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                          VŠĮ AUKŠTADVARIO PIRMINĖS SVEIKIATOS PRIEŽIŪROS CENTRO  2021  M. 

VEIKLOS ATASKAITA 

1. Informacija apie įstaigos veiklos tikslus, pobūdį ir veiklos rezultatus per finansinius metus.  

Viešoji įstaiga Aukštadvario pirminės sveikatos priežiūros centras – ne pelno siekianti organizacija. Įstaigos 

steigėjas – Trakų rajono savivaldybė. 

Pagal veikiančią licenciją įstaiga teikia pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros : šeimos medicinos, 

slaugos : bendrosios praktikos, bendruomenės ( licencija 1999-04-08 Nr.324, galioja nuo 2012-01-24).  

Įstaiga turi atskirą galiojančią licenciją teikti odontologinės priežiūros (pagalbos) ir burnos priežiūros 

paslaugas (licencija 2006-08-29 Nr.0628). 

Įstaigos leidimas – higienos pasas nuo 2011-12-21 Nr (12-6)12.12- 862. 

Aukštadvario pirminės sveikatos priežiūros centre teikiamos nemokamos ambulatorinės pirminės sveikatos 

priežiūros paslaugos apdraustiesiems privalomu sveikatos draudimu asmenims, pasirinkusiems mūsų gydymo 

įstaigą, būtinoji pagalba - visiems besikreipiantiems. 

Mokamos paslaugos teikiamos:  

• kai kreipiasi asmenys ne dėl būtinosios pagalbos, neregistruoti gydymo įstaigoje, nedrausti privalomu 

sveikatos draudimu. 

• Kai paslaugos įtrauktos į Vyriausybės nustatytą mokamų paslaugų sąrašą, 

• Kai suteikiamos paslaugos (atliekami tyrimai, kurie neįtraukti į šeimos medicinos normą). 

 

Įstaigoje vykdomos programos : 

 

• Gimdos kaklelio vėžio profilaktikos programa, 

• Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa, 

• Priešinės liaukos vėžio ankstyvos diagnostikos programa, 

• Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei atrankos ir prevencijos priemonių 

programa, 

• Storosios žarnos vėžio ankstyvos diagnostikos programa, 

• Vaikų dantų ėduonies profilaktikos programa, 

Įstaigoje dirba dvi šeimos gydytojos – 1,25 etato darbo krūviu,  bei gydytoja odontologė 0,75 etato darbo 

krūviu. 

Viso 2021 metais dirbo 12  darbuotojų, iš 5 slaugytojų – 3 dirbo pirminėje sveikatos priežiūroje, viena - 

Čižiūnų socialinių paslaugų centre, viena – EU projekte. Įstaigos žmogiškieji resursai  atitinka prisirašiusųjų 

prie gydymo įstaigos pacientų poreikius, darbuotojų trūkumo nėra. Išlaikyta ir toliau tęsiama sutartis, pagal 

kurią teikiamos bendruomenės slaugytojo paslaugos Čižiūnų socialinių paslaugų centrui. 



Įstaiga yra atlikusi įmoką į Valstybinės ligonių kasos nurodytą sąskaitą, pagal 2019 m. liepos 18 d. priimtą 

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymą Nr. I-1562, įsigaliojusį 2020 m. 

sausio 1 d. 

2. VšĮ  Aukštadvario PSPC  teikiamos paslaugos: 

Pirminio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos 

Gydomosios Profilaktinės Diagnostinės Socialinės 
Reabilit

acinės 

šeimos medicinos, 

slaugos:  bendrosios 

praktikos, 

bendruomenės; 

odontologinės 

priežiūros (pagalbos) ir 

burnos priežiūros 

 

• Gimdos kaklelio vėžio profilaktikos 

programa, 

• Atrankinės mamografinės patikros 

dėl krūties vėžio programa, 

• Priešinės liaukos vėžio ankstyvos 

diagnostikos programa, 

• Asmenų, priskirtinų širdies ir 

kraujagyslių ligų didelės rizikos 

grupei atrankos ir prevencijos 

priemonių programa, 

• Storosios žarnos vėžio ankstyvos 

diagnostikos programa, 

• Vaikų dantų ėduonies profilaktikos 

programa, 

 

Laboratoriniai 

tyrimai; 

Funkciniai 

tyrimai; 

Dantų 

rentgenografinis 

tyrimas. 

- - 

Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių gydytojų, slaugytojų ir akušerių papildomai 

teikiamos paslaugos: 

 

 

 

Antrinio lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos 

Gydomosios Diagnostinės Reabilitacinės 

Neteikiama Neteikiama Neteikiama 

 

3. Duomenys apie prisirašiusius gyventojus prie AASPĮ. 

Pateikiami duomenys apie pacientus, turinčius PSDF draudimą, kuriems teikiame paslaugas, apmokamas iš 

PSDF gaunamų lėšų. Bendrai prisirašiusiųjų ir išvykusiųjų pacientų skaičius per 2020 metus kito – 

prisiregistravo 121   pacientai, išsirašė – 99 pacientai. 2019 metų pokytis – prisiregistravo 79   pacientai, 

išsirašė – 61 pacientai.  2018 metų pokytis - prisiregistravo 94  pacientai, išsirašė – 67  pacientai. 2017 metais 

- prisiregistravo 81  pacientas, išsirašė – 54  pacientai. 2016 metais - prisiregistravo 85 pacientai, išsirašė – 40  

pacientai.  Pagrindinė išsirašymo priežastis – gyvenamosios vietos pakeitimas ir demografiniai .  

Išvada: 2021 metais pacientų skaičius per metus kito – nors naujai prisiregistravusiųjų 2021 metais 

(102) pacientų skaičius didesnis negu išsiregistravusių (72), visgi išlieka apylinkės mažėjimo tendecija 

dėl mirtingumo ir mažo gimstamumo - 2021-ais mirė 41 , gimė 11 (2020-ais mirė 28 , gimė 11).  



2021 m. gruodžio 31 d. duomenimis buvo   1616 asmenys, turintys PSDF draustumą – tai 40 pacientų mažiau, 

negu 2020 m. gruodžio 31 d. (1646). 2019 -ais gruodžio 31 dienai įstaigoje buvo PSDF draustų 1579, 2018 -

ais metais 1608, 2017-ais metais 1629. 

2021-ais metais pasikeitė gyventojų grupių suskirstymas: 

 

 

4. Duomenys apie stacionarines paslaugas 

Rodiklis  m. m. 

Lovų skaičius (metų pabaigoje)    

Lovos funkcionavimo rodiklis    

Lovos apyvarta    

Vidutinė gulėjimo trukmė    

Lovadienių skaičius    

Gydytų pacientų stacionare skaičius    

Išrašytų/perkeltų pacientų skaičius   

Mirusių pacientų skaičius   

Stacionarinių paslaugų neteikiama. 
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2020 10  95  187  323  260  380  391 

 

1646 

2021 11  82  173  302  258  391  399 

 

1616 



5. Duomenys apie pacientų apsilankymų skaičių AASPĮ. 

Kur pacientas apsilankė 

Vieno gyventojo apsilankymų skaičius per 

metus (vidutiniškai) 

m.          m. 

Sveikatos priežiūros įstaigoje   

Aplankytas namuose   

Pas I lygio gydytojus   

Pas II lygio gydytojus   

Pagal turimus duomenis (Vilniaus TLK duomenys iš programos SVEIDRA), nors buvo paskelbtas 

karantino laikotarpis, 2021 metais pas šeimos gydytoją pacientų apsilankymų ir suteiktų kontaktinių ir 

nuotolinių paslaugų skaičius nežymiai padidėjo – viso  – 11930. Apsilankymų namuose skaičius mažėjo 

– 548. Pas gyd. Odontologą vizitų padaugėjo– 1581 kartus. 

 2020 metais pas šeimos gydytoją pacientų apsilankymų ir suteiktų kontaktinių ir nuotolinių paslaugų 

skaičius sumažėjo (lyginant su 2019 metais) nežymiai – viso  – 11877. Apsilankymų namuose – 802. Pas 

gyd. Odontologą – 1390 kartus. 

