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1. Bendri duomenys 
 

Šeškinės poliklinika yra Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausanti, iš Vilniaus 

miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta asmens sveikatos priežiūros viešoji įstaiga, teikianti 

ambulatorines pirmines ir antrines asmens sveikatos priežiūros, dienos stacionaro, fizinės 

medicinos ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugas. 

 

Priedas 1. Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija, 1999-12-17 Nr. 1136 (3 lapai) 

Priedas 2. Registravimo pažymėjimas, išduotas 2007 m. sausio 23 d. (1 lapas) 

Priedas 3. Veiklos su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais licencija, 1999-09-21 Nr. 0042 (1 lapas) 

Priedas 4. Leidimas - Higienos pasas, 2016-10-05 Nr. LHP.10 – 506 (16.8.1.10.11 (1 lapas). 

Priedas 5. Kokybės vadybos sistemos Atitikties sertifikatas, 2016-07-12LST EN ISO 9001:2015 (1 lapas) 

Priedas 6. Įstaigos akreditavimo pažymėjimas, 2017-09-14 Nr. J24 7 (1 lapas) 

 

2. Diagnostinės, gydomosios, profilaktinės ir socialinės veiklos analizė 

 

Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos (toliau – Poliklinikos) tikslas – teikti kokybiškas 

medicinos paslaugas, apimant ligų prevenciją, diagnostiką, gydymą ir ambulatorinę reabilitaciją. 

Siekiama, kad paslaugos būtų kokybiškos, teikiamos laiku, jos būtų prieinamos ir užtikrintas jų 

tęstinumas. Šeimos gydytojų siekis – dirbti efektyviai ir vieno apsilankymo metu išspręsti kuo daugiau 

paciento problemų – padeda taupyti paciento, kartu ir gydytojo laiką bei sudaro sąlygas mažinti laukimo 

eiles. 

Teikiant 2020 metų vadovo ataskaitą, būtina trumpai priminti, kokie tai buvo metai Lietuvai ir 

visam pasauliui. Neabejotina, kad 2020-ieji įeis į istoriją kaip nepaprastų iššūkių laikas. Jų pradžioje 

pasaulyje kilusi pandemija neaplenkė ir Lietuvos. Kovo 16 d. paskelbus karantiną, buvo visiškai 

apribotos planinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Vėliau sąlygos pamažu laisvėjo, tačiau 

atnaujindami planines paslaugas turėjome griežtai vadovautis su Nacionaliniu visuomenės sveikatos 

centru suderintu etapiniu paslaugų atnaujinimo planu. Pagal šį planą dėl pacientų ir darbuotojų saugumo 

prioritetas buvo teikiamas nuotolinėms konsultacijoms, taigi sumažėjo pacientams suteiktų tiesioginių 

konsultacijų skaičius. Be to, įpusėjus rudeniui, nuo lapkričio 7-osios, vėl ėmėme gyventi karantino 

sąlygomis.  

Be jokios abejonės, tai sugriovė 2020 m. numatytus planus, pakoregavo tikslus ir negalėjo 

nepaveikti Poliklinikos, kaip ir bet kurios kitos asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios 

įstaigos, darbo rodiklių.  

 

2.1. Duomenys apie prisirašiusius gyventojus prie Poliklinikos. 

 

Metai 

Iki 1 1-4 m. 5-6 m. 7-17 m. 18-49 50-65 virš 65 Iš 

viso 

prisir

ašiusi

ų 

Iš jų 

TLK 

apmo

kėtų 

Kaimas 

Abs. 

sk. 
% 

Abs. 

sk. 
% 

Abs. 

sk. 
% 

Abs. 

sk. 
% 

Abs. 

sk. 
% 

Abs. 

sk. 
% 

Abs. 

sk. 
% 

Abs. 

sk. 
% 

2018 539 0,67 2939 3,66 1672 2,08 9386 11,68 35975 44,76 15948 19,84 13915 17,31 80374 76547 1734 2,10 

2019 583 0,73 2729 3,41 1554 1,94 9436 11,78 35800 44,70 16573 20,69 13413 16,75 80088 76531 1921 2,40 

2020 540 0,67 2586 3,23 1548 1,93 9394 11,74 35827 44,76 14978 18,71 15169 18,95 80042 77049 2263 2,83 

 

Prisirašiusių gyventojų skaičius 2020 m. gruodžio 31 d. buvo 80 042. Palyginti su 2019 m., 

prisirašiusių gyventojų sumažėjo 0,06 % (46 gyventojais), tačiau apdraustų privalomuoju sveikatos 
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draudimu pacientų (teritorinių ligonių kasų (toliau – TLK) apmokėtų) skaičius padidėjo 0,7 % (518 

gyventojų).  

Poliklinikoje 2020 m. gruodžio 31 d. buvo prisirašę: 14 068 vaikai (iki 18 metų), kurie sudarė 

17,58 % visų prisirašiusių gyventojų, 50 805 darbingo amžiaus (nuo 18 iki 65 metų) gyventojai, kurie 

sudarė 63,47 % visų prisirašiusių gyventojų, ir 15 169 vyresni nei 65 metų amžiaus gyventojai, kurie 

sudarė 18,95 % visų prisirašiusių gyventojų. Didžiausias gyventojų skaičiaus mažėjimas stebimas 

amžiaus grupėje iki 18 metų (sumažėjo 234 gyventojais) bei amžiaus grupėje nuo 50 iki 65 m. (sumažėjo 

1 595 gyventojais), o vyresnių nei 65 metų amžiaus grupėje padaugėjo 1 756 gyventojais. Didėjantis virš 

65 metų amžiaus gyventojų skaičius įpareigoja Polikliniką skirti daugiau dėmesio lėtinių ligų prevencijai 

bei ankstyvam jų diagnozavimui, taip pat užkirsti kelią ir/ar sėkmingai valdyti poliligotumo atvejus.  

 

2.1.1. Demografiniai rodikliai pagal amžių ir lytį. 

 

Metai 

Iki 1 1-4 m. 5-6 m. 7-17 m. 18-49 50-65 virš 65 

Iš viso 

Kaimas Iš viso 

V
y
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o

te
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y

s 
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y
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a

i 

M
o

te
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y
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o
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y

s 
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y
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a

i 
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o

te
r
y

s 

V
y
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a

i 

M
o

te
r
y

s 

V
y

r
a

i 

M
o

te
r
y

s 

V
y
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i 
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o
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s 

V
y

r
a

i 

M
o

te
r
y

s 

V
y

r
a

i 

M
o

te
r
y

s 

2018 272 267 1573 1366 883 789 4799 4587 18255 17720 6714 9234 5012 8903 80374 792 895 37508 42866 

2019 296 287 1447 1282 814 740 4860 4576 18208 17592 7033 9540 4800 8613 80088 918 1003 37458 42630 

2020 278 262 1335 1251 827 721 4822 4572 18284 17543 6416 8562 5480 9689 80042 1115 1148 37442 42600 

 

Pagal lytį, Poliklinikoje prisirašę pacientai pasiskirsto beveik tolygiai: moterys visų trijų 

analizuojamų metų laikotarpiu sudarė apie 53 %, vyrai – 47 %.  

Visose amžiaus grupėse iki 49 m., didesnę dalį sudarė pacientai vyrai, tuo tarpu amžiaus grupėse nuo 50 

m., dėl trumpesnės vidutinės vyrų gyvenimo trukmės, kur kas didesnę dalį sudarė pacientės moterys: 

amžiaus grupėje nuo 50 iki 65 m. – 57 %, o amžiaus grupėje virš 65 m. – net 64 %. 

 

2.2. Duomenys apie pacientų apsilankymus pas gydytojus specialistus. 

 

Apsilankymai 
2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Abs. sk. 1000 gyv. Abs. sk. 1000 gyv. Abs. sk. 1000 gyv. 

Apsilankymai, iš viso: 

Iš jų: 
708 143 8 810,60 729 961 9 114,49 566 771 7 080,92 

pas I lygio gydytojus 428 929 5 336,66 432 658 5 402,28 412 529 5 153,91 

pas II lygio gydytojus 272 753 3 393,55 291 777 3 643,20 152 500 1 905,25 

Apsilankymų skaičius 

namuose 
6 461 80,39 5 526 69,00 1 742 21,76 

Profilaktinių apsilankymų 

skaičius:  

Iš jų: 

87 228 1 085,28 94 832 1184,10 88 363 1103,96 

Profilaktinių apsilankymų 

skaičius pas I lygio 

gydytojus:   

Iš jų: 

64 849 806,84 72 652 907,15 77 509 968,35 

Šeimos gydytojus 20 507 308,95 24 240 361,12 26 212 379,28 

Vidaus ligų gydytojus 789 292,87 728 442,28 135 80,69 
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Apsilankymai 
2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Abs. sk. 1000 gyv. Abs. sk. 1000 gyv. Abs. sk. 1000 gyv. 

Vaikų ligų gydytojus 19 990 1 768,40 21 976 1 941,69 31 830 2 911,37 

Akušerius ginekologus* 6 741 157,26 7 303 171,31 8 531 200,26 

Chirurgus 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Psichiatrus 3 616 43,41 4 131 49,65 2 940 35,76 

Odontologus 13 206 164,31 14 272 178,20 7 859 98,19 

Profilaktinių apsilankymų 

skaičius pas II lygio 

gydytojus 

22 379 278,44 22 180 276,95 10 854 135,60 

* prisirašiusių moterų skaičius. 

 

2020 m. bendras pacientų apsilankymų pas gydytojus skaičius bei pacientų apsilankymų skaičius 

tenkantis 1000-čiui prisirašiusių gyventojų sumažėjo 22 % palyginti su 2019 m. Per praėjusius metus 5 

% sumažėjo apsilankymų pas I lygio gydytojus ir net 48 % pas gydytojus specialistus. Dėl to 2020 m. 

apsilankymai pas I lygio gydytojus sudarė net 73 % visų apsilankymų Poliklinikoje (2019 m. – 60%), o 

pas gydytojus specialistus – 27 % (2019 m.- 40 %). 

Paslaugų skaičiaus mažėjimas susijęs su sveikatos priežiūros paslaugų ribojimu šalyje paskelbus 

karantiną dėl COVID-19 pandemijos. Per praėjusius metus I lygio gydytojai teikė mažiau tiesioginio 

kontakto konsultacijų, tačiau labai padaugėjo nuotolinių konsultacijų skaičius (šeimos gydytojų 

teikiamos nuotolinės paslaugos sudarė 59 %, vaikų ligų gydytojų – 41 % visų paslaugų skaičiaus), todėl 

apsilankymų pas I lygio specialistus bendras skaičius sumažėjo nežymiai, palyginti su 2019 m. 

Gydytojams specialistams karantino metu sumažinus tiesioginio kontakto konsultacijų skaičių, dėl jų 

konsultacijų specifiškumo, nuotolinės konsultacijos buvo teikiamos žymiai rečiau, todėl bendras 

apsilankymų pas gydytojus specialistus skaičius sumažėjo beveik dvigubai, palyginti su 2019 m. 

2020 m. toliau augo (7 %) apsilankymų profilaktiniams patikrinimams pas I lygio gydytojus 

skaičius. Padidėjimą labiausiai įtakojo didėjantys imunizacijos paslaugų skaičiai.  

 

2.3. Duomenys apie pacientų apsilankymų skaičių Poliklinikoje. 

 

Kur pacientas apsilankė 
Vieno gyventojo apsilankymų skaičius per metus (vidutiniškai) 

2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Sveikatos priežiūros įstaigoje 8,73 9,05 7,06 

Aplankytas namuose 0,08 0,07 0,02 

Pas I lygio gydytojus 5,34 5,40 5,15 

Pas II lygio gydytojus 3,39 3,64 1,91 

 

Vienas gyventojas 2020 m. vidutiniškai apsilankė Poliklinikoje 7 kartus (2019 m. – 9 kartus). 

Mažėjimą lėmė sumažėjęs gyventojų apsilankymų skaičius Poliklinikoje ypač pas gydytojus specialistus 

dėl paskelbto šalyje karantino ribojimų. 2020 m. vienas gyventojas per metus vidutiniškai apsilankė pas 

gydytoją specialistą 2 kartus (2019 m. – 4 kartus), pas I lygio gydytojus – 5 kartus (2019 m. – 5,4 kartus). 
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2.4. Duomenys apie antrinio lygio specialistų konsultacijas. 

