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I. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS VEIKLĄ, ĮGYVENDINANT ĮSTATUOSE 

NUSTATYTUS VEIKLOS TIKSLUS 

 

1.1. Viešoji įstaiga Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – įstaiga) yra 

Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš savivaldybės turto ir lėšų įsteigta Jurbarko rajono 

savivaldybės viešoji sveikatos priežiūros ne pelno įstaiga, teikianti asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas pagal įstaigai suteiktą licenciją.  

Įstaiga atlieka savo funkcijas vadovaudamasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

įsakymais, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus įsakymais, 

Lietuvos medicinos ir higienos normomis, patvirtintomis sveikatos apsaugos ministro įsakymais, 

Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, viešosios įstaigos Eržvilko pirminio sveikatos 

priežiūros centro įstatais, patvirtintais Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 

d. sprendimu Nr. T2-346 „Dėl viešosios įstaigos Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro 

įstatų patvirtinimo“. 

Įstaigos vizija – patraukli ir konkurencinga pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaiga, 

atitinkanti šiuolaikinius reikalavimus, teikianti aukščiausios kokybės paslaugas, orientuota į 

pacientų poreikius. 

Įstaigos misija – teikti pacientams saugias ir kokybiškas, atitinkančias pacientų poreikius 

ir interesus sveikatos priežiūros paslaugas, efektyviai naudojant turimus išteklius, bei užtikrinti 

pacientų saugumą, privačios informacijos konfidencialumą, žmogiškąją pagarbą ir orumą.  

Įstaigos strategija: 

1. Gerinti teikiamų paslaugų kokybę, vadovaujantis naujaisiais medicinos mokslo 

pasiekimais. 

2. Gerinti darbo organizavimą, sistemingai kelti personalo kvalifikaciją ir profesionalumą. 

3. Siekti kiekvieno įstaigos darbuotojo atsakomybės už savo darbo kokybę pagal užimamas 

pareigas ir kompetenciją. 

4. Dirbti pagal valstybės nustatytus prioritetus, vadovautis Privalomojo sveikatos draudimo 

fondo biudžeto asmens sveikatos priežiūros paslaugų kriterijais. 

5. Nuolat pritaikyti praktikoje naujausius pacientų ištyrimo ir gydymo metodus. 

Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – organizuoti ir teikti nespecializuotas, kokybiškas ir 

kvalifikuotas licencijose nurodytas asmens sveikatos priežiūros ambulatorines paslaugas, gerinti 

gyventojų sveikatą, mažinti sergamumą ir mirtingumą. 

Įstaigos struktūra: (turimos licencijos, higienos pasai ir kt.) – įstaigos identifikavimo 

numeris 158326471. Įstaiga įregistruota 1998 m. gruodžio 8 d. adresu Piliakalnio g. 2, Eržvilko 

mst., Jurbarko r. 

Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija – 1999-06-30 Nr. 342, 

Odontologinės priežiūros įstaigos licencija – 2008-01-16 Nr.1366, 

Licencija verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais Nr. 2267. 

Įstaiga teikia šias paslaugas: 

Šeimos medicinos-šeimos gydytojo praktikos, akušerio praktikos ir gydytojo odontologo. 



  

Slaugos: bendruomenės,  bendrosios  praktikos, higienos pasas Nr. LHP-28, išduotas    

2016-02-17. 

Kitas asmens sveikatos priežiūros veiklos – masažo, fizinės medicinos ir reabilitacijos 

slaugos, higienos pasas Nr. LHP-23, išduotas 2016-02-09, higienos pasas Nr. LHP-46, išduotas 

2016-03-25. 

1. Šeimos gydytojo su slaugos specialistu kabinetas. 