 Palyginimui 2019 metais pas šeimos gydytoją pacientų apsilankymai ir suteiktos paslaugos – 12932. 

Apsilankymų namuose – 954. Pas gyd. Odontologą – 1266 kartus. 

6. Duomenys apie mokamas paslaugas: 

6.1.Duomenys apie pastoviai teikiamas mokamas paslaugas. 

Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas 
Suteiktų paslaugų skaičius 

2021 

1.  
Medicininės apžiūros ir profilaktiniai patikrinimai  

2.  
Moterų konsultacijos paslaugos  

3.  
Odontologijos skyriaus paslaugos (plombavimas)  

4.  
Laboratoriniai tyrimai  

5.  
Masažai, fizioterapijos gydomosios paslaugos  

6.  
Vakcinos  

7.  
Burnos higienisto paslaugos  

8.  
Rentgenografija  50 

9.  
Kitos paslaugos  - kopijavimo  

10.  
Gydytojo konsultacijos (mokami vizitai)  

11.  
Kita (įrašyti) (pvz. stacionarinės paslaugos)  

12.  
Kita (įrašyti)  

Iš viso:  



 

6.2.Duomenys apie mokamas gydytojų specialistų paslaugas, teikiamas pasibaigus lėšų limitui 

(kvotoms). 

Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas 
Suteiktų paslaugų 

skaičius 

1.  Neurologo  

2.  Ortopedo traumatologo  

3. Otorinolaringologo  

4. Pulmonologo  

5. Radiologo  

6. Oftalmologo  

7. 
Gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, 

ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) 
 

8. Kita (įrašyti)  

9. Kita (įrašyti)  

10. Kita (įrašyti)  

Iš viso:  

Paslaugos neteikiamos. 

7. Duomenys apie atliktas procedūras ir tyrimus. 

Procedūros ir tyrimai 
Atliktų procedūrų ir tyrimų skaičius 

2021 m. 2020 m. 

Laboratoriniai 
2428 (atlikta 

įstaigoje) 
1698 (atlikta įstaigoje) 

Radiologiniai (odontologinis rentgenas) 50 30 

Ultragarsiniai - - 

Endoskopiniai - - 

Funkcinės diagnostikos 448 428 

Fizioterapijos -  

Masažas -  

IFOBT 114 44 

   

Iš viso 3040 2200 

Didžioji dauguma laboratorinių – biocheminių kraujo tyrimų buvo atlikta UAB „Medicina practica“ 

laboratorijoje.  VšĮ Aukštadvario PSP centre buvo atliekami skubūs ir planiniai tyrimai,  kuriuos galime atlikti 

pagal šeimos gydytojo kompetenciją ( bendras kraujo tyrimas, eritrocitų nusėdimo greitis, C reaktyviojo 

baltymo nustatymas, krešėjimo rodikliai, glikemijos nustatymas iš kapiliarinio kraujo, iFOBt testas (slapto 

kraujo nustatymas išmatose), EKG, akyspūdžio matavimas, antropometriniai matavimai ir regėjimo aštrumo 

nustatymas. 

 Įstaigoje atliktų tyrimų skaičius 2021 m. ženkliai padidėjo. Tyrimų skaičius 2021-ais, siunčiamų į 

išorinę laboratoriją, didėjo. 

 Duomenys apie suaugusiųjų sergamumą. 

Susirgimai 2021 2020 



Eil. 

Nr. 

Susirgimų 

skaičius 

Sergamumas 

1000-čiui 

gyventojų 

Susirgimų 

skaičius 

Sergamumas 

1000-čiui 

gyventojų 

1. 
Kai kurios infekcinės ir parazitinės 

ligos 
    

2. Navikai     

3. Kraujo ir kraujodaros organų ligos     

4. 
Endokrininės, mitybos ir medžiagų 

apykaitos ligos 
    

5. Psichikos ir elgesio sutrikimai     

6. Nervų sistemos ligos     

7. Akies ir jos priedinių organų ligos     

8. Ausies ir speninės ataugos ligos     

9. Kraujotakos sistemos ligos     

10. Kvėpavimo sistemos ligos     

11. Virškinimo sistemos ligos     

12. Odos ir poodžio ligos     

13. 
Jungiamojo audinio ir skeleto – 

raumenų sistemos ligos 
    

14. Urogenitalinės sistemos ligos     

15. 
Nėštumas, gimdymas ir 

pogimdyvinis laikotarpis 
    

16. Tam tikros perinatalinio periodo ligos     

17. 

Įgimtos formavimosi ydos, 

deformacijos ir chromosomų 

anomalijos 

    

18. 

Simptomai, pakitimai ir nenormalūs 

klinikiniai bei laboratoriniai radiniai, 

neklasifikuojami kitur 

    

19. 
Traumos, apsinuodijimai ir kiti 

išorinių priežasčių padariniai 
    

Iš viso     

Duomenų pateikti neįmanoma dėl turimos informacinių technologijų sistemos SVEIDRA ypatumų – sukaupti 

duomenys naudojami tik atsiskaitymui su Vilniaus teritorine ligonių kasa – apmokėjimui už suteiktas 

paslaugas, apmokamas iš PSDF gauti. 

8. Duomenys apie vaikų sveikatos priežiūrą: 

8.1.Duomenys apie naujagimius. 

     2021 m. 2020 m. 

Gimusių skaičius iš viso 11 11 

Neišnešiotų naujagimių skaičius   

 

8.2.Duomenys apie vaikų profilaktines sveikatos priežiūros apžiūras. 

Vaikų 

amžius 

Apžiūrėtų vaikų skaičius 2021 m. 

Iš 

viso 

Iš jų nustatyta 

susilpnėjusi 

klausa 

susilpnėjęs 

regėjimas 
skoliozė 

netaisyk-linga 

laikysena 

kalbos 

defektai 



0-17 m. 

Iš jų: 

      

0-14 m.       

7-14 m.   19 3 4  

15-17 m.   31 2 2  

 

Nutukimas 7 – 14 m. 7  vaikai, 15 – 17 m. 4  vaikai. Susilpnėjusio regėjimo, skoliozės ir netaisyklingos 

laikysenos išlieka panašūs skaičiai kiekvienias metais. 

 

8.3.Duomenys apie vaikų sergamumą. 

Eil. 

Nr. 

Susirgimai 
Susirgimų skaičius 

Sergamumas 1000-

čiui prisirašiusių 

vaikų 

2019m. 2020m. 2019 m. 2020 m. 

1. Kai kurios infekcinės ir parazitinės ligos     

2. Navikai     

3. 
Kraujo ir kraujodaros organų ligos bei tam tikri 

sutrikimai, susiję su imun. mechanizmais 
    

4. Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos     

5. Psichikos ir elgesio sutrikimai     

6. Nervų sistemos ligos     

7. Akies ir jos priedinių organų ligos     

8. Ausies ir speninės ataugos ligos     

9. Kraujotakos sistemos ligos     

10. Kvėpavimo sistemos ligos     

11. Virškinimo sistemos ligos     

12. Odos ir poodžio ligos     

13. 
Jungiamojo audinio ir skeleto – raumenų sistemos 

ligos 
    

14. Urogenitalinės sistemos ligos     

15. Tam tikros perinatalinio periodo ligos     

16. 
Įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir 

chromosomų anomalijos 
    

17. 
Simptomai, pakitimai ir nenormalūs klinikiniai bei 

laboratoriniai radiniai, neklasifikuojami kitur 
    

18. 
Traumos, apsinuodijimai ir kiti išorinių priežasčių 

padariniai 
    

Iš viso     

 

Duomenų pateikti neįmanoma dėl turimos informacinių technologijų sistemos SVEIDRA ypatumų – sukaupti 

duomenys naudojami tik atsiskaitymui su Vilniaus teritorine ligonių kasa – apmokėjimui už suteiktas 

paslaugas, apmokamas iš PSDF gauti. 

8.4.Duomenys apie vaikų imunizaciją. 

Skiepų pavadinimas Imunizacijos plano įvykdymas % 



2020 m. 2021 m. 

