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1. VŠĮ KAUNO DAINAVOS POLIKLINIKOS VIZIJA, MISIJA, TIKSLAI IR KOKYBĖS VADYBA 

Viešoji įstaiga Kauno Dainavos poliklinika (toliau tekste – Poliklinika) yra iš Kauno miesto 

savivaldybės lėšų įkurta Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji ne pelno 

siekianti sveikatos priežiūros įstaiga. Poliklinikoje teikiamos pirminės ir antrinės asmens 

sveikatos priežiūros paslaugos. 

 

VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos vizija – sveikas Kauno miesto gyventojas. 

VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos misija – panaudojant žmogiškuosius ir technologinius resursus 

apsaugoti kauniečių sveikatą.  

Poliklinikos veiklos tikslai: 

 Kvalifikuota, kokybiška ir savalaikė medicininė pagalba   

 Tiksli ligų diagnostika ir prevencija 

 Infekcinių ir neinfekcinių ligų profilaktika ir gydymas   

 Slaugos paslaugų teikimo organizavimas įstaigoje ir pacientų namuose 

 Psichikos sveikatos stiprinimas  

 Sveikos gyvensenos propagavimas 

 Visuomenės švietimas sveiko gyvenimo būdo ir ligų profilaktikos temomis 

Poliklinikos veikla yra nukreipta į pacientų poreikių tenkinimą: gyventojų sveikatos gerinimą, tinkamos 

sveikatos priežiūros užtikrinimą bei savalaikį sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą. Įstaigoje vykdoma 

pirminė ir antrinė asmens sveikatos priežiūra yra kompleksas priemonių, kurių tikslas – spręsti visuomenės 

sveikatos problemas, propaguojant sveiką gyvenseną, mažinančią lėtinių ligų susirgimo tikimybę, teikiant 

profilaktikos ir gydymo paslaugas. 

VšĮ Kauno Dainavos poliklinikoje sukurta, įgyvendinta, prižiūrima ir nuolat gerinama kokybės vadybos 

sistema, atitinkanti ISO 9001:2008 (LST EN ISO 9001:2008) standarto reikalavimus. Sertifikatas galioja iki 

2018-06-28.  

2. PIRMINIO IR ANTRINIO LYGIO AMBULATORINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR SLAUGOS 

PASLAUGOS 

VšĮ Kauno Dainavos poliklinikoje pacientams prieinamos pirminio ir antrinio lygio paslaugos: pirminės 

ambulatorinės, ambulatorinės specializuotos, dienos stacionaro, vaikų ir suaugusiųjų medicininės 

reabilitacijos paslaugos, brangiųjų tyrimų ir procedūrų (kompiuterinės tomografijos) paslaugos, slaugos ir 
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dantų protezavimo paslaugos (1 pav.). Chirurgijos ir akušerijos – ginekologijos bei odontologijos skyriuose 

teikiamos tiek pirminio, tiek antrinio lygio paslaugos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 pav. VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos medicininiai padaliniai 

Glaudus bendradarbiavimas tarp įvairias sveikatos paslaugas teikiančių padalinių užtikrina sklandų 

profesionalaus medicinos personalo darbą, o vienoje vietoje teikiamos kokybiškos pirminės ir antrinės 

grandies paslaugos gerina prieinamumą ir didina pacientų pasitenkinimo paslaugomis lygį.  

2.1. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos 

Poliklinikoje pirminėje grandyje ypatingas dėmesys skiriamas kokybiškam pacientų sveikatos būklės 

įvertinimui ir gydymui, gyventojų dalyvavimui nacionalinėse prevencinėse programose, skatinamųjų paslaugų 

teikimui, kokybiškų slaugos paslaugų namuose teikimui, psichikos sveikatos stiprinimui ir kitoms sveikatos 

paslaugoms.  

Pagrindiniai pirminio lygio sveikatos priežiūros veiklos rodikliai pristatomi 1 lentelėje.  

 

 

 

 

 

 

Petrašiūnų pirminės sveikatos 

priežiūros skyrius 

Vaikų ligų skyrius 

Klinikinės diagnostikos 

laboratorija 
Chirurgijos ir akušerijos 

ginekologijos skyrius 

Odontologijos skyrius 

Psichikos sveikatos centras 
Psichikos dienos stacionaras 

Radiologijos skyrius 

Fizinės medicinos ir 

reabilitacijos skyrius 

Specialistų skyrius 

Jaunimo centras 

VŠĮ KAUNO DAINAVOS POLIKLINIKA 

1-asis šeimos sveikatos priežiūros 

skyrius 

2-asis šeimos sveikatos 

priežiūros skyrius 
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1 LENTELĖ. PIRMINIO LYGIO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS RODIKLIAI 2017-2016 M. 

 

Išplėtus skatinamųjų paslaugų spektrą, ataskaitiniais metais Poliklinikoje išaugo skatinamųjų paslaugų 

aptarnaujamiems gyventojams apimtys. Šių paslaugų teikimo apimtis lyginant su 2016 m. išaugo 3,5 proc. (2 

880 paslaugos), nuo 82 367 (2016 m.) iki 85 247 (2017 m.) (1 lentelė).  

 

Prisirašiusiųjų prie Poliklinikos dinamika 

 

Ataskaitiniu laikotarpiu prisirašymo dinamika buvo teigiama (328 pacientai): pagal Poliklinikos 

statistiką, per 2017 metus prie poliklinikos prisirašė 2 905 gyventojai, išsirašė – 2 577 gyventojai (nevertinant 

mirusiųjų statistikos (733)).  

Bendrą įstaigos prisirašiusių skaičiaus, suderinto su TLK (1 lentelė), sumažėjimą lėmė: 

 Demografiniai veiksniai. 2017 m. mirė 733 pacientai (14 pacientų mažiau nei 2016 m.), gimė 301 

naujagimiai (2016 m. – 305).  

 Pacientų išsiregistravimas į kitas gydymo įstaigas. 

Vertinant gyventojų prisirašymo dinamiką 2012-2017 m. laikotarpiu Kauno miesto poliklinikų kontekste, 

Dainavos poliklinikoje prisirašiusių gyventojų skaičius mažėjo lėčiau (-10 proc.) negu prisirašiusių gyventojų 

skaičius visose Kauno miesto poliklinikose (-15 proc.) (2 lentelė). 

 

 

 

 

vnt. %

1. Prie poliklinikos prisirašiusių skaičius (metų vidurkis) 51 684        53 445        (1 761)        -3,3%

1.1.                                                             iš jų: vaikų ir paauglių 6 504          6 864          (360)           -5,2%

1.2.                                                                              suaugusių 45 180        46 581        (1 401)        -3,0%

2. Prisirašiusių (soc. draustų) skaičius 201X gruodžio 31 d. 48 167        49 030        (863)           -1,8%

3. Prisirašiusių (nedraustų) skaičius 201X gruodžio 31 d. 2 961          3 726          (765)           -20,5%

4. Gimė naujagimių 301            305            (4)              -1,3%

5. Mirė 733            747            (14)            -1,9%

6. Apsilankymai pas I lygio sveikatos priežiūros specialistus 324 801      311 219      13 582       4,4%

6.1. Suaugusiųjų apsilankymai dėl ligos 250 827      242 482      8 345         3,4%

6.2. Vaikų apsilankymai dėl ligos 46 962        45 469        1 493         3,3%

7. I lygio specialistų apsilankymai namuose 3 735          4 290          (555)           -12,9%

8. Bent vieną kartą per metus apsilankę prisirašę pacientai 45 182        45 755        (573)           -1,3%

9. Skatinamosios paslaugos 85 247        82 367        2 880         3,5%

10. Apsilankymai pas bendrosios praktikos gyd. odontologą 37 801        33 644        4 157         12,4%

11. Apsilankymai pas psichiatrus 11 846        11 947        (101)           -0,8%

Eil. Nr. RODIKLIS 2017 m. 2016 m.
Pokytis 2017-2016 m.
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  2 LENTELĖ. PRISIRAŠIUSIŲ PACIENTŲ DINAMIKA KAUNO MIESTO POLIKLINIKOSE 2012-2017 M. 

*Prisirašiusiųjų skaičius metų pabaigai; duomenų šaltinis: Kauno TLK < http://www.ktlk.lt/istaigoms/statistika-ir-

tyrimai/gyventojuskaicius/> 

Poliklinikoje didžiausią prisirašiusių gyventojų dalį sudaro 18-49 metų amžiaus grupės gyventojai, 

mažiausia prisirašiusiųjų dalis – vaikai (0-17 metų amžiaus grupės). Aptarnaujamų gyventojų skaičiaus 

struktūra pagal amžiaus grupes pateikiama 2 pav. 

 

2 pav. Aptarnaujamų gyventojų skaičiaus struktūra pagal amžiaus grupes (2017 gruodžio 31 d. 
duomenimis) 

 

Paslaugų teikimo dinamika 

 

Apsilankymų skaičius (be suteiktų skatinamųjų ir prevencinių programų paslaugų) pas I lygio gydytojus 

2017 m. padidėjo 4,1 procentais (3 lentelė). Tai sąlygojo didėjantys lėtinėmis neinfekcinėmis, infekcinėmis 

ligomis sergančių pacientų srautai, išaugęs pakartotinų apsilankymų skaičius, siekiant kuo išsamesnio 

paciento ištyrimo pirminėje grandyje. Apsilankymų pas pirminio lygio gydytojus dinamika pateikiama 3 

lentelėje. 

 

 

 

2012 m. 2013 m. 2014 m. 2015 m. 2016 m. 2017 m. vnt. proc.

Dainavos poliklinika          57 019          55 993          55 359          54 182          52 756          51 128 -5 891 -10%

Kauno miesto poliklinikos (be 

Dainavos poliklinikos)        152 664        148 830        145 465        141 920        136 090        130 426 -22 238 -15%

Viso (Kauno miesto 

poliklinikos):        209 683        204 823        200 824        196 102        188 846        181 554 -28 129 -13%

Poliklinika
Pacientų skaičius (gyventojai)*

Pokytis  2012 m. – 2017 

m.
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3 LENTELĖ. APSILANKYMŲ PAS GYDYTOJUS DINAMIKA 2017-2016 M. 

 

Ankstyvojoje piktybinių navikų stadijoje diagnozuota 59 atvejai (2016 m. – 83 atvejai).  

Intensyvios sveikatos priežiūros ir profilaktikos vykdymą pagrindžia geri I lygio darbo rezultatų rodikliai. 

 

4 LENTELĖ. GERI DARBO REZULTATAI (PAGAL TLK NUSTATYTAS NORMAS) 2017-2016 M. 

 

*2017 m. – ataskaitinis laikotarpis, kurio duomenys naudojami ASPĮ geriems darbo rezultatams įvertinti, yra 2016 07 01 – 2017 06 30 

**2016 m. – ataskaitinis laikotarpis, kurio duomenys naudojami ASPĮ geriems darbo rezultatams įvertinti, yra 2015 07 01 – 2016 06 30 

 

  

vnt. %

1. Šeimos gydytojai 198 611        188 397        10 214     5,4%

2. Vidaus ligų gydytojai 16 541           17 655           (1 114)      -6,3%

3. Vaikų ligų gydytojai 30 636           30 604           32             0,1%

4. Akušeriai-ginekologai 13 709           14 169           (460)         -3,2%

5. Chirurgai 18 050           18 802           (752)         -4,0%

6. Psichiatrai 11 663           11 777           (114)         -1,0%

7. Odontologai 32 199           27 415           4 784       17,5%

8. Viso 321 409       308 819       12 590    4,1%

Eil. 

Nr.
APSILANKYMAI 2017 m. 2016 m.

Pokytis 2017-2016 

Pokytis

2017 m.* 2016 m.** 2017 m. – 2016 m.

Vaikų priežiūros intensyvumas 91,77% 92,01% -0,24%

Suaugusių pacientų priežiūros intensyvumas 76,73% 74,51% 2,22%

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinės programos 

vykdymas (gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimo 

ir rezultatų įvertinimo paslauga) 38,54% 39,70% -1,16%

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos 

programos vykdymas 56,47% 58,84% -2,37%

Vaikų profilaktinių tikrinimų intensyvumas 62,79% 62,93% -0,14%

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio 

programos vykdymo intensyvumas 54,59% 52,48% 2,11%

Vaikų odontologinio profilaktinio tikrinimo intensyvumas 44,69% 45,04% -0,35%

Sergančiųjų šizofrenija hospitalizacijos intensyvumas 18,86% 17,63% 1,23%

Geri darbo rezultatai (pagal TLK nustatytas normas)

Pacientų, kuriems atlikta paslauga, 

skaičius/Potencialūs paslaugai prisirašę
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Imunoprofilaktika 

 

Pagal vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių 2017 m. vaikams buvo įskiepytos 4 352 vakcinų dozės, 

2016 m. – 4 594 dozės.  

Taip pat aktyviai vykdyta vakcinacija nuo gripo: pagal Kauno visuomenės sveikatos centro 

duomenis, valstybės biudžeto lėšomis įsigyto sezoninio gripo vakcinos panaudojimą 2017-2018 m. sezoną, 

Poliklinikoje įskiepyta 2 200 gyventojų (2016-2017 m. sezonu paskiepyti 2 182 gyventojai) 

 

Petrašiūnų pirminės sveikatos priežiūros centras 

 

VšĮ Kauno Dainavos poliklinikai priklausantis Petrašiūnų pirminės asmens sveikatos priežiūros centras 

labai svarbus ne tik Petrašiūnų mikrorajono gyventojams, bet ir geografiškai nutolusiuose mikrorajonuose 

gyvenantiems pacientams. Šiame centre teikiamos medicininės paslaugos: 

 būtinoji ir nespecializuota medicininė pagalba; 

 ligų diagnostika, gydymas bei profilaktika; 

 pacientų nukreipimas antrinio ar tretinio lygio specialistų konsultacijoms; 

 medicinos pagalba pacientų namuose; 

 laikinoji nedarbingumo ekspertizė (nedarbingumo pažymų išdavimas); 

 vairuotojų sveikatos patikrinimas (sveikatos pažymų išdavimas). 

2017 m. Petrašiūnų pirminės asmens sveikatos priežiūros centre atliktas dalinis patalpų remontas, 

įrengtas keltuvas neįgaliesiemms, įsteigti du šeimos gydytojų kabinetai, atnaujinta pacientų rūbinė (atskiros 

spintelės su užraktu). Taip pat įsigyta slaugos paslaugų namuose kokybės gerinimui reikalinga įranga, 

papildoma kompiuterinė įranga gydytojų kabinetuose, palengvinanti dokumentų tvarkymo procedūras 

pacientų priėmimo metu, atnaujinta odontologinė įranga. 