 

Gydytojų specialistų konsultacijų (apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – 

PSDF) biudžeto lėšų) skaičius 2020 m., palyginti su 2019 m., sumažėjo 25 %. Tačiau, jei 2018 m. ir 2019 

m. iš PSDF lėšų apmokamos konsultacijos sudarė apie 65 % visų apsilankymų pas gydytojus specialistus, 

tai 2020 m. šios konsultacijos sudarė net 95 % visų apsilankymų: vieno apsilankymo metu pacientui 

suteikta maksimaliai paslaugų, siekiant mažesnio apsilankymų Poliklinikoje skaičiaus.  

 

2.5. Duomenys apie mokamas paslaugas: 

 

2.5.1. Duomenys apie pastoviai teikiamas mokamas paslaugas. 

 

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas 2020 m. suteiktų paslaugų skaičius 

1. Odontologų paslaugos 17 679 

2. Laboratoriniai tyrimai 16 562 

3. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai 6 853 

4. Gyventojų vakcinacija 10 526 

5. Kitos mokamos paslaugos 19 614 

 

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

(kvotoms). 

 

2020 m. mokamos gydytojų specialistų paslaugos dėl pasibaigusio lėšų limito nebuvo teikiamos. 

 

2.6. Duomenys apie atliktas procedūras ir tyrimus. 

 

Procedūros ir tyrimai 
Atliktų procedūrų ir tyrimų skaičius 

2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Laboratoriniai 549 622 568 449 500 078 

Radiologiniai 62 699 90 999 45 230 

Ultragarsiniai 41 464 49 688 42 287 

Endoskopiniai 6 862 15 578 7 680 

Funkcinės diagnostikos 34 945 35 680 29 837 

Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus veikla 92 673 114 681 94 642 

Iš jų:  
41 252 54 353 46 024 

fizioterapijos procedūrų kiekis  

gydomosios kūno kultūros procedūrų kiekis 37 766 46 167 39 138 

masažo kabineto procedūrų kiekis 13 655 14 161 9 480 

 

Metai Konsultacijų skaičius 

2018 175 236 

2019 191 800 

2020 144 149 



 7 

2020 m., palyginti su 2019 m., sumažėjo visų procedūrų ir tyrimų skaičius. Labiausiai sumažėjo 

endoskopinių tyrimų (51 %) ir radiologinių tyrimų (50 %) skaičius, kadangi šių tyrimų atlikimas buvo 

laikinai pristabdytas karantino metu dėl padidintos rizikos COVID-19 infekcijai plisti tarp medikų ir 

pacientų. Radiologinių tyrimų skaičiaus sumažėjimą lėmė ir laikinai apribotas paslaugų teikimas keičiant 

naujus rentgeno aparatus, taip pat dėl rentgeno aparato užimtumo teikiant paslaugas karščiavimo 

kabineto pacientams.  

Fizinės medicinos ir reabilitacijos procedūrų kiekis per šiuos metus sumažėjo 17 %, labiausiai iš 

jų – masažo kabineto procedūrų (33 %), tačiau, net ir karantino ribojimo metu, fizinės medicinos ir 

reabilitacijos procedūrų suteikta daugiau nei 2018 m., kai paslaugos buvo teikiamos ne visą darbo dieną 

(vieną pamainą). 

 

2.7. Duomenys apie suaugusiųjų sergamumą. 

 

Eil. 

Nr. 
Susirgimai 

2019 m. 2020 m. 

Susirgimų 

skaičius 

Sergamumas 

1000-čiui 

gyventojų 

Susirgimų 

skaičius 

Sergamumas 

1000-čiui 

gyventojų 

 Iš viso: 139 680 2 123,25 127 186 1 927,82 

1. 
Kai kurios infekcinės ir parazitinės 

ligos 
2 141 32,54 1 545 23,42 

2. Navikai 4 608 70,05 3 924 59,48 

3. 

Kraujo ir kraujodaros organų ligos bei 

tam tikri sutrikimai, susiję su 

imuniniais mechanizmais 

889 13,51 900 13,64 

4. 
Endokrininės, mitybos ir medžiagų 

apykaitos ligos 
18 450 280,45 15 760 238,88 

5. Psichikos ir elgesio sutrikimai 3 900 59,28 4 143 62,80 

6. Nervų sistemos ligos 4 787 72,77 5 907 89,54 

7. Akies ir jos priedinių organų ligos 16 375 248,91 9 427 142,89 

8. Ausies ir speninės ataugos ligos 3 693 56,14 2 882 43,68 

9. Kraujotakos sistemos ligos 23 971 364,38 24 960 378,33 

10. Kvėpavimo sistemos ligos 17 131 260,40 13 494 204,54 

11. Virškinimo sistemos ligos 8 130 123,58 8 624 130,72 

12. Odos ir poodžio sistemos ligos 6 198 94,21 4 311 65,34 

13. 
Jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų 

sistemos ligos 
16 052 244,00 15 444 234,09 

14. Urogenitalinės sistemos ligos 4 991 75,87 5 343 80,99 

15. 
Nėštumas, gimdymas ir pogimdyminis 

laikotarpis 
111 1,69 159 2,41 

16. Tam tikros perinatalinio periodo ligos 1 0,02 1 0,02 

17. 

Įgimtos formavimosi ydos, 

deformacijos ir chromosomų 

anomalijos 

268 4,07 213 3,23 

18. 

Simptomai, pakitimai ir nenormalūs 

klinikiniai bei laboratoriniai radiniai, 

neklasifikuojami kitur 

2 062 31,34 2 758 41,80 

19. 
Traumos, apsinuodijimai ir kiti išorinių 

priežasčių padariniai 
5 922 90,02 4 789 72,59 
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Eil. 

Nr. 
Susirgimai 

2019 m. 2020 m. 

Susirgimų 

skaičius 

Sergamumas 

1000-čiui 

gyventojų 

Susirgimų 

skaičius 

Sergamumas 

1000-čiui 

gyventojų 

20. COVID-19 - - 2 602 39,44 

2020 m. diagnozuota 9 % mažiau susirgimų, palyginti su 2019 m. (127 186 ligų atvejai). 

Informacija pateikta skaičiuojant kiekvieno paciento visas skirtingas diagnozes.  

Per praėjusius metus 6 % išaugo psichikos ir elgesio sutrikimų, 23 % daugiau nustatyta nervų 

sistemos ligų, 6 % daugiau diagnozuota virškinimo sistemos ir urogenitalinės sistemos ligų. 2020 m. 15 

% mažiau nustatyta navikinių susirgimų ir endokrininės sistemos ligų. Per praėjusius metus sumažėjo 

odos ir poodžio sistemos (30 %) bei ypač akies ir jos priedinių organų (40 %) ligų nustatymas. 

Sumažėjimą daugiausia lėmė šalyje įvesto karantino ribojimai bei žymus apsilankymų pas gydytoją 

oftalmologą skaičiaus sumažėjimas Poliklinikoje, kadangi net keletas šios srities specialistų per 2020 m. 

nutraukė darbo sutartis.  

2020 m. 40 % daugiau nustatyta patologijos nėštumo, gimdymo ir pogimdyminiu laikotarpiu (nuo 

1,69 atvejų 1000-čiui gyventojų 2019 m. iki 2,41 atvejų 2020 m.), todėl, kad pakoregavus skaičiavimo 

metodiką, ir toliau didėjo nustatytų cukrinio diabeto susirgimų atvejų nėštumo laikotarpiu (nuo 58 

susirgimų 2019 m. iki 98 susirgimų 2020 m.).  

Per praėjusius metus atsirado naujas susirgimas – COVID-19, kuriuo užsikrėtė 2 602 prie 

Poliklinikos prisirašę pacientai, t.y. nustatyta 39,44 atvejai 1000-čiui gyventojų. 

 

2.8. Duomenys apie vaikų sveikatos priežiūrą: 

2.8.1. Duomenys apie naujagimius. 

 

 2019 m. 2020 m. 

Gimusių skaičius, iš viso 583 540 

Neišnešiotų naujagimių skaičius 15 14 

 

2020 m. gimusių naujagimių skaičius sumažėjo 7 %, palyginti su 2019 m., neišnešiotų naujagimių 

skaičius per praėjusius metus išliko panašus – 3 % nuo visų gimusių naujagimių. 

 

2.8.2. Duomenys apie vaikų profilaktines sveikatos priežiūros apžiūras. 

 

Vaikų 

amžius K
o
d
as

 

Apžiūrėtų vaikų skaičius 

Iš viso 

Iš jų nustatyta 

susilpnėjusi 

klausa 

susilpnėjęs 

regėjimas 
skoliozė 

netaisyklinga 

laikysena 

kalbos 

defektai 

0-17 m. 

Iš jų: 
1 11 490 41 6 873 148 1 284 387 

0-14 m. 2 9 811 28 5 825 53 1 092 380 

7-14 m. 3 5 644 19 3 808 53 700 115 

15-17 m. 4 1 679 13 1 048 95 192 7 
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Per 2020 m. profilaktiškai patikrinta 81,7 % vaikų nuo bendro prie Poliklinikos prisirašiusių vaikų 

skaičiaus (n=14 068). Dažniausiai pasitaikanti patologija eilę metų išlieka ta pati – susilpnėjęs regėjimas 

ir netaisyklinga laikysena. Iš visų profilaktiškai patikrintų vaikų net 60 % nustatytas susilpnėjęs 

regėjimas (daugiausia tokių vaikų (55 %) – 7-14 m. amžiaus grupėje). Netaisyklinga laikysena nustatyta 

11 % visų tikrintų vaikų (daugiausia tokių vaikų (55 %) – taip pat minėtoje 7-14 m. amžiaus grupėje). 

 

2.8.3. Duomenys apie kūdikių sveikatos priežiūrą. 

 

  Kūdikių skaičius 

2019 m. 2020 m. 

Kūdikiai, iš viso 

Iš jų: 
583 540 

Kūdikiai iki 3 mėn., maitinti (bent dalimi) krūtimi 543 / 93,1 % 433 / 80,2 % 

Kūdikiai iki 3 mėn., maitinti (išimtinai) krūtimi 476 / 81,6 % 348 / 64,4 % 

Kūdikiai iki 6 mėn., maitinti (bent dalimi) krūtimi 486 / 83,4 % 301 / 55,7 % 

Kūdikiai iki 6 mėn., maitinti (išimtinai) krūtimi 413/ 70,8 % 256 / 47,4 % 

Kūdikiai, sirgę rachitu 10 / 1,7 % 8 / 1,5 % 

Kūdikiai, sirgę hipotrofija 2 / 0,3 % 2 / 0,4 % 

 

2020 m. žymiai sumažėjo kūdikių, maitintų išimtinai krūtimi, skaičius – tiek iki 3 mėn., tiek iki 

6 mėn., palyginti su 2019 m., kadangi šalyje paskelbto karantino metu ženkliai sumažėjo tiek gydytojų, 

tiek slaugytojų tiesioginio kontakto konsultacijų, kurių metu mamoms vyksta pamokėlės ir patarimai 

kaip geriau maitinti kūdikį. Per praėjusius metus sumažėjo kūdikių, sirgusių rachitu skaičius, kūdikių, 

sirgusių hipotrofija skaičius išlieka panašus. Palyginti su 2019 m. Poliklinikoje prižiūrimų kūdikių 

skaičius sumažėjo 7,4 %.  

 

2.8.4. Duomenys apie vaikų sergamumą. 

 

Eil. 

Nr. 
Susirgimai 

Susirgimų 

skaičius 

Sergamumas 1000-

čiui prisirašiusių vaikų 

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

 Iš viso 43 436 29 047 3 037,06 2 064,76 

1. Kai kurios infekcinės ir parazitinės ligos 1 924 584 134,53 41,51 

2. Navikai 329 239 23,00 16,99 

3. 
Kraujo ir kraujodaros organų ligos bei tam tikri 

sutrikimai, susiję su imuniniais mechanizmais 
136 127 9,51 9,03 

4. Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligos 970 892 67,82 63,41 

5. Psichikos ir elgesio sutrikimai 962 831 67,26 59,07 

6. Nervų sistemos ligos 169 222 11,82 15,78 

7. Akies ir jos priedinių organų ligos 9 478 7 272 662,70 516,92 

8. Ausies ir speninės ataugos ligos 542 254 37,90 18,06 

9. Kraujotakos sistemos ligos 1 570 1 161 109,77 82,53 

10. Kvėpavimo sistemos ligos 13 678 6 506 956,37 462,47 

11. Virškinimo sistemos ligos 1 523 862 106,49 61,27 

12. Odos ir poodžio ligos 1 915 1 316 133,90 93,55 
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13. 
Jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos 

ligos 
1 729 1 555 120,89 110,53 

14. Urogenitalinės sistemos ligos 470 364 32,86 25,87 

15. Tam tikros perinatalinio periodo ligos 182 155 12,73 11,02 

16. 
Įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir 

chromosomų anomalijos 
1 117 1 005 78,10 71,44 

17. 
Simptomai, pakitimai ir nenormalūs klinikiniai bei 

laboratoriniai radiniai, neklasifikuojami kitur 
4 886 4 416 341,63 313,90 

18. 
Traumos, apsinuodijimai ir kiti išorinių priežasčių 

padariniai 
1 856 1 074 129,77 76,34 

19. COVID-19 - 212 - 15,07 

2020 m. diagnozuota 33 % mažiau susirgimų, palyginti su 2019 m. (29 047 ligos atvejai). Per 

praėjusius metus per pusę mažiau nustatyta virškinimo sistemos, kvėpavimo sistemos ir infekcinių ligų, 

taip pat žymiai mažiau ausies ir speninės ataugos ligų bei traumų ir apsinuodijimų, palyginti su 2019 m. 

