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VŠĮ KAUNO ŠILAINIŲ POLIKLINIKOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 
 

2018-03-26 Nr. 24-6-5 

Kaunas 

 

1. INFORMACIJA APIE VEIKLOS TIKSLUS, POBŪDĮ IR VEIKLOS REZULTATUS PER 

FINANSINIUS METUS 

 

VšĮ Kauno Šilainių poliklinika, vykdydama savo misiją - tapti lyderiais ambulatorinės sveikatos 

priežiūros srityje, siekiant patenkinti ir pralenkti kiekvieno poreikius ir lūkesčius, dirbant komandinio 

darbo principais, racionaliai naudojant žmogiškuosius, finansinius, technologijų ir kt. išteklius ir laiku 

suteikiant kokybiškas, modernias, holistinės medicinos paslaugas. 

1.1.  Siekė įgyvendinti užsibrėžtas veiklos užduotis:  

1.1.1. teikė asmens sveikatos priežiūros paslaugas (I, II lygio) prisirašiusiems ir kitų gydymo 

įstaigų pacientams: 

1.1.1.1.  Teikė I lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su TLK; 

1.1.1.2. Teikė skatinamąsias ir programines ligų prevencijos paslaugas prisirašiusiems 

pacientams pagal sutartis su TLK; 

1.1.1.3. Teikė specializuotas ambulatorines paslaugas pagal sutartis su TLK; 

1.1.1.4. Teikė ambulatorinės reabilitacijos paslaugas pagal sutartis su TLK; 

1.1.1.5. Teikė dantų protezavimo paslaugas pagal sutartis su TLK ir savivaldybe; 

1.1.1.6. Plėtė mokamų sveikatos priežiūros, sveikatinimo ir kitų susijusių  paslaugų įvairovę; 

 

1.1.2. 2017 metais siekė šių kiekybinių ir kokybinių rodiklių: 

1.1.2.1. Siekė teigiamo finansinio įstaigos veiklos rezultato ir užtikrino racionalią valdymo 

išlaidų ir darbo užmokesčio dalį sąnaudų struktūroje; 

1.1.2.2. Siekė, kad būtų pritraukiama kuo daugiau papildomų finansavimo šaltinių; 

1.1.2.3. Siekė, kad pacientų pasitenkinimas įstaigos teikiamomis paslaugomis didėtų, o pagrįstų 

skundų skaičius mažėtų; 

1.1.2.4. Siekė, kad nuolat būtų tobulinama kokybės vadybos sistema ir šalinami jos trūkumai; 

1.1.2.5. Siekė, kad darbuotojų kaita nepablogintų įstaigos veiklos ir darbo organizavimo 

rezultatų; 

1.1.2.6. Siekė, kad didėtų prioritetinių paslaugų dalis teikiamų paslaugų struktūroje; 

1.1.2.7. Siekė, kad būtų diegiamos ir atnaujinamos pažangios informacinės technologijos; 

1.1.2.8. Siekė, kad didėtų korupcijos indekso reikšmė. 

1.1.2.9. Siekė, kad padidėtų pagal prevencines programas suteiktų paslaugų skaičius. 

 

1.2. Organizavo:  

1.2.1. Akcijas pacientams: 

1.2.1.1. 2017 metais buvo teikiamos nuolaidos (akcijos) šioms paslaugoms: gyd. dermatologo 

konsultacijai dėl plaukų slinkimo, plaukų tyrimui; sveikatinimo ir SPA dovanų kuponams: 

„SPA procedūrų kompleksas“, "Sausas masažas SPA kapsulėje", "Grupinė kineziterapija 

vandenyje "Jaunystė" (suaugusių)", "Limfodrenažo procedūrų kompleksas", "Kojų, liemens 

apimties korekcinės procedūros", "Kūno apimtis koreguojantis povandeninis masažas", 

„Medaus masažas“, kompleksui „Saldi palaima“, kompleksui „Jūros gūsis“, kompleksui 

„Ramybės dvelksmas“, kompleksui „Atgaiva kūnui ir sielai“, „SPA procedūrų kompleksas“, 

„Stuburo ligų gydymo kompleksas I“; procedūroms: „Saldžiai sūrios akimirkos“, „Rožių 

žavesys“, „Poilsio programa“; „Sausas masažas SPA kapsulėje", „Grupinė kineziterapija 

vandenyje (suaugusių)", "Bendras kūno masažas su natūraliais aliejais"; 
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1.2.1.2. Minint Pasaulinę glaukomos dieną (2017-03-14) nemokamai atlikome akispūdžio 

matavimą bekontakčiu tonometru;  

1.2.1.3. Minint Pasaulinę dieną be tabako (2017-05-29 – 06.02) VšĮ Kauno Šilainių 

poliklinikos Psichikos sveikatos centro darbuotojai visus rūkančiuosius skatino nerūkyti. 

Socialiniai darbuotojai surengė tradicija tapusią akciją – „Diena be tabako“. Akcijos metu 

psichikos sveikatos centre buvo paruoštas informacinis stendas, grupiniuose užsiėmimuose su 

pacientais bei jų artimaisiais buvo diskutuojama apie rūkymo žalą sveikatai bei sveikatos 

pagerėjimą metus rūkyti, poliklinikoje buvo dalinamos skrajutės; 

1.2.1.4. Minint Pasaulinę savižudybių prevencijos dieną (2017-09-10) VšĮ Kauno Šilainių 

poliklinikos Psichikos sveikatos centro pacientams 09.04-09.08 buvo rodomas filmas „Kadaise 

svajojau apie gyvenimą“, vyko diskusijos apie savižudybę, buvo dalinami lankstinukai, 

paruoštas informacinis stendas; 

1.2.1.5. Minint Tarptautinę Alzheimerio ligos dieną (2017-09-21) VšĮ Kauno Šilainių 

poliklinikos Psichikos sveikatos centro 15 pacientų buvo suorganizuota išvyka į Romuvos kino 

teatrą; 

1.2.1.6. Minint Pasaulinę psichikos sveikatos dieną (2017-10-09 – 10.13) VšĮ Kauno Šilainių 

poliklinikos Psichikos sveikatos centro pacientams buvo rodomas filmas „Nuostabus protas“ ;  

 

1.2.2. Renginius pacientams minint „Spalis – pagyvenusių žmonių mėnuo!”: 

1.2.2.1. Paskaitos ir diskusijos šiomis temomis: „Aktyvus ir sėkmingas senėjimas kintančioje 

visuomenėje: kasdieninės veiklos kryptys ir motyvai"(Kineziterapeutų mokymai, praktinis 

užsiėmimas), „Senatvės problemos ir sveikatos filosofija“ (Masažo specialistų paskaita, 

praktinis užsiėmimas), „Užimtumas, mintys apie ateitį – galimybės ir apribojimai“ (Psichologo 

paskaita), „Skubi pagalba kritiškose situacijose. Kam yra skirta greitoji medicinos pagalba?“, 