 

 Slaugos paslaugos 

 

Ataskaitiniais metais išaugus slaugos paslaugų paciento namuose gavėjų skaičiui, ženkliai pasikeitė 

šių paslaugų įgyvendinimo apimtys. Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo dinamika 2017 m. - 

2016 m. pateikta 5 lentelėje. 
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5 LENTELĖ. SLAUGOS PASLAUGŲ PASLAUGOS 2017-2016 M. 

 

 

Odontologija 

 

Odontologijos skyriuje teikiamos visos suaugusių ir vaikų terapinio odontologinio gydymo paslaugos, 

burnos higienisto paslaugos. Taip pat atliekamos dantų protezavimo nuimamais ir nenuimamais protezais 

paslaugos. Poliklinikoje konsultuoja ir gydo gydytojas periodontologas ir endodontologai, atliekami sudėtingi 

dantų šaknų kanalų pergydymai, naudojant chirurginį Carl Zeiss mikroskopą, ultragarsinį skalerį, 

sukamuosius mašininius instrumentus ir skaitmeninę radiovizualizacijos sistemą. Skyriuje dirba gydytoja 

ortodontė, ji atlieka sąkandžio korekcijos gydymą nuimamais ortodontiniais aparatais. Besikreipiantys dėl 

skubios pagalbos asmenys aptarnaujami tą pačią dieną. 

Taip pat skyriuje atliekami profilaktiniai suaugusių ir vaikų dantų patikrinimai, vaikų paruošimo 

mokyklai paslauga, kurią atlieka gydytojas odontologas kartu su odontologo padejėja, bei vaikų dantų 

padengimas silantais. 2017 m. dantų silantavimo paslauga suteikta 1 077 pacientams, profilaktiškai patikrinti 

334 suaugusieji, bei 3 702 vaikai. Paruošimo mokyklai paslauga suteikta 1 566 vaikams. 

Teritorinės ligonių kasos kompensuojamos protezavimo darbų apimtys: 2017 m. protezavimo 

paslaugos suteiktos 461 pacientui (2016 m. – 387 pacientams). 

 

Profilaktiniai patikrinimai  

 

Profilaktiniai patikrinimai vykdomi darbo ir profilaktinės medicinos kabinete. 2017 m. atlikta 6 897 

profilaktinių patikrinimų paslaugų (patikrinimas dirbant, įsidarbinant, vairuotojų patikra, ginklo pažymai gauti ir 

pan.). 

Poliklinika, pagal pasirašytą paslaugų teikimo sutartį su Kalėjimų departamentu prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos, 2017 m. atliko 629 profilaktinius patikrinimus. 

 

 

 

  

 

vnt. %

Slaugos paslaugų paciento namuose gavėjų skaičius 

(ataskaitnio laikotarpio paskutinei dienai) 447              346           101           29,2%

Slaugos paslaugos namuose 5 544           4 611       933           20,2%

APSILANKYMAI 2017 m. 2016 m.
Pokytis 2017-2016 
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Psichikos sveikatos centras  

 

Kauno Dainavos poliklinikoje įkurtas Psichikos sveikatos centras (PSC), kuriame vykdoma 

ambulatorinė psichikos sveikatos priežiūra ir teikiama medicininė, socialinė, psichologinė pagalba psichikos 

ligomis sergantiesiems bei kitiems asmenims. 

PSC dirba komanda, susidedanti iš 6 psichiatrų (1 jų – vaikų psichiatras), 3 psichikos sveikatos 

slaugytojų, 4 medicinos psichologų (1 – vaikų), 3 socialinių darbuotojų (1 jų – vaikų ir paauglių), 1 medicinos 

registratorės. Šie specialistai konsultuoja sveikatos priežiūros, socialiniais klausimais, organizuoja psichikos 

ligomis sergantiesiems užimtumo terapiją, atlieka psichologinę diagnostiką, išduoda pažymas profilaktiniais 

sveikatos tikrinimo atvejais, sprendžia dėl asmens psichinės būklės stabilumo. Psichikos sveikatos centro 

paslaugų dinamika pavaizduota 6 lentelėje. 

6 LENTELĖ. PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO PASLAUGŲ DINAMIKA 2017-2016 M. 

 

2017 m. pacientams pradėtos organizuoti relaksacijos grupės, kurios metu lavinami 

nemedikamentiniai nerimo ir įtampos įveikos įgūdžiai. Taip pat daug dėmesio skirta vaikų socialinių problemų 

sprendimui: pagal poreikį vykdytos socialinių įgūdžių lavinimo grupės hiperaktyviems ir dėmesio sutrikimą 

turintiems vaikams. 

2017 m. rugsėjo - gruodžio mėnesiais Psichikos sveikatos centras kartu su Ambulatorinių psichikos 

sveikatos centrų asociacija dalyvavo projekte „Kauno miesto savižudybių prevencijos modelis“.  

 

Jaunimo centras  

 

Dainavos poliklinikos padalinys, vienintelis tokio pobūdžio centras Kauno mieste, kuriame vienoje 

vietoje yra sutelktos nemokamos kompleksinės paslaugos 13-26 m. jaunuoliams, orientuotos į psichologinę, 

socialinę pagalbą, psichikos sveikatos stiprinimą, prevencines lytinio ugdymo paslaugas. 

2017 m. Jaunimo centras vykdė šias veiklas: 

vnt. %

Apsilankymai pas suaugusių psichiatrą (dėl ligos 

ir profilaktiškai) 11 921         11 201     720           6,4%

Apsilankymai pas suaugusių psichiatrą dėl ligos 9 744           8 838       906           10,3%

Psichiatro vizitai į namus 142 175 (33)            -18,9%

Apsilankymai pas vaikų psichiatrą 380 2505 (2 125)      -84,8%

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo psichiatro 

vizitas į namus (mieste) 183 170 13             7,6%

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: psichikos 

sveikatos slaugytojo vizitas į namus (mieste) 150 74 76             102,7%

RODIKLIS 2017 m. 2016 m.
Pokytis 2017-2016 
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 Dalyvauta nacionalinėje akcijoje ,,Veiksmo savaitė be patyčių“, devintus metus partnerio teisėmis 

organizuojant akcijos veiklas Kauno mieste. Bendradarbiaujant su Kauno kino centru ,,Romuva“ 

vykdytas renginių ir užsiėmimų ciklas Kauno m. mokyklų moksleiviams psichikos sveikatos stiprinimo 

temomis;  

 Vykdyti tęstiniai prevenciniai mokymų ciklai Kauno m. ugdymo įstaigų moksleiviams valgymo 

sutrikimų prevencijos temomis, organizuotos ,,Pozityvaus savęs vaizdo stiprinimo“ grupės 13-18 m. ir 

19-26 m. jaunuoliams, vesti diskusiniai-praktiniai seminarai, ypatingą dėmesį skiriant sveikos mitybos 

ir sveikos gyvensenos įgūdžiams jaunimo tarpe stiprinti;  

 Vykdyti tęstiniai grupiniai užsiėmimai: streso mažinimo ir įveikimo grupės (13-18 metų vaikams ir 

jaunuoliams) bei emocinio intelekto lavinimo grupės (20-26 m. jaunimui); 

 Daug dėmesio skirta žalingų įpročių prevencijai jaunimo tarpe – organizuoti informaciniai 

renginiai, diskusiniai seminarai, pasitelkiant įvairių sričių psichikos sveikatos specialistus, t.p. AA 

bendrijos narius, teiktos individualios konsultacijos jaunimui ir šeimoms, susiduriančioms su įvairiomis 

priklausomybėmis; 

 Partnerio teisėmis vykdytas Kauno m. savivaldybės finansuotas projektas ,,Stovyklauk sveikai“, 

skirtas Kauno m. vaikų laisvalaikio ir sveikatinimo užtikrinimui vasaros atostogų metu, organizuojant 

teorinius ir praktinius sveikos gyvensenos užsiėmimus; 

 Partnerio teisėmis vykdytas Kauno m. savivaldybės finansuotas tęstinis projektas ,,Be streso II“, 

skirtas 15-19 m. Kauno m. moksleivių savižudybių, savęs žalojimo, patyčių, įvairių psichikos sveikatos 

problemų prevencijai, sudėtingų emocinių krizių įveikimui, psichologinio atsparumo didinimui. Skaitytos 

paskaitos, vesti praktiniai užsiėmimai, organizuotos 1-2 mėn. trukmės akcijos, siekiant didesnio 

visuomenės informuotumo  - kartu su projekto vykdytoju parengta daugiau nei 10 informacinių 

pranešimų skirtingose žiniasklaidos priemonėse (spaudai, televizijai, radijui, internetiniams 

puslapiams, socialiniams tinklams ir kt.); 

  Dalyvauta Europos Komisijos Erasmus+ vykdomo projekto ,,Specialistų kompetencijų ugdymas 

pozityvios tėvystės mokymų srityje“ baigiamajame etape, kuriame kartu su VšĮ ,,Mano šeimos 

akademija“ rengtos praktinės-metodinės rekomendacijos tėvams bei specialistams; 

 Organizuotas atvirų paskaitų ciklas ,,Ką nori girdėti tavo vaikas“, skirtas didinti Kauno m. tėvų 

informuotumą, įsitraukimą ir dalyvavimą vaikų sveikatos priežiūros ir ugdymo klausimais; 

 Organizuoti grupiniai užsiėmimai sveikatos priežiūros ir sąmoningos tėvystės temomis Kauno 

kartų namuose laikinai gyvenančioms, krizes patiriančioms mamoms, auginančioms vaikus; 

 Organizuoti praktiniai patyriminiai seminarai specialistams, dirbantiems su vaikais ir jaunimu 

(mokytojams, medikams, socialiniams darbuotojams, auklėtojams) ir paauglius auginantiems tėvams, 

skirti streso mažinimui ir įveikimui;  
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 Aktyviai prisidėta prie lytinės sveikatos paslaugų jaunimui prieinamumo didinimo Kauno mieste, 

išliekant itin patrauklia jaunimui palankių paslaugų teikimo vieta. 2017 m. gydytojos ginekologės ir 

bendruomenės slaugytojos konsultacinio/ informacinio pobūdžio nemokamos paslaugos buvo 

suteiktos 456 jaunuoliams, suorganizuota 20 paskaitų/ diskusinių seminarų lytinės sveikatos temomis; 

 Penkti metai sėkmingai vystyta ,,Didžiojo draugo“ programa, veikianti pagal programos Big 

Brothers Big Sisters principus. Tai unikali programa, kurios pagrindas - stabili 7-14 m. vaiko ir 

savanorio (pilnamečio asmens) draugystė, specialus savanorių paruošimas ir profesionali draugystės 

priežiūra. Vaikams toks bendravimas padeda įgyti socialinių įgūdžių, užpildo emocinio bendravimo 

stoką, psichikos sveikatos specialistams – papildoma alternatyvi psichosocialinė priemonė vaikams ir 

šeimoms. 2017 m. buvo parengta 1 naujų savanorių grupė, sudaryta 16 naujų didžiųjų-mažųjų draugų 

porų; 

 Daug dėmesio skirta tęstiniam darbui su Kauno m. specialiųjų poreikių vaikais ir jaunuoliais 

(turinčiais klausos, regos negalią, raidos sutrikimų, kt.) – skaitytos paskaitos, vesti praktiniai 

užsiėmimai psichikos sveikatos stiprinimo bei lytinio ugdymo temomis. Jaunimo centre organizuotos 

hiperaktyvių vaikų grupės elgesio korekcijai ir adaptacijai, teiktos rekomendacijos šeimos nariams, 

ugdymo įstaigų specialistams; 

 Dėl individualių atvejų bendradarbiauta su Kauno m. savivaldybės administracijos Vaiko teisių 

apsaugos skyriumi, Socialinių paslaugų centru, policijos komisariatais, pirminėmis sveikatos priežiūros 

įstaigomis, LSMU vaikų ir paauglių psichiatrijos skyriumi, dienos stacionaru, Valgymo sutrikimų centru, 

Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centru, Vilijampolės socialinės globos namais, vaikų dienos 

centrais ir kt.; 

 Vadovauta VDU bei LSMU psichologijos ir socialinio darbo studentų praktikos veikloms, vykdyti 

pažintiniai, profesines veiklas sveikatos priežiūros srityje pristatantys užsiėmimai bei renginiai Kauno 

m. mokyklose, kolegijose bei universitetuose. 

Jaunimo centro veiklos apimtys 2017 m.: 

     7 LENTELĖ. JAUNIMO CENTRO VEIKLOS APIMTYS 2017-2016 M. 

 

Dėl išaugusio poreikio grupiniams užsiėmimams, paskaitoms ir seminarams 2017 m. padidėjo jų 

skaičius, o dėl dalies jų pakitusio formato ir jaunimo įtraukimo galimybių ženkliai išaugo dalyvių skaičius, tuo 

vnt. %

Individualios konsultacijos 1 299 1 497 (198)         -13,2%

Grupiniai užsiėmimai, paskaitos ir 

seminarai 266 237 29             12,2%

Grupinių užsiėmimų, paskaitų ir seminarų 

dalyvių skaičius 3 964 2 709 1 255       46,3%

RODIKLIS 2017 m. 2016 m.
Pokytis 2017-2016 
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kompensuodamas nežymiai sumažėjusių individualių konsultacijų apimtis. 

 

Pirminių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų rezultatas 

 

Kvalifikuotas, kokybiškas ir savalaikis paslaugų teikimas užtikrina aukštus profilaktinių patikrinimų, 

prevencinių programų ir skatinamųjų paslaugų rezultatus. Poliklinika, įgyvendindama savo tikslą – 

profilaktikos, gydymo ir sveikatos stiprinimo – siekia kuo gilesnio paciento ištyrimo pirminiame lygyje ir 

aktyviai prisideda didinant pacientų sąmoningumą bei rūpinimąsi savo sveikatos priežiūra. 

2.2. Prevencinių programų vykdymas  

Poliklinikos paslaugų teikimo prioritetinė kryptis – profilaktika. Siekiant mažinti gyventojų 

sergamumą sunkiomis ligomis, Poliklinika aktyviai vykdė nacionalines prevencines programas. 