Sergamumo mažėjimui įtakos turėjo karantino ribojamos tiesioginio kontakto konsultacijos pas I 

lygio gydytojus ir ypač pas gydytojus specialistus, taip pat tai, kad vaikai karantino metu daugiau laiko 

praleido namuose, o esant lengvesniems susirgimams tėvai, turėdami nedarbingumą vaiko priežiūrai, 

nesikreipė į Polikliniką. 

Per praėjusius metus atsirado naujas susirgimas – COVID-19, kuriuo užsikrėtė 212 prie 

Poliklinikos prisirašę vaikai, t.y. nustatyta 15,07 atvejai 1000-čiui prisirašiusių vaikų. 

 

2.8.5. Duomenys apie vaikų imunizaciją 2020 m. 
 

Skiepų pavadinimas/Vaikų amžius 

Profilaktinių skiepijimų 

įvykdymas % 

2019 m. 2020 m. 

Nuo tuberkuliozės / 1 metai 96,48 90,94 

Nuo difterijos ir stabligės/ 1 metai 97,66 96,30 

Nuo difterijos ir stabligės / 2 metai 93,80 87,08 

Nuo difterijos ir stabligės / 8 metai 93,67 87,43 

Nuo difterijos ir stabligės / 17 metai 97,50 95,08 

Nuo kokliušo / 1 metai 97,66 96,30 

Nuo kokliušo / 2 metai 93,80 87,08 

Nuo kokliušo / 8 metai 93,67 87,43 

Nuo poliomielito / 1 metai 97,66 96,30 

Nuo poliomielito / 2 metai 93,80 87,08 

Nuo poliomielito / 8 metai 93,67 87,43 

Nuo B tipo Haemophilus influenzae infekcijos /1 metai 97,66 96,30 

Nuo B tipo Haemophilus influenzae infekcijos / 2metai 93,80 87,08 

Nuo tymų, raudonukės, epideminio parotito / 2 metai 94,26 90,70 

Nuo tymų, raudonukės, epideminio parotito / 8 metai 94,23 96,05 

Nuo hepatito B / 1 metai 96,58 95,02 

Nuo pneumokokinės infekcijos / 1 metai 83,42 88,07 

Nuo žmogaus papilomos viruso infekcijos / 11-12 metų* mergaitės  68,51 75,46 
*Pradėta teikti nuo 2016 m. 09 mėn. 
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Bendros skiepijimų apimtys 2020 m. sumažėjo, palyginti su 2019 m. Labiausiai sumažėjo 

paskiepytų nuo difterijos ir stabligės, kokliušo ir poliomielito 2 ir 8 metų grupėse (paskiepyta 6 % mažiau 

vaikų, kuriems priklauso pagal profilaktinių skiepijimų kalendorių). Pagrindinė skiepijimo apimčių 

sumažėjimo priežastis buvo tiesioginio kontakto konsultacijų ribojimas įvesto karantino metu. 

Per praėjusius metus beveik 7 % padidėjo 11-12 metų mergaičių skiepijimų nuo žmogaus 

papilomos viruso infekcijos.  

 

2.9. Duomenys apie sergančių suaugusiųjų ir vaikų ilgalaikį stebėjimą: 

 

2.9.1. Duomenys apie vaikų ilgalaikį stebėjimą.* 

 

Eil. 

Nr. 
Ligos 

Stebimų pacientų skaičius 
Stebimų pacientų skaičius 

1000-iui prisirašiusių 

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

  Iš viso 55 41 3,85 2,91 

1. 
Kai kurios infekcinės ir 

parazitinės ligos 
- 1 - 0,07 

2. Navikai - - - - 

3. 

Kraujo ir kraujodaros organų 

ligos bei tam tikri sutrikimai, 

susiję su imuniniais 

mechanizmais 

- - - - 

4. 
Endokrininės, mitybos ir 

medžiagų apykaitos ligos 
1 15 0,07 1,07 

5. Psichikos ir elgesio sutrikimai - - - - 

6. Nervų sistemos ligos - 4 - 0,28 

7. 
Akies ir jos priedinių organų 

ligos 
- - - - 

8. Ausies ir speninės ataugos ligos - - - - 

9. Kraujotakos sistemos ligos 2 - 0,14 - 

10. Kvėpavimo sistemos ligos 52 22 3,64 1,56 

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 

- - - - 
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Eil. 

Nr. 
Ligos 

Stebimų pacientų skaičius 
Stebimų pacientų skaičius 

1000-iui prisirašiusių 

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

18. 
Traumos, apsinuodijimai ir kiti 

išorinių priežasčių padariniai 
- - - - 

*Duomenys pateikti vadovaujantis LR SAM 2014 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-288 „Dėl ilgalaikio pacientų, sergančių 

lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” 

 

2020 m. stebimų vaikų skaičius Poliklinikoje sumažėjo 26 %, palyginti su 2019 m., dėl šalyje 

paskelbto karantino ir sveikatos priežiūros paslaugų ribojimo. Per praėjusius metus dažniausiai vaikai 

buvo stebimi dėl kvėpavimo sistemos ligų (daugiau negu pusė visų atvejų), ženkliai išaugo stebimų vaikų 

skaičius dėl endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos ligų. 

 

2.9.2. Duomenys apie suaugusiųjų ilgalaikį stebėjimą.* 

 

Eil. 

Nr. 
Ligos 

Stebimų pacientų skaičius 
Stebimų pacientų skaičius 

1000-iui prisirašiusių 

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

 Iš viso 2 352 2 023 35,75 30,66 

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 
1 322 1 544 20,10 23,40 

5. Psichikos ir elgesio sutrikimai - - - - 

6. Nervų sistemos ligos 12 48 0,18 0,73 

7. 
Akies ir jos priedinių organų 

ligos 
943 279 14,33 4,23 

8. Ausies ir speninės ataugos ligos - - - - 

9. Kraujotakos sistemos ligos 60 134 0,91 2,03 

10. Kvėpavimo sistemos ligos 15 18 0,23 0,27 

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 

pogimdyminis laikotarpis 
- - - - 

16. 
Tam tikros perinatalinio 

periodo ligos 
- - - - 
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Eil. 

Nr. 
Ligos 

Stebimų pacientų skaičius 
Stebimų pacientų skaičius 

1000-iui prisirašiusių 

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

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  
- - - - 

*Duomenys pateikti vadovaujantis LR SAM 2014 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-288 „Dėl ilgalaikio pacientų, sergančių 

lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo” 

 

Nors daug dėmesio skirta ilgalaikio stebėjimo paslaugų didinimui,  2020 m. dėl tiesioginių 

konsultacijų ribojimo karantino metu, stebimų pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis skaičius, palyginti 

su 2019 m., sumažėjo 14 %. 

Per praėjusius metus daugiausia pacientų, kuriems taikyta ilgalaikio stebėjimo paslauga, buvo 

sergantys endokrininėmis mitybos ir medžiagų apykaitos ligomis (76 % visų pacientų) bei sergantys akių 

(14 %) ir kraujotakos sistemos ligomis (7 %).  

2020 m. endokrininėmis ligomis sergančių stebimų pacientų skaičius išaugo 17 %, jų didėjimas 

atitinka populiacijos sergamumo endokrininėmis ligomis didėjimą, tačiau ženkliai sumažėjo (70 % nuo 

943-2019 m. iki 279-2020 m.) stebimų pacientų, sergančių akies ir jos priedinių organų ligomis ne tik 

dėl tiesioginių konsultacijų ribojimo karantino metu, bet ir gydytojų oftalmologų Poliklinikoje trūkumo.  

 

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

gydymą: 

 

2.10.1. Duomenys apie suaugusiųjų medicininę ir palaikomąją reabilitaciją, sveikatos grąžinamąjį, 

antirecidyvinį gydymą. 

 

Eil. 

Nr. 
Susirgimai 

2019 m. 2020 m. 
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1 
Kraujotakos 

sist. ligos 
2 - - - 2 1 - - - 1 

2 
Traumos ir 

operacijos 
496 13 - 2 511 414 5 - - 419 

3 
Kvėpavimo 

sist. ligos 
1 - - - 1 1 - - - 1 
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Įvertinus apribojimus, kurie buvo taikomi fizinės medicinos ir reabilitacijos procedūroms dėl 

karantino, ambulatorinės reabilitacijos paslaugų per praėjusius metus suteikta pakankamai daug. 2020 

metais medicininei reabilitacijai siųsti 738 pacientai. Palyginti su 2019 m., reabilitaciniam gydymui 

išsiųsta 14 % pacientų mažiau. Daugeliu atvejų medicininė reabilitacija atlikta dėl traumų ir po operacijų 

(57 % pacientų) bei sergantiems nervų sistemos ligomis (43 % pacientų). 

 

2.10.2. Duomenys apie vaikų medicininę ir palaikomąją reabilitaciją, sveikatos grąžinamąjį, 

antirecidyvinį gydymą. 

 

4 
Endokrininės 

sist. ligos 
- - - - 0 - - - - 0 

5 
Nervų sist. 

ligos 
293 21 - 25 339 286 2 - 27 315 

6 
Sąnarių sist. 

ligos 
- - - - 0 - - - - 0 

7 
Virškinimo 

sist. ligos 
- - - - 0 - - - - 0 

8 
Ausų, nosies, 

gerklės ligos   
- 1 - - 1 1 - - - 1 

9 Odos ligos 2 - - - 2 - - - - 0 

10 
Nefrologinės 

ligos 
- - - - 0 - - - - 0 

11 Akių ligos - - - 1 1 - - - - 0 

12 
Ginekologinės 

ligos 
- - - - 0 1 - - - 1 

13 
Onkologinės 

ligos 
- - - - 0 - - - - 0 

14 

Joniz. 

spinduliuotės 

poveikis 

- - - - 0 - - - - 0 

15 

Psichikos ir 

elgesio 

sutrikimai 

- - - - 0 - - - - 0 

 Iš viso 794 35 - 28 857 704 7 - 27 738 

Eil. 
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Ligos 

2019 m. 2020 m. 
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1 Kraujotakos sist. ligos - - - - - - - - - - 

2 Traumos ir operacijos 73 3 14 1 91 48 4 15 - 67 

3 Kvėpavimo sist. ligos 8 10 33 - 51 2 1 18 - 21 

4 Endokrininės sist. ligos. - 1 2 - 3 - 1 1 - 2 

5 Nervų sist. ligos 2 2 6 9 19 5 2 4 4 15 
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2020 m. medicininei reabilitacijai išsiųsta 42 % mažiau vaikų, palyginti su 2019 m. Daugiausia 

reabilitacinis gydymas vaikams taikytas dėl traumų ir po operacijų (50 % visų medicininę reabilitaciją 

gavusių vaikų), kvėpavimo sistemos ligų (16 % vaikų) bei psichikos ir elgesio sutrikimų (15 % vaikų). 

 

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

gydymą 1000-čiui prisirašiusiųjų. 

 

 

2020 m. savo sutartinius įsipareigojimus su TLK Poliklinika įvykdė. Esant finansinėms 

galimybėms, kur kas daugiau pacientų galėtų pasinaudoti ambulatorine medicinine reabilitacija, ypač 

sergančiųjų lėtinėmis nervų sistemos ligomis ir atramos judamojo aparato ligomis. 