„Migdomieji ir raminamieji preparatai: ar teisingai juos naudojame?“; 

1.2.2.2. Pagyvenusių žmonių mankšta; 

1.2.2.3. Psichikos sveikatos centre vyko relaksacijos (atsipalaidavimo) užsiėmimai pacientams 

bei atliekamas diagnostinis tyrimas: kognityvinių funkcijų ištyrimas (protinės būklės mini 

tyrimas MMSE metodika dėl atminties ir dėmesio sutrikimų; 

1.2.2.4. Praktiniai atsipalaidavimo technikų (relaksacijų) mokymai „Sudie, įtampa!“ 

(Medicinos psichologė supažindino senjorus su keliomis skirtingomis atsipalaidavimo 

technikomis, padedančiomis pašalinti įtampą bei sumažinti patiriamą stresą.); 

1.2.2.5. Savęs pažinimo grupiniai užsiėmimai „Spalvos ir formos“ (Medicinos psichologė 

spalvų ir formų pagalba skatino geriau pažinti save bei leido pasijusti senjorus „pačiais sau 

psichologais“.). 

1.2.2.6. Akcija senjorams – 20% nuolaida šiems dovanų kuponams: kineziterapijos 

kompleksas „Jaunystė“ (5 užsiėmimai) ir kūno apimtis koreguojantis povandeninis masažas (5 

procedūros). 

1.2.3. Paskaitas būsimoms mamoms; 

1.2.4. Vidinius kvalifikacijos kėlimo mokymus - seminarus gydytojams ir slaugytojams. 
 

 

1.3. Tobulino kokybės vadybos sistemą, atsižvelgiant į įstaigos Kokybės politiką nustatytą 

vadovaujantis LST EN ISO 9001 standarto reikalavimais. Ambulatorines asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas teikė vadovaujantis nustatytais norminių dokumentų reikalavimais, siekė 

patenkinti pacientų ir kitų suinteresuotų šalių poreikius ir lūkesčius.  

 

1.4. Dalyvavo vasario 24, 25, 26 dienomis, Kauno futbolo manieže vykusioje sveikatingumo, sveikos 

gyvensenos ir medicinos parodoje „Sveikatos dienos“. Siekdami pamaloninti tiek savo esamus, 
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tiek būsimus klientus, pacientus, parodos metu buvo galimybė įsigyti SPA ir sveikatinimo 

dovanų kuponų su iki 25 proc. nuolaida.  

  

1.5. Prisidėjo prie: 

1.5.1. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento kartu su Europos Tarybos 

Pompidou grupe organizuojamos socialinės informacinės kompanijos „Vaikai seka tėvų 

pavyzdžiu“, skatinančios nevartoti psichoaktyviųjų medžiagų. VšĮ Kauno Šilainių poliklinika 

2017 metais kasdien transliavo vaizdo klipą per įstaigos koridoriuose esančius televizorius; 

1.5.2. Kauno Klinikų kraujo centro organizuojamos „Pasaulinės kraujo donoro dienos“ 

(rugpjūčio 17 d.), kurios metu VšĮ Kauno Šilainių poliklinikoje lankytojai ir darbuotojai buvo 

kviečiami tapti kraujo donorais; 

1.5.3. Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuojamos prevencinės 

akcijos „Šeima ir sveikata“ (gegužės 16 d.), kuri buvo skirta tarptautinei šeimos dienai 

paminėti. Akcijos tikslas – skatinti Kauno miesto gyventojus aktyviau domėtis savo ir savo 

artimųjų sveikata. 
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1.6. Veiklos analizė, remiantis praėjusių metų užduočių projektu. 

1.6.1. Pagrindinės tikslų įgyvendinimo priemonės. 

Priemonės, 

veiksmo 

pavadinimas 

Atsakingasis 

vykdytojas 

Kiti 

vykdytojai 

Įvykdymo 

terminai 

Faktinių rezultatų 

įgyvendinimo 

vertininimo 

kriterijai 

Faktiniai rezultatai 

1. Tikslas - teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas (I, II lygio) prisirašiusiems ir kitų gydymo įstaigų pacientams. 

1.1. Teikti I lygio 

asmens sveikatos 

priežiūros 

paslaugas pagal 

sutartis su TLK. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

gydymui  

J. Didžiulienė 

 

Pirminės 

sveikatos 

priežiūros 

centras,  

Specializuo-

tos sveikatos 

priežiūros 

centras,  

Odontologi-

jos centras,  

Psichikos 

sveikatos 

centras. 

2017 m. Apsilankymų 

pas I lygio 

gydytojus 

skaičius. 

 

Lyginant 2016 m. su 2017 m., apsilankymų skaičius pas I lygio gydytojus 

sumažėjo 3,84% arba 12.143 pac. (2016 m. – 316.343 pac., 2017 m. – 

304.200). 

 

1.2. Teikti 

skatinamąsias ir 

programines ligų 

prevencijos 

paslaugas 

prisirašiusiems 

pacientams pagal 

sutartis su TLK. 

Pirminės 

ambulatorinės 

asmens 

sveikatos 

priežiūros 

įstaigos gerų 

darbo rezultatų 

rodikliai. 

Pagal Kauno TLK internetinėje svetainėje pateiktus 2017 m. prevencinių 

programų vykdymo duomenis, VšĮ Kauno Šilainių poliklinika iš penkių 

prevencinių programų - Gimdos kaklelio piktybinių navikų (citologinio 

tepinėlio paėmimo paslauga) ir Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios 

diagnostikos (pagal informuotų pacientų skaičių), Atrankinės 

mamografinės patikros dėl krūties vėžio (pagal informuotų pacientų 

skaičių programose įvertinta geriausiai (t.y. pirmoje vietoje) iš visų 

Kauno m. savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų. Asmenų, priskirtinų 

širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos 

priemonių, Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programose 

(pagal informuotų pacientų skaičių) poliklinika įvertinta antroje vietoje.  

1.3. Teikti 

specializuotas 

ambulatorines 

paslaugas pagal 

sutartis su TLK. 

Suteiktų 

konsultacijų 

skaičius 

(paslaugų 

apimčių 

pokytis). 