Nuo tuberkuliozės   

Nuo difterijos ir stabligės 105 asm. 98 

Nuo kokliušo 105asm. 98 

Nuo poliomielito 54 asm. 50 

Nuo tymų, raudonukės, epideminio parotito 15 asm. 12 

Nuo pneumokokinės infekcijos 73 asm. 50 

Nuo hepatito B 
30 26 asm.  

12 metų   

Nuo tuberkuliozės – skiepas atliekamas naujagimiams gimdymo skyriuose. 

Mantoux reakcija rizikos asmenims ir 6 m. vaikams 2021 – 30;  2020 – 44, palyginimui 2019 metais – 37 , 

palyginimui 2018 metais – 43. 

Skiepijimų apimtys kiekvieną mėnesį kinta – nes dėl dažnų ligų vaikams suplanuoti skiepai perkeliami į kitą 

mėnesį. Dėl pasikeitusio 2021 metais vakcinų tiekimo (SAM ministro įsakymu) yra pablogėjusi vakcinų 

logistika. Pažymėtina, kad VšĮ Aukštadvario PSPC turime 9 priregistruotus (ir Vilniaus TLK duomenimis 

pateikiamus kaip draustumą turinčius) vaikus, kurių gyvenamoji vieta šiuo metu yra užsienyje. Tokiu būdu 

suskaičiuojama klaidinga statistika. Manome, tai turėtų būti sistemiškai sprendžiama problema. Kita problema 

– neskiepijami vaikai dėl tėvų įsitikinimų (tokios yra trys šeimos – viso 7 vaikai). 

9. Duomenys apie sergančių suaugusiųjų ir vaikų ilgalaikį stebėjimą: 

9.1.Duomenys apie vaikų ilgalaikį stebėjimą. 

Eil. 

Nr. 

Susirgimai 

Stebimų pacientų 

skaičius 

Stebimų pacientų 

skaičius 1000-čiui 

prisirašiusiųjų 

2021  m. 2020 m. 2021 m. 2020 m. 

1. Kai kurios infekcinės ir parazitinės ligos     

2. Navikai     

3. 
Kraujo ir kraujodaros organų ligos bei tam tikri 

sutrikimai, susiję su imun. Mechanizmais 
    

4. 
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos 

ligos 
    

5. Psichikos ir elgesio sutrikimai     

6. Nervų sistemos ligos     

7. Akies ir jos priedinių organų ligos     

8. Ausies ir speninės ataugos ligos     

9. Kraujotakos sistemos ligos     

10. Kvėpavimo sistemos ligos     

11. Virškinimo sistemos ligos     

12. Odos ir poodžio ligos     

13. 
Jungiamojo audinio ir skeleto – raumenų 

sistemos ligos 
    

14. Urogenitalinės sistemos ligos     

15. Tam tikros perinatalinio periodo ligos     

16. 
Įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir 

chromosomų anomalijos 
    

17. 

Simptomai, pakitimai ir nenormalūs klinikiniai 

bei laboratoriniai radiniai, neklasifikuojami 

kitur 

    

18. 
Traumos, apsinuodijimai ir kiti išorinių 

priežasčių padariniai 
    



Iš viso     

Duomenų pateikti neįmanoma dėl turimos informacinių technologijų sistemos SVEIDRA ypatumų – sukaupti 

duomenys naudojami tik atsiskaitymui su Vilniaus teritorine ligonių kasa – apmokėjimui už suteiktas 

paslaugas, apmokamas iš PSDF gauti. 

9.2.Duomenys apie suaugusiųjų ilgalaikį stebėjimą. 

Eil. 

Nr. 

Susirgimai 
Stebimų pacientų skaičius 

Stebimų pacientų skaičius 

1000-čiui prisirašiusiųjų 

2021 m. 2018m 2021 m. 2018 m. 

1. 
Kai kurios infekcinės ir 

parazitinės ligos 
    

2. Navikai     

3. 
Kraujo ir kraujodaros organų 

ligos 
    

4. 
Endokrininės, mitybos ir 

medžiagų apykaitos ligos 
    

5. Psichikos ir elgesio sutrikimai     

6. Nervų sistemos ligos     

7. 
Akies ir jos priedinių organų 

ligos 
    

8. Ausies ir speninės ataugos ligos     

9. Kraujotakos sistemos ligos     

10. Kvėpavimo sistemos ligos     

11. Virškinimo sistemos ligos     

12. Odos ir poodžio ligos     

13. 
Jungiamojo audinio ir skeleto – 

raumenų sistemos ligos 
    

14. Urogenitalinės sistemos ligos     

15. 
Nėštumas, gimdymas ir 

pogimdyvinis laikotarpis 
    

16. 
Tam tikros perinatalinio 

periodo ligos 
    

17. 

Įgimtos formavimosi ydos, 

deformacijos ir chromosomų 

anomalijos 

    

18. 

Simptomai, pakitimai ir 

nenormalūs klinikiniai bei 

laboratoriniai radiniai, 

neklasifikuojami kitur 

    

19. 
Traumos, apsinuodijimai ir kiti 

išorinių priežasčių padariniai 
    

Iš viso     

Duomenų pateikti neįmanoma dėl turimos informacinių technologijų sistemos SVEIDRA ypatumų – sukaupti 

duomenys naudojami tik atsiskaitymui su Vilniaus teritorine ligonių kasa – apmokėjimui už suteiktas 

paslaugas, apmokamas iš PSDF gauti. 

10. Duomenys apie medicininę ir palaikomąją reabilitaciją, sveikatos grąžinamąjį, antirecidyvinį 

gydymą 

 



Siuntimų medicininei ir palaikomajai reabilitacijai, sveikatos grąžinamajam, 

antirecidyviniam gydymui skaičius. 

2020 m. 2021m. 

Suaugusiųjų Vaikų Suaugusiųjų Vaikų 

8 0 24 6 

 

11. Duomenys apie skatinamąsias pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas: 

Skatinamosios paslaugos 

Suteikta paslaugų 2020  m. 

Suteikta 

paslaugų 2021 

m. 

iš viso 

Šeimos 

gydytojas 

Vid

aus 

ligų 

gyd

yto

jas 

Vaikų 

ligų 

gydyt

o-jas 

Gin

eko

- 

log

as 

Chir

ur-

gas 

Iš 

vi

so 

Bandinio protrombino aktyvumui nustatyti 

paėmimas ir rezultatų įvertinimas 
305      311 

Protrombino laiko (INR) nustatymas 305      311 

Ankstyvoji piktybinių navikų diagnostika 5      1 

Fiziologinio nėštumo priežiūra: 1 ir 2 

gydytojo vizitai (mokama už kiekvieną 

vizitą) 

10      21 

Fiziologinio nėštumo priežiūra: 3,4,5, ir 6 

gydytojo vizitai (mokama už kiekvieną 

vizitą) 

12      29 

Fiziologinio nėštumo priežiūra: 7 gydytojo 

vizitas 
1      5 

Naujagimių priežiūra mieste (1 ir 2 

gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną 

vizitą) 

--      - 

Naujagimių priežiūra kaime (1 ir 2 

gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną 

vizitą) 

22      20 

1-6 mėn. Vaikų priežiūra (3,4,5,6,7 ir 8 

gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną 

vizitą) 

56      40 

7-12 mėn. Vaikų priežiūra (9-10 gydytojo 

vizitai, mokama už kiekvieną vizitą) 
12      12 

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo 

vizitas į namus (mieste)  
-       

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo 

vizitas į namus (kaime)  
226      106 

Vaikų imunoprofilaktika: gydytojo 

paslauga 
164      132 

Moksleivių paruošimas mokyklai: gydytojo 

paslauga 
205      224 

Fiziologinio nėštumo priežiūra: 1 ir 2 

akušerio vizitai (mokama už kiekvieną 

vizitą) 

-      - 

Fiziologinio nėštumo priežiūra: 3,4,5, ir 6  

akušerio vizitai 
-      - 



Skatinamosios paslaugos 

Suteikta paslaugų 2020  m. 