 

2.11. Duomenys apie skatinamąsias pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas. 

 

Skatinamosios paslaugos Suteikta paslaugų 2020 m. 
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Š
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Iš 

viso 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ankstyvoji piktybinių navikų diagnostika 25 - - 24 - - - 49 116 
Krūminių dantų dengimas silantinėmis 

medžiagomis (4 dantų) 
- - - - 205 - - 205 599 

Krūminių dantų dengimas silantinėmis 
medžiagomis (3 dantų) - - - - 66 - - 66 247 

6 Sąnarių sist. ligos - - - - - - - - - - 

7 Virškinimo sist. ligos - - - - - - - - - - 

8 Ausų, nosies, gerklės ligos - - 2 - 2 - - - - - 

9 Odos ligos 1 - 3 - 4 1 - 1 - 1 

10 Nefrologinės ligos - - - - - - - - - - 

11 Akių ligos - - 15 - 15 - - 7 - 7 

12 Ginekologinės ligos - - - - - - - - - - 

13 Onkologinės ligos - - - - - - - - - - 

14 Joniz. spinduliuotės poveikis - - - - - - - - - - 

15 
Psichikos ir elgesio 

sutrikimai 
- - - - - - 2 18 - 20 

 Iš viso 91 21 108 10 230 55 10 64 4 133 

Siuntimų medicininei ir palaikomajai reabilitacijai, sveikatos grąžinamajam, antirecidyviniam 

gydymui skaičius 1000-iui prisirašiusiųjų 

2019 m. 2020 m. 

Suaugusiųjų Vaikų Suaugusiųjų Vaikų 

13,03 16,08 11,19 9,45 
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Skatinamosios paslaugos Suteikta paslaugų 2020 m. 
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Iš 

viso 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Krūminių dantų dengimas silantinėmis 

medžiagomis (2 dantų) - - - - 114 - - 114 418 

Krūminių dantų dengimas silantinėmis 

medžiagomis (1danties) - - - - 45 - - 45 190 

Fiziologinio nėštumo priežiūra: 1 ir 2 gydytojo 

vizitai (mokama už kiekvieną vizitą) - - - 1146 - - - 
114

6 
1244 

Fiziologinio nėštumo priežiūra: 3, 4, 5 ir 6 

gydytojo vizitai (mokama už kiekvieną vizitą) - - - 2156 - - - 
215

6 
2333 

Fiziologinio nėštumo priežiūra: 7 gydytojo 

vizitas 
- - - 497 - - - 497 541 

Naujagimių priežiūra mieste (1 ir 2 gydytojo 
vizitai, mokama už kiekvieną vizitą) 31 - 576 - - - - 607 905 

Naujagimių priežiūra kaime (1 ir 2 gydytojo 

vizitai, mokama už kiekvieną vizitą) 4 - 21 - - - - 25 44 

1–6 mėn. vaikų priežiūra (3, 4, 5, 6, 7 ir 8 

gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą) 206 - 2329 - - - - 
253

5 
3123 

7-12 mėn. vaikų priežiūra (devintas-dešimtas 

gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą) 95 - 842 - - - - 937 1028 

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas 

į namus (mieste) 1136 - 25 - - - - 
116

1 
2819 

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas 
į namus (kaime)  -  - - - - 0 0 

Vaikų imunoprofilaktika: gydytojo paslauga 

(skyrimas) 1050 - 6794 - - - - 
784

4 
8167 

Vaiko paruošimas ikimokyklinio ugdymo 

įstaigai, priešmokyklinio ugdymo įstaigai arba 

moksleivio paruošimas mokyklai: gydytojo 
paslauga 

2595 - 8664 - - - - 
112

59 
12887 

Fiziologinio nėštumo priežiūra: 1 ir 2 akušerio 

vizitai (mokama už kiekvieną vizitą) - - - - - - 1145 
114

5 
1248 

Fiziologinio nėštumo priežiūra: 3, 4, 5 ir 6 

akušerio vizitai (mokama už kiekvieną vizitą) - - - - - - 2158 
215

8 
2334 

Fiziologinio nėštumo priežiūra: 7 akušerio 

vizitas 
- - - - - - 496 496 543 

Naujagimių priežiūra mieste (1, 2, 3 ir 4 
slaugytojo ar akušerio vizitai, mokama už 

kiekvieną vizitą) 
- - - - - - 932 932 1777 

Naujagimių priežiūra kaime (1, 2, 3 ir 4 

slaugytojo ar akušerio vizitai, mokama už 

kiekvieną vizitą) 
- - - - - - 43 43 81 

1–6 mėn. vaikų priežiūra (5, 6, 7, 8, 9 ir 10 
slaugytojos vizitai, mokama už kiekvieną 

vizitą) 
- - - - - - 2509 

250

9 
3068 

7-12  mėn. vaikų priežiūra (vienuoliktas-

dvyliktas slaugytojo vizitai, mokama už 
kiekvieną vizitą) 

- - - - - - 933 933 1025 
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Skatinamosios paslaugos Suteikta paslaugų 2020 m. 
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Iš 

viso 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: slaugytojos 

vizitas į namus (mieste) - - - - - - - 0 1 

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: slaugytojos 

vizitas į namus (kaime) - - - - - - - 0 0 

Vaikų imunoprofilaktika: slaugytojo ar 
akušerio paslauga (atlikimas) - - - - - - 11604 

116

04 
11263 

Vaiko paruošimas ikimokyklinio ugdymo 
įstaigai, priešmokyklinio ugdymo įstaigai arba 

moksleivio paruošimas mokyklai: slaugytojo 

paslauga 

- - - - - - 11180 
111

80 
12619 

Slaugos personalo procedūros namuose: kraujo 
paėmimas tirti (mieste) - - - - - - 150 150 194 

Slaugos personalo procedūros namuose: kraujo 
paėmimas tirti (kaime) - - - - - - - 0 0 

Slaugos personalo procedūros namuose: 
pragulų priežiūra (mieste) - - - - - - - 0 5 

Slaugos personalo procedūros namuose: 
pragulų priežiūra (kaime) - - - - - - - 0 0 

Slaugos personalo procedūros namuose: 
lašelinė infuzija (mieste) - - - - - - 17 17 14 

Slaugos personalo procedūros namuose: 

lašelinė infuzija (kaime) - - - - - - - 0 0 

Būtinosios medicinos pagalbos teikimas 

draudžiamiesiems, neįrašytiems į pirminės 

asmens sveikatos priežiūros įstaigos 
aptarnaujamų gyventojų sąrašą, pagal Šeimos 

gydytojo medicinos normą 

9 - - - - - - 9 12 

Nėščiosios kraujo grupės pagal ABO antigenus 

ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus 
nustatymas 

13 - - 571 - - - 584 640 

Nėščiosios Rh antikūnų nustatymas 
netiesioginiu Kumbso metodu, kai moters Rh 

neigiama, o vyro Rh teigiama kraujo grupė 
8 - - 228 - - - 236 262 

Nėščiosios kraujo tyrimas dėl sifilio (RPR) 
20 - - 1123 - - - 

114

3 
1199 

Nėščiosios kraujo tyrimas dėl ŽIV antikūnų 
19 - - 1125 - - - 

114

4 
1199 

Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas 

besimptomei bakteriurijai nustatyti 5 - - 460 - - - 465 529 

Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas 

besimptomei bakteriurijai nustatyti ir 

antibiotikogramos atlikimas 
3 - - 36 - - - 39 33 

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis 

palaikomasis gydymas metadonu ar 
buprenorfinu, RPR testas 

- - - - - 23 - 23 0 

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis 

palaikomasis gydymas metadonu ar - - - - - - - 0 0 
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Skatinamosios paslaugos Suteikta paslaugų 2020 m. 
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Iš 

viso 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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) 

- - - - - 20 - 20 0 

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis 

palaikomasis gydymas metadonu ar 
buprenorfinu, anti-HCV testas (testas 

neatliekamas, jei pacientui jau buvo nustatytas 

teigiamas anti-HCV testas) 

- - - - - 5 - 5 0 

Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę 
operaciją – protrombino laiko (SPA) ir 

tarptautinio normalizacijos santykio (INR) 

nustatymas 

2974  64 227 - - - 
326

5 
3738 

Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę 

operaciją – aktyvinto dalinio tromboplastino 

laiko (ADTL) nustatymas 
3003  111 228 - - - 

334

2 
3887 

Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę 
operaciją – kraujo grupės pagal ABO antigenus 

ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus 

nustatymas 

1660  48 220 - - - 
192

8 
2122 

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 

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo 

psichiatro vizitas į namus (mieste) - - - - - 74 - 74 324 

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo 
psichiatro vizitas į namus (kaime) - - - - - 1 - 1 0 

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: psichikos 
sveikatos slaugytojo vizitas į namus (mieste) - - - - - - - 0 0 

Moksleivių paruošimas mokyklai: gydytojo 

odontologo paslauga - - - - 2305 - - 
230

5 
3834 

Moksleivių paruošimas mokyklai: gydytojo 

odontologo padėjėjo paslauga - - - - - - 2293 
229

3 
3837 

Tuberkulino mėginio (Mantu mėginio) 

atlikimas 7 metų vaikams ir rizikos grupių 
vaikams 

98 - 561 - - - - 659 732 
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Skatinamosios paslaugos Suteikta paslaugų 2020 m. 
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Iš 

viso 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Glikozilinto hemoglobino nustatymas 

(įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo 
rezultato reikšmė yra 7 procentai arba mažesnė 

(pacientams, kurie negydomi insulinu) 

3375 - 5 - - - - 
338

0 
4790 

Glikozilinto hemoglobino nustatymas 

(įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo 
rezultato reikšmė yra didesnė nei 7 procentai 

(pacientams, kurie negydomi insulinu) 

1733 - 10 - - - - 
174

3 
2787 

Glikozilinto hemoglobino nustatymas 
(įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo 

rezultato reikšmė yra 7,5 procento arba 

mažesnė (pacientams, kurie gydomi insulinu) 

351 - 6 - - - - 357 175 

Glikozilinto hemoglobino nustatymas 
(įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo 

rezultato reikšmė yra didesnė nei 7,5 procento 

(pacientams, kurie gydomi insulinu) 

663 - 8 - - - - 671 312 

Asmenų, priskiriamų rizikos grupei, 

skiepijimas gripo vakcina: gydytojo paslauga 4596 - 205 - - -  
480

1 
2590 

Asmenų, priskiriamų rizikos grupei, 

skiepijimas gripo vakcina: slaugytojo paslauga - - - - - - 4735 
473

5 
2551 

A grupės beta hemolizinio streptokoko 

antigeno nustatymo greitojo testo atlikimas 2–

7 metų vaikams, susirgusiems viršutinėmis 
kvėpavimo takų infekcinėmis ligomis 

8  385 - - - - 393 332 

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis gydymas 

metadonu, priežiūra 
- - - - - 233  233 170 

Slaugos procedūros (gydytojui paskyrus) - - - - - - 232 232 395 
Opų, pragulų ir žaizdų priežiūra (gydytojui 

paskyrus) 
- - - - - - 249 249 58 

Savarankiškos slaugytojo paslaugos 
- - - - - 2147 7960 

101

07 
11981 

Gleivių išsiurbimo paslauga - - - - - - 46 46 50 
Sergančio tuberkulioze asmens išgydymas 10 - - - - - - 10 6 
Savižudybės krizę išgyvenančių asmenų 
psichosocialinis vertinimas - - - - - 27 - 27 27 

Pirminės psichologinės-psichoterapinės 

intervencijos: individuali - - - - - 1929 - 
192

9 
1754 

Pirminės psichologinės-psichoterapinės 

intervencijos: grupinė - - - - - - - 0 79 

Pirminės psichologinės-psichoterapinės 

intervencijos: šeimos 
- - - - - - - 0 22 

Gliukozės tolerancijos mėginio atlikimas 

nėščiajai 4 - - 408 - - - 412 540 

Nėščiosios kraujo tyrimas dėl hepatito B 
(HBsAg) 7 - - 539 - - - 546 716 

Kraujo krešumo sistemos būklės ištyrimo ir 

įvertinimo paslauga (įskaitant tyrimo 
paėmimą) 

2783 - - - - - - 
278

3 
4559 
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Skatinamosios paslaugos Suteikta paslaugų 2020 m. 
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Iš 

viso 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Vaiko psichomotorinės raidos įvertinimas 
169 - 1466 - - - - 

163

5 
723 

Moksleivių paruošimas mokyklai: burnos 

higienisto paslauga 
- - - - 262 - - 262 0* 

Šeimos gydytojo (arba vidaus l. gyd., vaikų l. 
gyd., akuš. gin. ir chirurgo kartu) pasl., 

teikiamos  pacientams, neturintiems teisės į 

nemokamą asmens sv. pr.,dėl įtariamos 
diagnozuotos COVID-19 ligos 

1 - - - - - - 1 0* 

Iš viso: 26654 0 22120 8988 2997 4459 46682 
1118

51 
125682 

* Paslauga teikiama nuo 2020-10-01 

2020 m. skatinamųjų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius, 

palyginti su 2019 m., sumažėjo 11 % (nuo 125 682 paslaugų 2019 m. iki 111 851-2020 m.). Paslaugų 

sumažėjimą lėmė tiesioginio kontakto konsultacijų ribojimas karantino metu.  