Konsultacijų skaičius poliklinikoje (II lygio gydytojų, slaugytojų ir 

mokamomis paslaugomis), lyginant 2017 m. su 2016 m., sumažėjo 1,5% 

arba 2881 konsultacija (2016 m. – 190702 konsultacijos, 2017 m. – 

187821 konsultacija). 29,5% konsultacijų suteikta kitų įstaigų pacientams 

(55.372). Suteiktų neapmokėtų virsutartinių konsultacijų suma 2017 m.- 

47.998 Eur. 
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Priemonės, veiksmo 

pavadinimas 

Atsakingasis 

vykdytojas 

Kiti 

vykdytojai 

Įvykdy-

mo ter-

minai 

Faktinių rezultatų 

įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 

Faktiniai rezultatai 

1.4. Teikti 

ambulatorinės 

reabilitacijos 

paslaugas pagal 

sutartis su TLK. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

gydymui  

J. Didžiulienė. 

 

Pirminės 

sveikatos 

priežiūros 

centras,  

Specializuotos 

sveikatos 

priežiūros 

centras,  

Odontologijos 

centras,  

Psichikos 

sveikatos 

centras. 

2016 m. Suteiktų ambulato-

rinės reabilitacijos 

paslaugų, finansuo-

jamų iš PSDF biu-

džeto, pagal sutartį su 

TLK, skaičius. 

Per 2017 m. suteikta ambulatorinės reabilitacijos (AR) 

paslaugų 187 pacientams, t.y. 54 pacientais mažiau nei 2016 

m. (2016 m. AR paslaugų buvo suteikta 241 pacientui).  

1.5. Teikti dantų 

protezavimo 

paslaugas pagal 

sutartis su TLK ir 

savivaldybe. 

Suteiktų dantų 

protezavimo paslaugų 

skaičius. 

Per 2017 m. suteikta dantų protezavimo paslaugų 304 

asmenims, t.y. 24 pacientais daugiau nei 2016 m. (2016 m. 

dantų protezavimo paslaugų suteikta 280 pacientų). 

 

1.6. Plėsti mokamų 

sveikatos priežiūros, 

sveikatinimo ir kitų 

susijusių  paslaugų 

įvairovę. 

Įvestų  naujų mokamų 

paslaugų, atidarytų 

naujų kabinetų 

skaičius (paslaugų 

plėtra). 

Plėtros nebuvo. 

2. Tikslas - 2016 metais siekti šių kiekybinių ir kokybinių rodiklių: 

2.1. Siekti teigiamo 

finansinio įstaigos 

veiklos rezultato. 

Vyr. 

finansininkas 

(buhalteris).  

Pirminės 

sveikatos 

priežiūros 

centras,  

Specializuotos 

sveikatos 

priežiūros 

centras,  

Odontologijos 

centras,  

Psichikos 
sveikatos centras. 

2017 m. Teigiamas / neigiamas 

veiklos rezultatas. 

Finansinis įstaigos veiklos rezultatas – teigiamas  

(84.443 Eur). 
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Priemonės, 

veiksmo 

pavadinimas 

Atsakingasis 

vykdytojas 
Kiti vykdytojai 

Įvykdymo 

terminai 

Faktinių rezultatų 

įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 

Faktiniai rezultatai 

2.2. Siekti, kad būtų 

užtikrinta racionali 

valdymo išlaidų ir 

darbo užmokesčio 

dalis sąnaudų 

struktūroje. 

Vyr. 

finansininkas 

(buhalteris).  

Administracija

. 

2017 m. Procentinė sąnaudų 

darbo užmokesčiui 

dalis (iki 65%). 

 

Procentinė sąnaudų 

valdymo išlaidoms 

dalis (iki 3%). 

Sąnaudų darbo užmokesčiui dalis sudarė 60,42% nuo pajamų 

iš PSDF biudžeto (neįskaitant socialinio draudimo ir 

Garantinio fondo įmokų). 

Sąnaudų valdymo išlaidoms dalis sudarė 1,14%  nuo pajamų 

iš PSDF biudžeto (sąnaudas valdymo išlaidoms sudaro 

įstaigos vadovo, jo pavaduotojų, vyriausiojo finansininko 

darbo užmokestis, neįskaitant socialinio draudimo ir 

Garantinio fondo įmokų). 

2.3. Siekti, kad būtų 

pritraukiama kuo 

daugiau papildomų 

finansavimo šaltinių. 

Direktorius. Vyr. 

finansininkas 

(buhalteris).  

 

2017 m. Papildomų 

finansavimo šaltinių 

pajamų ne mažiau 

kaip 590.000 

Eur/metus 

▪ Mokamos paslaugos už kurias apmoka patys pacientai – 

710.483 Eur 

▪ Pajamos pagal sutartis su draudimo kompanijomis dėl 

privataus sveikatos draudimo ir medicinos paslaugų teikimo. 

▪ Mokamos paslaugos pagal sutartis už kurias apmoka kiti 

juridiniai asmenys (už profilaktinius sveikatos tikrinimus, 

higienos įgūdžių ir pirmos pagalbos mokymus, instrumentų 

sterilizavimą, skiepai ir už kitas medicinines paslaugas). 

▪ Pajamos už klinikinius tyrimus (už tiriamuosius asmenis). 

▪ Parama įstaigai. 

2.4. Siekti, kad 

pacientų 

pasitenkinimas 

teikiamomis 

paslaugomis didėtų, 

o pagrįstų skundų 

skaičius mažėtų. 

Direktoriaus 

pav. gydymui 

J. Didžiulienė. 

Pirminės 

sveikatos 

priežiūros 

centras,  

Specializuotos 

sveikatos 

priežiūros 

centras,  

Odontologijos 

centras,  

Psichikos 

sveikatos 

centras. 

2017 m. Pagrįstų skundų 

skaičius per metus - 0 

Padėkų darbuotojams 

didėjimas. 

2017 m. pagrįstų pacientų skundų buvo 2 (dėl paslaugų 

kokybės ir organizavimo), 2016 m. pagrįstų pacientų skundų 

buvo 1.  

Pacientų padėkų darbuotojams 2017 m. buvo 298, 2016 m. – 

207 (padidėjo 44%).  
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Priemonės, 

veiksmo 

pavadinimas 

Atsakingasis 

vykdytojas 
Kiti vykdytojai 

Įvykdymo 

terminai 

Faktinių rezultatų 

įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 

Faktiniai rezultatai 

2.5. Siekti, kad 

nuolat būtų 

tobulinama kokybės 

vadybos sistema ir 

šalinami jos 

trūkumai. 

Vidaus 

medicininio 

audito tarnyba. 

Įstaigos 

darbuotojai. 

2017 m. Sertifikuojančios 

įmonės priežiūros 

auditas. 