Suteikta 

paslaugų 2021 

m. 

iš viso 

Šeimos 

gydytojas 

Vid

aus 

ligų 

gyd

yto

jas 

Vaikų 

ligų 

gydyt

o-jas 

Gin

eko

- 

log

as 

Chir

ur-

gas 

Iš 

vi

so 

Fiziologinio nėštumo priežiūra: 7 akušerio 

vizitas 
-      - 

Naujagimių priežiūra mieste: 1,2,3 ir 4 

slaugytojo ar akušerio vizitai (mokama už 

kiekvieną vizitą) 

-      - 

Naujagimių priežiūra kaime: 1,2,3 ir 4 

slaugytojo ar akušerio vizitai (mokama už 

kiekvieną vizitą) 

38      48 

1-6 mėn. Vaikų priežiūra (5,6,7,8,9 ir 10 

slaugytojos vizitai, mokama už kiekvieną 

vizitą) 

41      36 

7-12 mėn. Vaikų priežiūra (11 ir 12 

slaugytojos vizitai, mokama už kiekvieną 

vizitą) 

42      29 

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: slaugytojos 

vizitas į namus (mieste) 
      -      - 

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: slaugytojos 

vizitas į namus (kaime)  
125      109 

Vaikų imunoprofilaktika: slaugytojos 

paslauga 
149      185 

Moksleivių paruošimas mokyklai: 

slaugytojos paslauga 
246      222 

Slaugos personalo procedūros namuose: 

kraujo paėmimas tirti (mieste) 
-      - 

Slaugos personalo procedūros namuose: 

kraujo paėmimas tirti (kaime) 
57      29 

Slaugos personalo procedūros namuose: 

pragulų priežiūra (mieste) 
-      - 

Slaugos personalo procedūros namuose: 

pragulų priežiūra (kaime) 
-      0 

Slaugos personalo procedūros namuose: 

lašelinė infuzija (mieste) 
-      - 

Slaugos personalo procedūros namuose: 

lašelinė infuzija (kaime) 
119      157 

Būtinosios medicinos pagalbos teikimas 

draudžiamiesiems, neįrašytiems į pirminės 

asmens sveikatos priežiūros įstaigos 

aptarnaujamų gyventojų sąrašą, pagal 

Šeimos gydytojo medicinos normą  

2      1 

Glikozilinto hemoglobino nustatymas 

vienkanaliu automatiniu analizatoriumi 

(įskaitant kraujo paėmimą), kai reikšmė yra 

7 proc. Arba mažesnė (pacientams, kurie 

negydomi insulinu) 

210      161 



Skatinamosios paslaugos 

Suteikta paslaugų 2020  m. 

Suteikta 

paslaugų 2021 

m. 

iš viso 

Šeimos 

gydytojas 

Vid

aus 

ligų 

gyd

yto

jas 

Vaikų 

ligų 

gydyt

o-jas 

Gin

eko

- 

log

as 

Chir

ur-

gas 

Iš 

vi

so 

Glikozilinto hemoglobino nustatymas 

vienkanaliu automatiniu analizatoriumi 

(įskaitant kraujo paėmimą), kai reikšmė yra 

didesnė nei 7 proc. (pacientams, kurie 

negydomi insulinu) 

78      56 

Glikozilinto hemoglobino nustatymas 

vienkanaliu automatiniu analizatoriumi 

(įskaitant kraujo paėmimą), kai reikšmė yra 

didesnė nei 7,5 proc. (pacientams, kurie 

gydomi insulinu) 

      15 

Glikozilinto hemoglobino nustatymas 

vienkanaliu automatiniu analizatoriumi 

(įskaitant kraujo paėmimą), kai reikšmė yra 

didesnė nei 7,5 proc. (pacientams, kurie 

gydomi insulinu) 

      32 

Glikozilinto hemoglobino nustatymas 

daugiakanaliu analizatoriumi (įskaitant 

kraujo paėmimą) 

-      - 

Nėščiosios kraujo grupės pagal ABO 

antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės 

faktoriaus nustatymas 

9      10 

Nėščiosios Rh antikūnų nustatymas 

netiesioginiu Kumbso metodu, kai moters 

Rh neigiama, o vyro Rh teigiama kraujo 

grupė 

7      4 

Nėščiosios kraujo tyrimas dėl sifilio (RPR) 11      17 

Nėščiosios kraujo tyrimas dėl ŽIV antikūnų 11      18 

Nėščiosios kraujo tyrimas dėl hepatito B 

(HbsAg) 
7      9 

Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas 

besimptomei bakteriurijai nustatyti 
6      6 

Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas 

besimptomei bakteriurijai nustatyti ir 

antibiotikogramos atlikimas 

0      0 

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis 

palaikomasis gydymas metadonu ir 

buprenorfinu, RPR testas 

-      - 

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis 

palaikomasis gydymas metadonu ar 

buprenorfinu, TPHA testas (jei RPR testas 

neigiamas) 

-      - 

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis 

palaikomasis gydymas metadonu ar 

buprenorfinu, ŽIV serologinis antikūnių 

testas (testas neatliekamas, jei pacientui 

buvo diagnozuota ŽIV liga) 

-      - 



Skatinamosios paslaugos 

Suteikta paslaugų 2020  m. 

Suteikta 

paslaugų 2021 

m. 

iš viso 

Šeimos 

gydytojas 

Vid

aus 

ligų 

gyd

yto

jas 

Vaikų 

ligų 

gydyt

o-jas 

Gin

eko

- 

log

as 

Chir

ur-

gas 

Iš 

vi

so 

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis 

palaikomasis gydymas metadonu ar 

buprenorfinu, anti-HCV testas (testas 

neatliekamas, jei pacientui jau buvo 

nustatytas teigiamas anti-HCV testas) 

-      - 

Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę 

operaciją – protrombino laiko (SPA) ir 

tarptautinio normalizacijos santykio (INR) 

nustatymas   

77        86 

Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę 

operaciją – aktyvinto dalinio 

tromboplastino laiko (ADTL) nustatymas  

-      - 

Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę 

operaciją – kraujo grupės pagal ABO 

antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės 

faktoriaus nustatymas  

23      20 

Būtinosios odontologinės pagalbos 

teikimas draudžiamiesiems asmenims iki 

18 m., neįrašytiems į pirminės ASPĮ 

aptarnaujamų gyventojų sąrašą (pagal 

gydytojo odontologo medicinos normą) 

0      0 

Būtinosios medicinos pagalbos teikimas 

Europos Sąjungos šalių apdraustiesiems 

valstybiniu sveikatos draudimu (pagal 

Šeimos gydytojo medicinos normą) 

0      0 

Būtinosios odontologinės pagalbos 

teikimas asmenims iki 18 m., pateikusiems 

Europos sveikatos draudimo kortelę ar ją 

pakeičiantį sertifikatą (pagal gydytojo 

odontologo medicinos normą) 

0      0 

Odontologo, teikiančio pirminės ASP 

paslaugas, profilaktinis tikrinimas vaikams 
120      144 

Odontologo, teikiančio pirminės ASP 

paslaugas, profilaktinis tikrinimas 

suaugusiems 

298      309 

Moksleivių paruošimas mokyklai: gydytojo 

odontologo paslauga  
70      93 

Moksleivių paruošimas mokyklai: 

odontologo padėjėjo paslauga  
70      93 

Tuberkulino mėginio atlikimas 7 

m.vaikams ir rizikos grupių vaikams 
44      30 

Šeimos gydytojo profilaktinis asmens 

sveikatos tikrinimas dėl neinfekcinių ligų 
372      284 

Slaugos paslaugos namuose. 

Bendruomenės slaugytojo teikiamos 

paslaugos 

131      77 



Skatinamosios paslaugos 

Suteikta paslaugų 2020  m. 