Per praėjusius metus labiausiai mažėjo šių paslaugų: krūminių dantų dengimas silantinėmis 

medžiagomis (net 70 %); moksleivių paruošimas mokyklai (gydytojo odontologo ir gydytojo odontologo 

padėjėjo) paslaugų suteikta 40 % mažiau. Tai nulėmė griežti epidemiologinio saugumo reikalavimai 

odontologijos paslaugoms karantino metu, bei mažesnis darbo vietų skaičius dėl vykdomo Odontologijos 

skyriaus remonto. 

2020 m. 23 % mažiau suteikta naujagimių ir vaikų iki 12 mėn. priežiūros paslaugų, kurias teikia 

gydytojas ir slaugytoja; 59 % mažiau neįgaliųjų sveikatos priežiūros paslaugų (gydytojo vizitas į namus); 

22 % mažiau atlikta slaugos personalo procedūrų namuose; 24 % mažiau suteikta glikozilinto 

hemoglobino nustatymo paslaugų. 

Kai kurių skatinamųjų paslaugų 2020 m. suteikta daugiau nei 2019 m.: 3 % daugiau atlikta vaikų 

imunoprofilaktikos paslaugų; 85 % daugiau suteikta skiepijimo gripo vakcina paslaugų asmenims, 

priskiriamiems rizikos grupei; 18 % padidėjo A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymo 

greitojo testo atlikimo paslaugų, tačiau kiekis išlieka nepakankamas, kadangi atliktos tik 393 paslaugos, 

o 2-7 m. vaikų prisirašiusių prie Poliklinikos skaičius – apie 3 600. Per praėjusius metus labiausiai išaugo 

vaiko psichomotorinės raidos įvertinimo paslaugų skaičius (net 126 %), kadangi 2019 m. šios paslaugos 

buvo atliekamos nepakankamai. 

 

2.12. Duomenys apie gyventojų nedarbingumą. 

 

 2019 m.* 2020 m. 
Atvejų skaičius 

1000-čiui prisirašiusiųjų 

Nedarbingumo pažymėjimų iš viso 68 187 58 014 725 

Nedarbingų dienų skaičius iš viso 485 849 420 231 5 250 

Vieno atvejo trukmė (dienomis) 7,13 7,24 7,24 
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Iš jų: -   -  - 

dėl ligos 53 512 48 348 604 

nedarbingų dienų skaičius 373 867 339 484 4 241 

vieno atvejo trukmė (dienomis) 6,99 7,02 7,02 

ligoniui slaugyti 8 636 4 597 57 

nedarbingų dienų skaičius 42 277 23 235 290 

vieno atvejo trukmė (dienomis) 4,90 5,05 5,09 

dėl nelaimingo atsitikimo darbe 1 065 697 9 

nedarbingų dienų skaičius 13 148 8 666 108 

vieno atvejo trukmė (dienomis) 12,35 12,43 12,0 
*Duomenys koreguoti pagal “Sodros” sistemoje skelbiamus duomenis 

 

Per praėjusius metus išduota 15 % mažiau nedarbingumo pažymėjimų, palyginti su 2019 m., 

tačiau vieno nedarbingumo atvejo trukmė išliko panaši (7 dienos). 2020 m. nedarbingumo pažymėjimų 

dėl ligos išduotas panašus skaičius, palyginti su 2019 m., tačiau dėl nelaimingo atsitikimo darbe ir 

ligoniui slaugyti išduota 1,5-2 kartus mažiau nedarbingumo pažymėjimų, palyginti su 2019 m. Didžiausią 

įtaką tam turėjo gyventojų judėjimo ribojimas ir rekomenduojamas nuotolinis darbas šalyje paskelbto 

karantino metu. 

 

2.13. Duomenys apie neįgalumo, darbingumo lygių, specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros 

poreikių nustatymą, palyginant 2019 ir 2020 metus. 

 

2.13.1. Duomenys apie suaugusiųjų neįgalumą. 

 

 
Nustatyta 

2019 m. 

Nustatyta 

2020 m.  

Bendras pacientų, kuriems 

pripažinti spec. poreikiai ar 

darbingumo netekimas, skaičius 

Specialusis nuolatinės slaugos poreikis (SP-

1 pažyma) 
117 40 239 

Specialusis nuolatinės priežiūros poreikis 

(SP-2 pažyma) 
77 51 180 

Specialusis lengvojo automobilio įsigijimo 

ir jo techninio pritaikymo išlaidų 

kompensacijos poreikis (SP-3 pažyma) 
15 5 33 

Specialusis transporto išlaidų 

kompensacijos poreikis (SP-4 pažyma) 
11 3 85 

Darbingumo lygis 0–25 % 35 48 145 

Darbingumo lygis 30–40 % 134 141 585 

Darbingumo lygis 45–55 % 173 199 744 

 

Per praėjusius metus pacientų, kuriems nustatyti specialieji poreikiai, skaičius sumažėjo 55 % 

(nuo 220 pacientų 2019 m. iki 99 pacientų 2020 m.). Labiausiai sumažėjo pacientų, kuriems reikalingas 

specialusis nuolatinės slaugos poreikis (66 %) ir pacientų, kuriems reikalingas specialusis transporto 

išlaidų kompensacijos poreikis (73 %) ar specialusis lengvojo automobilio įsigijimo poreikis (67 %).  

2020 m. 14 % padaugėjo pacientų, siųstų į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (toliau 

– NDNT) darbingumo lygiui nustatyti (nuo 342 pacientų 2019 m. iki 388 pacientų 2020 m.). Iš jų: 51 % 
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pacientų nustatytas 45-55 % darbingumo lygis, 36 % –30-40 % darbingumo lygis ir 12,5 % pacientų – 

0-25 % darbingumo lygis. 

 

2.13.2. Duomenys apie vaikų neįgalumą. 

 

Eil. 

Nr. 
Susirgimai 

Neįgalių vaikų skaičius 
Neįgalių vaikų skaičius 1000-čiui 

prisirašiusiųjų 

Nustatyta 

2019 m. 

Nustatyta 

2020 m.  

Bendras 

vaikų, 

kuriems 

nustatytas 

neįgalumas, 

skaičius  

Nustatyta 

2019 m. 

Nustatyta 

2020 m. 

Bendras 

vaikų, 

kuriems 

nustatytas 

neįgalumas, 

skaičius 

1. 
Kai kurios infekcinės ir 

parazitinės ligos 
- - - - - - 

2. Navikai 2 1 9 0,14 0,07 0,64 

3. 

Kraujo ir kraujodaros 

organų ligos bei tam 

tikri sutrikimai, susiję 

su imun. mechanizmais 

- 2 5 - 0,14 0,36 

4. 
Endokrininės, mitybos 

ir medžiagų apyk. ligos 
5 2 24 0,35 0,14 1,71 

5. 
Psichikos ir elgesio 

sutrikimai 
2 4 21 0,14 0,28 1,49 

6. Nervų sistemos ligos 6 4 24 0,42 0,28 1,71 

7. 
Akies ir jos priedinių 

organų ligos 
1 - 6 0,07 - 0,43 

8. 
Ausies ir speninės 

ataugos ligos 
1 1 23 0,07 0,07 1,63 

9. 
Kraujotakos sistemos 

ligos 
- 2 7 - 0,14 0,50 

10. 
Kvėpavimo sistemos 

ligos 
- - 4 - - 0,28 

11. 
Virškinimo sistemos 

ligos 
1 - 1 0,07 - 0,07 

12. Odos ir poodžio ligos - - 15 - - 1,07 

13. 

Jungiamojo audinio ir 

skeleto-raumenų sist. 

ligos 
2 3 6 0,14 0,21 0,43 

14. 
Urogenitalinės sistemos 

ligos 
1 1 5 0,07 0,07 0,36 

15. 

Įgimtos formavimosi 

ydos, deformacijos ir 

chromosomų 

anomalijos 

- 3 11 - 0,21 0,78 

16. 

Simptomai, pakitimai ir 

nenormalūs klinikiniai 

bei laboratoriniai 
-  -  - - - - 
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Eil. 

Nr. 
Susirgimai 

Neįgalių vaikų skaičius 
Neįgalių vaikų skaičius 1000-čiui 

prisirašiusiųjų 

Nustatyta 

2019 m. 

Nustatyta 

2020 m.  

Bendras 

vaikų, 

kuriems 

nustatytas 

neįgalumas, 

skaičius  

Nustatyta 

2019 m. 

Nustatyta 

2020 m. 

Bendras 

vaikų, 

kuriems 

nustatytas 

neįgalumas, 

skaičius 

radiniai, 

neklasifikuojami kitur 

17. 

Traumos, 

apsinuodijimai ir kiti 

išorinių priežasčių 

padariniai 

- -  -  - - - 

Iš viso: 21 23 161 1,47 1,63 11,44 

 

Per praėjusius metus prie Poliklinikos prisirašiusių vaikų, kuriems nustatytas neįgalumas, 

skaičius padidėjo nuo 21 iki 23. Bendras vaikų, kuriems nustatytas neįgalumas, skaičius yra 161. 

Dažniausios 2020 m. nustatyto vaikų neįgalumo priežastys buvo nervų sistemos ligos, psichikos ir 

elgesio sutrikimai bei endokrininės ligos. 

 

2.14. Duomenys apie gyventojų mirtingumą: 

 

2.14.1. Duomenys apie suaugusiuosius mirusius namuose pagal Poliklinikoje išduotus mirties liudijimus. 

 

Ligos 

Iš viso Vyrai Moterys 

Mirčių skaičius 

1000-iui 

prisirašiusių 

2019 

m. 

2020 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

2019 

m. 

2020 

m. 

Lėtinė išeminė širdies liga 32 14 17 6 15 8 0,49 0,21 

Ūmus miokardo infarktas - -   - - - - - - 

Širdies nepakankamumas 11 20 6 5 5 15 0,17 0,30 

Smegenų aterosklerozė 26 8 5 3 21 5 0,40 0,12 

Insultai 2 - 1 - 1 - 0,03 - 

Insulto padariniai 4 3 1 1 3 2 0,06 0,05 

Reumatas -  -  - - - - - - 

Kepenų cirozė 1 1  - 1 1 - 0,02 0,02 

Obliteruojanti apatinių 

galūnių aterosklerozė 
- - - - -  - - - 

Nefritai - - - - -  - - - 

Pirminė arterinė hipertenzija 9 26 7 11 2 15 0,14 0,39 

Onkologinės ligos 41 32 24 16 17 16 0,62 0,49 

Kitos ligos 15 26 3 12 12 14 0,23 0,39 

Iš viso 141 130 64 55 77 75 2,14 1,97 
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2020 m. bendras mirtingumas namuose pagal Poliklinikoje išduotus mirties liudijimus sumažėjo 

nuo 141 atvejo 2019 m. iki 130 atvejų 2020 m. Dažniausios mirties priežastys – onkologinės ligos (25 

%), pirminė arterinė hipertenzija (20 %) ir širdies nepakankamumas (15 %). 

 

2.14.2. Duomenys apie suaugusiųjų bendrą mirtingumą. 

 

Mirusiųjų absoliutus skaičius Mirusiųjų skaičius 1000-iui prisirašiusiųjų 

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

611 719 9,3 10,9 

 

 

Iš viso 2020 m. mirė 719 prie Poliklinikos prisirašiusių pacientų (vyresnių nei 18 m.), tai yra 18 

% daugiau, palyginti su 2019 m. 

 

2.14.3. Duomenys apie bendrą vaikų mirtingumą. 

 

Priežastys 

2019 m. 2020 m. 

Mirusiųjų abs. 

skaičius 

Mirusiųjų sk. 

1000 

prisirašiusiųjų 

Mirusiųjų abs. 

skaičius 

Mirusiųjų sk. 