Gautas sertifikatas EN 

ISO 9001:2015. 

Priežiūros auditas, įvertinęs atitiktį LST EN ISO 9001:2008 

standarto reikalavimams, konstatavo, kad įstaiga skiria 

deramą dėmesį sistemos palaikymui, darbo sąlygų gerinimui. 

Kokybės vadybos sistema įvertinta kaip pilnai veiksminga. 

Sąlygos vadybos sistemos palaikymui ir tobulinimui yra pilnai 

sudarytos. Įstaiga rengiasi persertifikavimo auditui pagal LST 

EN ISO 9001:2015. 

2.6. Siekti, kad 

darbuotojų kaita 

nepablogintų įstaigos 

veiklos ir darbo 

organizavimo 

rezultatų. 

Vyr. personalo 

specialistė. 

Personalo 

poskyrio 

specialistai. 

2017 m. Darbuotojų kaitos 

rodiklis iki 15% 

2017-01-01 dirbo 495 darbuotojai, 2017-12-31 dirbo 465 

darbuotojai. Per 2017 m. darbuotojų skaičius įstaigoje 

sumažėjo 6,06 % (t.y. 10,90% - 16,96 %) 

Per 2017 m. priimta 54 darbuotojai (10,90 %), atleista 84 

darbuotojai (16,96 %). 

2.7. Siekti, kad didėtų 

prioritetinių paslaugų 

dalis teikiamų 

paslaugų struktūroje. 
 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

gydymui  

J. Didžiulienė. 

Pirminės 

sveikatos 

priežiūros 

centras,  

Specializuotos 

sveikatos 

priežiūros 

centras,  

Odontologijos 

centras, 

Psichikos 

sveikatos 

centras. 

2017 m. Įstaigos bendras gerų 

darbo rezultatų 

rodiklis – 24 ir 

daugiau 

 

- 2017 m. bent vieną kartą per metus apsilankiusių prie 

įstaigos prisirašiusių pacientų dalis (%), palyginti su bendru 

prisirašiusių prie įstaigos gyventojų skaičiumi didėjo ir 

sudarė:  

• pagal 2017-12-31 duomenis – 85,9%;  

• pagal 2016-12-31 duomenis – 83%; 

 

- 2017 m. birželio 30 d. – 23 balai, 2017 m. gruodžio 31 d. – 

dar negauta ataskaita iš TLK; 

- 2016 m. birželio 30 d. – 23 balai, 2016 m. gruodžio 31 d. – 

24 balai. 

 

2.8. Siekti, kad būtų 

diegiamos ir 

atnaujinamos 

pažangios 

informacinės 

technologijos. 

Statistikos ir IT 

poskyrio vyr. IT 

specialistas. 

IT poskyrio 

specialistai. 
2017 m. Atnaujinta medicininių 

vaizdų posistemė 

MedDream 

Atnaujinta informacinė 

sistema POLIS 

▪ Informacinės sistemos Polis duomenų bazės optimizavimas. 

▪ Įstaigos interneto svetainės turinio patobulinimas. 

▪ Medicininių vaizdų sistemos veikimo spartinimas. 

▪ Išsiųstų e-receptų kiekis į E sveikatos sistemą nemažiau nei 

30 proc. 

▪ Paruoštas mobilus įrenginys, padedantis klausos negalią 

turintiems žmonėms bendrauti su med. personalu.  
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Priemonės, 

veiksmo 

pavadinimas 

Atsakingasis 

vykdytojas 
Kiti vykdytojai 

Įvykdymo 

terminai 

Faktinių rezultatų 

įgyvendinimo 

vertinimo kriterijai 

Faktiniai rezultatai 

2.9. Siekti, kad 

didėtų korupcijos 

indekso reikšmė. 

Vyresnioji 

personalo 

specialistė 

Jūratė 

Ščajevienė. 

Medicinos 

auditorė 

Edita Vitkienė. 

Vyriausioji 

vadybininkė 

R.Puodžiukienė 

2017 m. Korupcijos indekso 

reikšmė didesnė nei 110 
VšĮ Kauno Šilainių poliklinikoje 2017 metais korupcijos 

indekso reikšmė buvo 111. 

2.10. Užtikrinti, kad 

padidėtų pagal 

prevencines 

programas suteiktų 

paslaugų skaičius. 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

gydymui  

J. Didžiulienė. 

Pirminės 

sveikatos 

priežiūros 

centras 

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 

2017 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 

▪ Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, 

apmokamų iš PSDF lėšų, programa: 

- Pasitikrinusių asmenų dalis 18,7 proc. (7 balai) 

▪ Atrankinė mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo 

programa: 

- Pasitikrinusių asmenų dalis 27,15 proc. (8 balai) 

▪ Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo 

programa: 

- Pasitikrinusių asmenų dalis 24,9 proc. (8 balai) 

▪ Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo 

programa: 

- Pasitikrinusių asmenų dalis 25,9 proc. (8 balai) 

▪ Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos 

grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programa: 

- Pasitikrinusių asmenų dalis 30,43 proc. (8 balai) 

 
Pastaba: Pasitikrinusių asmenų dalis (%) apskaičiuota sekančiai: 

(paslaugos, tikslinės populiacijos asmenų skaičius, kurie gavo paslaugas 

x 100/prisirašiusių prie įstaigos tikslinės populiacijos asmenų skaičius) 
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1.7. Įgyvendintos programos, projektai, tyrimai 
 

1.7.1. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojamų profilaktinių 

sveikatos programų įgyvendinimo rezultatai už paskutinius 2 metus. 
 

Programos pavadinimas 
Pacientų skaičius 

2017 m. 2016m. 

1. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa 

Informacija dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos suteikta 25-60 

m. moterims 
3626 4796 

Gimdos kaklelio citologinis tepinėlis paimtas ir rezultatas įvertintas  2299 2430 

Atliktos gimdos kaklelio biopsijos ir jų rezultatų vertinimas 36 30 

2. Priešinės liaukos ankstyvosios diagnostikos programa 

Informacija dėl ankstyvosios priešinės liaukos vėžio diagnostikos ir PSA 

nustatymas suteiktas 50-75 m. vyrams 
1909 2516 

3. Atrankinės mamografinės patikros programa 

Informacija dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos suteikta bei 

mamografijai atlikti nusiųstos 50-69 m. moterys 
2670 2306 

Mamogramų atlikimo paslauga 3397 2476 

Mamogramų vertinimo paslauga  3412 2468 

4. Asmenų, priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos 

priemonių programa  

Programoje dalyvavo 50-60 m. moterys ir 40-55 m. vyrai 3545 3753 

5. Vaikų krūminių dantų dengimas silantinėmis medžiagomis 

Programoje dalyvavo 5-13 m. vaikai 155 295 

6. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa 

Informacija dėl storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos ir imunoche-

minio slapto kraujavimo testo išmatose rezultatų įvertinimas  50-74 m. 