2. Odontologo kabinetas. 

3. Akušerio kabinetas. 

4. Slaugos personalo kabinetas. 

Įstaigos vadovas. 2020 metais įstaigai vadovavo šeimos gydytojas Steponas Česlovas 

Strodomskis. 2021 m. sausio 8 d. mirė ilgametis viešosios įstaigos Eržvilko pirminės sveikatos 

priežiūros centro vyriausiasis gydytojas Steponas Česlovas Strodomskis. Jurbarko rajono 

savivaldybės mero 2021 m. sausio 12 d. potvarkiu Nr. P7-5 „Dėl pavedimo Monikai 

Steponkuteilaikinai vykdyti VšĮ Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo 

gydytojo funkcijas“ pavesta viešosios įstaigos Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro 

gydytojai odontologei Monikai Steponkutei nuo 2021 m. sausio 11 d. iki kol į pareigas bus 

išrinktas ir paskirtas įstaigos vadovas laikinai vykdyti viešosios įstaigos Eržvilko pirminės 

sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo funkcijas. 

Gerinant e. sveikatos paslaugų kokybę 2020 m. buvo išduodami elektroniniai mirties 

liudijimai, rašomos elektroninės sveikatos tikrinimo pažymos bei elektroniniai receptai. 

Kovos su korupcija priemonių vykdymui buvo įgyvendinama: „Viešosios įstaigos Eržvilko 

pirminės sveikatos priežiūros centro korupcijos prevencijos programa 2020–2025 metams“, 

„Viešosios įstaigos Eržvilko pirminės sveikatos priežiūros centro 2020–2025 metų korupcijos 

prevencijos programos priemonių įgyvendinimo planas“. Įstaigoje atliktos 2 pacientų apklausos 

dėl įstaigos teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų lygio nustatymo. 2020 m. rugsėjo mėn. 

įstaiga pateikė informaciją Sveikatos apsaugos ministerijai apie korupcijos pasireiškimo tikimybės 

nustatymą veiklos srityse. 2020 m. pacientų skundų dėl įstaigos teikiamų paslaugų kokybės 

negauta.  

Jurbarko rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 3 d. įsakymu 

Nr. O1-342 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės skaidrių asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir 

kandidato skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardui gauti sąrašų patvirtinimo“ įstaigai 

suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas. Šis vardas buvo išlaikytas ir            

2020 m. 

2020 m. gydytojo vieno etato krūvio vidutinis mėnesinis atlyginimas buvo 1 816,00 Eur, 

slaugytojos vieno etato krūvio vidutinis mėnesinis atlyginimas – 1 168,00 Eur.  

2020 m. įstaiga, kartu su kitomis Jurbarko rajono viešosiomis pirminės asmens sveikatos 

priežiūros įstaigomis, vykdė regiono plėtros projekto „Jurbarko rajono viešųjų pirminės asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų veiklos efektyvumo didinimas“ pagal 2014–2020 metų Europos 

Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova 

su skurdu“ priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos 

efektyvumo didinimas“ įgyvendinimą. Atlikti trys konsoliduoti viešieji pirkimai bei įsigyta: 

nešiojamas kompiuteris Lenovo ThinkPad L590 su programine įranga už 1 045,44 Eur; 

ginekologinė kėdė SE-1130-G.62 už 1 650,00 Eur; spausdintuvas Lexmark už 150,87 Eur. 

2020 m. kovo mėn. buvo remontuojamas įstaigos katilinės dvisienis pristatomas 

dūmtraukis. Šio dūmtraukio remonto ir montavimo darbų atlikimui iš Jurbarko rajono 

savivaldybės biudžeto buvo skirta – 3 366,00 Eur. 

Nuolat atnaujinama įstaigos interneto svetainė, kad atitiktų Lietuvos Respublikos 

Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir 

savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ reikalavimus. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės 

lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“ ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 



  

4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, visoje 

šalyje buvo paskelbta ekstremali situacija ir karantinas dėl COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos). Reaguojant į Sveikatos apsaugos ministerijos bei kitų institucijų nurodymus bei 

pavedimus, prie įstaigos prisirašiusiems pacientams visos reikalingos paslaugos buvo teikiamos 