1000 

prisirašiusiųjų 

Iš viso: 3 0,21 1 0,07 

Iš jų kūdikių iki 1 metų - - - - 

Dėl onkologinių susirgimų - - - - 

Dėl endokrinologinių susirgimų - - - - 

Dėl apsinuodijimų - - - - 

Dėl traumų 2 0,14 - - 

Dėl kitų susirgimų 1 0,07 1 0,07 

 

2020 m. mirė 1 vaikas, mirties priežastis – neįgalumas dėl cerebrinio paralyžiaus. Mirusių vaikų 

skaičius 1000-čiui prisirašiusiųjų – 0,07. 

 

2.15. Duomenys apie hospitalizaciją: 

 

2.15.1. Duomenys apie suaugusiųjų hospitalizaciją. 

 

Eil. 

Nr. 
Ligos 

Hospitalizuotų 

suaugusiųjų skaičius 

Hospitalizuotų 

suaugusiųjų skaičius 

1000-čiui gyventojų 

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

 Iš viso 3 245 2 715 49,33 41,15 

1. Kai kurios infekcinės ir parazitinės ligos 37 37 0,56 0,56 

2. Navikai 282 173 4,29 2,62 

3. Kraujo ir kraujodaros organų ligos 12 224 0,18 3,40 

4. 
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos 

ligos 
47 56 0,71 0,85 

5. Psichikos ir elgesio sutrikimai 740 527 11,25 7,99 
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6. Nervų sistemos ligos 131 75 1,99 1,14 

7. Akies ir jos priedinių organų ligos 209 193 3,18 2,93 

8. Ausies ir speninės ataugos ligos 37 19 0,56 0,29 

9. Kraujotakos sistemos ligos 452 216 6,87 3,27 

10. Kvėpavimo sistemos ligos 74 76 1,12 1,15 

11. Virškinimo sistemos ligos 334 229 5,08 3,47 

12. Odos ir poodžio ligos 56 53 0,85 0,80 

13. 
Jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų 

sistemos ligos 
128 123 1,95 1,86 

14. Urogenitalinės sistemos ligos 278 131 4,23 1,99 

15. 
Nėštumas, gimdymas ir pogimdym. 

laikotarpis  
226 193 3,44 2,93 

16. Tam tikros perinatalinio periodo ligos - 3 - 0,05 

17. 
Įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir 

chromosomų anomalijos 
- - - - 

18. 
Simptomai, pakitimai ir nenorm. klinik. bei 

labor. radiniai, neklasifikuojami kitur 
4 18 0,06 0,27 

19. 
Traumos, apsinuodijimai ir kiti išorinių 

priežasčių padariniai 
68 89 1,03 1,35 

20. Kitos 130 280 1,98 4,24 
*Duomenys koreguoti pagal ESPBI IS įrašus 

 

Hospitalizacijų skaičius 2020 m. sumažėjo 16 % (nuo 49,3 hospitalizuotų suaugusiųjų 1000-čiui 

gyventojų 2019 m. iki 41,2 – 2020 m.). Tiek 2019 m., tiek 2020 m. daugiausia suaugusiųjų hospitalizuota 

dėl psichikos ir elgesio sutrikimų (23 % visų hospitalizacijų 2019 m. ir 19 % visų hospitalizacijų 2020 

m.). 

Per praėjusius metus išaugo hospitalizacijų skaičius dėl kraujo ir kraujodaros organų ligų (212 

atvejais) ir dėl kitų priežasčių (150 atvejais). 2020 metais sumažėjo hospitalizacijų skaičius dėl psichikos 

ir elgesio sutrikimų (213 atvejais) ir dėl kraujotakos sistemos ligų (236 atvejais).  

2.15.2. Duomenys apie vaikų hospitalizaciją.  

 

Eil. 

Nr. 
Ligos 

Hospitalizuotų vaikų 

skaičius 

Hospitalizuotų vaikų 

skaičius 1000-čiui 

gyventojų 

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

 Iš viso 332 281 23,21 19,97 

1. Kai kurios infekcinės ir parazitinės ligos 18 23 1,26 1,63 

2. Navikai 4 10 0,28 0,71 

3. Kraujo ir kraujodaros organų ligos 4  - 0,28 -  

4. 
Endokrininės, mitybos ir medžiagų apykaitos 

ligos 
7 1 0,49 0,07 

5. Psichikos ir elgesio sutrikimai 94 75 6,57 5,33 

6. Nervų sistemos ligos 5 7 0,35 0,50 

7. Akies ir jos priedinių organų ligos 3 15 0,21 1,07 

8. Ausies ir speninės ataugos ligos 2  - 0,14  - 

9. Kraujotakos sistemos ligos 2 5 0,14 0,36 
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Eil. 

Nr. 
Ligos 

Hospitalizuotų vaikų 

skaičius 

Hospitalizuotų vaikų 

skaičius 1000-čiui 

gyventojų 

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

10. Kvėpavimo sistemos ligos 98 74 6,85 5,26 

11. Virškinimo sistemos ligos 27 25 1,89 1,78 

12. Odos ir poodžio ligos 7 1 0,49 0,07 

13. 
Jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų 

sistemos ligos 
7 6 0,49 0,43 

14. Urogenitalinės sistemos ligos 15 7 1,05 0,50 

15. Tam tikros perinatalinio periodo ligos  - 1  - 0,07 

16. 
Įgimtos formavimosi ydos, deformacijos ir 

chromosomų anomalijos 
13 11 0,91 0,78 

17. 
Simptomai, pakitimai ir nenorm. klinik. bei 

labor. radiniai, neklasifikuojami kitur 
9 3 0,63 0,21 

18. 
Traumos, apsinuodijimai ir kiti išorinių 

priežasčių padariniai 
12 9 0,84 0,64 

19. Kitos 5 8 0,35 0,57 

Hospitalizacijų skaičius 1000-čiui prisirašiusių vaikų 2020 m. sumažėjo 14 % (nuo 23,21 

hospitalizuotų vaikų 1000-čiui gyventojų 2019 m. iki 19,97-2020 m.). 

2020 m. (kaip ir 2019 m.) daugiausia vaikų hospitalizuota dėl kvėpavimo sistemos ligų (28 % visų 

hospitalizacijų) bei psichikos ir elgesio sutrikimų (29,5 % visų hospitalizacijų), tačiau dėl šių susirgimų 

2020 m. hospitalizuota mažiau vaikų: dėl psichikos ir elgesio sutrikimų sumažėjo hospitalizacijų skaičius 

19 atvejų, dėl kvėpavimo sistemos ligų – 24 atvejais. 

Per praėjusius metus nors nežymiai, bet didėjo vaikų hospitalizacijų skaičius dėl akies ir jos 

priedinių organų ligų, infekcinių ir parazitinių ligų bei navikinių ligų.  

 

2.16. Duomenys apie siuntimo ir klinikinės diagnozių nesutapimą, palyginant 2019 ir 2020 metus. 

Tikslaus siuntimų į stacionarą ir klinikinių diagnozių nesutapimo procento vertinimo atlikti nėra 

galimybės, nes nėra visapusiško atgalinio ryšio su stacionaru (dalies formų Nr. 027/a Poliklinika iš 

stacionaro negauna). Šio rodiklio vertinimai gali būti objektyvūs tik galutinai įdiegus elektroninę asmens 

ligos istoriją. 

 

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

biudžeto lėšų, vykdymas. 

Visų profilaktinių programų paslaugų 2020 m. buvo suteikta 20-30 % mažiau, palyginti su 2019 

m., kadangi šių paslaugų teikimas buvo ribojamas paskelbto šalyje karantino metu. 

Per praėjusius metus Poliklinikoje buvo sukurta bendra pacientų elektroninio informavimo apie 

prevencines programas platforma, buvo atliekamas nuolatinis pacientų elektroninio pašto atnaujinimo 

skatinimas Poliklinikos tinklalapyje, Facebook paskyroje, SMS žinutėmis. Sukurta elektroninė pašto 

dėžutė skirta pacientų užklausoms dėl prevencinių programų prevencines@poliklinika.lt.  

Pacientų patogumui buvo sukurtas „žaliasis koridorius“ priduoti tyrimus gavus elektroninį 

kvietimą dėl Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos ir Storosios žarnos vėžio ankstyvosios 

diagnostikos programų. Ištisus metus prevencinių programų informacinė sklaida aktualiomis temomis 

buvo skelbiama Poliklinikos tinklalapyje, Facebook paskyroje, Poliklinikos ekranuose.  
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2.17.1. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio paslaugos. 

 

Eil. 

Paslaugos pavadinimas 

Suteiktų paslaugų skaičius 

Nr. 2019 m. 2020 m. 

 Abs. sk. % Abs. sk. % 

1. 
Informavimas dėl krūties piktybinių navikų 

profilaktikos* 
3 939 63,43 2 538 42,22 

2. Atlikta mamogramų* 4 701 75,70 2 893 48,12 

3. 
Rasta patologija iš viso** 
Iš jos: 

595 12,66 629 21,74 

3.1. 
Gerybiniai pokyčiai*** (mamogramų vertinimo 

paslauga (BI-RADS II)) 
562 94,45 574 91,26 

3.2 
Galimi gerybiniai pokyčiai***( mamogramų 

vertinimo paslauga (BI-RADS III))  
16 2,69 39 6,20 

3.3. 
Galimi piktybiniai pokyčiai***(mamogramų 

vertinimo paslauga (BI-RADS IV)) 
10 1,68 8 1,27 

3.4. 
Piktybiniai pokyčiai***(mamogramų vertinimo 

paslauga (BI-RADS V)) 
7 1,18 8 1,27 

Duomenys procentine išraiška apskaičiuojami: 

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

**nuo moterų, kurioms teikta paslauga, skaičiaus; 

***nuo rastos patologijos skaičiaus. 

2020 m. apie galimybę dalyvauti krūties piktybinių navikų profilaktikos programoje informuotos 

2 537 moterys, tai sudarė 42,22 % per ataskaitinį laikotarpį programoje galinčių dalyvauti moterų 

skaičiaus (n=6 012). Mamografinių tyrimų sumažėjimą lėmė ne tik karantino ribojimai, bet ir laikinai 

apribotas šių paslaugų teikimas keičiant naują skaitmeninį mamografą.  

Per praėjusius metus 2 893 moterims atliktos mamogramos, vidutiniškai per darbo dieną 11 

mamogramų. Iš atliktų mamogramų 22 % atvejų moterims nustatyta patologija (beveik 2 kartus dažniau, 

palyginti su 2019 m.), iš kurių gerybiniai ir galimai gerybiniai pokyčiai – 97 % (613 atvejų) toliau tiriami 

ir stebimi Poliklinikoje, o moterys, kurioms nustatyti piktybiniai ir galimai piktybiniai pokyčiai 

mamogramose – 3 % (16 atvejų), siunčiamos krūtų ligų specialisto konsultacijai ir detalesniam ištyrimui. 

Per 2020 m. iš 8 BIRADS-IV atvejų – 3 (38 %) moterims patvirtinta krūties vėžio diagnozė, iš 8 

BIRADS-V atvejų – 7 (88 %) moterims patvirtinta krūties Ca diagnozė. 

 

2.17.2. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos vykdymo ataskaita. 

 

 

Eil. 
Paslaugos pavadinimas 

Suteiktų paslaugų skaičius 

Nr. 2019 m. 2020 m. 

 Abs. sk. % Abs. sk. % 

1. Informavimo paslauga* 5 886 92,87 8 671 139,88 

2. 
Citologinio tepinėlio paėmimo ir ištyrimo 

paslauga* 
3 861 60,92 3 298 53,20 

3. Rasta patologija iš viso** 217 5,62 248 7,52 
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 Iš jos:     

3.1. I-II stadijos onkologiniai susirgimai*** 1 0,46 2 0,81 

3.2. 0 stadijos onkologiniai susirgimai *** 47 21,66 20 8,10 

Duomenys procentine išraiška apskaičiuojami: 

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

**nuo moterų, kurioms teikta paslauga, skaičiaus; 

***nuo rastos patologijos skaičiaus. 

 

2020 m. apie galimybę dalyvauti gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos programoje 

informuota 8 671 moteris, tai sudarė 140 % nuo moterų, per ataskaitinį laikotarpį galinčių dalyvauti 

programoje skaičiaus (n=6 199), iš jų 5 986 moterys (69 % visų informuotų) buvo pakviestos dalyvauti 

programoje asmeniniu elektroniniu kvietimu. Citologinio tepinėlio paėmimo ir ištyrimo paslauga atlikta 

53 % moterų, galinčių per ataskaitinį laikotarpį dalyvauti programoje (kas trečiai informuotai moteriai). 