Vadovaujantis Kauno TLK pateiktais duomenimis VšĮ Kauno Dainavos poliklinika: 

 vertinant visų prevencinių programų vykdymo vidurkį informavo vidutiniškai 42 proc. potencialių 

prisirašiusių pacientų (palyginimui, visų Kauno m. savivaldybės gydymo įstaigų programų vykdymo 

vidurkis – 31 proc., Kauno TLK iš viso programų vykdymo vidurkis - 28 proc.). 

 visose programose pasiekė didesnį informavimo procentą nuo įregistruotų pacientų, kuriems gali būti 

suteikta paslauga, skaičiaus, lyginant su Kauno miesto savivaldybės ir iš viso Kauno TLK vidurkiu: 

 

3 pav. Prevencinių programų vykdymas 2017 m. 
(duomenų šaltinis: Kauno TLK < http://ktlk.lt/istaigoms/spp/prevencines/>) 

 

 informavo vidutiniškai 21 proc. nuo visų Kauno miesto savivaldybės gydymo įstaigose 

informuotų pacientų ; 10 proc. nuo visoje Kauno TLK gydymo įstaigose informuotų pacientų; 
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 lyginant su kitomis Kauno m. savivaldybės gydymo įstaigomis pasiekė didžiausią vidutinį visų 

prevencinių programų vykdymo rodiklį (informavimo % nuo paslaugą teikiančioje įstaigoje 

įregistruotų pacientų): 

 

4 pav. Vidutinis visų prevencinių programų vykdymas 2017 m. 
(duomenų šaltinis: Kauno TLK < http://www.ktlk.lt/istaigoms/spp/prevencines/>) 

Prevencinių programų vykdymo rodikliai Poliklinikoje, lyginant su praėjusiu laikotarpiu pateikti 8 

lentelėje. 
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8 LENTELĖ. PREVENCINIŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS 2017-2016 M. 

 

Bendras prevencinių programų vykdymo rodiklis sumažėjo 0,4 proc. (t.y. 125 paslaugomis). Vertinant 

atskirai pagal programas, ženkliausias sumažėjimas 2017 m. pastebimas vykdant informavimą apie storosios 

žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir IFOBT rezultatų įvertinimą (-576 paslaugos), tačiau minėtos 

programos vykdymas Poliklinikoje (37,46 proc.) išlieka didesnis negu Kauno TLK zonos (24,40 proc.) 

programos vykdymo rodiklis (3 pav.). Teigiamas pokytis pirminėje grandyje vykdant prevencines programas 

pastebimas informavimo dėl krūties piktybinių navikų programoje (+167 paslaugos). 

 

 

 

 

vnt. %

Informacija dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos 6 637          6 643           (6)              -0,1%

Gimdos kaklelio citologinis tepinėlio paėmimasir rezultatas įvertinimas 2 125          1 998           127           6,4%

Gimdos kaklelio biopsija ir rezultatų vertinimas 8                  12                 (4)              -33,3%

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencija 8 770          8 653           117           1,4%

Informavimas apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir 

imunocheminio slapto kraujavimo testo rezultatų įvertinimas 6 048          6 624           (576)         -8,7%

Nustatytas slaptas kraujavimas 53                48                 5               10,4%

Atlikta kolonoskopija ir konsultuota gydytojo specialisto 175             212               (37)            -17,5%

Asmenys, kuriems pirmą kartą diagnozuotas storosios žarnos vėžys 27                18                 9               50,0%

Storosios žarnos vėžio ankstyvoji diagnostika 6 303          6 902           (599)         -8,7%

Informacija apie didelę širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę suteikta 4 975          5 134           (159)         -3,1%

Atliktas išsamus širdies ir kraujagyslių ligų tikimybės įvertinimas 107             129               (22)            -17,1%

Asmenų, priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos 

grupei, atrankos ir prevencija 5 082          5 263           (181)         -3,4%

Informacijos dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos suteikimas bei 

nusiuntimas mamografijai atlikti 2 616          2 449           167           6,8%

Mamogramų atlikimo ir vertnimo paslauga 8 486          7 877           609           7,7%

Atrankinės mamografinės patikra 11 102        10 326         776           7,5%

Informacija dėl ankstyvosios priešinės liaukos vėžio diagnostikos ir 

PSA nustatymo 1 738          2 120           (382)         -18,0%

Paslaugos, kai rezultate PSA > 3 ng/ml 154             226               (72)            -31,9%

Asmenys, kuriuos konsultavo urologas ir jiems atlikta priešinės liaukos 

biopsija, nustatyta prostatos adenokarcinoma, gėrybinė prostatos 

hiperplazija 11                27                 (16)            -59,3%

Priešinės liaukos ankstyvoji diagnostika 1 903          2 373           (470)         -19,8%

Silantavime dalyvavusių pacientų skaičius 1 077          845               232           27,5%

Vaikų krūminių dantų dengimas silantinėmis medžiagomis 1 625          1 279           346           27,1%

Viso 34 237       34 362        (125)        -0,4%

PREVENCINIŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS 2017 m. 2016 m.
Pokytis 2017-2016 
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2.3.  Antrinio lygio paslaugos 

Kauno Dainavos poliklinikoje teikiamų antrinio lygio paslaugų apimtys 2017 m. kito nežymiai. 

Kvalifikuotai medikų komandai dirbant su nauja modernia medicinos diagnostikos įranga užtikrinama 

kokybiška asmens sveikatos priežiūra. 

Antrinio lygio veiklos rodikliai pateikiami 9 lentelėje. 

9 LENTELĖ. APSILANKYMŲ IR KONSULTACIJŲ RODIKLIAI 2017-2016 M. 

 

Pateiktos apimtys atspindi visų II lygio padalinių (specialistų, radiologijos, fizinės medicinos ir 

reabilitacijos) atliktas konsultacijas. Neigiama apsilankymų namuose dinamika rodo specialistų apsilankymų 

namuose poreikio mažėjimą. 

 

Specialistų skyrius 

 

Poliklinikoje specialistų skyriuje dirba gydytojai specialistai, teikiantys antrinio lygio paslaugas 

(konsultacijas) vaikams ir suaugusiems. Jų funkcijos apima: 

 Ligų diagnozavimą,  

 gydymą,  

 profilaktinį tikrinimą,  

 nukreipimą sveikatos grąžinamajam ir reabilitaciniam gydymui,  

 dalyvavimą ligų prevencijos programose.  

Suteiktų konsultacijų statistika pagal gydytojus specialistus, teikiančius daugiausiai konsultacijų, 

pateikta 10 lentelėje. 

  

vnt. %

Apsilankymai pas II lygio gydytojus - specialistus 234 230        238 957        (4 727)      -2,0%

Iš jų dėl ligos 204 831        205 950        (1 119)      -0,5%

Apsilankymai namuose 222                294                (72)            -24,5%

Suteiktos konsultacijos 174 075        178 050        (3 975)      -2,2%

RODIKLIS 2017 m. 2016 m.
Pokytis 2017-2016 
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10 LENTELĖ. KONSULTACIJŲ STATISTIKA 2016-2015 M. 

 

Vertinant atskirų specialybių konsultacijų apimtis, pastebima ir didėjimo, ir mažėjimo tendencijų. 

Atskirų specialybių konsultacijų apimčių pokytis 2017 m. atspindi sergamumo tam tikromis ligomis 

augimą/mažėjimą bei viešų sveikatinimo akcijų įtaką. 

 

Diabetinės pėdos gydomojo pedikiūro kabinetas 

 

Poliklinikoje veikia pėdos priežiūros kabinetas, kuriame atliekamos pėdų priežiūros procedūros 

pacientams, sergantiems cukriniu diabetu, bei teikiamos medicininio gydomojo pedikiūro paslaugos. 

Slaugytojos diabetologės paslaugų apimtys ataskaitiniais metais sumažėjo 5,89 procento: 1 599 paslaugų 

(2017 m.) ir 1 699 paslaugų (2016 m.). 

Atsižvelgiant į gyventojų, sergančių cukriniu diabetu, skaičiaus didėjimą, Poliklinikoje aktyviai teikiama 

slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba, kurioje ypatingas dėmesys skiriamas pacientams, kuriems 

cukrinio diabeto diagnozė nustatyta pirmą kartą. 

 

Radiologijos skyrius 

 

Poliklinikos radiologijos skyriuje dirbantys gydytojai radiologai turi aukštą profesinę kvalifikaciją bei 

didelę praktinio darbo patirtį, naudojama moderni ir pažangi aparatūra. 2017 m. suteiktų radiologinio ištyrimo 

ir vertinimo paslaugų apimtys padidėjo. 

  

vnt. %

Oftalmologai 18 153                  16 052                  2 101                    13,1%

Neurologai 11 613                  11 187                  426                        3,8%

LOR 9 816                    9 188                    628                        6,8%

Kardiologai 11 728                  10 406                  1 322                    12,7%

Endokrinologai 5 978                    6 035                    (57)                         -0,9%

Dermatologai 4 830                    5 379                    (549)                      -10,2%

Urologai 3 984                    4 169                    (185)                      -4,4%

Endoskopuotojai 3 902                    4 005                    (103)                      -2,6%

Alergologai, pulmonologai 2 900                    3 123                    (223)                      -7,1%

Reumatologai 2 464                    2 959                    (495)                      -16,7%

Gastroenterologai 2 825                    2 624                    201                        7,7%

RODIKLIS 2017 m. 2016 m.
Pokytis 2017-2016 m.
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11 LENTELĖ. RADIOLOGIJOS SKYRIAUS PASLAUGŲ RODIKLIAI 2016-2015 M. 

 

 

Efektyviai veikia e-radiologija: 

 visi radiologiniai tyrimai yra saugomi elektroniniu formatu (saugomos ir pagal nacionalinę prevencinę 

programą atliekamos mamogramos); 

 nuotraukų vertinimas atliekamas iš skaitmeninio formato (spausdinama paciento pageidavimu); 

 įstaigoje sukaupta virš 9 Tb tyrimų radiologinių vaizdų, kuriems saugoti 2015 m. išplėsta papildoma 

talpa diskiniais kaupikliais; 

 duomenų saugykla. 

 

Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius 

 

Siekiant kompleksinio gydymo, ataskaitiniais metais vykdytas aktyvus reabilitacinis gydymas. 

Bbendras taikytų reabilitacijos priemonių kiekis 2017 sumažėjo dėl sumažėjusio specialistų krūvio įstaigoje. 

12 LENTELĖ. FIZINĖS MEDICINOS REABILITACIJOS SKYRIAUS VEIKLOS RODIKLIAI 2017-2016 M. 

 

Vaikams 2017 m. suteikta 38 proc. visų medicininės reabilitacijos paslaugų (2016 m. – 36 proc.). 

 

Klinikinės diagnostikos laboratorija 

 

Poliklinikos klinikinėje diagnostikos laboratorijoje atliekami hematologiniai, biocheminiai, bendrieji 

klinikiniai, imunologiniai ir citologiniai tyrimai.  

vnt. %

Mamogramos 4 243       3 941       302           7,7%

Kompiuterinė tomografija 5 354       5 450       (96)            -1,8%

Echoskopijos 18 594     15 041     3 553       23,6%

RODIKLIS 2017 m. 2016 m.
Pokytis 2017-2016 

vnt. %

Fizioterapija 71 434     105 089   (33 655)    -32,0%

Kineziterapija 18 814     18 633     181           1,0%

Masažas 30 509     34 336     (3 827)      -11,1%

Ergoterapija 3 859       4 252       (393)         -9,2%

Povandeninis masažas 231           155           76             49,0%

Kineziterapija vandenyje 4 183       4 120       63             1,5%

Logopedas 31             34             (3)              -8,8%

RODIKLIS 2017 m. 2016 m.
Pokytis 2017-2016 



VšĮ Kauno Dainavos poliklinika  Veiklos ataskaita 

Įstaigos kodas 135042394  Už 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus 

19/40 

 

Laboratorijoje sėkmingai veikia informacinė sistema, tyrimai atliekami naudojant modernią medicininę 

įrangą, o darbas organizuojamas profesionalių laboratorijos darbuotojų. Modernios Poliklinikos klinikinės 

diagnostikos laboratorijos tyrimų apimtys pateikiamos 13 lentelėje. 

13 LENTELĖ. KLINIKINĖS DIAGNOSTIKOS LABORATORIJOS VEIKLOS RODIKLIAI 2017-2016 M. 

 

Klinikinės diagnostikos laboratorija siekia aukšto teikiamų paslaugų kokybės lygio, todėl yra vykdoma 

kasdieninė vidinė tyrimų kokybės kontrolė, taip pat laboratorija dalyvauja tarptautinėse (išorinėse) tyrimų 

kokybės vertinimo programose, atstovaujamas „Riqas“ (D. Britanija) ir „Labquality“ (Suomija). 

 

VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos Psichikos dienos stacionaras 

 

VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos Psichikos dienos stacionaro veikla – tai novatoriškas, modernus 

visuomenės sveikatos stiprinimo būdas, leidžiantis psichikos ar elgesio sutrikimų turintiems asmenims liekant 

pažįstamoje, artimoje aplinkoje gauti reikiamą pagalbą. Psichikos dienos stacionare pacientai vienoje vietoje 

gali gauti kompleksinę, į individualius jo poreikius orientuotą, profesionalią gydytojo psichiatro, psichologo, 

slaugytojo, socialinio darbuotojo pagalbą. Ligonio šeimos nariams sudaromos galimybės laikinai atsitraukti iš 

globos proceso, tampa lengviau derinti šeimyninius bei darbinius įsipareigojimus, pagerėja gyvenimo kokybė, 

sumažėja „perdegimo“ grėsmė. 

Dienos stacionaras įkurtas atsižvelgiant į mažą profesionalių, į individualius psichikos ir elgesio 

sutrikimo ligomis sergančių pacientų poreikius orientuotų paslaugų prieinamumą. Mūsų psichikos dienos 

stacionaro siekis - didinti medicininių ir psichosocialinių paslaugų prieinamumą psichikos ir elgesio sutrikimų 

turintiems asmenims Kauno mieste bei jo apskrityje. Psichikos dienos stacionarai reikalingi, tam, kad 

žmogus, gaudamas būtiną medicininę, psichologinę bei socialinę pagalbą, galėtų gydymo metu sėkmingai 

veikti savo aplinkoje, "neiškrentant" iš jos kuriam laikui. Tokiu būdu skatinamas pacientų savarankiškumas 

artimoje aplinkoje. 

VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos psichikos sveikatos centro Psichikos dienos stacionaro paslaugos 

teikiamos asmenims, gyvenantiems Kauno mieste bei Kauno rajone. Psichikos dienos stacionare paslaugas 

teikia:  

 psichiatras 

 psichoterapeutas 

 medicinos psichologas 

vnt. %

Laboratoriniai tyrimai 259 189 263 788 (4 599)      -1,7%

Vienam prisirašiusiam gyventojui tenka laboratorinių tyrimų 5,4 5,4 0               0,0%

2016 m.
Pokytis 2017-2016 

RODIKLIS 2017 m.
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 socialinis darbuotojas 

 bendrosios praktikos slaugytoja 

VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos psichikos sveikatos centro Psichikos dienos stacionare 2017 metais 

priimti 234 pacientai (2016 metais – 226 pacientai). Iš jų 193 – unikalūs pacientai. 41 (17,52%) pacientas 

kreipėsi į šią gydymo įstaigą pakartotinai. 65 pacientai (29,28 %) kreipėsi iš kitų sveikatos priežiūros įstaigų. 

Pacientams 2017 metais suteikta 4 983 paslaugų (2016 metais – 4 683 paslaugų).  

VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos Psichikos dienos stacionaro įkūrimas buvo finansuojamas iš Europos 

Sąjungos lėšų pagal 2007-2013 m. Sanglaudos skaitinimo veiksnių programos priemonę Nr. VP3-2.1-SAM-

08-R "Psichikos dienos stacionarų (centrų įkūrimas)“. Projekto tikslas - plėtoti psichikos paslaugų 

prieinamumą Kauno mieste. Centro įkūrimui skirta virš 260 tūkst. Eur, už kuriuos rekonstruotos 412,42 m² 

patalpos, pritaikytos žmonėms su negalia, įsigyti veiklos vykdymui skirti baldai ir įranga. 

 

II lygio rezultatų apibendrinimas 

 

Didėjant lėtinėmis neinfekcinėmis ir kitomis ligomis sergančių pacientų skaičiui, Poliklinikoje ypatingai 

svarbus dėmesys skiriamas paciento tiriamiesiems bei gydomiesiems veiksmams pagal gydytojo specialisto 

kompetenciją. Gerinant paslaugų prieinamumą, užtikrinant ankstyvą ligų diagnostiką pasiekiamas Poliklinikos 

tikslas - teikti kvalifikuotas, kokybiškas ir savalaikes paslaugas. 

 

2.4. Visuomenės švietimas ir informavimas 

 

2017 m. Poliklinika visuomenės sveikatos švietimo veiklą organizavo šiomis kryptimis: 

 

▪ Minėtos pasaulinės sveikatos dienos. Itin daug dėmesio skirta diabeto dienos (lapkričio 14-oji)  bei 

pasaulinės psichikos sveikatos dienos (spalio 10-oji) paminėjimams. Taip pat renginių ciklui - „Spalis - 

senjorų mėnuo“.  

 

▪ Pasaulinės diabeto dienos paminėjimui iš anksto rinkta informaciją apie pacienatams aktualias problemas 

ir klausimus, paruošta paskaita-diskusija apie diabetą, gyvenimą su šia liga, fdalyviams matuotas gliukozės 

kiekis kraujyje. Šios dienos minėjimo tikslas - skatinti visuomenę pažinti diabetą, sužinoti profilaktikos 

priemones ir tinkamai jį kontroliuoti. Sergantiesiems diabetu primenama būtinybė gilinti savo žinias apie ligą. 

 

▪ Pasaulinės psichikos sveikatos dieną vykdyti keli renginiai VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos Jaunimo 

centre. 
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▪ Praktinis patyriminis seminaras ,,Atsipalaidavimo pratybos“ - užsiėmimas skirtas susipažinti su 

relaksacijos bei dailės terapijos metodais ir praktiškai juos išbandyti. Dienos minėjimo tikslas - priminti apie 

psichinės sveikatos, jos stiprinimo ir prevencijos svarbą. 

 

▪ Tradiciškai minėta Tarptautinė Alzheimerio ligos diena. Psichikos sveikatos centro socialinių darbuotojų 

organizuoti renginiai, kenčiantiems nuo šios ligos bei jų artimiesiems. Organizuota paskaita, mankšta bei 

filmo peržiūra prie arbatos puodelio.  

 

▪ Kaune tradiciškai spalis – Pagyvenusių žmonių mėnuo. Senjorai kviesti dalyvauti įvairiuose jiems 

skirtuose renginiuose.  

 

▪ Mankštos, pritaikytos senjorams (vykdytos kartą per savaitę). VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos Fizinės 

medicinos ir reabilitacijos skyriuje mankštas vedė kvalifikuotos kineziterapeutės (kūno stiprinimo užsiėmimas 

ir mokymasis atlikti pratimus namuose).  

 

▪  „Sveikos gyvensenos klubas“ paskaita - diskusija su šeimos gydytoju - diskusijos apie sveiką 

gyvenseną. Vykdyta kiekvieną spalio ketvirtadienį: kviesti diskutuoti, užduoti jiems rūpimus klausimus apie 

sveikatą šeimos gydytojui, pasidalinti patirtimis su gydytoju ir bendraamžiais. Pacientams matuotas 

kraujospūdis, matuotas ūgis bei svoris.  

 

▪ Sveikatingumo mankštos Draugystės parke, panaudojant miesto treniruoklius – kineziterapeutės kvietė 

senjorus kartą per savaitę dalyvauti mankštoje gryname ore.  

 

▪ Atminties lavinimo grupė (paskaita, praktinis užsiėmimas). Psichikos sveikatos centro darbuotojų 

organizuota paskaita, kurios metu dalyviai galėjo sužinotu būdus, kaip išsaugoti atmintį, kokius pratimus 

atlikti, sužinoti atsakymus apie jiems rūpimus klausimus, susijusius su atminties išsaugojimu.  

 

▪Paskaita su gydytoja otorinolaringologe Rasa Palaimaite „Spengimas, ūžimas ausyse. Ką daryti?“. 

Paskaita sulaukusi itin didžiulio populiarumo, parodė, kokia aktuali ši problema senjorų tarpe. Dalyviai turėjo 

galimybe pasidalinti savo patirtimi bei gauti atsakymus į jiems rūpimus klausimus. 

 

▪ Taip pat kiekvieną mėneso ketvirtadienį Jaunimo centro salėje vykdytos paskaitos apie žindymą būsimiems 

tėvams su gydytoju Kazimieru Vitkausku.  
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 Korupcijos prevencija ir antikorupcijos akcijų organizavimas 

 

Viešosios įstaigos Kauno miesto poliklinikos Dainavos padalinio  korupcijos prevencijos 2016−2019 

metų programos įgyvendinimas vykdomas vadovaujantis 2016−2019 metų priemonių planu, patvirtintu 2016 

m. gegužės 30 d. direktoriaus įsk. Nr. 1-81. Planas buvo papildytas 2017-05-22 įsk. Nr. 1-80. 

Per ataskaitinį laikotarpį buvo atlikta: 

 2017 m. balandžio 10 d. buvo atliktas ,,Asmens sveikatos priežiūros įstaigos korupcijos indekso 

nustatymas“. Parengtas korupcijos indekso nustatymo kriterijų vertinimo protokolas. Pagal surinktų 

balų skaičių įstaiga pateko į skaidrių ASPĮ kandidatų sąrašą, skaidrios ASPĮ vardui gauti. 

 Per laikotarpį nuo 2014-2017 m. nebuvo užregistruota galimų korupcinio pobūdžio veikų apie kurias 

būtų tekę pranešti Specialiųjų tyrimų tarnybai ir Sveikatos apsaugos ministerijai. 2017 m. birželio 8 d. 

apie tai buvo informuota Sveikatos apsaugos ministerija. 

 2017 m. lapkričio 10 d. buvo atliktas korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas viešųjų pirkimų 

organizavimo srityje. Nustatyta, kad yra priimti visi teisės aktai būtini įstatymų ir įstatymo 

įgyvendinamųjų teisės aktų įgyvendinimui, įvertinta, jog teisės aktuose nustatyta sprendimų priėmimo, 

veiksmų atlikimo tvarka yra skaidri ir nesuteikia per daug įgaliojimų įstaigos darbuotojams veikti savo 

nuožiūra. Nors VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos veiklos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo sritis 

yra priskiriama prie sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, realiai ši tikimybė 

yra sumažinama organizuojant ir įgyvendinant įstaigos veiklą ir sprendimų priėmimo, kontrolės 

procedūras. 

Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą, buvo atsižvelgta į Įstaigos Korupcijos 

prevencijos programą. 

2.5. Pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis lygis 

Pacientų pasitenkinimas poliklinikos teikiamų paslaugų kokybe yra tiriamas analizuojant gautus 

skundus, padėkas, tiesiogiai bendraujant su medicinines paslaugas teikiančiu personalu.Toliau pateikiamos 

apibendrintos pacientų skundų ir padėkų tendencijos. 

2017 m. gauti 2 pagrįsti skundai, visi skundai, paskyrus atsakingus asmenis, ištirti ir įvertinti, 

pareiškėjams duoti atsakymai, pasitvirtinę trūkumai ištaisyti (2016 m. pagristų skundų - 2; 2015 m. 10 

skundų, pagrįstų skundų - 1; 2014 m. gauta 23 skundai, pagrįstų skundų - 1; 2013 m. gauta 12 skundų, 

pagrįstų skundų -1; 2011 m. gauti 2 pagrįsti skundai). 

2017 m. gautos 39 padėkos (2016 m. gautos 35; 2015 m. gauta 15, 2014 m. gauta 17 padėkų; 2013 

m. gautos 8 padėkos). Pacientų padėkos skirtos Poliklinikos administracijai, šeimos gydytojams, gydytojams 

specialistams, odontologams, gydytojams akušeriams ginekologams, fizinės medicinos ir reabilitacijos 

skyriaus darbuotojams, bendrosios praktikos ir bendruomenės slaugytojoms. 
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2.6. Kokybės vadybos sistemos tobulinimas 

VšĮ Kauno Dainavos poliklinikoje sukurta, įgyvendinta, prižiūrima ir nuolat gerinama kokybės vadybos 

sistema (toliau – KVS), atitinkanti ISO 9001:2008 (LST EN ISO 9001:2008) standarto reikalavimus.  

Kokybės vadybos sistemos tikslas – identifikuoti Poliklinikos vidaus procesų apimtis, ryšius ir 

galimybes, kiekvieno darbuotojo vietą tų procesų mechanizme ir indėlį, siekiant Poliklinikai iškeltų tikslų 

įgyvendinimo; atkreipti dėmesį į teikiamų pirminės ir antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugų 

kokybę; analizuoti ir vertinti veiklos rezultatus; nuolat ieškoti geresnių ir efektyvesnių būdų, kaip pasiekti 

įstaigos tikslus bei tobulėti profesinėje srityje. 

Priemonės kokybės tikslams pasiekti:  

 nuolatinis ligų prevencijos, diagnostikos, gydymo, slaugos ir reabilitacijos veiklų vykdymo stebėsena, 

analizavimas ir gerinimas;  

 gyventojų sveiko gyvenimo įgūdžių, sveikos mitybos, optimalaus fizinio aktyvumo įpročių 

formavimas;  

 pacientų ir medicinos darbuotojų tarpusavio pasitikėjimo skatinimas;  

 racionalus ir pamatuotas sveikatos priežiūrai skirtų išteklių panaudojimas;  

 reguliarus medicinos personalo kvalifikacijos kėlimas ir motyvavimas;  

 nuolatinis kokybės vadybos sistemos tobulinimas ir rezultatyvumo gerinimas.  

Poliklinikoje taikomos 18 kokybės procedūrų, kurios reguliariai peržiūrimos ir atnaujinamos pagal 

poreikį ir teisės aktų reikalavimus.  

2017 m. atlikta 12 KVS vidaus auditų. Auditų tikslas – sistemingai ir visapusiškai, įvertinti ar 

Poliklinikos skyrių/ padalinių veikla atitinka Kokybės vadybos sistemą, laikantis LST EN ISO 9001:2008 

standarto reikalavimų, nustatyti KVS gerinimo poreikį ir taip padėti įgyvendinti Poliklinikai keliamus tikslus. 

Atlikdami vidaus auditą, auditoriai tikrino ir vertino, ar audituojamo padalinio veiklos procesai atitinka KVS 

dokumentuose nurodytus reikalavimus, strateginių ir/ar metinių bei kitų veiklos planų vykdymą, ar laikomasi 

įstatymų, kitų norminių teisės aktų ir sutarčių, turinčių įtakos veiklai, ar informacija apie padalinio veiklą yra 

išsami ir patikima. Auditų metu užfiksuotos neatitiktys, susijusios su reikalavimais dokumentacijai, paslaugos 

realizavimo planavimu, paslaugų teikimu, darbo aplinka, infrastruktūra, medicininės įrangos valdymu bei 

monitoringu. Neatitiktys užfiksuotos audituoto padalinio audito klausimyne ir neatitikčių registracijos 

žurnaluose. Neatitiktis sukėlusios priežastys analizuojamos ir šalinamos, nurodant koregavimo ir/ar 

prevencinius veiksmus, terminus bei atsakingus asmenis. 

2017 m. balandžio 05 d. buvo atliktas kokybės vadybos sistemos II (antras) priežiūros auditas. Audito 

tikslas – Atitikties standarto reikalavimams nustatymas. Kokybės vadybos sistemos auditą VšĮ Kauno 

Dainavos poliklinikoje atliko Vokietijos vadybos sistemų ir personalo sertifikavimo įstaigos TÜV Thüringen 

e.V. padalinys Lietuvoje bendra Lietuvos – Vokietijos įmonė UAB „TUV Uolektis“.  
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KVS sertifikatas galioja iki 2018 m. birželio 28 d.. Auditoriai, atlikę auditą, patvirtino, kad VšĮ Kauno 

Dainavos poliklinikoje veikia stropiai prižiūrima, nuolat tobulinama ir gerai valdoma ISO (angl. International 

Standard Organization) kokybės vadybos sistema, atitinkanti ISO 9001 standarto keliamus reikalavimus. Šių 

reikalavimų esmė – nustatyti tokius veiklos tikslus ir procesus, kurie būtini paciento reikalavimams patenkinti 

ir organizacijos politikai vykdyti. 