pacientams  

4748 4993 

Paciento siuntimas pas gydytoją specialistą atlikti kolonoskopiją   193 182 

Gydytojo specialisto konsultacija su kolonoskopija ir, jei reikia, biopsijos 

medžiagos paėmimu 
11 10 

Gydytojo specialisto konsultacija su kolonoskopija ir, jei reikia, biopsijos 

medžiagos paėmimu, taikant intraveninę nejautrą 
193 119 

 

  1.7.2. 2017 m. vykdyti šie projektai: 

1.7.2.1.  2017 m. rugpjūčio 28 d. VšĮ Kauno Šilainių poliklinika pasirašė sutartį su Kauno miesto 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuru bei nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. įsipareigojo vykdyti 

Kauno miesto savižudybių prevencijos modelyje numatytų veiklų projektą. Šios veiklos apima 

atvejo vadybos ir psichologinių grupių paslaugų teikimą Kauno miesto gyventojams, 

išgyvenantiems krizę, turintiems savižudiškų minčių ar mėginusiems nusižudyti. Iki 2017 m. 

gruodžio 31 d. į atvejo vadybą buvo įtraukta 30 minėtus sunkumus patiriančių asmenų, su kuriais 

nuolatos kontaktavo atvejo vadybininkės, įvyko 34 psichologinių grupių susitikimai. Kauno 

Šilainių poliklinikoje į šį projektą yra įtrauktos dvi atvejo vadybininkės, kurios turi atskirus 

telefono numerius, kuriais tiesiogiai gali susisiekti asmenys ir tokiu būdu greičiau gauti paramą ir 

paslaugas, jei yra rimta savižudybės rizika ar po bandymo žudytis, kuomet žmogus buvo 

išrašytas iš ligoninės. Pirmo atvejo vadybininko ir paciento susitikimo metu yra įvertinamas 

būtinos pagalbos poreikis, suplanuojama reikiama psichologinė, socialinė ar kita pagalba ir 

kiekvienu atveju suteikiama parama ir palaikymas. Atvejo vadybininkai yra pasiekiami darbo 

dienomis 9–19 valandomis. 
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1.7.2.2. 2017 m. buvo rengiamas ES finansavimui gauti projektas Nr.609 "Sveikatos priežiūros 

paslaugų prieinamumo gerinimas Kaune", pagal kurį numatyta Šilainių padalinyje 2 keleivinių 

liftų, įvažos modernizavimas, pritaikant neįgaliųjų ir judėjimo apribojimų turinčių vyresnio 

amžiaus asmenų poreikiams. Taip pat Aleksoto PSP klinikoje numatyta įvažos neįgaliesiems 

įrengimas, aikštelės dangos modernizavimas. 

1.7.2.3. 2017 m. suplanuotas Šilainių padalinio stogo remontas, 1 aukšto fojė remontas, kurie bus 

vykdomi 2018 m.  

 

1.7.3. Pagrindiniai rodikliai ir jų grafinis palyginimas su praėjusiais metais. 

Rodikliai 2017 m. 2016 m. 

Su TLK suderintas gyventojų skaičius iš viso 

(gruodžio 31 dienos duomenys) 

49600 52447 

iš jų:  apdraustų privalomuoju sveikatos  draudimu asmenų skaičius 46713 48757 

iš jų:  suaugusių 

           vaikų 

39680 41237 

7033 7520 

PSC aptarnaujamų gyventojų skaičius iš viso 

(gruodžio 31 dienos duomenys) 

74039 75073 

iš jų:  apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu PSC aptarnaujamų  

          asmenų skaičius 

70112 70161 

Konsultacijų skaičius  

(II lygio gydytojų, slaugytojų ir mokamomis paslaugomis) 

187821 190702 

Apsilankymų skaičius 

(pas I ir II lygio gydytojus) 

529951 547383 

Gyventojų apsilankymai dėl ligų 10.1 9,9 

Profilaktiniai apsilankymai, % 18 20 

Apsilankymai namuose, % 4.8 4,9 

Gimstamumas  7.9 7,3 

Mirtingumas  12.8 13 

Natūralus gyventojų prieaugis (prirašytų gyventojų) -4.9 -5,2 

Kūdikių mirtingumas 0 0 

1 gyv. tenka apsilankymų 11.3 10 

1 gyv. su odontologais apsilankymų 10 10,4 

Stebėta suaugusių metų bėgyje 82 85 
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Prisirašiusių prie poliklinikos gyventojų dinamika 2017 – 2016 m. 

 
 

Gimstamumo, mirtingumo, natūralaus gyventojų prieaugio dinamika 2017-2016 m. 

 

 

1.7.4. Gautų fizinių ir juridinių asmenų prašymų (pasiūlymų) ir pagrįstų skundų skaičius. 
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Gimstamumas Mirtingumas Natūralus gyventojų
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2016 m.
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Pagrįsti SKUNDAI viso, iš jų: 1 2 

Dėl darbuotojų elgesio ir etikos 0 0 

Dėl paslaugų kokybės ir organizavimo 1 2 

PADĖKOS 207 298 



 12 

2. DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR 

PABAIGOJE 

 

VšĮ Kauno Šilainių poliklinika yra iš Kauno miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta Lietuvos 

nacionalinės sveikatos sistemos viešoji sveikatos priežiūros ne pelno įstaiga, teikianti asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas. 

2017 m. pradžioje ir pabaigoje VšĮ Kauno Šilainių poliklinikos dalininkas – Kauno miesto 

savivaldybės taryba, kuri 2005-12-01 sprendimu Nr. T-609 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 

turtinio įnašo į asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų nuosavą kapitalą“ nusprendė laikyti 

Savivaldybės tarybos įnašu į VšĮ Kauno Šilainių poliklinikos nuosavą kapitalą 16670,63 Eur vertės 

trumpalaikį turtą. 

 

3. GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS IR ŠIŲ LĖŠŲ 

PANAUDOJIMAS PAGAL IŠLAIDŲ RŪŠIS 
 

3.1. Pajamos ir jų palyginimas su praėjusiais metais. 
 

 

 Lentelėje „Pajamos ir jų palyginimas su praėjusiais metais“ atvaizduota poliklinikos uždirbtos 

lėšos ir pripažintos finansavimo pajamos. Einamaisiais finansiniais metais įstaigos veiklos rezultatas 

teigiamas, rezultatas 84.443 Eur.   