Suteikta 

paslaugų 2021 

m. 

iš viso 

Šeimos 

gydytojas 

Vid

aus 

ligų 

gyd

yto

jas 

Vaikų 

ligų 

gydyt

o-jas 

Gin

eko

- 

log

as 

Chir

ur-

gas 

Iš 

vi

so 

Asmenų, priskiriamų rizikos grupei, 

skiepijimas gripo vakcina: gydytojo 

paslauga 

Nuo 2020 m. 

taikoma 

paslauga – 

savarankiškai 

slaugytojos 

     284 

Asmenų, priskiriamų rizikos grupei, 

skiepijimas gripo vakcina: slaugytojo 

paslauga 

331      310 

A grupės beta hemolizinio streptokoko 

antigeno nustatymo greitojo testo atlikimas 

2-7 metų vaikams, susirgusiems 

viršutinėmis kvėpavimo takų infekcinėmis 

ligomis 

2      2 

Šeimos gydytojo nuotolinė sveikatos 

priežiūros paslauga 
746       114 

Vaiko psichomotorinės raidos įvertinimas 40      16 

Gliukozės tolerancijos mėginio atlikimas 

nėščiajai 
6      6 

Paslaugų skaičius iš viso 4663      4224 

 

Didelė įtaka teiktoms paslaugoms 2021 metais vis dar išliko dėl ekstremalios situacijos dėl COVID-19 

pandemijos – kai kurie pacientai vengė atvykti į įstaigą atlikti tyrimų. Visgi visų skatinamųjų paslaugų 

skaičius išliko panašus kaip 2021 m. Paslaugos nėščiosioms teikiamos sklandžiai. Ypatingas dėmesys 

buvo skiriamas COVID-19 sergantiems pacientams ir vakcinacijai nuo COVID-19 infekcijos.  

 

12. Prevencinių asmens sveikatos programų, apmokamų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo 

biudžeto lėšų, vykdymas: 

 

12.1. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio paslaugos: 

Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas 

Suteiktų paslaugų skaičius 

2020 2021 

Abs. sk. % Abs. sk. % 

1. 
Informavimas dėl krūties piktybinių navikų 

profilaktikos* 

30 25 
42 32% 

2. Atlikta mamogramų* 30 25 15  

3. 

Rasta patologija iš viso** 

Iš jos: 

    

3.1. Mastopatija ir kiti gerybiniai pakitimai***     

3.2. Įtarti pokyčiai greičiausiai nepiktybiniai***     



3.3. Onkologiniai susirgimai***     

Duomenys procentine išraiška apskaičiuojami: 

*- nuo moterų, kurioms pagal amžių galėtų būti suteikta paslaugas, skaičiaus; 

**- nuo moterų, kurioms teikta paslauga, skaičiaus; 

***- nuo rastos patologijos skaičiaus. 

Išvada : Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio paslaugų atlikta daugiau nei 2020-ais metais nuo 

moterų, kurioms pagal amžių galėtų būti suteikta paslaugas, skaičiaus. (Duomenys iš Vilniaus TLK duomenų 

bazės). 

12.2. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos       vykdymo 

ataskaita. 

Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas 

Suteiktų paslaugų skaičius 

2020 2021 

Abs. sk. % Abs. sk. % 

1. Informavimo paslauga* 48 44     37 32 

2. Citologinio tepinėlio paėmimo ir ištyrimo paslauga* 29 27 30 83 

3. 

Rasta patologija iš viso** 

Iš jos: 

    

3.1. I-II stadijos vėžiai*** 0  0  

Duomenys procentine išraiška apskaičiuojami: 

*- nuo moterų, kurioms pagal amžių galėtų būti suteikta paslaugas, skaičiaus; 

**- nuo moterų, kurioms teikta paslauga, skaičiaus; 

***- nuo rastos patologijos skaičiaus. 

Išvada: Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos informavimo paslauga atlikta 

didesniam pacienčių skaičiui 2021-ais, lyginant su 2020-as m. nuo moterų, kurioms pagal amžių galėtų būti 

suteikta paslaugas, skaičiaus. Citologinio tepinėlio paėmimo ir ištyrimo paslauga atlikta identiškam 

pacienčių skaičiui 2021-ais metais, lyginant su 2020-as m  nuo moterų, kurioms teikta paslauga, skaičiaus 

(Duomenys iš Vilniaus TLK duomenų bazės). Priežastis – COVID-19 pandemija. 

Pažymėtina, jog gimdos kaklelio vėžio prevencinę programą – onkocitologinio tepinėlio 

paėmimo procedūrą ir vertinimą atlieka šeimos gydytojos. 

12.3. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa. 

Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas 

Suteiktų paslaugų 

skaičius 

2020 2021 

Abs. 

sk. 
% 

Abs. 

sk. 
% 

1. Informavimo paslauga* 27 12 28 33 

2.  
Nustatyto prostatos specifinio antigeno (PSA) kiekis yra mažesnis 

kaip 1 ng/ml  

  
  



3. 
Nustatyto prostatos specifinio antigeno (PSA) kiekis yra didesnis 

kaip 1 ng/ml , bet mažesnis kaip 3 ng/ml** 

  
  

4. 
Nustatyto prostatos specifinio antigeno (PSA) kiekis yra 2 ng/ml , ir 

mažesnis  

  
  

5. 
Nustatyto prostatos specifinio antigeno (PSA) kiekis yra didesnis 

kaip 2 ng/ml , bet mažesnis kaip 3 ng/ml** 

  
  

3. 
Nustatyto prostatos specifinio antigeno (PSA) kiekis yra 3 ng/ml ir 

didesnis** 

  
  

4. Urologo konsultacijos su biopsija**     

5. 

Rasta patologija iš viso** 

Iš jos: 

    

5.1. Onkologiniai susirgimai***     

Duomenys procentine išraiška apskaičiuojami: 

*- nuo vyrų, kuriems pagal amžių galėtų būti suteikta paslaugas, skaičiaus; 

**- nuo vyrų, kuriems teikta paslauga, skaičiaus; 

***- nuo rastos patologijos skaičiaus. 

Išvada: Atlikta daugiau PAS tyrimų. 

12.4  Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos 

programa. 

Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas 

Suteiktų paslaugų skaičius 

2020 m. 2021 m. 

Abs. 

sk. 
% 

Abs. 

sk. 
% 

1. Informavimas apie didelę širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę* 130 40 102 30% 

Duomenys procentine išraiška apskaičiuojami: 

*- nuo pacientų, kuriems pagal amžių galėtų būti suteikta paslaugas, skaičiaus. 

Išvada:, asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir 

prevencijos programa atlikta  mažiau 2021-ais metais nuo pacientų, kuriems pagal amžių galėtų būti 

suteikta paslaugas, skaičiaus. 

12.5  Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa. 

Eil. 

Nr. 

Paslaugos pavadinimas 

Suteiktų paslaugų 

skaičius 

2021 m. 2020 m 

Abs. 

sk. 
% 

Abs. 

sk. 
% 

1. Informavimo paslauga*   118 44 

2. Nustatytas neigiamas (-) iFOBT** 102 36 116  

3. Nustatytas teigiamas (+) iFOBT** 1  2  

4. 
Gydytojo specialisto konsultacija su kolonoskopija ir, jei reikia, 

biopsijos medžiagos paėmimu** 

1  
2 3,76 



5. 

Rasta patologija iš viso** 

Iš jos: 

    

5.1 Be navikinės patologijos***     

5.2. Polypai***     

5.3. Onkologiniai susirgimai***     

Duomenys procentine išraiška apskaičiuojami: 

*- nuo pacientų, kuriems pagal amžių galėtų būti suteikta paslaugas, skaičiaus; 

**- nuo pacientų, kuriems teikta paslauga, skaičiaus; 

***- nuo rastos patologijos skaičiaus. 

Išvada: Storosios žarnos prevencinės programos tyrimų 2021-ais atlikta daugiau. 

 

12.6 Vaikų ėduonies profilaktikos programa. 

 

Metai 
Vaikų, kuriems suteikta 

paslauga, skaičius 

Panaudota 

lėšų, Lt 

Vaikų skaičius 

Padengtas 

1 dantis 

Padengta 

2 dantys 

Padengta 

3 dantys 

Padengti 

4 dantys 

2021   24 19 12 17 

2020   18 11 6       8 

 

Išvada: 2021-ais metais ši programa buvo atliekama didesniu intensyvumu nei 2020-ais. 

 

13. Duomenys apie neįgalumo, darbingumo lygių, specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės 

priežiūros poreikių nustatymą, palyginant praėjusius ir ataskaitinius metus. 

13.1. Duomenys apie suaugusiųjų neįgalumą: 

  
Nustatyta 

2021 m. 