įstaigoje ar paciento namuose. COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantiems pacientams 

paslaugos buvo teikiamos nuotoliniu būdu, ar atsižvelgus į paciento sveikatos būklę, reikalinga 

paslauga buvo teikiama paciento namuose. Iš paciento ar jo artimųjų, ar pacientą slaugančių 

asmenų informacija dėl paciento būklės buvo renkama nuolat. Blogėjant paciento būklei, buvo 

kviečiama greitoji pagalba dėl paciento pervežimo į stacionarinę asmens sveikatos priežiūros 

įstaigą. Įstaiga, teikdama paslaugas pacientams tiesioginio kontakto metu, reguliavo pacientų 

srautus, skirdama atskiras valandas ir atskiras patalpas karščiuojantiems ir nekarščiuojantiems. 

Įstaigos darbuotojai buvo periodiškai testuojami dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos).  

Vadovaujantis teisės aktais dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos), įstaiga savo 

lėšomis įsigijo bei sukaupė asmens apsaugos priemonių rezervą, kuris užtikrintų nepertraukiamą 

įstaigos darbą tam tikram laikotarpiui. 

 

1.2. Prisirašiusių asmenų skaičius 

 

Rodikliai  

 

2020 m. 2019 m. Pokytis (+ / -) 

Abs. sk. Proc. Abs. sk. Proc. Abs. sk. Proc. 

Prisirašiusių įstaigoje 

asmenų skaičius, iš jų:  
580 X 600 X -20 -3,3 

miesto gyventojai  36 7,6 35 5,8 +1 +2,9 

kaimo gyventojai  544 92,4 565 94,2 -21 -3,5 

Prisirašiusių įstaigoje 

asmenų skaičius, pagal 

amţiaus grupes:  

X X X X X X 

vaikai iki 1 m.  0 0 1 0,2 -1 -100,0 

1–4 m.  8 1,4 5 0,8 +3 +60,0 

5–6 m.  2 0,3 5 0,8 -3 -60,0 

7–17 m.  38 6,6 44 7,3 -6 -13,6 

18–49 m.  154 26,6 161 26,8 -7 -4,3 

50–65 m.  158 27,2 168 28,0 -10 -5,9 

> 65 m.  220 37,9 216 36,1 -4 -1,9 

Prisirašiusių įstaigoje 

nedraustų asmenų skaičius  
43 7,4 55 9,2 -12 -21,8 

Per metus prisirašiusių 

naujagimių skaičius  
0 X 1 X -1 -100,0 

Per metus mirusių 

prisirašiusių gyventojų 

skaičius  

16 X 17 X -1 -5,88 

 

Prisirašiusiųjų prie įstaigos gyventojų skaičius mažėjo, kaip ir bendras rajono gyventojų 

skaičius. 2020 m. gruodžio 31d. prie įstaigos buvo prisirašę 580 gyventojų, iš jų socialiai draustų – 

537 asmenys. Prisirašiusieji gyventojai sensta, todėl vyresnio amžiaus žmonių grupė didėja. 

Vyresnio amžiaus asmenys dažniau serga, jiems aptarnauti reikalingi teikiamų paslaugų didesni 

resursai. Pagrindinė prisirašiusiųjų asmenų mažėjimo priežastis: keičia gyvenamąją vietą, mažėja 

gimstamumas. 

 

1.3. Įstaigos veiklos rodikliai 

 



  

Veiklos rodiklio pavadinimas Rodiklis Palyginamieji 

duomenys  

(+ / -) 

2020 m. 2019 m.  

Apsilankymų pas gydytojus skaičius, iš viso  5662 6040 -378 

Iš jų:    

- apsilankymai pas šeimos gydytojus  5486 5820 -334 

- apsilankymai pas gydytojus akušerius-ginekologus    

- apsilankymai pas chirurgus     

- apsilankymai pas pediatrus    

- apsilankymai pas gydytojus psichiatrus*    

Apsilankymų pas odontologus skaičius  176 220 -44 

Apsilankymų dėl ligos skaičius, iš viso: 2569 2732 -163 

suaugusiųjų 2466 2605 -139 

vaikų 103 127 -24 

Gydytojų apsilankymų namuose skaičius 2213 2168 +45 

Profilaktinių patikrinimų skaičius 748 1140 -392 

Mokamų apsilankymų skaičius 0 0 0 

Greitosios medicinos pagalbos (GMP) iškvietimų 

skaičius* 

– – – 

GMP perveţimų skaičius** – – – 

* Pildo tik VšĮ Jurbarko rajono pirminis sveikatos priežiūros centras (VšĮ Jurbarko rajono PSPC) 