 Praėjusiais finansiniais metais įstaigos rezultatas buvo neigiamas -141.455 Eur. 

 Einamaisiais finansiniais metais suteiktos neapmokėtos virš sutartinės paslaugos sudarė 

47.998  Eur, o praėjusiais finansiniais metais suteiktos neapmokėtos virš sutartinės paslaugos sudarė 

54.702 Eur. 
 

Pajamų straipsnis 

Ataskaitiniai 

finansiniai 

metai (2017) 

Praėję finansiniai 

metai (2016) 

Palyginima

s 2017 m. 

 su 2016 

metais Suma, Eur % Suma, Eur % 

1. Pagrindinės veiklos pajamos 7 332 887 97,5 7 173 100 95,4 -29 220 

1.1. Pajamos iš TLK už med.paslaugas 6 650 700 88,4 6 584 774 87,6 65 926 

1.2. Pajamos iš kitų fizinių ir juridinių  

asmenų už med. paslaugas ir kitas 

pgrindinės veiklos 

725 906 9,7 821 052 10,9 -95 146 

1.3. Iš viso pajamos už suteiktas 

paslaugas, iš jų: 
7 376 606 98,1 7 405 826 98,5 -29 220 

1.3.1. Pagal Jungtinės veiklos sutartis 

partneriams pravestos (grąžintos) pajamos 
-40 095 -0,5 -227 963 -3,0   

1.3.2. Už kompensuojamųjų vaistų pasus  

į biudžetą pravestos pajamos 
-3 624 0,0 -4 763 -0,1   

2. Kitos pajamos 5 306 0,1 15 828 0,2 -10 522 

3. Finansavimo pajamos 181 624 2,4 162 643 2,2 18 981 

3.1. Finansavimo pajamos iš Valstybės  

biudžeto lėšų 
36 985 0,5 27 107 0,4 9 878 

3.2.Finansavimo pajamosi Iš ES lėšų 33 933 0,5 34 365 0,5 -432 

3.3. Finansavimo pajamos iš kitų šaltinių 110 706 1,5 101 171 1,3 9 535 

Pajamos iš viso: 7 519 817 100,0 7 351 571 97,8 -20 761 

Rezultatas  84 443   -141 455     
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3.2. Lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius. 
 

Eilutės 

numeris  

pagal 

ekonominės 

klasifikacijos 

straipsnius 

Išlaidų straipsnis 

Suma, Eur Palygini-

mas 2017 

m. su 2016 

m. 

2017 

metai 

2016 

metai 

2. IŠLAIDOS 7 277 548 7 324 287 -47 793 

2.1. Darbo užmokestis ir socialinis draudimas 5 522 846 5 449 941 72 905 

2.1.1.1.1. Darbo užmokestis 4 213 881 4 165 169 48 712 

2.1.1.1.1.1. Darbo užmokestis pinigais 4 213 881 4 165 169 48 712 

2.1.1.1.1.2. Pajamos natūra 0 0 0 

2.1.2. Įnašai socialiniam draudimui 1 308 965 1 284 772 24 193 

2.1.2.1.1.1. Socialinio draudimo įmokos 1 308 965 1 284 772 24 193 

2.2. Prekių ir paslaugų naudojimas 1 661 671 1 772 906 -112 289 

2.2.1.1.1.01. Mityba 12 554 11 500 1 054 

2.2.1.1.1.02. Medikamentai  (ir darbuotojų sveikatos tikrinimas) 91 130 89 122 2 008 

2.2.1.1.1.05. Ryšių paslaugos 22 454 22 957 -503 

2.2.1.1.1.06. Transporto išlaikymas  42 021 59 747 -17 726 

2.2.1.1.1.07. Apranga ir patalynė (spec.rūbai, patalynė, skalbimas, valymas) 7 108 7 984 -876 

2.2.1.1.1.08. Spaudiniai 5 451 4 866 585 

2.2.1.1.1.10. Kitos prekės 251 394 276 208 -24 814 

2.2.1.1.1.11. 
Komandiruotės (transporto, apgyvendinimo, ryšio ir kitos 

komandiruotės išlaidos) 
1 177 629 548 

2.2.1.1.1.14. 
Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nuoma (įskaitant 

veiklos nuomą) 
95 921 78 942 16 979 

2.2.1.1.1.15. Ilagalaikio materialiojo turto einamasis remontas 106 379 85 787 20 592 

2.2.1.1.1.16. Kvalifikacijos kėlimas 9 778 5 922 3 856 

2.2.1.1.1.17. Apmokėjimas samdomiems ekspertams, konsultantams 0 0 0 

2.2.1.1.1.18. Apmokėjimas už turto vertinimo paslaugas 0 0 0 

2.2.1.1.1.20. Komunalinės paslaugos* 188 594 224 179 -35 585 

2.2.1.1.1.30. Kitos paslaugos 827 710 905 063 -77 353 

2.3.1. Palūkanos 25 492 31 604 -6 112 

2.7. Išlaidos socialinėms reikmėms 0 3 618 -3 618 

2.7.3. Darbdavių socialinė parama 0 3 618 -3 618 
2.7.3.1.1.1. Darbdavių socialinė parama pinigais   3 618 -3 618 
2.7.3.1.1.2. Darbdavių socialinė parama natūra 0 0 0 
2.8. Kitos išlaidos 67 539 66 218 1 321 

2.8.1.1.1.2. Kitiems einamiesiems tikslams 
 

67 539 66 218 1 321 

3.1. Ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimas 251 316 235 383 15 933 

3.1.1. Ilgalaikio materialiojo turto kūrimas ir įsigijimas 92 986 62 931 30 055 

3.1.1.3.1.1. Transporto priemonių įsigijimo išlaidos 0 0 0 

3.1.1.3.1.2. Kitos mašinos ir įrenginiai 85 603 47 796 37 807 

3.1.1.5.1.1. Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo išlaidos 7 383 15 135 -7 752 

3.1.2. Nematerialiojo turto kūrimas ir įsigijimas 0 17 823 -17 823 

3.1.2.1.1.2. 
Kompiuterinė programinė įranaga, kompiuterinės programinės 

įrangos licencijos 
  17 823 -17 823 

3.1.2.1.1.5. Kitas nematerialusis turtas   0 0 

3.1.4. Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu 158 330 154 629 3 701 

3.1.4.1.1.1. Ilgalaikio turto įsigijimas finansinės nuomos (lizingo) būdu 158 330 154 629 3 701 

  Iš viso: 7 528 864 7 559 670   

Pastaba: * komunalinėms paslaugoms pagal išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius priskiriama šildymo, elektros 

energijos, vandentiekio ir kanalizacijos, šiukšlių išvežimo paslaugų apmokėjimas. 
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4. INFORMACIJA APIE ĮSIGYTĄ IR PERLEISTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ  

PER FINANSINIUS METUS 
 

4.1. Ilgalaikis įsigytas turtas. 

Eil. 