Nustatyta 

2020 m. 

Bendras pacientų, kuriems 

pripažinti spec. poreikiai ar 

darbingumo netekimas, 

skaičius (gyvų) 

Specialusis nuolatinės slaugos poreikis 

(SP-1 pažyma) 
   

Specialusis nuolatinės priežiūros poreikis 

(SP-2 pažyma) 
   

Specialusis lengvojo automobilio 

įsigijimo ir jo techninio pritaikymo 

išlaidų kompensacijos poreikis (SP-3 

pažyma) 

   

Specialusis transporto išlaidų 

kompensacijos poreikis (SP-4 pažyma) 
   

Darbingumo lygis 0–25 %    



  
Nustatyta 

2021 m. 

Nustatyta 

2020 m. 

Bendras pacientų, kuriems 

pripažinti spec. poreikiai ar 

darbingumo netekimas, 

skaičius (gyvų) 

Darbingumo lygis 30–40 %    

Darbingumo lygis 45–55 %    

 

Dalis pacientų nepateikia NDNT išvadų. NDNT duomenų į ESPBI nepateikta. 

 

13.2. Duomenys apie vaikų neįgalumą: 

Eil. 

Nr. 
Susirgimai 

Neįgalių vaikų skaičius 

Nustatyta 

2021 m. 

Nustatyta 

2020 m. 

Bendras vaikų, 

kuriems yra 

nustatytas 

neįgalumas, skaičius 

1. 
Kai kurios infekcinės ir 

parazitinės ligos 
 2 2 

2. Navikai    

3. 

Kraujo ir kraujodaros 

organų ligos bei tam 

tikri sutrikimai, susiję su 

imun. mechanizmais 

   

4. 

Endokrininės, mitybos ir 

medžiagų apykaitos 

ligos 

   

5. 
Psichikos ir elgesio 

sutrikimai 
   

6. Nervų sistemos ligos    

7. 
Akies ir jos priedinių 

organų ligos 
   

8. 
Ausies ir speninės 

ataugos ligos 
   

9. 
Kraujotakos sistemos 

ligos 
   

10. 
Kvėpavimo sistemos 

ligos 
   

11. 
Virškinimo sistemos 

ligos 
 1 1 

12. Odos ir poodžio ligos    

13. 

Jungiamojo audinio ir 

skeleto – raumenų 

sistemos ligos 

   

14. 
Urogenitalinės sistemos 

ligos 
   

15. 
Tam tikros perinatalinio 

periodo ligos 
   



Eil. 

Nr. 
Susirgimai 

Neįgalių vaikų skaičius 

Nustatyta 

2021 m. 

Nustatyta 

2020 m. 

Bendras vaikų, 

kuriems yra 

nustatytas 

neįgalumas, skaičius 

16. 

Įgimtos formavimosi 

ydos, deformacijos ir 

chromosomų anomalijos 

 1 1 

17. 

Simptomai, pakitimai ir 

nenormalūs klinikiniai 

bei laboratoriniai 

radiniai, 

neklasifikuojami kitur 

   

18. 

Traumos, apsinuodijimai 

ir kiti išorinių priežasčių 

padariniai 

   

 Iš viso    

 

Trumpa analizė ............................................................................................................ 

 

14.  Duomenys apie  mirtingumą. 

 

 2021 m.  2020 m.  

 

Viso 

 

Vyrai 

 

Moterys 

 

Viso 

 

Vyrai 

 

Moterys 

Iš viso 41   28   

Iš jų kūdikių iki 1 metų       

Iš jų vaikų nuo 1 iki 17 m.       

Iš jų suaugusių       

Dėl:  

Infekcinės ir parazitinės 

ligos 

      

Navikai       

Kraujo ir kraujodaros ligos       

Endokrininės, mitybos ir 

medžiagų apykaitos ligos 

      

Psichikos ir elgesio 

sutrikimai 

      

Nervų sistemos ligos       

Kraujotakos sistemos ligos       

Kvėpavimo sistemos ligos       

Virškinimo sistemos ligos       

Jungiamojo audinio ir 

skeleto-raumenų sistemos 

ligos 

      



Įgimtos formavimosi ydos, 

deformacijos ir 

chromosomų anomalijos 

      

Traumos, apsinuodijimai ir 

kiti išorinių priežasčių 

padariniai 

      

Kita      1 

  Pagal Vilniaus TLK duomenis,  2020 metais mirė 41 asmenys, mirtingumo priežasčių duotoje TLK 

ataskaitoje – nenurodoma. 

Infekcijų kontrolės skyriaus ir komisijos veiklos analizė. 

Infekcijų kontrolės vadovas – atnaujinami pagal galiojančius teisės aktus, procedūrų aprašymas – 

atnaujinami. 

15. Slaugos personalo darbo analizė. 

VšĮ Aukštadvario PSP centre dirbo 3 bendrosios praktikos slaugytojos, ( nuo 2015 m. balandžio, kasmet 

pratęsiant sutartį,  1 bendrosios praktikos slaugytoja  0,25 etato krūviu dirba tik Čižiūnų socialinių 

paslaugų centre pagal sutarties sąlygas), bei 1gydytojo odontologo padėjėja. Papildomai nuo 2021 m. 

balandžio mėn. buvo įdarbinta bendrosios praktikos slaugytoja atvejo vadybininko pareigoms EU 

projekte. Vykdomas savarankiškas darbas pagal bendrosios praktikos slaugytojų normą, darbas su 

gydytoju ir pagal gydytojo paskyrimus. Atliekamas profilaktinis darbas, teikiamos slaugos paslaugos 

namuose. 

16. Socialinio darbo analizė. 

Trumpas aprašymas (jei ši veikla vykdoma) NEVYKDOMA. 

 

17.  Duomenys apie AASPĮ dirbančius darbuotojus: 

 
Darbuotojų 

skaičius 

2021m. 2020 m. 

Gydytojai 3 3 

Slaugytojai 5 4 

Socialiniai darbuotojai - - 

Personalas, tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujantis teikiant asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas 
1 1 

Personalas, nedalyvaujantis teikiant asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas 
3 3 

Iš viso: 12 11 

   

18. Darbuotojų kaita. 

Darbuotojai 
2021 m.  2020  m. 

Priimta Atleista 

Priežastys 

Priimta Atleista 

Iš viso 

Iš jų: 

    



Gydytojai      

Slaugos personalas 2 1    

Personalas, tiesiogiai ar netiesiogiai 

dalyvaujantis teikiant sveikatos priežiūros 

paslaugas 

     

Personalas, nedalyvaujantis teikiant sveikatos 

priežiūros paslaugas 
     

2021m. keitėsi atvejo vadybininko pareigoms įdarbinta slaugytoja. 

19. Duomenys apie darbuotojų darbo užmokestį. 

 
Vidutinis atlyginimas (1 

etatui) 

2021 m. 2020 m. 

Gydytojai 2765 2954 

Slaugytojai 1498     1474 

Socialiniai darbuotojai   

Personalas, tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujantis teikiant asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas 
     2006 1523 

Personalas, nedalyvaujantis teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas 1161 967 

Iš viso: 1794 1661 

 

2021 metais darbo užmokestis didėjo .  

 

 

20. Darbuotojų darbo užmokesčio, priedų, premijų, nuobaudų skyrimo tvarka   

     Mokami priedai direktorės įsakymu už gerus darbo rezultatus (prevencinių programų ir skatinamųjų 

paslaugų vykdymą, vakcinavimą), už papildomai atliktą darbą, už reikšmingą įtaką geriems įstaigos veiklos 

rezultatams vadovaujantis galiojančia darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka.  

 

 

 

 

 

21. Įstaigos pajamų – sąnaudų apibendrinimas: 

1. Įstaigos pajamos ir sąnaudos. 

                                                                                                                   Eurais 

  
             2021m.             2020 m. 