**Pildo tik VšĮ Jurbarko rajono PSPC 

Pagal metinės ataskaitos duomenis:  

- apsilankymų skaičius įstaigoje 1 000 gyventojų 2020 m. – 9 762 (2019 m. – 10 066);  

- apsilankymų skaičius 1 d. d. įstaigoje 2020 m. – 22,5 (2019 m. – 24,0); 

- apsilankymų skaičius 1 d. d. pacientų namuose 2020 m. – 8,8 (2019 m. – 8,6), (esant 252 d. d.); 

- apsilankymų skaičius į pacientų namus 1 000 gyventojų 2020 m. – 3 815 (2019 m. – 3 613); 

- apsilankymų skaičius pacientų namuose 2020 m. – 2 213 (2019 m. – 2 168). 

 

II. ĮSTAIGOS DALININKAI 

 

Įstaigos dalininkė yra Jurbarko rajono savivaldybė. Jurbarko rajono savivaldybės kapitalo 

įnašas turtu – 4 244,67 Eur, kapitalo įnašas pinigais – 0,00 Eur. 

 

III. ĮSTAIGOS GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI 

 

Eil. 

Nr.  

Gautų lėšų šaltiniai  Suma (Eur) Pokytis (+ / -) 

2020 m. 2019 m. Eurais Procentais 

Iš viso gauta lėšų:  107729 91312 +16417 +18,0 

1. Iš PSDF biudţeto  
Iš jų už:  

95886 83570 +12316 +14,7 

1.1. Pirminės ambulatorinės 

asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas  
51092 46580 +4512 +9,7 

1.2. Skatinamąsias 

paslaugas  
24344 22402 +1942 8,7 

1.3. Prevencinių programų 

vykdymą  
3033 3660 -627 -17,1 



  

1.4. Gerus darbo rezultatus  11442 6948 +4494 +64,7 

1.5. Slaugos paslaugą 

namuose 
5975 3980 +1995 +50,1 

2. Iš kitų juridinių ir 

fizinių asmenų  
Iš jų už:  

2382 2995 -613 -20,7 

2.1. Profilaktinius sveikatos 

patikrinimus  
348 610 -262 -42,9 

2.2. Odontologines 

paslaugas  
861 799 +62 +7,7 

2.3.  Kitas medicinines 

paslaugas  
1173 1586 -413 -26,1 

3. Kitos gautos lėšos 

Iš jų: 
9461 1747 +7714 +441,6 

3.1. finansavimo  7511 480 +7031 +1464,8 

3.2. patalpų nuomos  19 84 -65 -77,4 

3.3. kitos 1931 1183 +748 +63,2 

4. Savivaldybės biudţeto 

lėšos 
0 3000 -3000 -100,0 

 

5. VIP lėšos  0 0 0 0 

6. ES ir valstybės 

biudţeto lėšos 

0 0 0 0 

 

Įstaigos finansinės veiklos rezultatas teigiamas – 5 232 Eur. 

 

IV. IŠLAIDOS 

 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Išlaidos (Eur) Struktūra (proc.) Nuo PSDF lėšų 

2020 m. 2019 m. 2020 m. 2019 m. Nusta-

tyta 

(proc.) 

Įvyk-

dymas 

(proc.) 