Paėmus ir ištyrus citologinius tepinėlius, 248 atvejais (7,5 % moterų) rasta patologija, iš jų – 2 

atvejais (0,8 %) nustatytas I–II stadijos gimdos kaklelio vėžys, ir 20 atvejų (8,1 %) – 0 stadija, arba Ca 

in situ (2019 m. – 47 atvejai). 

 

2.17.3. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa. 

 

Eil. 

Paslaugos pavadinimas 

Suteiktų paslaugų skaičius 

Nr. 2019 m. 2020 m. 

 Abs. sk. % Abs. sk. % 

1. Informavimo paslauga* 1 857 21,78 1 218 14,58 

2. 
Nustatyto prostatos specifinio antigeno (PSA) 

kiekis yra mažesnis kaip 3 ng/ml** 
1 581 85,14 1 007 82,68 

3. 
Nustatyto prostatos specifinio antigeno (PSA) 

kiekis yra 3 ng/ml ir didesnis** 
276 14,86 211 17,32 

4. Urologo konsultacijos su biopsija** - - - - 

5. 
Rasta patologija iš viso** 

21 7,61 12 5,69 
Iš jos: 

5.1. Onkologiniai susirgimai*** 8 38,10 2 16,67 
Duomenys procentine išraiška apskaičiuojami: 

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

**nuo vyrų, kuriems teikta paslauga, skaičiaus; 

***nuo rastos patologijos skaičiaus. 

 

2020 m. apie galimybę dalyvauti priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programoje 

informuoti 1 218 prie Poliklinikos prisirašiusių vyrų, o tai sudarė 14,6 % nuo vyrų, kuriems pagal amžių 

galėtų būti suteikta paslauga, skaičiaus (n=8 355). Atliktų paslaugų sumažėjimas stebimas ne tik dėl 

karantino ribojimų, bet ir dėl 2017 m. naujai patvirtintų programos vykdymo kriterijų (programa 

atliekama nuo vieno karto per dvejus metus iki vieno karto per penkerius metus, priklausomai nuo 

prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatyto kiekio). 

Ataskaitiniais metais 12 atvejų (6 % vyrų) rasta patologija, iš jų – 2 atvejais (17 %) – nustatyti 

onkologiniai susirgimai. 
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2.17.4. Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos 

programa. 

 

Eil. 

Paslaugos pavadinimas 

Suteiktų paslaugų skaičius 

Nr. 2019 m. 2020 m. 

 Abs. sk. % Abs. sk. % 

1. 
Informavimas apie didelę širdies ir 

kraujagyslių ligų tikimybę* 
7 751 51,36 5 340 35,80 

Duomenys procentine išraiška apskaičiuojami: 

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

 

2020 m. apie galimybę dalyvauti asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos 

grupei, atrankos ir prevencijos programoje informuoti 5 340 asmenų, o tai sudarė 35,8 % nuo asmenų, 

kuriems pagal amžių galėtų būti suteikta paslauga, skaičiaus (n=14 916). 

 

2.17.5. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa. 

 

Eil. 

Paslaugos pavadinimas 

Suteiktų paslaugų skaičius 

Nr. 2019 m. 2020 m. 

 Abs. sk. % Abs. sk. % 

1. Informavimo paslauga* 7 874 64,15 5 137 41,93 

2. Nustatytas neigiamas (-) iFOBT** 7 416 94,18 4 759 92,64 

3. Nustatytas teigiamas (+) iFOBT** 458 5,82 378 7,36 

4. 

Gydytojo specialisto konsultacija su 

kolonoskopija ir, jei reikia, biopsijos 

medžiagos paėmimu** 

291 3,70 176 3,43 

5. 
Rasta patologija iš viso** 

74 0,94 86 1,67 
Iš jos: 

5.1 Be navikinės patologijos*** 65 87,84 58 67,44 

5.2. Polipai*** 8 10,81 24 27,91 

5.3. Onkologiniai susirgimai*** 1 1,35 4 4,65 
Duomenys procentine išraiška apskaičiuojami: 

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

**nuo pacientų, kuriems teikta paslauga, skaičiaus; 

***nuo rastos patologijos skaičiaus. 

 

2020 m. apie galimybę dalyvauti storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programoje 

informuoti 5 137 prie Poliklinikos prisirašę pacientai, o tai sudarė 42 % pacientų, galinčių per ataskaitinį 

laikotarpį dalyvauti programoje skaičiaus (n=12 251). 93 % dalyvavusių asmenų buvo nustatytas 

neigiamas (-) iFOBT, 7 % dalyvavusiųjų – teigiamas (+) iFOBT. 

Ataskaitiniu laikotarpiu 176 pacientai (3 % nuo ištirtų pacientų) nusiųsti gydytojo specialisto 

konsultacijai su kolonoskopija, iš jų: onkologiniai susirgimai diagnozuoti 4 pacientams (2019 m. – 1). 
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2.17.6. Vaikų ėduonies profilaktikos programa. 

 

Metai 

Vaikų, kuriems 

suteikta paslauga, 

skaičius 

Panaudota 

lėšų, Eur 

Vaikų skaičius 

Padengtas 

1 dantis 

Padengti 

2 dantys 

Padengti 

3 dantys 

Padengti 

4 dantys 

2019 m. 1 077 17 629,37 186 362 230 511 

2020 m. 355 5 691,49 45 114 66 205 

 

Per praėjusius metus pagal vaikų ėduonies profilaktikos programą paslaugos suteiktos tik 355 

vaikams, t. y. 3 kartus mažiau, palyginti su 2019 m. Tai lėmė ne tik odontologinių paslaugų ribojimas 

karantino metu dėl epidemiologinio saugumo reikalavimų, bet ir mažesnis darbo vietų skaičius dėl 

vykdomo Odontologijos skyriaus remonto. 

 

2.18. Infekcijų kontrolės tarnybos veiklos analizė. 

 

Infekcijų kontrolės tarnybos (toliau – Tarnyba) darbas organizuojamas vadovaujantis Lietuvos 

higienos norma HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“, Lietuvos 

Respublikos SAM įsakymu „Dėl hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros ir valdymo“, VšĮ 

Šeškinės poliklinikos nuostatais, Tarnybos nuostatais, Poliklinikos vidaus tvarkos taisyklėmis bei 

Tarnybos darbo organizavimo procedūra, kuri kiekvienais metais atnaujinama.  

Tarnybos etatų struktūrą sudaro:  

• Vadovas – 0,25 etato; 

• Infekcijų kontrolės specialistas – 0,75 etato; 

• Infekcijų kontrolės gydytojo padėjėjas – 1 etatas; 

• Medicinos autoklavų aparatininkas – 3 etatai.  

Tarnyba administruoja centralizuotos sterilizacinės darbą, pacientų izoliavimo kabineto darbą ir 

medicininių atliekų tvarkymą. Taip pat koordinuoja Lytinės ir reprodukcinės sveikatos kabineto veiklą 

bei tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų kabineto (DOTS) veiklą. Tarnyba atsakinga už 

imunoprofilaktikos organizavimą – inicijuoja ir organizuoja darbuotojų skiepijimą nuo užkrečiamų ligų.  

Tarnybos veiklą kaip ir visos Poliklinikos veiklą 2020 metais pakoregavo COVID-19 situacija 

Lietuvoje ir pasaulyje. Dėmesys ir pajėgos buvo skirtos užtikrinti darbą Poliklinikoje, apsaugoti 

darbuotojų ir pacientų sveikatą bei sukurti saugią aplinką Ekstremalios situacijos ir karantino metu.  

 

2.18.1. Planiniai Tarnybos patikrinimai. 

 

Per praėjusius metus atlikti 23 planiniai Poliklinikos skyrių patikrinimai. Dažniausiai nustatyti 

pažeidimai:  

• rankų higienos reikalavimų nesilaikymas;  

• netinkamai atliekama rankų antiseptika;  

• netinkamas asmeninių apsaugos priemonių (toliau – AAP) dėvėjimas; 

darbo aplinkos higienos nesilaikymas.  
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2.18.2. Darbuotojų mokymai. 

 

Per 2020 metus Tarnyba organizavo 11 mokymų, skirtų: slaugytojų padėjėjams, valymo firmos 

UAB „AINAVA“ darbuotojams, „Slauga į namus“ poskyrio darbuotojams. Nuo 2020 m. kovo 16 d., 

paskelbus Lietuvoje ekstremalią situaciją dėl COVID-19 ligos, Tarnyba organizavo individualius 

slaugytojų padėjėjų mokymus dėl tinkamo ir teisingo AAP naudojimo atliekant patalpų, kuriose galimai 

lankėsi COVID-19 liga sergantys asmenys, valymą ir dezinfekciją.  

 

2.18.3. Epidemiologinės apžvalgos. 

 

• Epidemiologinis tyrimas ,,Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos sveikatos priežiūros darbuotojų 

požiūris į vakcinaciją“. Parengta tyrimo duomenų analizė ir informacininis tyrimo rezultatų 

pristatymo filmukas. Duomenys pateikti Poliklinikos administracijai, skyrių vedėjams ir vyr. 

slaugytojams. 

• 2020-06-23 atlikta darbuotojų anoniminė apklausa dėl COVID-19 ligos prevencijos priemonių 

įgyvendinimo. Rezultatai pateikti informacinio filmuko formatu, kuris buvo išsiųstas skyrių 

atstovams bei paskelbtas Poliklinikos intranete. 

• Atlikta ir apibendrinta Poliklinikos darbuotojų, kuriems laboratoriniais tyrimais patvirtinta COVID-

19 infekcija, atvejų epidemiologinė diagnostika. 

• Siekiant nustatyti norinčiųjų skiepytis nuo COVID-19 ligos darbuotojų ir pacientų dalį, atlikta 

darbuotojų ir pacientų apklausa. Duomenys pateikti Poliklinikos administracijai. 

 

2.18.4. Procedūros, darbo tvarkos, planai ir pan.: 

 

• VšĮ Šeškinės poliklinikos 2020 m. vasario 27 d. įsakymas Nr. 1R-68-(1.5) ,,Dėl pasirengimo galimam 

užsikrėtimo virusu COVID-19 atvejui epidemiologinės priežiūros, profilaktikos ir kontrolės 

priemonių plano patvirtinimo“; 

• VšĮ Šeškinės poliklinikos 2020 m. liepos 7 d. įsakymas Nr. 1R-169-(1.5) „Dėl viešosios įstaigos 

Šeškinės poliklinikos darbuotojų profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronavirusinės 

infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo“ (atnaujinta 2020 m. lapkričio 13 d. Nr. 1R-272-(1.5), 2020 

m. gruodžio 16 d. Nr. 1R-312-(1.5); 

• VšĮ Šeškinės poliklinikos 2020 m. rugsėjo 9 d. įsakymas Nr. 1R-218-(1.5) „Dėl viešosios įstaigos 

Šeškinės poliklinikos darbuotojų darbo vietoms būtinų sąlygų siekiant išvengti COVID-19 ligos 

(koronavirusinės infekcijos)“; 

• VšĮ Šeškinės poliklinikos 2020 m. spalio 28 d. įsakymas Nr. 1R-249-(1.5) „Viešosios įstaigos 

Šeškinės poliklinikos darbuotojų profilaktinių tyrimų dėl COVID-19 ligos (koronavirusinės 

infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo papildymo“ (atnaujinta 2020 m. gruodžio 11 d. Nr. 1R-303-

(1.5)); 

• VšĮ Šeškinės poliklinikos 2020 m. spalio 22 d. įsakymas Nr. 1R-241-(1.5) „Dėl viešosios įstaigos 

Šeškinės poliklinikos pacientų izoliacijos, diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

(atnaujinta 2020 m. lapkričio 25 d. Nr. 1R-281-(1.5), 2020 m. gruodžio 16 d. Nr. 1R-313-(1.5)); 

• VšĮ Šeškinės poliklinikos 2020 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-317-(1.5) „Dėl viešosios įstaigos 

Šeškinės poliklinikos pacientų ir darbuotojų izoliacijos tvarkos aprašo pakeitimo"; 

• Kiti įsakymai, susiję su COVID-19 ligos situacija (2020 m. kovo 16 d. Nr. 1R-83-(1.5), 2020 m. kovo 

19 d. Nr. 1R-85-(1.5), 2020 m. kovo 25 d. Nr. 1R-88-(1.5), 2020 m. kovo 25 d. Nr. 1R-89-(1.5), 2020 

m. kovo 27 d. Nr. 1R-96-(1.5), 2020 m. birželio 17 d. Nr. 1R-161-(1.5), 2020 m. gegužės 14 d. Nr. 