Iš viso % Iš viso % 

1 Pajamos, iš viso 334408 100 258025 100 

 iš jų     

1.1 PSDF lėšos 211234 63 212358 82 

1.2 Už mokamas paslaugas 32470 10 27429 11 

1.3 Kitos veiklos     



1.4 Finansavimo pajamos 90704 27 18238 7 

2 
Paprastosios sąnaudos, iš viso 

iš jų: 
333319 100 259224 100 

2.1 Veiklos sąnaudos 333319 100 259224 100 

2.2 Darbo užmokesčio 232275 69,68 192644 75 

2.3 
Socialinio draudimo įmokų ir įmokų į garantinį 

fondą 
4090 1,23    3407  1 

2.4 Vaistų ir medicinos priemonių 55391 16,62 36635 14 

2.5 
Laboratorinių ir kitų tyrimų atliekamų kitose 

įstaigose 
12215 3,6    9170 4 

2.6 Pacientų transportavimas     

2.7 Pacientų maitinimo     

2.8 Šildymas, elektros energija, vanduo 7771 2,33 5126 2 

2.9 Ryšių paslaugos 1131 0,34   1126 0,4 

2.10 Einamasis remontas     

2.11 Medicinos įrangos remonto ir priežiūros 1142 0,34   

2.13 Civilinės atsakomybės draudimas 258 0,08 207 0,08 

2.14 Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo 219 0,07 522 0,2 

2.15 Kitos išlaidos 18827 5,65 10387 4 

3 Finansinis rezultatas 1089 -- -1199 -- 

4 Įsigyta ilgalaikio turto   18686 -- 19942 -- 

5 Nebaigta statyba  --  -- 

5.1 Nebaigta statyba panaudos būdu  --  -- 

 

22. Įstaigos ataskaitinių metų veiklos rezultatas (gruodžio 31 d.).  (Teigiamas/neigiamas palyginus su 

praeitais metais) yra TEIGIAMAS   1089 Eur.  

23. Įstaigos per vienerius metus gautinos sumos  ir pinigai bankų sąskaitose ir įstaigos 

įsipareigojimai. 

1. Per vienerius metus gautinos sumos ir pinigai bankų sąskaitose. 

Eurais 

Įstaigos pavadinimas 2021 2020 Padidėjimas/sumažėjimas 

Vilniaus TLK iš PSDF lėšų 18241 18067 174 

Nuomininkai už komunalines paslaugas    

Kiti debitoriai 
3 0                       3    

Iš savivaldybės biudžeto    

Iš viso: 18244 18067                   177 

    

Pinigai banko sąskaitose ir kasoje 9827 14107 -4280 

Pinigai banko sąskaitose (Projekto kt.išlaidoms) 22392 37287 -14895 

2. Įstaigos įsipareigojimai (ilgalaikiai ir trumpalaikiai). 

Eurais 

Įstaigos pavadinimas 2021 2020 

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir 

darbo ministerijos 
7427 6907 



Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų 

ministerijos 
 603 

Atostogų rezervas 12258 13005 

Kiti kreditoriai 2453 1398 

Darbo užmokestis darbuotojams  1795 

Iš viso: 22138 23708 

3. Pagrindinių per vienerius metus gautų sumų ir įstaigos įsipareigojimų 

padidėjimo/sumažėjimo priežasčių analizė. 

Trumpas pagrindimas: 2021-12-31 VTLK skolinga įstaigai 18241 Eur.; 

Pinigai įstaigos sąskaitoje ir kasoje 9827 Eur. Ir gautos lėšos projekto „Integruotos sveikatos priežiūros 

modelio pritaikymas poliligotų pacientų sveikatos priežiūrai pirminėje grandyje“ kitoms išlaidoms 

avansas22392 Eur. 

Sodros  užskaita VTLK už 12mėn 7427 Eur įskaityta 2022m.sausio mėn. 

Kiti kreditoriniai įsipareigojimai padengti 2022m.sausio mėn., nes sąskaitos gautos 2022m.pradžioje 

už 2021m.gruodžio mėn. 

23. Įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms. 

Eurais 

 2021 2020 

 Iš viso 
% nuo 

pajamų 

Iš 

PSDF 

% nuo 

pajamų 
Iš viso 

% nuo 

pajamų 

Iš 

PDSF 

% nuo 

pajamų 

Pajamos 334408 -- 211234 -- 258025 -- 212358 -- 

Valdymo išlaidos* 

(nuo pajamų) 
44685 13 44685 21 38948 15 38948 18,3 

* - sąnaudos, susijusios su įstaigos vadovaujančio personalo (direktoriaus, jo pavaduotojų, vyr. finansininko) 

veikla. Neįtraukiami darbuotojai, esantys nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros atostogose. 

Sąnaudos valdymo išlaidoms 2021metais sumažėjo. 

24. AASPĮ organizacinės veiklos analizė 

1. Naujų gydymo, darbo metodų, informacinių technologijų diegimas: 

1. Kokybės vadybos sistemos diegimas, plėtojimas ir trūkumų šalinimas. 

24.1.1 diegimas, plėtojimas ir trūkumų šalinimas. 

Eil. 

Nr. 

Kokybės reikalavimų aprašo 

pavadinimas 

2020 2019 

Parengtas 

naujas 
Atnaujintas 

Parengtas 

naujas 
Atnaujintas 

1.  
     

2.  
     

3.  
     



24.1.2. Informacinių technologijų diegimas. 

Eil. 

Nr. 

Informacinės technologijos 

2020 2021 

Įdiegta Atnaujinta Įdiegta Atnaujinta 

1.  
E-sveikata Naudojama  Naudojama  

2.  
     

24.1.3. Kita informacija (nauji gydymo, darbo metodai ir kt.). 

Nėščiųjų pacienčių priežiūra vykdoma pagal naujai patvirtintus SAM įsakymus.  

25. Vidaus medicininio audito darbo analizė. 

Audituotos veiklos sritys: planinių patikrinimų metu patikrinti neatitikčių žurnalai šeimos gydytojų 

kabinetuose, procedūriniuose kabinetuose, laboratorijoje. 2021 metais neatitikimų neužfiksuota. 

Atliktas Trakų r. savivaldybės veiklos auditas.  

25.1. Skundų (prašymų) nagrinėjimas, padėkos. 

Skundai (prašymai) 
2020 2021 

Abs. sk. 1000-čiui prisirašiusiųjų Abs. sk. 1000-čiui prisirašiusiųjų 

Iš viso 

Iš jų: 

- - - - 

Pacientų     

Darbuotojų     

Pasitvirtino     

Iš dalies pasitvirtino     

Nepasitvirtino     

Atsakyta į 1 skundą, susijusį su Trakų ligoninėje įvykusiu Aukštadvario PSP centro pacientės įvykiu. 

 

Vilniaus TLK nustatyti atvejai dėl 

neteisėtai apmokestintų paslaugų* 

2020 2021 

Abs. 

sk. 

1000-čiui 

prisirašiusiųjų 

Abs. 

sk. 

1000-čiui 

prisirašiusiųjų 

Iš viso 0  0  

* - kai pacientai su skundais (prašymais) kreipiasi į Vilniaus TLK 

 

Pacientų padėkos 
2020 m.  2021 m.  

Abs. sk. 1000-čiui prisirašiusiųjų Abs. sk. 1000-čiui prisirašiusiųjų 

Iš viso     

Gautos žodinės ir rašytinės laimingų pacientų padėkos – Aukštadvario FB paskyroje. 



25.2. Pacientų ir darbuotojų apklausos ir jų išvados. 

85% pacientų, patenkintų įstaigos paslaugomis. 60 % atsakiusiųjų mano, kad per pastaruosius metus sveikatos 

priežiūros įstaigoje darbo organizavimas ir teikiamų paslaugų kokybė pagerėjo, 1% mano, kad pablogėjo, 24% 

mano, kad nepakito.  

 

26. Per ataskaitinius metus įstaigoje įvykę pasikeitimai (pertvarkymai, reorganizavimai, struktūros 

pakitimai ir kt.), kaip tai atsiliepia įstaigos veiklai ir finansiniam rezultatui 

     Įstaigoje 2020 m. dirbo dvi šeimos gydytojos – 1,25 etato darbo krūviu,  bei gydytoja odontologė 0,75 

etato darbo krūviu dvi bendrosios praktikos slaugytojos, teikiančios pirminės sveikatos priežiūros paslaugas 

2,0 etato krūviu ir 1 etato krūviu dirbanti odontologo padėjėja.  