1. Darbo užmokestis  72695 63726 70,93 74,7 80,0 77,2 

2. Atskaitymai 

socialiniam draudimui 

 

1285 

 

1205 

 

1,26 

 

1,4 

 

X 

 

X 

3. Vaistų ir medicinos 

priemonių sąnaudos 

 

7777 

 

2342 

 

7,59 

 

2,7 

 

5,0 

 

8,1 

4. Ilgalaikio turto 

nusidėvėjimas 

 

1757 

 

1255 

 

1,71 

 

1,5 

X 

5. Remonto ir 

eksploatacijos 

sąnaudos 

 

7270 

 

3823 

 

7,09 

 

4,5 

 

X 

6. Šildymas  3085 3486 3,01 4,1 X 

7. Elektra  857 946 0,84 1,1 X 

8. Vanduo, komunalinės 

paslaugos 

 

102 

 

298 

 

0,1 

 

0,3 

X 

9. Transporto sąnaudos  45 91 0,04 0,1 X 

10. Ryšių sąnaudos  1129 1041 1,10 1,2 X 

11. Darbuotojų 

kvalifikacijos kėlimo 

sąnaudos  

 

180 

 

135 

 

0,17 

 

0,2 

 

X 



  

12. Draudimo sąnaudos  131 129 0,13 0,2 X 

13. Kitos išlaidos 6184 6786 6,03 8,0 X 

 Iš viso išlaidų:  102497 85263 100 X 

Pastaba: Eilutėje Nr. 6 „Šildymas“ nurašyta kuro (malkų) sąnaudų suma be kūriko darbo 

užmokesčio. 

 

IV.I. Kitos patirtos sąnaudos 

 

Eil. 

Nr.  

Patirtų sąnaudų pavadinimas  2020 m. 2019 m. Pokytis (+ / -)  

Abs. 

sk. 

(Eur) 

Proc. Abs. 

sk. 

(Eur) 

Proc. Abs. 

sk. 

(Eur) 

Proc. 

1.  Įstaigos vadovo darbo užmokestis 8781 8,7 7555 8,9 +1226 +16,2 

2.  Kitos išmokos įstaigos vadovui  – – – – – – 

3.  Įstaigos valdymo išlaidos*  16378 16,0 14051 16,5 +2327 +16,6 

*Valdymo išlaidos – tai administravimo (vadovų ir pavaduotojų, sekretoriato, kanceliarijos, vidaus 

audito, buhalterijos, ekonomikos, personalo, teisės, viešųjų pirkimų ir kt. skyrių darbuotojų darbo 

užmokesčio fondas su socialinio draudimo įmokomis), komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo 

išlaidos. 

 

V. ĮSTAIGOS ĮSISKOLINIMAI 

 

Eil. 

Nr.  

Pavadinimas  Suma (Eur) 

2020 m. 2019 m. 

1.  Kreditorinis įsiskolinimas:  1152 676 

1.1.  Tiekėjams 1147 635 

1.2.  Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai  5 41 

Sukauptos mokėtinos sumos 4686 4010  

2.  Debitorinis įsiskolinimas:  7521 7422 

2.1.  Klaipėdos TLK  7521 7422 

2.2.  Kauno TLK X X 

Gautinos sumos 14 X 

 

VI. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS DARBUOTOJUS 

 

Darbuotojai Ataskaitinių 

metų  

sausio 1 d.  

Ataskaitinių 

metų  

gruodžio 31 d.  

Vidutinis 

metinis 

darbuotojų 

skaičius  

2020 m. 

Vidutinis 

metinis 

darbuotojų 

skaičius  

2019 m. 

Fizinių 

asm. 

skaičius 

Etatų 

skai- 

čius 

Fizinių 

asm. 

skaičius 

Etatų 

skai-

čius 

Fizinių 

asm. 

skaičius 

Etatų 

skai-

čius 

Fizinių

asm. 

skaičius 

Etatų 

skai-

čius 

Administracija  2 1,0 2 1,0 2 1,0 2 1,0 

Gydytojai  
Iš jų:  

3 1,1 3 1,1 3 1,1 3 1,1 

Šeimos gydytojas  1 0,75 1 0,75 1 0,75 1 0,75 

Terapeutas     X X X X 

Vaikų ligų      X X X X 



  