Nr. 
Įsigytas turtas 

Suma, Eur 

2017 metai 2016 metai 

1. Medicininė įranga, iš jų 79 603 168 335 

1.1. Iš PSDF biudžeto lėšų 74 521 105 427 

1.2. Iš kitų lėšų 5 082 62 908 

2. Baldai ir biuro įranga, iš jų 3 415 13 450 

2.1. Iš PSDF biudžeto lėšų 0 7 950 

2.2. Iš kitų lėšų 3 415 5 500 

3. Transporto priemonės, iš jų 0 0 

3.1. Iš kitų lėšų 0 0 

4. Kitas ilgalaikis materialusis turtas 3 556 1 685 

4.1. Iš PSDF biudžeto lėšų 0 0 

4.2. Iš kitų lėšų 3 556 1 685 

5. Ilaglaikis nematerialusis turtas, iš jų 0 17 823 

5.1. Iš PSDF biudžeto lėšų 0 0 

5.2. Iš kitų lėšų 0 17 823 

  Iš viso ilgalaikis turtas 86 574 201 293 

 

4.2. Išnuomotas ilgalaikis turtas. 
 

VšĮ Kauno Šilainių poliklinika išnuomoto ilgalaikio turto neturi. 

 
 

5. SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS, IŠ JŲ – IŠLAIDOS DARBO UŽMOKESČIUI 

5.1.  Įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų - išlaidos darbo užmokesčiui. 

 

Išlaidų straipsnis 

Ataskaitiniai 

finansiniai 

metai (2017) 

Praėję 

finansiniai 

 metai (2016) 

Palyginim

as 2017 m. 

 su 2016 m. 
Suma, Eur % Suma, Eur % 

IŠLAIDOS (SĄNAUDOS) 7 435 374 100 7 493 026 100 -57 652 

Darbo užmokestis, iš jų pagal lėšas 4 213 881 57 4 165 169 56 48 712 

Iš PSDF biudžeto lėšų 4 018 290 95 3 980 568 96 37 722 

Iš kitų lėšų 168 330 4 168 775 4 -445 

Iš finansavimo lėšų 27 261 1 15 826 0 11 435 

Įnašai socialiniam draudimui, iš jų pagal lėšas 1 308 965 18 1 284 772 17 24 193 

Iš PSDF biudžeto lėšų 1 248 460 95 1 228 312 96 20 148 

Iš kitų lėšų 51 834 4 51 584 4 250 

Iš finansavimo lėšų 8 671 1 4 876 0 3 795 

Vaistų, medicinos priemonių ir medicinos paslaugų 

sąnaudos, iš jų pagal lėšas 
763 107 10 791 543 11 -28 436 

Iš PSDF biudžeto lėšų 549 188 72 511 573 65 37 615 

Iš kitų lėšų 116 027 15 186 024 24 -69 997 

Iš finansavimo lėšų 97 892 13 93 946 12 3 946 
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Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos (Šildymas, 

elektros energija, vandentiekis ir kanalizacija, ryšiai, valymas ir kitos 

komunalinės pasl.), ių jų pagal lėšas 
328 782 4 355 613 5 -26 831 

Iš PSDF biudžeto lėšų 313 924 95 355 244 100 -41 320 

Iš kitų lėšų 14 858 5 369 0 14 489 

Iš finansavimo lėšų 0 0 0 0 0 

Nusidėvėjimas (amortizacija), iš jų pagal lėšas 234 293 3 219 766 3 14 527 

Iš PSDF biudžeto lėšų 143 589 61 132 629 60 10 960 

Iš kitų lėšų 48 001 20 43 507 20 4 494 

Iš finansavimo lėšų 42 703 18 43 630 20 -927 

Kitos sąnaudos, iš jų pagal lėšas 586 346 8 676 163 9 -89 817 

Iš PSDF biudžeto lėšų 290 653 50 411 880 61 -121 227 

Iš kitų lėšų 290 596 50 259 918 38 30 678 

Iš finansavimo lėšų 5 097 1 4 365 1 732 

Iš viso, iš jų pagal lėšas 7 435 374 100 7 493 026 100 -57 652 

Iš PSDF biudžeto lėšų 6 564 104 88 6 620 206 88 -56 102 

Iš kitų lėšų 689 646 9 710 177 9 -20 531 

Iš finansavimo lėšų 181 624 2 162 643 2 18 981 

 

6. DARBUOTOJŲ SKAIČIUS FINANSINIŲ METŲ PRADŽIOJE IR PABAIGOJE 

 

Duomenys apie darbuotojų skaičių  

2017-01-01 

Duomenys apie darbuotojų skaičių  

2017-12-31 

Iš viso darbuotojų : 495 Iš viso darbuotojų: 465 

Iš jų: 

- dirbančių pirmaeilėse pareigose- 443 

        -     dirbančių antraeilėse pareigose - 52 

Iš jų: 

- dirbančių pirmaeilėse pareigose- 410 

        -     dirbančių antraeilėse pareigose -55 

Iš viso gydytojų:172, iš jų: Iš viso gydytojų: 175, iš jų: 

II lygio gydytojų -99 II lygio gydytojų - 104 

I lygio gydytojų – 73 (ŠG – 39)  I lygio gydytojų –  71 (ŠG – 39 )  

Kitų specialistų (logopedų, kineziterapeutų, 

psichologų, ergoterapeutų, mitybos 

specialistų) -31 

Kitų specialistų (logopedų, kineziterapeutų, 

psichologų, ergoterapeutų, mitybos 

specialistų) - 35 

Iš viso slaugos specialistų: 177,  iš jų: Iš viso slaugos specialistų: 174,  iš jų: 

-bendruomenės slaugytojų -43 -bendruomenės slaugytojų -43 

-bendrosios praktikos slaugytojų -68 -bendrosios praktikos slaugytojų - 64 

-gydytojo odontologo padėjėjų -29 -gydytojo odontologo padėjėjų -24 

- kitų slaugos specialistų (akušerių, vyresn. 

slaugos administratorių, masažuotojų ir kt.) -37 

- kitų slaugos specialistų (akušerių, vyresn. 

slaugos administratorių, masažuotojų ir kt.) -43 

Kitų sveikatos priežiūros specialistų (med. 

registratorių, soc. darbuotojų ir kt.) - 35 

Kitų sveikatos priežiūros specialistų (med. 