3. PERSONALAS IR DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS 

2017 metais Poliklinikoje pradėjo dirbti 58 nauji darbuotojai: pagal neterminuotas darbo sutartis 

įdarbinti 41 darbuotojai, 17 darbuotojų priimti dirbti terminuotai, atleisti – 96 darbuotojai, iš jų 78 darbuotojai, 

dirbę pagal neterminuotas darbo sutartis ir 18 darbuotojų, dirbusių terminuotai, atitinkamai 2016 m. į 

Polikliniką buvo priimta 47 darbuotojai, atleisti – 49.  

2017 m., vykdant Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 8 d. 

įsakymą Nr. A-2583 „Dėl viešosios įstaigos Kauno Dainavos poliklinikos valdymo struktūros schemos ir 

pareigybių sąrašo patvirtinimo“, Poliklinikoje siekiant sumažinant nemedicininių ir perteklinių pareigybių 

skaičių: buvo panaikintos nemedicininio personalo pareigybė –valytojas, pagalbinis radiologijos darbuotojas, 

pagalbinis laboratorinės medicinos darbuotojas. 

Ataskaitiniu laikotarpiu dirbusių darbuotojų detalizacija pateikiama 14 lentelėje. 

Kvalifikacijos kėlimas. 2017 metais savo kvalifikaciją kėlė: 

 Medicinines paslaugas teikiantis personalas (152 darbuotojai) kvalifikacijos kėlimui skyrė 4 792 

valandas: pirminio lygio paslaugas teikiantys gydytojai (šeimos, vaikų ligų, vidaus ligų, chirurgai, 

akušeriai ginekologai, odontologai) – 48 gydytojai (2 229 valandos), antrinio lygio paslaugas 

teikiantys gydytojai specialistai – 34 (902 valandos), slaugos specialistai – 56 (1 1317 valandų), 

medicinos psichologai – 4 (114 valandos), socialiniai darbuotojai – 4 (165 valandas), medicinos 

biologai –2 (38 valandas), kineziterapeutai – 4 (27 valandas). 

 Nemedicininis personalas (10 darbuotojų) (251 valanda): direktoriaus pavaduotojai - 1 (80 valandos), 

personalo specialistai - 1 (27 valandos), darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas - 1 (32 

valandos), vyriausiasis finansininkas - 1 (22 valandos),vyriausiasis finansininko pavaduotojas - 1 (8 

valandos), vadovybės atstovas kokybei - 1 (28 valandos),  direktorius – 1 (8 valandos), archyvaras 

1 (8 valandos), IT specialistas 1 (22 valandos), ūkio tarnybos viršininkė 1 (16 valandų). 
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14 LENTELĖ. DUOMENYS APIE DARBUOTOJŲ SKAIČIŲ 2016-2015 M. 

 

Poliklinikoje dirba 10 gydytojų, turinčių medicinos mokslų daktaro laipsnį: gydytojas ortopedas 

traumatologas Emilis Čekanauskas, gydytojas radiologas Saulius Lukoševičius, gydytojos endokrinologės 

Dalia Kozlovienė ir Lina Radzevičienė, gydytojas koloproktologas Žilvinas Saladžinskas, gydytoja kardiologė 

Neris Stoškutė, gydytoja klinikinė fiziologė Virginija Tamulevičiūtė, gydytojas chirurgas Mindaugas Kiudelis, 

laboratorinės medicinos gydytoja (vyresnioji ordinatorė) Ramunė Šepetienė, gydytoja vaikų endokrinologė 

Natalija Smetanina ir socialinių mokslų daktarė (1) medicinos psichologė Regina Stančikaitė. 

 

Bendradarbiavimas su universitetais ir kolegijomis 

 

Poliklinika yra Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) šeimos medicinos rezidentūros studijų 

bazė. Per 2017 metus rezidentūrą atliko 23 gydytojai rezidentai (jaunesnieji ir vyresnieji). Poliklinika taip pat 

yra patvirtinta LSMU Dermatovenerologijos rezidentūros studijų programos, bendrosios dermatologijos ciklo, 

rezidentūros baze. 

Kauno kolegijos studentai Poliklinikoje atlieka slaugos, laboratorijos technologų, radiologijos 

technologų, odontologų padėjėjų, burnos higienistų, kineziterapeutų, ergoterapeutų pratiką, Lietuvos Sporto 

universiteto studentai – kineziterapijos praktiką. 2017 m. praktiką Poliklinikoje taip pat atliko studentai iš 

Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto, Vytatuto Didžiojo universiteto bei Karaliaus Mindaugo profesinio 

mokymo centro. 

 2017-12-31  2016-12-31 

Iš viso darbuotojų: 477 ( iš jų 7 gydytojai rezidentai)

(5 darbuotojai atleisti 2017-12-29 –paskutinę darbo 

dieną) 

Iš viso darbuotojų: 515 (iš jų 10 gydytojų rezidentų)

(9 darbuotojai atleisti 2016-12-30- paskutinę darbo 

dieną) 

Iš viso gydytojų: 181 žmogus, iš jų: Iš viso gydytojų: 186 žmonės, iš jų: 

I lygio gydytojų – 100 ( 37 šeimos gydytojai) (su 

esančiomis nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros 

atostogose)

I lygio gydytojų – 105 (39 šeimos gydytojai) (su 

esančiomis nėštumo ir gimdymo ar vaiko priežiūros 

atostogose)

II lygio gydytojų specialistų -81 II lygio gydytojų specialistų - 81

Kitų specialistų, teikiančių medicinines paslaugas – 

(logoterapeutų, medicinos biologų, ergoterapeutų, 

kineziterapeutų, medicinos psichologų, socialinių 

darbuotojų) – 44

Kitų specialistų, teikiančių medicinines paslaugas – 

(logoterapeutų, medicinos biologų, ergoterapeutų, 

kineziterapeutų, medicinos psichologų, socialinių 

darbuotojų) – 44

Slaugos specialistų (įskaitant burnos higienistus, dantų 

technikus, gydytojo odontologo padėjėjus, klinikos 

laborantus, laboratorinės diagnostikos specialistus, 

medicinos registratorius, radiologijos technologus, 

masažuotojus, akušerius) - 205

Slaugos specialistų (įskaitant burnos higienistus, dantų 

technikus, gydytojo odontologo padėjėjus, klinikos 

laborantus, laboratorinės diagnostikos specialistus, 

medicinos registratorius, radiologijos technologus, 

masažuotojus, akušerius) – 209

Duomenys apie darbuotojų skaičių
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Tęsiamos bendradarbiavimo sutartys su Vytauto Didžiojo universitetu ir Kauno technologijos 

universitetu, kurių tikslas rengti bei vykdyti bendrus projektus ir programas, skatinti bei abipusiškai remti 

bendrus mokslinius tyrinėjimus, dalyvauti bendrose programose, organizuoti bendrus mokslinius rengnius. 

Poliklinika yra sudariusi bendradarbiavimo sutartį su Kauno Technikos Kolegija. Šia sutartimi 

užtikrinamos kokybiškos ir prieinamos sveikatos priežiūros paslaugos kolegijos akademinei bendruomenei, 

informacijos teikimas kolegijai aktualiais sveikatos priežiūros klausimais, taip pat Poliklinikos ir Kolegijos 

bendradarbiavimas įvairiuose sveikatingumo renginiuose ir projektuose. 

Taip pat Poliklinika yra sudariusi sutartį su Lietuvos medicinos studentų asociacija (LiMSA), 

įgyvendinant projektą „Tu man svarbus“. Juo siekiama didinti savižudybių prevenciją jaunimo tarpe ir kelti 

žmonių savimonę savižudybių tema. 

2017 m. Poliklinika sudarė bendradarbiavimo sutartį su Kauno kolegija, dėl mokslo taikomosios 

konsultacinės veiklos – interaktyvių seminarų „Parkinsono liga sergančių asmenų gyvenimo kokybės 

gerinimas fiziniu ir psichosocialiniu požiūriu“, bei Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, dėl 

bendradarbiavimo sveikatos vadybos srityje. 

4. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ IR INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA 

4.1. Informacinių technologijų vystymas 

Informacinių technologijų plėtra ir vystymas 2017 m. 

Vykdant Kauno poliklinikų reorganizavimą ir siekiant sklandžiai sujungti Kauno poliklinikų informacines 

sistemas į vieningą, centralizuotą Kauno miesto poliklinikos (toliau – KMP) informacinę sistemą, 2017 metais 

buvo inicijuota aibė poliklinikos informacinių technologijų centralizavimo projektų: 

 Saugus duomenų perdavimo tinklas. Suprojektuotas saugus, vientisas ir centralizuotai valdomas 

būsimos KMP duomenų perdavimo tinklas, inicijuotas duomenų perdavimo tinklo įrengimo, duomenų 

perdavimo paslaugų ir interneto teikimo pirkimas. 

 Duomenų centro paslaugos. Parengtos techninės sąlygos ir reikalavimai duomenų centro 

paslaugų pirkimui. Įsigijus duomenų centro paslaugas, numatyta iškelti į išorinį duomenų centrą 

daugumą KMP taikomųjų informacinių sistemų. 

 Laboratorinė informacinė sistema (LIS). Kadangi po reorganizacijos numatytas visų KMP 

laboratorijų centralizavimas Dainavos padalinyje, Dainavos poliklinikos LIS buvo pritaikyta tam, kad 

tyrimus galėtų užsakyti ir atsakymus peržiūrėti kitų KMP padalinių gydytojai, o ėminius registruoti – 

kitų padalinių procedūriniai kabinetai, kuriuose įrengtos kompiuterizuotos darbo vietos su terminiais 

brūkšninių kodų spausdintuvais. Tam, kad kiti padaliniai galėtų jungtis prie Dainavos LIS, buvo 

įrengta laikina šifruota duomenų perdavimo jungtis, kuri 2018 metais bus pakeista į nuolatinę 

(įrengus vieningą ir saugų KMP duomenų perdavimo tinklą). 
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 Vieninga išankstinė pacientų registracija. Šiuo metu Dainavos poliklinika naudoja sergu.lt 

išankstinės pacientų registracijos sistemą, Šančių padalinys nenaudoja, o kiti padaliniai naudoja 

medicinos informacinės sistemos Polis priemones, dalį registracijos talonų pateikiant į sergu.lt 2018 

metais planuojama įdiegti vieningą KMP pacientų išankstinę registraciją sergu.lt, visus registracijos 

talonus įkeliant į sergu.lt ir realizuojant galimybę KMP prisirašiusiam pacientui registruotis bet 

kuriame KMP padalinyje. Sergu.lt sistemoje jau realizuota dalis tam reikalingo funkcionalumo 

(gydytojo/talono paieška pagal registratūrą), kitą reikalingą funkcionalumą planuojama realizuoti 

2018 metais. 

 Skaitmeninė IP telefonija. Užbaigtas Dainavos poliklinikos pervedimas iš analoginės į IP telefoniją 

– visose darbo vietose analoginiai telefono aparatai pakeisti į skaitmeninis IP telefonus. 2018 metais, 

įrengus vieningą KMP duomenų perdavimo tinklą, planuojama jo pagrindu į vientisą IP telefonijos 

tinklą sujungti ir kitų padalinių (buvusių poliklinikų) abonentus. Ten, kur bus nuspręsta palikti 

analoginius telefono aparatus, jie į vieningą IP telefonijos tinklą bus prijungti per iš IP telefonijos 

paslaugų teikėjo nuomojamus Cisco keitiklius. 

 Skambučių administravimas. 2017 metais visi KMP padaliniai aptarnavo vidutiniškai 3500 

skambučių kiekvieną darbo dieną. Tai didelis įeinančių skambučių srautas, kurio centralizuotam 

valdymui planuojama vieningo KMP IP telefonijos tinklo pagrindu 2018 metais įdiegti skambučių 

administravimo sistemą. Visi įeinantys skambučiai bus nukreipti į skambučių administravimo centrą ir 

pagal nustatytas taisykles paskirstyti į operatorių eiles. Bus galimybė, esant reikalui, nukreipti 

skambutį bet kuriam KMP vidiniam abonentui bet kuriame KMP padalinyje. Skambučiai bus 

registruojami, kaupiama jų aptarnavimo statistika, nuolat optimizuojamas skambučių apdorojimas, 

taip gerinant pacientų aptarnavimo kokybę. 

 Medicininių vaizdų archyvas. Toliau vystoma medicininių vaizdų kaupimo, aprašymo ir peržiūros 

sistema MedDream. 2018 metais KMP padalinių medicininių vaizdų archyvus planuojama 

centralizuoti, tuo būdu sudarant galimybę visiems KMP diagnostikos specialistams ir gydytojams 

peržiūrėti paciento medicininius vaizdus, nepriklausomai, kuriame padalinyje jie buvo sukurti. 

 El. paštas. UAB „Interneto vizija“ duomenų centre išnuomotas dedikuotas serveris KMP el. paštui ir 

interneto svetainei, įdiegtas el. pašto serveris, KMP darbuotojams pradėtos kurti pašto dėžutės ir 

konfigūruoti el. pašto klientinės programos. 

 Interneto svetainė. Parengtas KMP interneto svetainės projektas, suderintas turinys ir struktūra, 

WordPress turinio valdymo sistemos pagrindu UAB „WebGuru“ sukūrė KMP interneto svetainę, kuri 

buvo užpildyta aktualiu turiniu ir pasiekiama adresu www.kaunopoliklinika.lt 2018 metais pacientų ir 

kitų svetainės lankytojų patogumui interneto svetainę planuojama integruoti su KMP medicinos 

informacine sistema, išankstinės pacientų registracijos sistema sergu.lt, viešųjų pirkimų sistema, 

realizuoti pacientų prisirašymą elektroniniu būdu. 

http://www.kaunopoliklinika.lt/
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 Planšetės pacientams su klausos sutrikimais.  Šių pacientų patogumui Dainavos poliklinikoje, o 

po to ir kituose KMP padaliniuose buvo įsigytos planšetės, o jose įdiegta speciali programinė įranga 

video susijungimui su vertimo į gestų kalbą centru. Pacientą lydintis poliklinikos darbuotojas 

susijungia su vertimų į gestų kalbą centru ir užtikrina kokybišką paciento bendravimą su gydytoju. 