Chirurgas     X X X X 

Akušeris-

ginekologas (GKK) 

 

1 

 

0,1 

 

1 

 

0,1 

 

1 

 

0,1 

 

1 

 

0,1 

Suaugusių 

psichiatras 

    X X X X 

Odontologas 1 0,25 1 0,25 1 0,25 1 0,25 

Slaugos 

personalas 

iš jų: 

4 1,85 4 1,85 4 1,85 4 1,85 

Bendrosios 

praktikos 

3 1,25 3 1,75 3 1,25 3 1,25 

Bendruomenės     X X X X 

Psichikos sveikatos     X X X X 

Akušeris 1 0,1 1 0,1 1 0,1 1 0,1 

Odontologo 

padėjėjas 
    X X X X 

Laborantas     X X X X 

Statistikas  0,5  0 X 0 X 0,5 

Kitas personalas 2 1,25 2 1,25 2 1,25 2 1,25 

Iš viso: 11 5,2 11 5,2 11 5,2 11 5,2 

Pastaba: bendras darbuotojų skaičius metų pradžioje ir metų pabaigoje yra 9 darbuotojai:  

1. Metų pradžioje ir metų pabaigoje tas pats darbuotojas dirbo administracijoje įstaigos 

vadovu ir šeimos gydytoju; 

2. Metų pradžioje ir metų pabaigoje tas pats darbuotojas dirbo administracijoje buhalteriu ir 

valytoju (kitas personalas).  

 

VII. ĮSIGYTAS ILGALAIKIS MATERIALUS / NEMATERIALUS TURTAS 

 

2020 m. įstaiga įsigijo ilgalaikį materialų turtą: nešiojamą kompiuterį Lenovo                 

ThinkPad L590 su programine įranga – 1 045,44 Eur; ginekologinę kėdę SE-1130-G.62 – 1 650,00 

Eur; vejapjovę benzininę savaeigę – 400,00 Eur. 

 

VIII. PREVENCINIŲ PROGRAMŲ, APMOKAMŲ IŠ PSDF BIUDŢETO LĖŠŲ, 

VYKDYMAS 

 

Programos 

pavadinimas  

Asmenų, 

dalyvaujan-

čių 

programoje, 

skaičius 

Informuotų 

pacientų skaičius  

Aptarnautų vaikų 

skaičius 

Citologinio 

tepinėlio 

paėmimo 

paslauga 

2020 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

2019 

m. 

Asm. 

sk. 

Asm

sk. 

Asm. 

sk. 

(proc.*) 

Asm. 

sk. 

(proc.*) 

Asm. 

sk. 

(proc.*) 

Asm. 

sk. 

(proc.*) 

Asm 

sk. 

(proc.*) 

Asm 

sk. 

(proc.*) 

Gimdos kaklelio 

piktybinių navikų 

prevencinė programa 

24 36 
48 

(200) 

66 

(183) 
X X 

9 

(38) 

20 

(56) 



  

Priešinės liaukos 

vėžio ankstyvosios 

diagnostikos 

programa 

111 30 
14 

(13) 

33 

(110) 
X X X X 

Atrankinės 

mamografinės 

patikros dėl krūties 

vėžio prevencijos 

programa 

48 48 
49 

(102) 

50 

(104) 
X X X X 

Asmenų, priskirtinų 

širdies ir 

kraujagyslių ligų 

didelės rizikos 

grupei, atrankos ir 

prevencijos 

priemonių programa 

121 138 
72 

(60) 

84 

(61) 
X X X X 

Storosios žarnos 

vėžio ankstyvosios 

diagnostikos, 

atrankos ir 

prevencijos 

priemonių 

finansavimo 

programos 

vykdymas 

120 132 
59 

(49) 

104 

(79) 
X X X X 

* Procentas nuo dalyvaujančių konkrečioje programoje skaičiaus 

 

IX. INFORMACIJA APIE VYKDOMUS PROJEKTUS 

 

Projekto pavadinimas  Jurbarko rajono viešųjų pirminės sveikatos 

prieţiūros įstaigų veiklos efektyvumo didinimas 

Projekto statusas (įgyvendinimas, šiuo 

metu įgyvendinamas, pateiktas, 

planuojamas rengti, atmestas)  

Vykdomas (veiklų pabaiga 2020-12-31, 

patikrinimas neatliktas dėl COVID-19 situacijos, 

todėl statusas vykdomas) 

Projekto pareiškėjas  Viešoji įstaiga Jurbarko rajono pirminės sveikatos 

priežiūros centras 

Projekto trukmė  24 mėn. 