    Iš viso dirba 12 darbuotojų . Įstaigos žmogiškieji resursai  atitinka prisirašiusųjų prie gydymo įstaigos 

pacientų poreikius, darbuotojų trūkumo nėra. Nuo 2018 m. spalio mėnesio išlaikyta ir toliau tęsiama sutartis, 

pagal kurią teikiamos bendruomenės slaugytojo paslaugos Čižiūnų socialinių paslaugų centrui – tuo tikslu yra 

įdarbinta bendrosios praktikos slaugytoja 0,25 etato pareigoms. Prevencinių programų teikimą ribojo 

Valstybėje paskelbta Ekstremali situacija, tačiau išlaikytas augimas skatinamųjų ir slaugos paslaugų. Daug 

darbo atlikta diagnozuojant COVID-19 infekciją pacientams, atliekant greituosius antigeno testus įstaigoje ir 

paimant mėginius į specialias terpes PGR tyrimų atlikimui, tokiu būdu organizuojant greitesnį COVID-19 

infekcijos židinių nustatymą ir užkertant kelią didesniam plitimui. Nuo 2021 m. vasario mėnesio Aukštadvario 

PSPC aktyviai įsitraukė į vakcinacijos nuo COVID-19 kampaniją. Atlikta skiepų - 1492. Be to Slaugytojos 1 

kartą per savaitę dirbdavo Trakų skiepijimo centre 2021 birželio-rugpjūčio mėn. Kitais mėnesiais – 

vakcinacija vyko Aukštadvario PSP centre. Nuo 2021 m. rugsėjo mėn. Aukštadvario PSPC prisijungė prie 

Nacionalinės skiepijimo registracijos platformos. 

27. AASPĮ tikrinusių institucijų pateiktų išvadų bei pasiūlymų apibendrinimas. 

Reguliariai atliekamos SODRA darbuotojų patikros, Vilniaus TLK patikra.  Nuobaudų neskirta.  

28. Prioritetinių paslaugų, numatytų kaip vienos iš siektinų veiklos užduočių ataskaitiniams metams, 

analizė  

Atliktos paslaugos 2020 m. 2021 m. Pokytis proc. 

Prevencinės programos 5939 4693 -26% 

Skatinamosios ir Slaugos paslaugos  20722 22049 +6% 

Prevencinių programų skaičius sumažėjęs,  skatinamųjų ir slaugos paslaugų skaičius didėjo, mažėjo slaugos 

paslaugas gaunančiųjų pacientų skaičius.  

29. Siūlymai dėl prioritetinių paslaugų nustatymo sekantiems metams  (Veiklos užduotys  

sekantiems metams (pagal 25 kl. lentelės 9 p.)). 

Didinti prevencinių ir skatinamųjų bei slaugos namuose paslaugų skaičių, plačiai informuojant apie 

paslaugas žiniasklaidoje, įstaigos internetiniame puslapyje, bendruomenei skirtuose renginiuose.  

 

 

 

30. AASPĮ ateities planai ir kaip tai atsilieps įstaigos veiklai ir finansiniam rezultatui. 

 

Toliau planuojama teikti kokybiškas pirminės sveikatos priežiūroa paslaugas, skleisti pozityvią 

informaciją apie įstaigą žiniasklaidoje ir renginių metu, tokiu būdu siekiant pritraukti didesnio pacientų 

prisirašymo prie VšĮ Aukštadvario PSP centro, taip siekiant gauti didesnį finansavimą iš PSDF. Taip 



pat planuojama didinti prevencinių paslaugų ir skatinamųjų paslaugų kiekį, taip gaunant papildomų 

lėšų iš PSDF.  

 

Apibendrinant VšĮ Aukštadvario PSP centro 2021 metų veiklą: 

1. Finansinis veiklos rezultatas 2021-ais metais – teigiamas. Sąnaudos medicininėms priemonėm 

padidėjo >2 proc. (18756 Eur), tai susiję su darbu pandeminėmis sąlygomis. 

2021m. gruodžio mėn. išmokėtos premijos už gerus darbo rezultatus visiems įstaigos darbuotojams 

– 100 proc. darbo užmokesčio pastovios dalies dydžio. Nors išmokėtas darbo užmokestis įstaigos 

darbuotojams didėjo, tačiau dėl trijų medikų ilgų nedarbingumų (po kelis mėnesius) per metus, 

darbo užmokesčio vidurkis ženkliau nedidėjo. 

2. Remiantis Valstybinės ligonių kasos duomenimis, pagal pirminės ambulatorinės asmens 

sveikatos priežiūros (PAASP) gerų darbo rezultatų rodiklius, Aukštadvario PSPC yra labai gerai 

vykdanti GDR įstaiga. Bendra GDR rodiklių sąlyginių vienetų reikšmė vėl padidėjo – 2021 m. yra 

22 balai, lyginant su 2020 m. – 18,  2019-ais m. – 17. Plačiau susipažinti galima čia :  

https://www.vilniaustlk.lt/index.php?id=3487 

 

3. Didelė įtaka teiktoms paslaugoms 2021 metais vis dar išliko dėl ekstremalios situacijos dėl 

COVID-19 pandemijos – kai kurie pacientai vengė atvykti į įstaigą atlikti tyrimų. Visgi visų 

skatinamųjų paslaugų skaičius išliko panašus kaip 2021 m. Paslaugos nėščiosioms teikiamos 

sklandžiai. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas COVID-19 sergantiems pacientams ir vakcinacijai 

nuo COVID-19 infekcijos.  

 Išlieka problematiškas prevencinių programų atlikimas – vykdymas panašus kaip visoje   Lietuvoje 

– išlieka visuomenės pasyvumas profilaktiškai rūpintis savo sveikata.  

4. Tęsiama veikla - 2020 m. gegužės 18 d. sudaryta Jungtinės veiklos (partnerystės) sutartis Nr. 20-

C-1393 su trim gydymo įstaigomis (Santaros Klinikomis, Druskininkų PSPc ir Pakruojo PSPC) 

Projekto „Integruotos sveikatos priežiūros modelio pritaikymas poliligotų pacientų sveikatos 

priežiūrai pirminėje grandyje“ vykdymui, kurio trukmė iki 2022 m. rugsėjo 22 d. Šis projektas 

papildys VšĮ Aukštadvario biudžetą 119331,00 Eur ( paskirtis darbo užmokesčiui – projekte dirba 

dvi šeimos gydytojos ir viena bendrosios praktikos slaugytoja. Suteikiamos išplėstinės ištyrimo ir 

konsultacijų paslaugos, vyksta konsiliumai su Santaros šeimos medicinos centros gydytojais 

atliekant konsultacijas 50 VšĮ Aukštadvario PSP centro pacientų, gerinant jų lėtinių ligų priežiūrą, 

gerinant gyvenimo kokybę.  

 

5. COVID-19 pandemijos rezultatai – 2021 metais COVID-19 infekcija sirgo 4 darbuotojai. Dėl 

sėkmingai vykdomos infekcijų kontrolės – plitimo (perdavimo tarp darbuotojų) įstaigos viduje 

nebuvo. Sėkmingai veikė karščiuojančių ir viršutinių kvėpavimo takų infekcijos požymių turinčių 

pacientų kontaktinis konsultavimas – diagnostika, būklės stebėsena, gydymas.  Per 2021 metus 

įstaigoje atlikta 430 greitieji antigenų tyrimai COVID-19 infekcijos diagnostikai. Bei paimta per 

700 nosiaryklės ėminių PGR atlikimui (siunčiama į Medicinapractica laboratoriją).  

 

Toliau vyko sėkminga pacientų, sergančių COVID-19 infekcija, priežiūra namuose -panaudoti 

2020 m. įsigyti savarankiškai ir iš Trakų savivaldybės gauti pulsoksimetrai – tokiu būdu galėjome 

kasdien sekti sergančių pacientų būklę, laiku atlikti tyrimus ir laiku išsiųsti stacionariniam 

gydymui.  

Direktorė                                                                                                        Jurga Dūdienė 
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