 Vaizdo stebėjimo sistema. 2017 metais buvo toliau vystoma poliklinikos vaizdo stebėjimo ir 

įrašymo sistema – įrengtos 5 video kameros įėjimų į polikliniką, automobilių stovėjimo aikštelių ir 

pakeliamų užtvarų stebėjimui realiu laiku bei įrašymui. Šios priemonės tapo efektyvia smulkaus 

vandalizmo bei vagysčių prevencijos priemone. Jeigu naujo tipo kamerų įrengimas pasiteisins, 2018 

metais planuojama didesnės raiškos ir vaizdo kokybės kameromis pakeisti poliklinikos viduje 

sumontuotas seno modelio vaizdo stebėjimo kameras. 

 Centralizuotos buhalterinės apskaitos ir personalo valdymo sistemos. KMP buhalterinei 

apskaitai pasirinkta Šilainių padalinyje naudojama Rivilė, o personalo valdymui, darbo užmokesčio 

skaičiavimui ir darbo laiko apskaitai - Vikarina. Bendradarbiaujant su diegėjais, parengti šių sistemų 

atnaujinimo į naujausią versiją ir kitų padalinių prijungimo projektai, kuriuos planuojama įgyvendinti 

2018 metų pirmą ketvirtį. 

 Kompiuterizuotos darbo vietos naujiems darbuotojams. Centralizuojant KMP valdymą, į 

Dainavos padalinį perkeliamiems administracijos darbuotojams įrengtos kompiuterizuotos darbo 

vietos. Pagal galimybes buvo panaudojami tie patys kompiuteriai, kuriuos šie darbuotojai naudojo 

senose darbo vietose kituose padaliniuose, pakeičiant tik visiškai nusidėvėjusius, techninių 

reikalavimų netenkinančius kompiuterius. 

 

IT vystymo rezultatas 

 

Poliklinikos informacinių technologijų centralizavimas į vieningą informacinę sistemą padės užtikrinti 

kokybišką Poliklinikos darbą ir tokiu būdu siekti vieno iš pagrindinių Poliklinikos tikslų - operatyvios ir 

kokybiškos medicininės pagalbos teikimo. 

4.2. Infrastruktūros, medicininės įrangos atnaujinimas, aplinkosauga 

Infrastruktūros atnaujinimas 

 

Ruošiantis Kauno miesto poliklinikų reorganizacijai, 2017 m. Poliklinikoje atlikti remonto darbai: naujai 

įrengta ir išplėsta šeimos registratūra, naujai įrengta ir suremontuota 11 kabinetų. 

Taip pat 2017 m. įrengtas kabinetas dantų technikams, atnaujintas vandens tiekimo vamzdynas, 

vykdyti VšĮ Dainavos poliklinikos pastato, esančio Masiulio g. 8, patalpų perplanavimo ir remonto darbai: 

(dalies patalpų pritaikymas gydytojų kabinetams, įeigos į pastatą pritaikymas neįgaliųjų poreikiams). 
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Medicininės įrangos atnaujinimas 

 

 Įsigyta įranga per 2017 m.: 

 Kardiotakografas (atnaujinta turėta įranga); 

 Vaizdo gastroskopas (atnaujinta turėta įranga); 

 Ultragarsinis diagnostinis aparatas (atnaujinta turėta įranga); 

 Vaizdo kolonoskopas (diagnostikos pagerinimui); 

 Automatinis dioptrimetras (atnaujinta turėta įranga); 

 Dermatoskopas (atnaujinta turėta įranga); 

 Lazerio terapijos aparatai (atnaujinta turėta įranga); 

 Autoklavai (atnaujinta turėta įranga). 

 

Aplinkosauga 

  

Aplinkosauga leidžia užtikrinti sveiką ir švarią aplinką, racionaliai naudoti gamtos išteklius. 2017 

metais skatindama rūšiuoti atliekas Poliklinika gerino aplinkos poveikį tiek darbuotojams, tiek pacientams. 

Jau penkti metai Poliklinika dalyvauja nacionaliniame aplinkosauginiame projekte "Mes rūšiuojam". 

Poliklinikoje susidariusių atliekų kiekiai: medicininių atliekų - apie 5 tonos, statybinių bei didžiųjų 

(baldai, gruzas ir kita) atliekų - 5 tonos, elektroninių atliekų per metus išvežta apie 758 kg. Sunaikinta apie 2 

tonas dokumentų. 

2018 m. Poliklinikoje numatoma atnaujinti aplinkosauginius reikalavimus ir skatinti rūšiuoti pagal RRR 

principus (aplinkai draugiško gyvenimo principas - mažink, panaudok pakartotinai, perdirbk). 
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5. FINANSINĖ INFORMACIJA 

Ataskaitinio laikotarpio Poliklinikos finansinis rezultatas (grynasis perviršis) yra 111 837 Eur.  

5.1. Įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai ir šių lėšų panaudojimas pagal ekonominės 

klasifikacijos straipsnius 

15 LENTELĖ. LĖŠOS IR JŲ PANAUDOJIMAS PAGAL EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS 2017-2016 M. 

  

 

 

 

 

Eil. 

Nr.

Ekonominės 

klasifikacijos 

numeris

Straipsnio pavadinimas 2017 m. 2016 m.

1 1. PAJAMOS 7 398 029              7 133 058              

2 1.3. Dotacijos 316 384                 388 397                 

3 1.3.3. Europos Sąjungos finansinės paramos lėšos 133 199                 133 519                 

4 1.3.3.1.1.1. Einamiesiems tikslams -                           462                         

5 1.3.3.2.1.1. Kapitalui formuoti 133 199                 133 057                 

6 1.3.4. Dotacijos iš kitų valdymo lygių 183 185                 254 878                 

7 1.3.4.1. Einamiesiems tikslams 157 092                 229 272                 

8 1.3.4.1.1.4. Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių 157 092                 229 272                 

9 1.3.4.2. Kapitalui formuoti 26 093                   25 606                   

10 1.3.4.2.1.4. Kitos dotacijos ir lėšos iš kitų valdymo lygių 26 093                   25 606                   

11 1.4. Kitos pajamos 7 081 645              6 744 661              

12 1.4.1. Turto pajamos -                           496                         

13 1.4.1.1.2.1. Palūkanos už depozitus -                           496                         

14 1.4.2. Pajamos už prekes ir paslaugas 7 081 630              6 744 131              

15 1.4.2.1.1.1. Pajamos už prekes ir paslaugas 7 081 630              6 744 108              

16 1.4.2.1.2.1. Pajamos už patalpų nuomą -                           -                           

17 1.4.2.1.7.2. Kitos pajamos -                           23                           

18 1.4.3. Pajamos iš baudų ir konfiskacijos 15                           -                           

19 1.4.3.1.1.3. Delspinigiai 15                           -                           

20 1.4.5. Kitos neišvardytos pajamos -                           34                           

21 1.4.5.1.4. Kitos neišvardytos pajamos -                           34                           

22 4.

SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO 

TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS -                           -                           

23 4.1. Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos -                           -                           

24 4.1.1. Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos -                           -                           

25 4.1.1.3.1.1. Transporto priemonės -                           -                           

26 2. IŠLAIDOS 7 286 192              6 919 763              

27 2.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 5 443 755              5 255 614              

28 2.1.1. Darbo užmokestis 4 152 587              4 015 563              

29 2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais 4 152 587              4 015 563              

30 2.1.2. Socialinio draudimo įmokos 1 291 168              1 240 051              

31 2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos 1 291 168              1 240 051              
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15 LENTELĖS TĘSINYS. LĖŠOS IR JŲ PANAUDOJIMAS PAGAL EKONOMINĖS KLASIFIKACIJOS STRAIPSNIUS 2017-2016 M. 

 

5.2. Įstaigos pajamos ir sąnaudos pagal lėšų šaltinį 

VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos 2017 m. pajamos ir jų pokytis lyginant su praeitais metais pateikiamos 

16 lentelėje. 

 

 

 

 

 

 

 

Eil. 

Nr.

Ekonominės 

klasifikacijos 

numeris

Straipsnio pavadinimas 2017 m. 2016 m.

32 2.2. Prekių ir paslaugų naudojimas 1 514 945              1 317 952              

33 2.2.1. Prekių ir paslaugų naudojimas 1 514 945              1 317 952              

34 2.2.1.1.1.01. Mityba 6 362                      5 475                      

35 2.2.1.1.1.02. Medikamentai (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas) 555 563                 612 990                 

36 2.2.1.1.1.05. Ryšių paslaugos 11 596                   12 225                   

37 2.2.1.1.1.06. Transporto išlaikymas 5 573                      10 341                   

38 2.2.1.1.1.07. Apranga ir patalynė 3 376                      4 103                      

39 2.2.1.1.1.08. Spaudiniai 9 518                      10 324                   

40 2.2.1.1.1.10. Kitos prekės 100 692                 97 101                   

41 2.2.1.1.1.11.

Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos 

komandiruotės išlaidos) 13                           1 742                      

42 2.2.1.1.1.14.

Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant veiklos 

nuomą) 10 283                   9 754                      

43 2.2.1.1.1.15. Ilgalaikio materialiojo turto einamasis remontas 227 949                 163 204                 

44 2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas 10 520                   4 702                      

45 2.2.1.1.1.20. Komunalinės paslaugos 324 347                 186 668                 

46 2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos 249 153                 199 323                 

47 2.5. Dotacijos 9 127                      1 000                      

48 2.5.3. Dotacijos kitiems valdymo lygiams 9 127                      1 000                      

49 2.5.3.1.1.1. Einamiesiems tikslams 9 127                      1 000                      

50 2.8. Kitos išlaidos 318 365                 345 197                 

51 2.8.1. Kitos išlaidos 318 365                 345 197                 

52 2.8.1.1.1.2. Kitiems einamiesiems tikslams 318 365                 345 197                 

56 3.

SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO 

TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMAS 283 972                 196 203                 

57 3.1. Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 283 972                 196 203                 

58 3.1.1. Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas 280 166                 192 307                 

59 3.1.1.3.1.2. Kitos mašinos ir įrenginiai 254 720                 170 120                 

60 3.1.1.5.1.1. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 25 446                   22 187                   

61 3.1.2. Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas 3 806                      3 896                      

62 3.1.2.1.1.2.

Kompiuterinė programinė įranga, kompiuterinės programinės 

įrangos licencijos 3 806                      3 896                      
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16 LENTELĖ. POLIKLINIKOS PAJAMOS 2017-2016 M. 

 

2017 m. pagrindinės veiklos pajamos išaugo 5,0 proc. lyginant su 2016 m. Neapmokėtos 

viršsutartinės paslaugos, viršijančios teritorinės ligonių kasos ir Poliklinikos sutartyse nustatytas paslaugų 

apimtis, 2017 m. gruodžio 31 d. sudaro 74 040 Eur.  

2017 m. sąnaudos išaugo 5,3 proc., lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu (18 lentelė). 

Didžiausią įtaką sąnaudų išaugimui turėjo padidėjusios komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos dėl valymo 

paslaugų perdavimo trečiajai šaliai. Taip pat reikšmingas sąnaudų padidėjimas patirtas einamojo remonto 

sąnaudose dėl Poliklinikos pagrindinio pastato vidaus patalpų atnaujinimo darbų.  

 

 

17 LENTELĖ. DARBO UŽMOKESČIO SĄNAUDŲ DETALIZACIJA 2017 M. 

 

 

 

 

Eur %

1. Finansavimo pajamos 316 384 €                    4,3% 388 397 €                5,4% 72 013 €-               -18,5%

1.1. Iš valstybės biudžeto 73 409 €                       1,0% 123 692 €                1,7% 50 283 €-               -40,7%

1.2. Iš savivaldybės biudžeto 1 €                                 0,0% 8 000 €                     0,1% 7 999 €-                  

1.3.

Iš Europos Sąjungos, užsienio 

valstybių 133 199 €                    1,8% 133 519 €                1,9% 320 €-                     -0,2%

1.4. Iš kitų šaltinių 109 775 €                    1,5% 123 186 €                1,7% 13 411 €-               -10,9%

2. Pagrindinės veiklos pajamos 7 081 630 €                 95,7% 6 744 108 €             94,5% 337 522 €             5,0%

2.1. Pajamos iš TLK, PSDF lėšos 6 442 211 €                 87,1% 6 231 561 €             87,4% 210 650 €             3,4%

2.2.

Pajamos iš kitų juridinių ir fizinių 

asmenų už suteiktas paslaugas 639 419 €                    8,6% 512 547 €                7,2% 126 872 €             24,8%

3.

Kitos veiklos ir finansinės 

veiklos pajamos 15 €                               0,0% 553 €                        0,0% 538 €-                     -97,3%

4. Viso (1+2+3) 7 398 029 €                 100,0% 7 133 058 €             100,0% 264 971 €             3,7%

5.

Apskaitos politikos keitimo ir 

klaidų taisymo įtaka 40 260 €                   40 260 €-               

6. IŠ VISO (4+5) 7 398 029 €                 7 173 318 €             224 711 €             3,1%

Eil. Nr. Pajamų straipsnis 2017 m. 2016 m.
Pokytis (2017-2016) m.

Eil. Nr. Sąnaudų straipsnis

1.
Darbo užmokestis ir socialinis 

draudimas 
              5 443 755   103,6%        5 255 614   100,0%          188 141   3,6%

1.1.
Darbo užmokestis ir socialinis 

draudimas
              5 249 683   99,9%        5 112 630   97,3%          137 053   2,7%

1.2.

Išeitinės išmokos, kompensacijos už 

nepanaudotas atostogas ir socialinis 

draudimas

                  158 125   3,0%            184 886   3,5% -          26 761   -14,5%

1.3.
Sukaupti atostoginiai ir socialinis 

draudimas
                    33 157   0,6% -            41 902   -0,8%            75 059   -179,1%

1.4.
Autorinės sutartys ir socialinis 

draudimas
                      2 790   0,1%                         -   0,0%              2 790   100,0%

2017 m. 2016 m. Pokytis (2017-2016 m.)
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 Kitose sąnaudų grupėse patirta mažiau sąnaudų negu 2016 m. VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos 

sąnaudos ir jų pokytis lyginant su praėjusiais metais pateikiamos 18 lentelėje. Didžiąją dalį Poliklinikos 

veiklos sąnaudų sudaro darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos – 5 443 755 Eur (2017 m.), darbo 

užmokesčio sąnaudų dalis visose sąnaudose – 57 % (su socialinio draudimo sąnaudomis – 75 proc.). 

Lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu, sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui išaugo 

188 141 Eur. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų didėjimą sąlygojo darbo užmokesčio 

didinimo priemonių įgyvendinimas bei kitos sąnaudos (17 lentelė). 