Projekto partneriai   Jurbarko rajono savivaldybės administracija; 

 Viešoji įstaiga Eržvilko pirminės sveikatos 

priežiūros centras; 

 Viešoji įstaiga Seredžiaus ambulatorija; 

 Viešoji įstaiga Šimkaičių ambulatorija; 

 Viešoji įstaiga Viešvilės ambulatorija. 

Finansavimo / paramos šaltiniai  Europos Sąjungos fondų lėšos, Lietuvos 

Respublikos valstybės biudžeto lėšos, Jurbarko 

rajono savivaldybės biudžeto lėšos 

Projekto vertė  183.575,70 Eur 

Projektui savivaldybės skiriamų lėšų dalis  7,5 proc. 

Trumpa projekto santrauka (tikslai, 

uždaviniai, laukiami rezultatai)  

Projekto tikslas – padidinti Jurbarko rajono viešųjų 

pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų 



  

teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų efektyvumą Jurbarko rajono gyventojams. 

Pasiekti rezultatai – buvo įsigyta nauja medicininė 

įranga, atliktas įstaigos patalpų einamasis remontas, 

įrengtos priemonės neįgaliesiems. Atnaujinus 

medicininę įrangą ir įstaigos infrastruktūrą, 

padidėjo teikiamų pirminės asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų efektyvumas ir patrauklumas. 

 

X. VEIKLOS TOBULINIMO PERSPEKTYVOS 

 

1. Išlaikyti teigiamą finansinį rezultatą, kuris garantuotų įstaigos sėkmingą veiklą. 

2. Prioritetinis tikslas – vykdant prevencines programas, padidinti Privalomojo sveikatos 

draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojamas atitinkamų ligų (gimdos kaklelio vėžio, krūties 

vėžio, storosios žarnos vėžio, priešinės liaukos vėžio, širdies kraujagyslių ligų ir vaikų krūminių 

dantų ėduonies) prevencijos priemonių, atrankinės patikros, ankstyvosios diagnostikos programų 

kiekį. 

3. Atnaujinti medicininę įrangą ir inventorių, diegti naujas informacines technologijas. 

Galutinai įdiegus e. sveikatos sistemą, pacientams bus suteikta galimybė pilnai naudotis 

elektronine registracija. 

4. Atlikti konsoliduotą viešąjį pirkimą, ne mažiau kaip vieną. 

5. Teikti kvalifikuotas, profesionalias asmens sveikatos priežiūros paslaugas, keliant 

darbuotojų kvalifikaciją ir profesionalumą. 

6. Siekti išsamaus ir tinkamo paciento ištyrimo, mažinti kartotinių apsilankymų pas šeimos 

gydytoją skaičių. 

7. Užtikrinti sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, prie įstaigos prisirašiusiems 

gyventojams, nedarbo metu. 

8. Siekti, kad įstaigoje pacientams būtų suteikta kuo daugiau kokybiškų pirminės 

ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kad būtų skatinamas profilaktinis ir 

prevencinis darbas. 

9. Atitikti Skaidraus asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardą. 

10. Stiprinti pacientų sveikatą: ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, plėtoti infekcinių ir 

neinfekcinių lėtinių ligų profilaktiką bei išplėsti pacientų imunizaciją nuo įvairių infekcinių 

susirgimų. 

 

 

 

Gydytoja odontologė, laikinai vykdanti      Monika Steponkutė 

vyriausiojo gydytojo funkcijas 

 

 

 

 

 

 

 


