210033

Pokytis 2015-2014 m.
vnt.
proc.
-1278
-1,14
-3934
-24,66
-2337
-11,93
-862
-8,58
871
6,9
-405
-2,92
-3150
-12,0
-11095
-5,28

Bendras apsilankymų skaičius pas I lygio gydytojus, išskyrus gydytojus chirurgus
sumažėjo 5 proc., t.y. 11095 vnt. dėl prisirašiusiųjų sumažėjimo. Tačiau stipriai išplėstas
skatinamųjų paslaugų teikimas aptarnaujantiems gyventojams, lyginant su 2014 m. išaugo 35,5
proc. (13408 paslaugomis). Mažėjantis apsilankymų skaičius atspindi turimos kompetencijos
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panaudojimą, gydytojo funkcijų plėtrą (išplėstas skatinamųjų paslaugų spektras). Prieinamumas pas
I lygio gydytojus išlaikytas nepakitęs – laukimo eilės 0 iki 3 dienų.
Ansktyvoje piktybinių navikų stadijoje diagnozuota 7 atvejai, 1 atveju mažiau nei 2014
metais.
Slaugos paslaugų namuose gavėjų skaičius sumažėjo, bet paslaugų atlikta 2311 vnt. už
22883 Eur, t.y. 31 vnt. daugiau, nei 2014 m.
Įstaigoje taip pat vykdoma neinfekcinių ligų profilaktika ir kontrolė: cukrinio diabeto
profilaktika, glaukomos ankstyva diagnostika, akispūdžio matavimai pacientams virš 40 m.
Papildomai teikiamos sutartyje su TLK apibrėžtoms asmenų grupėms skatinamosios ir
prevencinių priemonių programų paslaugos.
3 lentelė. Prevencinių priemonių programos paslaugos.
Prevencinė programa

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencija
Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio
Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų
didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencija
Priešinės liaukos ankstyvoji diagnostika
Storosios žarnos vėžio ankstyvoji diagnostika
Vaikų dantų dengimo silantinėmis medžiagomis
Iš viso

Paslaugos
2015 m.
Vnt.
Eur
2907
7383
919
3443
2626
39808
1046
2372
1678
11548

12707
18224
11763
93328

Paslaugos

5875
3421
36779

Pokytis 2015 2014 m.
Eur
Proc.
1508
25,6
22
0,6
3029
8,2

10650
19248
15093
91066

2057
-1024
-3330
2262

2014 m.
Eur

19,3
-5,3
-22,1
2,5

Skatinamosios paslaugos: protrombino laiko nustatymas, ankstyvoji piktybinių navikų
diagnostika, neįgaliųjų priežiūra, fiziologinio nėštumo priežiūra, naujagimių priežiūra, 1-12 mėn.
vaikų priežiūra, imunoprofilaktika vaikams, moksleivių paruošimas mokyklai, glikozilinto
hemoglobino nustatymas, nėščiosios specifiniai kraujo ir šlapimo tyrimai ir kt.
Iš viso 2015 metais atlikta 51188 vnt. skatinamųjų paslaugų už 163153 EUR, t.y. 19,7 %
daugiau, nei 2014 metais (37780 vnt./136235 Eur), nors skatinamųjų paslaugų apmokėjimas
ribojamas pagal TLK planą.
Bendra suma atliktų prevencinių ir skatinamųjų paslaugų sudarė 256481 Eur, t.y.
padaugėjo, palyginus su 2014 m. 12,8 %.
Tikslas gerinti paslaugų prieinamumą ir plėtoti skatinamųjų paslaugų vykdymą orientuotą
į gyventojų poreikius yra pasiektas.
12. Informacinių technologijų diegimas
Įstaigoje įdiegta bendra su TLK privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema
,,SVEIDRA“ („APAP“ ir „PRAP“). Šios programos dėka vykdoma pacientų prisirašymo prie
įstaigos registracija, apskaitomas visų atliktų paslaugų kiekis pagal visą nomenklatūrą, ši
informacija susisteminta įvairių ataskaitų formavimui.
Psichikos sveikatos priežiūros paslaugų apskaitai papildomai naudojama kompiuterinė
programa ,,Pacientas-2“.
Darbo laiko apskaitai naudojama „Tabelio (grafikų) apskaitos programa“ ir „Personalo“
modulis. Šių programų dėka vykdoma ir darbo krūvio apskaita.
Įstaigoje visi gydytojai aprūpinti kompiuteriais. Įdiegta ir pastoviai naudojama
informacinė sistema, leidžianti kontroliuoti nemokamai teikiamas prevencinės priežiūros paslaugas.
Jų dėka gaunama informacija pagal pacientų amžių, indikacijas, o šie duomenys padeda plėsti
prevencinių programų apimtį. Tai atsispindi paslaugų programų vykdymo rezultate. Informacinės
technologijos padeda ryšiams su kitomis II ir III lygio paslaugas teikiančiomis gydymo įstaigomis,
pacientų registracijai tolimesniam gydymui.
Įdiegta išankstinė pacientų registracijos sistema portale „sergu.lt“.

7
Kompiuterizuotas kardiografo taikymas. Gydytojams suteikta galimybė išrašyti
elektroninius nedarbingumo pažymėjimus. Ruošiamasi įdiegti elektroninių receptų išrašymą.
Įstaigos interneto svetainė pastoviai tobulinama ir papildoma naujais duomenimis.
Atidarius svetainės pirmą puslapį galima patikrinti savo draustumą privalomuoju sveikatos
draudimu. Svetainėje patalpinta informacija apie įstaigos veiklą, teikiamas paslaugas, o taip pat
finansinių ataskaitų rinkinių informacija pagal VSAFAS reikalavimus.
Buhalterinei apskaitai įstaigoje naudojama kompiuterinė programa ,,Būtent“ su
papildomai įsigytu „Personalo“ moduliu. 2015 m. įsigytas „Būtent“ programos 9.3 versijos
atnaujinimas įvedus valiutą Eur.
Visos išvardintos informacinės technologijos padeda teikti kokybiškas paslaugas, gerinti jų
prieinamumą.
13. Kovos su korupcija priemonės
Dainų PSPC veikia nuolatinė Korupcijos prevencijos komisija, sudaryta direktoriaus
2012-01-19 įsakymu Nr. V-3, kuri užtikrina nuolatinę ir kryptingą korupcijos prevenciją įstaigoje.
Parengta Korupcijos prevencijos programa 2015-2016 metams bei jos įgyvendinimo priemonių
planas. Patvirtinta direktoriaus 2015-09-03 įsakymu Nr. V-42 Vaistų reklamuotojų vizitų tvarka.
Įstaigos informaciniame stende ir interneto svetainėje paskelbta Korupcijos prevencijos 2015-2016
metams programa, jos įgyvendinimo priemonių planas, informacinis pranešimas „Ką turi žinoti
pacientas“ apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas, duomenys ir kontaktai, kur asmuo turi kreiptis,
susidūrus su korupcinio pobūdžio veika. Visi viešieji pirkimai skelbiami įstaigos interneto
svetainėje. Per 2015 metus Dainų PSPC nebuvo gautų pranešimų ar nustatytų atvejų apie galimą
korupcinę veiką.

Įstaigos vadovas

Pranas Andruškevičius