 

18 LENTELĖ. POLIKLINIKOS SĄNAUDOS 2017-2016 M. 

 

Eur %

1. Darbo užmokestis, tame skaičiuje: 4 152 587 €            57,0% 4 015 563 €     58,0% 137 024 €       3,4%

1.1. Iš PSDF biudžeto lėšų 3 918 866 €            53,8% 3 788 645 €     54,8% 130 221 €       3,4%

1.2. Iš kitų lėšų 182 994 €                2,5% 153 156 €         2,2% 29 838 €         19,5%

1.3. Iš finansavimo lėšų 50 727 €                  0,7% 73 762 €           1,1% 23 035 €-         -31,2%

2. Socialinis draudimas, tame 1 291 168 €            17,7% 1 240 051 €     17,9% 51 117 €         4,1%

2.1. Iš PSDF biudžeto lėšų 1 218 301 €            16,7% 1 169 892 €     16,9% 48 409 €         4,1%

2.2. Iš kitų lėšų 56 728 €                  0,8% 47 325 €           0,7% 9 403 €           19,9%

2.3. Iš finansavimo lėšų 16 139 €                  0,2% 22 834 €           0,3% 6 695 €-           -29,3%

3.

Medicininės priemonės reikmenys, 

vaistai, tame skaičiuje: 555 563 €                7,6% 612 990 €         8,9% 57 427 €-         -9,4%

3.1. Iš PSDF biudžeto lėšų 353 878 €                4,9% 392 625 €         5,7% 38 747 €-         -9,9%

3.2. Iš kitų lėšų 116 760 €                1,6% 110 264 €         1,6% 6 496 €           5,9%

3.3. Iš finansavimo lėšų 84 925 €                  1,2% 110 101 €         1,6% 25 176 €-         -22,9%

4.

Komunalinės paslaugos ir ryšiai, 

tame skaičiuje: 339 267 €                4,7% 202 960 €         2,9% 136 307 €       67,2%

4.1. Iš PSDF biudžeto lėšų 338 373 €                4,6% 198 150 €         2,9% 140 223 €       70,8%

4.2. Iš kitų lėšų 894 €                        0,0% 3 150 €             0,0% 2 256 €-           -71,6%

4.3. Iš finansavimo lėšų -  €                         0,0% 1 660 €             0,0% 1 660 €-           

5.

Ilgalaikio turto nusidėvėjimas ir 

amortizacija, tame skaičiuje: 311 534 €                4,3% 314 338 €         4,5% 2 804 €-           -0,9%

5.1. Iš PSDF biudžeto lėšų 114 571 €                1,6% 115 765 €         1,7% 1 194 €-           -1,0%

5.2. Iš kitų lėšų 39 126 €                  0,5% 39 910 €           0,6% 784 €-               -2,0%

5.3. Iš finansavimo lėšų 157 837 €                2,2% 158 663 €         2,3% 826 €-               -0,5%

6.

Einamasis remontas ir 

eksploatavimas, tame skaičiuje: 227 949 €                3,1% 163 204 €         2,4% 64 745 €         39,7%

6.1. Iš PSDF biudžeto lėšų 227 054 €                3,1% 162 345 €         2,3% 64 709 €         39,9%

6.2. Iš kitų lėšų 895 €                        0,0% 859 €                 0,0% 36 €                 4,2%

7. Kitos sąnaudos, tame skaičiuje: 408 124 €                5,6% 370 657 €         5,4% 37 467 €         10,1%

7.1. Iš PSDF biudžeto lėšų 214 699 €                2,9% 204 924 €         3,0% 9 775 €           4,8%

7.2. Iš kitų lėšų 183 889 €                2,5% 144 356 €         2,1% 39 533 €         27,4%

7.3. Iš finansavimo lėšų 9 536 €                    0,1% 21 377 €           0,3% 11 841 €-         -55,4%

8.

Viso (1+2+3+4+5+6+7), tame 

skaičiuje: 7 286 192 €            100,0% 6 919 763 €     100,0% 366 429 €       5,3%

8.1. Iš PSDF biudžeto lėšų 6 385 742 €            87,6% 6 032 346 €     87,2% 353 396 €       5,9%

8.2. Iš kitų lėšų 581 286 €                8,0% 499 020 €         7,2% 82 266 €         16,5%

8.3. Iš finansavimo lėšų 319 164 €                4,4% 388 397 €         5,6% 69 233 €-         -17,8%

Eil. Nr. Sąnaudų straipsnis 2017 m. 2016 m.
Pokytis (20176-2016) 
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Detaliau pateikiamas darbo užmokesčio (teikiamo Kauno teritorinei ligonių kasai) augimas metų 

ketvirčiais pagal atskiras darbuotojų kategorijas (19 lentelė). 
 

 

19 LENTELĖ. DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESČIO VIDURKIS 2017-2016 M. 

 

5.3. Įstaigos gautos lėšos, jų šaltiniai ir šių lėšų panaudojimas  

Poliklinikos gautas finansavimas 2017 m. pagal finansavimo šaltinį pateikiamas 20 lentelėje. 

20 LENTELĖ. POLIKLINIKOS GAUTAS FINANSAVIMAS 2017 M. 

 

Finansavimo panaudojimas 2017 m. pagal išlaidų rūšis: 

 

 

 

 

 

 

Eur Proc.

Gydytojai           1 047              1 102               1 162   1 210              1 129                 1 003                  126            12,6%

Kiti specialistai, turintys aukštąjį 

išsilavinimą              572                 586                  640   657                 614                     575                     38               6,7%

Slaugytojai              629                 652                  688   729                 674                     625                     50               8,0%

Kiti specialistai, turintys spec. 

vidurinį išsilavinimą              514                 523                  575   595                 551                     497                     55               11,0%

Kitas personalas              630                 702                  744   817                 716                     701                     15               2,1%

Bendras įstaigos              746                 791                  839   887                 814                     748                     66               8,8%

Darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 

per mėnesį (etatui), Eur
2017 m. IV ketv.

2017 m. vidutinis 

darbo užmokestis

Pokytis 2017-2016 m.
2017 m. I ketv. 2017 m. II ketv. 2017 m. III ketv.

2016 m. vidutinis 

darbo užmokestis

Finansavimo 

sumos
Turtas Viso

1. Valstybės biudžetas 51 883 €            680 €                 52 563 €              

1.1. LR Sveikatos apsaugos ministerija 51 883 €            -  €                  51 883 €              

1.2. Užkrečiamų ligų ir AIDS centras -  €                   680 €                 680 €                    

2. Savivaldybės biudžetas -  €                   -                      -  €                     

2.1. Kauno miesto savivaldybė -  €                   -  €                  -  €                     

3. Europos Sąjunga -  €                   -                      -  €                     

3.1. Kauno teritorinė darbo birža -  €                   -  €                  -  €                     

4. Kiti šaltiniai 36 615 €            75 233 €           111 848 €            

4.1. Užkrečiamų ligų ir AIDS centras 72 991 €           72 991 €              

4.2. Valstybinė ligonių kasa prie SAM 7 999 €              7 999 €                

4.3.

Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų 

asociacija 10 524 €            10 524 €              

4.4. Kiti subjektai (parama) 18 092 €            2 242 €              20 334 €              

5. Viso 88 498 €            75 913 €           164 411 €            

Eil. 

Nr.
Finansavimo šaltinis

Gautas finansavimas
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21 LENTELĖ. POLIKLINIKOS PANAUDOTAS FINANSAVIMAS 2017 M. 

 

 

  

ilgalaikiam turtui 

(nusidėvėjimas)
atsargoms

darbo 

užmokesčiui

kitoms 

išlaidoms
Viso

1. Valstybės biudžetas 21 167 €             680 €            51 562 €      -  €              73 409 €           

1.1. LR Sveikatos apsaugos ministerija 51 562 €      51 562 €           

1.2.

Projektas "Psichikos dienos stacionaro įkūrimas 

Kauno Dainavos poliklinikoje", 15 % 1 202 €                1 202 €              

1.3.

Projektas "Kauno Dainavos poliklinikos 

rekonstravimas (energetinio ūkio renovavimas)", 

15 % 12 564 €             12 564 €           

1.4.

Projektas "Ambulatorinių paslaugų plėtra Kauno 

Dainavos poliklinikoje", 15 % 7 258 €                7 258 €              

1.5.

Projektas "Išankstinės pacientų registracijos 

sistemos plėtra", 15 % 143 €                   143 €                 

1.6. Užkrečiamų ligų ir AIDS centras 680 €            680 €                 

2. Savivaldybės biudžetas 1 €                        -  €             -  €             -  €              -  €                  

3. Europos Sąjunga, užsienio valstybės 133 199 €           -  €             -  €             -  €              133 199 €         

3.1. Projektas Nr. 2004-LT0056-IP-1EE 13 256 €             13 256 €           

3.2.

Projektas "Psichikos dienos stacionaro įkūrimas 

Kauno Dainavos poliklinikoje", 85 % 6 810 €                6 810 €              

3.3.

Projektas "Kauno Dainavos poliklinikos 

rekonstravimas (energetinio ūkio renovavimas"), 

85 % 71 195 €             71 195 €           

3.4.

Projektas "Ambulatorinių paslaugų plėtra Kauno 

Dainavos poliklinikoje", 85 % 41 124 €             41 124 €           

3.5.

Projektas "Išankstinės pacientų registracijos 

sistemos plėtra", 85 % 814 €                   814 €                 

4. Kiti šaltiniai 4 925 €                88 505 €      10 524 €      5 821 €         109 775 €         

4.1. Užkrečiamų ligų ir AIDS centras 74 505 €      74 505 €           

4.2. Valstybinė ligonių kasa prie SAM 7 983 €         7 983 €              

4.3.

Lietuvos telefononių psichologinės pagalbos t-bų 

asociacija 10 524 €      10 524 €           

4.4. Kiti subjektai (parama) 4 925 €                6 017 €         5 821 €         16 763 €           

5. Viso 159 292 €           89 185 €      62 086 €      5 821 €         316 384 €         

Eil. 

Nr.
Finansavimo šaltinis

Panaudotas finansavimas = finansavimo pajamos
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5.4. Informacija apie įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą 

Ilgalaikio turto įsigijimas pagal turto grupes ir įsigijimo šaltinius 2017 m. pateikiamas 22 lentelėje. 

 22 LENTELĖ. POLIKLINIKOS ILGALAIKIO TURTO ĮSIGIJIMAS 2017-2016 M. 

 

2017 m. parduoto ilgalaikio turto nebuvo. 

Lizingo būdu įsigyto turto nei per ataskaitinį, nei per praėjusį ataskaitinį laikotarpį nebuvo.  

Ataskaitiniu laikotarpiu ilgalaikio turto perleidimo nebuvo. 

5.5. Duomenys apie įstaigos dalininkus, jų įnašų vertę ir įstaigos išlaidos su dalininku 

susijusiems asmenims 

Vienintelė VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos dalininkė yra Kauno miesto savivaldybė, kurios įnašo vertė 

trumpalaikiu turtu yra 53 708 Eur. 2017 m. sausio 01 d. dalininkų kapitalas sudarė 53 708 Eur, 2017 m. 

gruodžio 31 d. – 53 708 Eur. Per ataskaitinius metus pokyčių dalininkų kapitale nebuvo.  

Išlaidų išmokoms su dalininku susijusiems asmenims nepatirta. 

5.6. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms 

Vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. gegužės 12 d. 

įsakymu Nr. A-1848 „Dėl VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos 2017 m. veiklos užduočių ir veiklos vertinimo 

kiekybinių ir kokybinių rodiklių nustatymo“ valdymo išlaidas sudaro įstaigos vadovo ir jo pavaduotojų, patarėjų 

ir vyriausiojo buhalterio darbo užmokestis, neįskaitant socialinio draudimo ir Garantinio fondo įmokų.  

2017 m. valdymo išlaidos sudarė 96 525 Eur (iš jų išeitinės išmokos ir kompensacijos už 

nepanaudotas atostogas 14 528 Eur), t.y. 1,3 proc. visų sąnaudų. Į valdymo išlaidas neįtraukiant išmokėtų 

išeitinių išmokų ir kompensacijų už nepadanudotas atostogas, valdymo išlaidų rodiklis yra 1,1 proc. 

(leidžiamas normatyvas iki 3 proc.). 

 

 

 

 

 

Iš PSDF, 

nuosavų lėšų

Iš finansavimo 

lėšų
Iš viso

Iš PSDF, 

nuosavų lėšų

Iš finansavimo 

lėšų
Iš viso

Iš PSDF, 

nuosavų lėšų

Iš finansavimo 

lėšų
Iš viso

1. Nematerialus turtas 3 806 €            3 806 €         3 896 €          3 896 €        90 €-             -  €              90 €-                  

2. Kompiuterinė įranga 10 296 €         1 531 €         11 827 €       18 557 €        18 557 €      8 261 €-        1 531 €          6 730 €-            

3. Medicinos įranga 230 092 €       230 092 €    133 426 €      133 426 €   96 666 €     -  €              96 666 €          

4. Mašinos ir įrengimai -  €             36 694 €        36 694 €      36 694 €-     -  €              36 694 €-          

5. Baldai 13 620 €         13 620 €       -  €            13 620 €     -  €              13 620 €          

6. Biuro įranga 2 516 €            2 516 €         -  €            2 516 €        -  €              2 516 €            

7. Kitas ilgalaikis turtas 22 111 €         22 111 €       3 630 €          3 630 €        18 481 €     -  €              18 481 €          

Viso įsigyta 282 442 €       1 531 €         283 972 €    196 203 €      -  €               196 203 €   86 239 €     1 531 €          87 769 €          

Eil. 

Nr.
Ilgalaikio turto grupė

2017 m. 2016 m. Pokytis     (2017-2016 m.)
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23 LENTELĖ. VALDYMO IŠLAIDOS 2017 M. 

 

5.7. Duomenys apie įstaigos vadovą, įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms 

vadovo išmokoms 

VšĮ Kauno Dainavos poliklinikos direktorius ataskaitiniu laikotarpiu – Paulius Kibiša. Poliklinikos 

direktoriaus darbo užmokesčio pastovioji ir kintamoji dalis nustatyta Kauno miesto savivaldybės mero 

potvarkiais.  

Išlaidos Poliklinikos direktoriaus darbo užmokesčiui sudarė 31 035 Eur, socialiniam draudimui – 9 677 

Eur, kitos išmokos – 0 Eur: 

 

5.8. Duomenys apie įstaigos išlaidas kolegialių organų narių išmokoms  

Ataskaitiniu laikotarpiu išlaidų kolegialių organų narių išmokoms nebuvo.  