registratorių, soc. darbuotojų ir kt.) - 35 

Kitų ne sveikatos priežiūros darbuotojų - 80 Kitų ne sveikatos priežiūros darbuotojų -46 

 

7. SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS 
 

VšĮ Kauno Šilainių poliklinika atsižvelgdama į 2017-05-12 Kauno miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus įsakymo Nr. A-1851 „Dėl VšĮ Kauno Šilainių poliklinikos 2017 metų veiklos užduočių ir 

veiklos vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių nustatymo“ 1.3 punktą, valdymo išlaidoms priskiria 

sąnaudas, tenkančias direktoriaus, jo pavaduotojų ir vyriausiojo finansininko (buhalterio) darbo užmokesčiui 
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(neįskaitant socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokų). 2017 m. jos sudarė 75.631 Eur (1,14% nuo 

pajamų iš PSDF biudžeto), o 2016 m. jos sudarė 123.770 Eur (1,88% nuo pajamų iš PSDF biudžeto). 
 

Straipsnis 

2017 

metai 

(suma, 

Eur) 

2016 

metai 

(suma, 

Eur) 

Sąnaudų darbo 

 užmokesčiui* 

procentinė dalis 

Sąnaudų valdymo  

išlaidoms** 

procentinė dalis 

2017 

 metai 

2016 

metai 

2017 

 metai 

2016 

metai 

Sąnaudos, kurioms skaičiuojam % dalis (suma, 

Eur), iš jų 
4 213 881 4 165 169 75 631 123 770 

iš PSDF biudžeto, kurioms skaičiuojama % dalis  4 018 290 3 980 568     

Pajamos iš viso, iš jų: 7 519 817 7 351 571 56,04 56,66 1,01 1,68 

            iš PSDF biudžeto 6 650 700 6 584 774   1,14 1,88 

Darbo užmokesčio 

procentinė dalis nuo 

pajamų iš PSDF biudžeto 

  63,36 63,25   

Darbo užmokesčio iš 

PSDF biudžeto lėšų 

procentinė dalis nuo 

pajamų iš PSDF biudžeto 

  60,42 60,45   

Sąnaudos iš viso, iš jų: 7 435 374 7 493 026 56,67 55,59 1,02 1,65 

            pagrindinės veiklos 7 413 937 7 461 859 56,84 55,82 1,02 1,66 

Rezultatas 84 443 -141 455         
 

Pastabos: 

*Sanaudos darbo užmokesčiui atvaizduotos neįskaitant socialinio draudimo ir Garantinio fondo įmokų.  

**Sąnaudas valdymo išlaidoms sudaro įstaigos vadovo, jo pavaduotojų, vyriausiojo finansininko (buhalterio) darbo 

užmokestis, neįskaitant socialio draudimo ir Garantinio fondo įmokų. 

 

8. DUOMENYS APIE VADOVĄ, ĮSTAIGOS IŠLAIDOS VADOVO DARBO UŽMOKESČIUI 

 IR KITOMS VADOVO IŠMOKOMS 

 

2017 m. už įstaigos veiklą buvo atsakingas direktorius Paulius Kibiša (telefonas (8-37) 301591, 

el.p. info@silainiupoliklinika.lt) pagal 2016-10-03 Kauno miesto savivaldybės mero potvarkį Nr. MP-

159. 

Direktoriaus darbo užmokestį nustato Kauno miesto savivaldybės taryba pagal galiojančius teisės 

aktus.  

Direktoriaus išlaidos darbo užmokesčiui (neįskaitant socialinio draudimo ir garantinio fondo 

įmokų) sudarė 10.337 Eur, išlaidų kvalifikacijos kėlimui ir komandiruotėms nebuvo. 

 
9. ĮSTAIGOS IŠLAIDOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ KIEKVIENO NARIO DARBO 

UŽMOKESČIUI IR KITOMS ĮSTAIGOS KOLEGIALIŲ ORGANŲ NARIŲ IŠMOKOMS 

 
VšĮ Kauno Šilainių poliklinika išmokų kolegialių organų darbo užmokesčiui ir kitoms išmokoms 

nebuvo. 

 

10. ĮSTAIGOS IŠLAIDOS IŠMOKOMS SU VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKU 

SUSIJUSIEMS ASMENIMS 

 

VšĮ Kauno Šilainių poliklinika išlaidų išmokoms su dalininku susijusiems asmenims nebuvo. 

mailto:info@silainiupoliklinika.lt
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11. VEIKLOS PLANAI IR PROGNOZĖS 2018 METAMS 

 

11.1.Teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas (I, II lygio) prisirašiusiems ir kitų gydymo 

įstaigų pacientams. 

11.1.1. Teikti I lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su TLK. 

11.1.2. Teikti skatinamąsias ir programines ligų prevencijos paslaugas prisirašiusiems 

pacientams pagal sutartis su TLK. 

11.1.3. Teikti specializuotas ambulatorines paslaugas pagal sutartis su TLK. 

11.1.4. Teikti ambulatorinės reabilitacijos paslaugas pagal sutartis su TLK. 

11.1.5. Teikti dantų protezavimo paslaugas pagal sutartis su TLK ir savivaldybe. 

11.1.6. Plėsti mokamų sveikatos priežiūros, sveikatinimo ir kitų susijusių  paslaugų įvairovę. 

11.2. 2018 metais siekti šių kiekybinių ir kokybinių rodiklių: 

11.2.1. Siekti teigiamo finansinio įstaigos veiklos rezultato. 

11.2.2. Siekti, kad būtų užtikrinta racionali valdymo išlaidų ir darbo užmokesčio dalis sąnaudų 

struktūroje. 

11.2.3. Siekti, kad būtų pritraukiama kuo daugiau papildomų finansavimo šaltinių. 

11.2.4. Siekti, kad pacientų pasitenkinimas įstaigos teikiamomis paslaugomis didėtų, o skundų 

skaičius mažėtų. 

11.2.5. Siekti, kad nuolat būtų tobulinama kokybės vadybos sistema ir šalinami jos trūkumai. 

11.2.6. Siekti, kad darbuotojų kaita nepablogintų įstaigos veiklos ir darbo organizavimo rezultatų. 

11.2.7. Siekti, kad didėtų prioritetinių paslaugų dalis teikiamų paslaugų struktūroje. 

11.2.8. Siekti, kad būtų diegiamos ir atnaujinamos pažangios informacinės technologijos. 

11.2.9. Siekti, kad didėtų korupcijos indekso reikšmė.  

 

 

Ataskaitą parengė     Janina Didžiulienė 
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