  

Valdymo išlaidos 2017 m.
Dalis visose 

sąnaudose

Darbo užmokestis ir su juo susijusios išmokos 81 996 €                                                   1,1%

Išeitinės išmokos ir kompensacijos už nepanaudotas 

atostogas 14 528 €                                                   0,2%

Viso 96 525 €                                                   1,3%



VšĮ Kauno Dainavos poliklinika  Veiklos ataskaita 

Įstaigos kodas 135042394  Už 2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus 

38/40 

 

6. 2017 METŲ VEIKLOS UŽDUOČIŲ IR VEIKLOS VERTINIMO KIEKYBINIŲ IR KOKYBINIŲ 

RODIKLIŲ ĮGYVENDINIMAS 

 

 

 

Kriterijaus reikšmė

2017 m.

1.

1.1. Finansinis veiklos rezultatas Teigiamas 111 837 €

57,0 proc.

Sąnaudų darbo užmokesčiui (be socialinio draudimo įmokų)  

dalis visose sąnaudose

1,3 proc. 

Sąnaudų valdymo išlaidoms  dalis visose sąnaudose 

Valdymo išlaidas sudaro įstaigos vadovo ir jo pavaduotojų, 

patarėjų ir vyriausiojo buhalterio darbo užmokestis, neįskaitant 

soc. draudimo ir Garantinio fondo įmokų 

1.4.
Papildomų finansavimo šaltinių 

pritraukimas

Papildomų finansavimo šaltinių pajamų 

ne mažiau kaip 20 000 Eur

Papildomų finansavimo šaltinių pajamos - 30 447 Eur:

▪ Valstybės biudžeto lėšos: emocinės 

pagalbos telefonu teikimui - 10 524 Eur

▪ Paramos lėšos - 19 923 Eur

2.

2017 m. gauti 2 pagrįsti skundai, visi skundai, paskyrus

atsakingus asmenis, ištirti ir įvertinti, pareiškėjams duoti

atsakymai, pasitvirtinę trūkumai ištaisyti.

2017 m. gautos 39 padėkos (2016 m. gautos 35; 2015 m. gauta

15). Pacientų padėkos skirtos Poliklinikos administracijai, šeimos

gydytojams, gydytojams specialistams, odontologams,

gydytojams akušeriams ginekologams, fizinės medicinos ir

reabilitacijos skyriaus darbuotojams, bendrosios praktikos ir

bendruomenės slaugytojoms.

Neatitikčių / nepageidaujamų įvykių 

registrą perkelti į poliklinikos dokumentų 

valdymo sistemą

Neatitikčių / nepageidaujamų įvykių registras perkeltas į

poliklinikos dokumentų valdymo sistemą intranete, prieinamą

adresu: http://pastas.dainavospoliklinika.lt/egroupware/mydms/

Atnaujinti poliklinikos kokybės valdymo 

sistemos dokumentai:

Kokybės vadovas

Radiologijos kokybės vadovas

Klinikinės diagnostikos laboratorijos 

kokybės vadovas

Atnaujinti poliklinikos kokybės valdymo sistemos dokumentai:

▪ Kokybės vadovas

▪ Radiologijos kokybės vadovas

▪ Klinikinės diagnostikos laboratorijos kokybės vadovas

Patvirtinti poliklinikos direktoriaus 2017 m. gruodžio 12 d.

įsakymu Nr. 1-205

2017 m. darbuotojų kaitos koeficientas: 20,13 proc. 

2017 m.: 96 atleisti / darbuotojų sk. 477 *100

Įdiegta IP telefonija Poliklinikoje įdiegta IP telefonija

Poliklinikos informacinėje sistemoje 

realizuotos medicininės e. formos E025, 

E027, E106

Poliklinikos informacinėje sistemoje realizuotos medicininės e.

formos E025, E027, E106 (gydytojai šias formas pildo

elektroniniu būdu)

2.6.
Įstaigoje taikomų kovos su 

korupcija priemonių vykdymas

Korupcijos indekso reikšmė didesnė nei 

110

Poliklinikos komisija atliko poliklinikos korupcijos indekso 

nustatymą. 

Poliklinikos korupcijos indekso reikšmė 114 balų.

2.4.

Prioritetinių paslaugų teikimo 

dinamika (pagal Pirminės 

ambulatorinės asmens sveikatos 

priežiūros įstaigos vertinimo pagal 

gerų darbo rezultatų rodiklius 

ataskaitą)

Įstaigos bendras gerų darbo rezultatų 

rodiklis – 27 ir daugiau 

2.5.
Informacinių technologijų diegimo 

ir vystymo lygis

Duomenų šaltinis: atskaita Kauno TLK

2017 m. - 30 (sąlyginių vienetų) (2016 07 01 – 2017 06 30)

Pacientų pasitenkinimo įstaigos 

teikiamomis paslaugomis lygis bei 

pacientų skundų tendencijos

Pagrįstų skundų skaičius per metus – 0

2.2.
Kokybės vadybos sistemos 

diegimo ir vystymo laipsnis

2.3.

Darbuotojų kaitos įstaigoje rodiklis 

(apskaičiuojamas atleistų darbuotojų 

skaičių dalijant iš bendro darbuotojų 

Iki 25 procentų

Eil Nr. Rodiklio pavadinimas
Rodiklio įvykdymo vertinimo 

kriterijus

Kiekybiniai rodikliai

1.2. Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis Iki 65 proc.

1.3. Sąnaudų valdymo išlaidoms  dalis Iki 3 proc.

Kokybiniai rodikliai

2.1.
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Kriterijaus reikšmė

2017 m.

Pagal atskirą vykdomą prevencinę 

programą pasiektas rezultatas:

kai prevencinėje programoje 

dalyvavusių tos prevencinės 

programos tikslinei populiacijai   

priklausančių asmenų dalis (proc.) yra 

lygi toje prevencinėje programoje 2016 

m. dalyvavusių asmenų šalies vidurkiui;

kai viršijamas šalies vidurkis nuo 1 iki 10 

proc.;

kai viršijamas šalies vidurkis nuo 11 iki 

20 proc.;

kai viršijamas šalies vidurkis nuo 21 iki 

35 proc.;

kai viršijamas šalies vidurkis nuo 36 iki 

49 proc.;

kai viršijamas šalies vidurkis 50 proc.;

kai prevencinėje programoje 

dalyvavusių asmenų dalis (proc.) yra 

mažesnė nei šalies vidurkis

3.

3.1.
Vaikų profilaktinio skiepijimo 

apimtis

Paskiepytų vaikų ne mažiau nei 90 

proc.

75 proc. 

3.2.

Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2002 m. 

rugpjūčio 6 d. įsakymo Nr. 399 "Dėl 

tuberkulino mėginių atlikimo ir 

statistinės ataskaitos formos Nr. 9 

"Tuberkulino mėginių atlikimo 

statistinė ataskaita" patvirtinimo" 

vykdymo laipsnis

Paskiepytų vaikų ne mažiau nei 90 

proc.
Paskiepyta 68 proc.

3.3.
Įstaigos diagnostikos ir gydymo 

technologijų naudojimo apimtis

Turimos medicinos įrangos naudojimo 

efektyvumas

Turima medicininė įranga yra naudojama efektyviai, t.y. su visa 

turima įranga yra atliekamos medicininės procedūros. 

3.4.
Sergančiųjų arterine hipertenzija 

hospitalizacijos intensyvumas

Mažėja (pagal Pirminės ambulatorinės 

asmens sveikatos priežiūros įstaigos 

vertinimo pagal gerų darbo rezultatų 

rodiklius ataskaitą)

Didėja

2017 m.* - 0,36 proc.

2016 m.** - 0,33 proc.

*2016 m. – ataskaitinis laikotarpis, kurio duomeny s naudojami ASPĮ 

geriems darbo rezultatams įv ertinti, y ra 2016 07 01 – 2017 06 30.

**2015 m. – ataskaitinis laikotarpis, kurio duomeny s naudojami ASPĮ 

geriems darbo rezultatams įv ertinti, y ra 2015 07 01 – 2016 06 30.

3.5.
Sergančiųjų cukriniu diabetu 

hospitalizacijos intensyvumas

Mažėja (pagal Pirminės ambulatorinės 

asmens sveikatos priežiūros įstaigos 

vertinimo pagal gerų darbo rezultatų 

rodiklius ataskaitą)

Didėja ( +0,66 proc)

2017 m.* - 5,35 proc.

2016 m.** - 4,49 proc.

*2016 m. – ataskaitinis laikotarpis, kurio duomeny s naudojami ASPĮ 

geriems darbo rezultatams įv ertinti, y ra 2016 07 01 – 2017 06 30.

**2015 m. – ataskaitinis laikotarpis, kurio duomeny s naudojami ASPĮ 

geriems darbo rezultatams įv ertinti, y ra 2015 07 01 – 2016 06 30.

3.6.
Sergančiųjų bronchine astma 

hospitalizacijos intensyvumas

Mažėja (pagal Pirminės ambulatorinės 

asmens sveikatos priežiūros įstaigos 

vertinimo pagal gerų darbo rezultatų 

rodiklius ataskaitą)

Mažėja ( +0,07 proc)

2017 m.* - 2,65 proc.

2016 m.** - 3,18 proc.

*2016 m. – ataskaitinis laikotarpis, kurio duomeny s naudojami ASPĮ 

geriems darbo rezultatams įv ertinti, y ra 2016 07 01 – 2017 06 30.

**2015 m. – ataskaitinis laikotarpis, kurio duomeny s naudojami ASPĮ 

geriems darbo rezultatams įv ertinti, y ra 2015 07 01 – 2016 06 30.

3.7.

Sutarčių su teritorine ligonių kasa 

vykdymas:

Skatinamųjų paslaugų 

Slaugos paslaugų

Ne mažiau kaip 100 proc.

Ne mažiau kaip 95 proc.

Skatinamųjų paslaugų - 100 proc. (pasisavinta - 311 499 

Eur; sutartinė suma - 311 499 Eur)

Slaugos paslaugų - 100 proc. (pasisavinta - 578 909 Eur; 

sutartinė suma - 57 909 Eur)

Papildomi rodikliai (nevertinama)

2.7.

Dalyvavimas įgyvendinant 

Privalomojo sveikatos draudimo 

fondo biudžeto lėšomis 

finansuojamas atitinkamų ligų 

prevencijos priemonių, atrankinės 

patikros, ankstyvosios 

diagnostikos programas 

(skaičiuojamas surinktų balų 

vidurkis)

Informavimo paslaugos dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų 

profilaktikos vykdymas - 18,3 proc. (šalies vidurkis 14,8 proc.). 

Šalies vidurkis viršijamas 24 proc.

Informavimo paslaugos apie ankstyvojo priešinės liaukos vėžio 

diagnostiką ir prostatos specifinio antigeno nustatymo vykdymas - 

27,5 proc. (šalies vidurkis 28,5 proc.). Žemesnis už šalies 

vidurkį 3 proc.

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo 

programos vykdymas - 32,3 proc. (šalies vidurkis 22 proc.). 

Šalies vidurkis viršijamas 47 proc.

Asmenų, priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos 

grupei, atrankos ir prevencijos priemonių  finansavimo 

programos vykdymas - 48,7 proc. (šalies vidurkis 37,1 proc.). 

Šalies vidurkis viršijamas 31 proc.

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo 

programos vykdymas - 37,5 proc. (šalies vidurkis 24,4 proc.). 

Šalies vidurkis viršijamas 54 proc.

Eil Nr. Rodiklio pavadinimas
Rodiklio įvykdymo vertinimo 

kriterijus
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7. VEIKLOS KRYPTYS 2018 METAMS 

Kauno Dainavos poliklinikos planuojamos pagrindinės veiklos kryptys ateinantiems metams: 

 Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros vystymas: 

 skirti prioritetą profilaktikos paslaugoms, ligų prevencijai, užtikrinti aukštus prevencinių programų ir 

skatinamųjų paslaugų vykdymo rezultatus, 

 tinkamai vykdyti nėščiųjų priežiūrą ir vaikų sveikatos profilaktinius tikrinimus bei užtikrinti reikiamą 

sergančiųjų lėtinėmis ligomis sveikatos priežiūrą. 

 Psichikos sveikatos vystymas: 

 gerinti psichikos sveikatos priežiūrą, plėtoti psichikos sutrikimų prevenciją ir ankstyvąją diagnostiką, 

 aktyviai vykdyti ir plėtoti Jaunimo centro veiklą jaunimo patyčių, smurto, savižudybių ir psichikos 

susirgimų prevencijos srityse, 

 aktyviai vykdyti Psichikos dienos stacionaro veiklą terapijos ir psichosocialinės reabilitacijos srityse.   

 Ambulatorinių specializuotų paslaugų vystymas:  

 stiprinti teikiamų antrinių sveikatos priežiūros paslaugų kokybę didinant prieinamumą pas 

gydytojus specialistus, plečiant teikiamų paslaugų įvairovę bei užtikrinant aukštą specialistų 

kvalifikaciją, 

 siekti visapusiško pacientų ištyrimo ambulatorinėmis sąlygomis, 

 atnaujinti techninę bazę. 

 Kokybiškų slaugos namuose ir sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimas. 

 Ypatingą dėmesį skirti gyventojų informavimui sveikos gyvensenos įgūdžių ugdymo, sveikatos 

tausojimo, stiprinimo ir grąžinimo klausimais.  

 Investicijų į žmogiškąjį kapitalą didinimas, siekiant aukštesnės specialistų kvalifikacijos.  

 Pacientų pasitenkinimo teikiamomis paslaugomis, kokybiškų paslaugų ir prieinamumo didinimas. 

 Informacinių technologijų vystymas, užtikrinant statistinės informacijos apie suteiktas paslaugas 

duomenis, tobulinant mokamų paslaugų apskaitos kompiuterizaciją ir laboratorinių tyrimų apskaitą. 

 Racionalaus lėšų naudojimo ir teigiamo įstaigos finansinio rezultato siekimas.  

Ateinančios laikotarpio kryptys orientuotos į pagrindinį Kauno Dainavos poliklinikos tikslą – teikti 

kvalifikuotas, kokybiškas ir savalaikes pirmines ir antrines ambulatorines sveikatos priežiūros paslaugas, 

atitinkančias pacientų lūkesčius. 

 

 

Direktorius                                                                Paulius Kibiša  