1R-129-(1.5), 2020 m. balandžio 14 d. Nr. 1R-115-(1.5) ir kt.); 
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• Atnaujintos ir pateiktos derinimui darbo tvarkos: „Medicinos prietaisų ir aplinkos objektų valymas ir 

dezinfekcija“, „Medicinos gaminių plovimas, dezinfekavimas, sterilizavimas. Sterilizavimo 

kontrolė“.  

 

2.18.5. Darbuotojų skiepijimai darbdavio lėšomis. 

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos SAM 2004 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. V716 „Dėl 

Darbuotojų, kurie skiepijami darbdavio lėšomis, profesijų ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, 

Nr. 1555664) ir Poliklinikos 2019 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 1R-227-(1.5) „Dėl Darbuotojų, kurie 

skiepijami darbdavio lėšomis, profesijų ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ darbuotojai turi galimybę 

darbdavio lėšomis pasiskiepyti nuo septynių infekcijų. Prieš skiepijantis nuo tymų, darbdavio lėšomis, 

atliekamas tymų IgG Ak imuniteto lygio nustatymas. Žemiau pateiktoje lentelėje nurodyti duomenys 

apie Poliklinikos darbuotojų imuniteto būklę.  

Per praėjusius metus Tarnyba aktyviai bendradarbiavo organizuojant Poliklinikos darbuotojų 

ištyrimą profilaktiniu tikslu dėl COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) molekuliniu PGR metodu, 

greitaisiais SARS-CoV-2 antigeno ir/ar antikūnų (SARS-CoV-2 IgM/IgG) testais. 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas/ 

plitimas 

Imuniteto 

lygio tyrimas 

Persirgus 

susidaro 

ilgalaikis 

imunitetas 

Po 

vakcinacijos 

susidaro 

ilgalaikis 

imunitetas 

Revakcinacija 

VšĮ Šeškinės poliklinikos darbuotojų 

imuniteto lygis 

2019 m. 
(iš viso 570 darbuotojų, 

2020.01.02 duomenimis) 

2020 m. 
(iš viso 530 darbuotojų,, 

2021.01.28 duomenimis) 

1. 

Gripas / su 

lašeliais, 

kontakto 

metu) 

- - - + 

Darbdavio lėšomis 

paskiepyti 232 /  40%  

darbuotojų  

 (2019-2020 m. gripo 

sezono metu 3,3 karto 

daugiau paskiepyta 

darbuotojų nei 2018-

2019 m.)  

Darbdavio lėšomis 

paskiepyti 257 / 

48,5% darbuotojai  

2. 

Tymai / su 

dalelėmis, 

kontakto metu 

Ig Ak 

nustatymas 
+ +/- 

Jei atlikus IgG 

titras < 600 

tuomet 

reikalinga 

revakcinacija 

Iš viso atlikta 305 

tyrimų 

paskiepyta 161 

darbuotojas (79- 

darbdavio lėšomis, 48-

savo lėšomis arba 

kitoje darbovietėje, 

34-paskiepyti kaip 

kontaktiniai asmenys) 

Apsauginį imunitetą 

turi 84 % (n=477) 

darbuotojai 

Paskiepytų / 

persirgusių  390 / 

73,6% darbuotojų 

Darbdavio lėšomis 

paskiepyta 13 

darbuotojų 

3. 

Epideminis 

parotitas / su 

lašeliais 

- + + - 
Paskiepyti / persirgę 

290 / 51% darbuotojų 

Paskiepyti / 

persirgę  253 / 

47,7% darbuotojai 

Darbdavio lėšomis 

paskiepyta 13 

darbuotojų 

4. 
Raudonukė / 

su lašeliais 
- + + - 

Paskiepyti / persirgę 

286 / 50,2% 

darbuotojų 

Paskiepyti / 

persirgę  249 / 47% 

darbuotojai 

Darbdavio lėšomis 

paskiepyta 13 

darbuotojų 

5. 

Difterija /su 

lašeliais, 

kontakto metu 

- - - - 
Paskiepyti / persirgę 

98 / 17,2% darbuotojų 

Paskiepyti / 

persirgę  87 / 

16,4% darbuotojai  
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6. 
Hepatitas B / 

kontakto metu 

HBs Ak 

nustatymas 

(darbdavio 

lėšomis 

tyrimas 

neatliekamas) 

+ - 

Reikalinga 

revakcinacija 

kas 15 – 20 

metų 

Paskiepyti / persirgę 

153 / 34% medicinos 

darbuotojų 

Paskiepyti / 

persirgę  152 / 

28,7% darbuotojai 

Darbdavio lėšomis 

paskiepyti 3 

darbuotojai 

7. 

Vėjaraupiai / 

su dalelėmis, 

kontakto metu 

- + + - 

Paskiepyti / persirgę. 

322 / 56,5% 

darbuotojų 

Paskiepyti / 

persirgę 263 / 

49,6% darbuotojai  

 

 

2.18.6. Informacinė medžiaga. 

 

Informacija (t. y. Tarnybos parengti straipsniai, filmukai, kt.) viešinama Poliklinikos interneto 

puslapyje, „Facebook“ paskyroje, Poliklinikos ekranuose ir stenduose, Jaunimo sveikatos tinkle 

(http://www.sveikatostinklas.lt/). Dalomoji medžiaga (pvz., lankstinukai) išdalinta pacientams bei 

medicinos darbuotojams.  

Prevenciniai veiksmai dėl koronavirusinės infekcijos; AAP užsidėjimo, nusiėmimo algoritmai; 

AAP apsirengimo ir nusirengimo tvarka ir kt. skelbiami Poliklinikos intranete, skirtame darbuotojams. 

 

2.18.7. Medicininių atliekų tvarkymas. 

 

Susidariusios medicininės atliekos pagal rašytinės formos sutartį (UAB ,,AV investicija“, 2019 m. 

rugsėjo 19 d. sutarties Nr. 7VP-64/2991) perduodamos tvarkytojui. Medicininių atliekų apskaita 

vykdoma elektroniniu būdu, naudojantis ,,Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine 

sistema“ (GPAIS), pildomas atliekų susidarymo apskaitos žurnalas. 2020 m. tvarkytojui perduoti 7 kg 

farmacinių atliekų. Susidariusių medicininių atliekų kiekiai pateikti lentelėje. 

 

 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Medicininių atliekų kiekiai (t) 10,064 10,958 11,816 

 

2.18.8. Centralizuota sterilizacinė. 

 

Dezinfekcijos ir sterilizacijos ciklų skaičius išlieka didelis. Lentelėje pateikti duomenys, 

apibūdinantys įrangos naudojimo intensyvumą (ciklų skaičius). 

 

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas 

Rodiklio reikšmė, vnt. 

2018 m. 2019 m. 2020 m. 

1. Sterilizacijos ciklai 4 507 3 276 2 268 

2. 
Medicinos priemonių plovimas 

ir dezinfekcija, ciklų skaičius 
3 797 3 150 2 108 

3. Sterilizuotų paketų skaičius 244 648 213 508 148 872 
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Tarnyba 2020 m. parengė techninę specifikaciją „Dezinfekcijos ir sterilizacijos priemonės“ ir 

inicijavo dezinfekcijos ir sterilizacijos priemonių pirkimą.  

Per praėjusius metus Tarnyba inicijavo inovatyvių priemonių pirkimą, siekiant išvengti ir suvaldyti 

COVID-19 ligos atvejų protrūkį Poliklinikoje, įsigyta: rūko dezinfekcinė sistema „DEZIFOG“; uždaro 

tipo recirkuliatorius „Dezar – 4“; dezinfekuojantys kilimėliai „SULUBER“; termovizoriai, sensoriniai 

mobilūs rankų dezinfektantai. Inicijuotas Centralizuotos sterilizacinės plovimo mašinos pirkimas. 

 

2.18.9. Lytinės ir reprodukcinės sveikatos kabinetas.  

 

Kabineto paslaugos teikiamos 14–29 m. amžiaus jaunimui, nepriklausomai nuo to, ar asmuo yra 

prisirašęs prie Poliklinikos. Informacija apie suteiktas paslaugas pateikta lentelėje. 

 

Paslaugos pavadinimas Suteiktų paslaugų skaičius 

 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Tiesioginės konsultacijos 342 837 518 

Netiesioginės konsultacijos internetu /el. paštu  36 43 212 

Paskaitos ugdymo įstaigose / dalyvių skaičius 118 72 / 2017 - 

Informacinė mokomoji medžiaga, skrajutės ir kt. 52 20 21 

Renginiai, seminarai  4 3 - 

Nemokamai dalinamos nemedikamentinės 

kontracepcijos priemonės / nėštumo testai vnt. 

2 295 6 000   2 800  

- 72 51 

ŽIV greitieji testai / sifilio greitieji testai - 160 / 29 109 / 18 

Kūno masės sudėties analizės tyrimas - 370 203 

Tyrimai (apklausos, situacijos analizės ir kt.) - 3 3 

Jaunimui palankių sveikatos priežiūros paslaugų 

viešinimas kitų įstaigų organizuojamuose 

renginiuose  (konferencijose skaityti pranešimai, 

reportažai laidose ir kt.) 

- 5 1 

 

Lietuvoje paskelbus ekstremalią situaciją dėl COVID-19 ligos, Lytinės ir reprodukcinės sveikatos  

kabinete paslaugų teikimas buvo organizuotas nuotoliniu būdu. Tiesioginio kontakto su pacientais 

paslaugos buvo teikiamos nuo 2020 m. sausio 1 d. iki kovo 16 d. ir nuo 2020 m. birželio 17 d. iki lapkričio 

7 d. Karantino laikotarpiu sveikatos priežiūros paslaugos buvo teikiamos nuotoliniu būdu, tačiau 

visuomenės sveikatos specialistas, atlikęs rizikos vertinimą, sprendė klausimą dėl tiesioginio kontakto 

paslaugos suteikimo pacientui, užtikrinant infekcijų kontrolės reikalavimus. Siekiant išvengti COVID-

19 ligos atvejų tarp darbuotojų ir pacientų, 2020 m. nebuvo organizuojami planuoti tiesioginio kontakto 

renginiai Poliklinikoje bei užsiėmimai Vilniaus miesto ugdymo įstaigose. 

 

2.18.10. Tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso paslaugų kabinetas (DOTS). 

 

DOTS kabinete teikiamos paslaugos tuberkulioze sergantiems pacientams, kuriems tęsiamas 

ambulatorinis gydymas po stacionarinio gydymo. 2018 metais ambulatorinis gydymas tęstas 8 
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pacientams, 2019 metais – 11 pacientų, iš jų 6 sėkmingai baigė gydymą, o 2020 metais – 11 pacientų, iš 

jų 10 sėkmingai baigė gydymą. 

Parengtas ir pateiktas derinimui Poliklinikos įsakymo projektas „Dėl tiesiogiai trumpo gydymo 

kurso paslaugų teikimo viešojoje įstaigoje Šeškinės poliklinikoje“. 

 

2.19. Slaugos personalo darbo analizė. 

 

Saugias slaugos paslaugas Poliklinikoje laiku ir kokybiškai teikia bei gydytojų paskirtas 

gydomąsias procedūras atlieka 125 slaugytojai, iš jų: 46 bendruomenės slaugytojai, 63 bendrosios 

praktikos slaugytojai, 6 psichikos sveikatos slaugytojai, 8 fizinės medicinos slaugytojai ir 2 slaugytojai 

diabetologai. 

Slaugos paslaugas pacientų namuose teikia bendruomenės ir/ar bendrosios praktikos slaugytojai 

arba psichikos sveikatos slaugytojai bendradarbiaudami su kitais asmens sveikatos priežiūros 

specialistais. Paslaugos teikiamos pacientų namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų prieinamumą, 

tęstinumą, tenkinant paciento slaugos poreikius namų sąlygomis, skatinant paciento rūpinimąsi savimi ir 

gerinant jo gyvenimo kokybę.  

Apibendrinant poliklinikos slaugytojų 2020 m. darbo rezultatus, būtina pažymėti, kad nepaisant 

sumažėjusio jų bendro paslaugų, ypač teikiamų komandoje su gydytoju specialistu, skaičiaus, slaugytojų 

indėlis praėjusiais metais buvo nukreiptas į naujų paslaugų, susijusių su COVID-19 teikimu tiek 

poliklinikoje, tiek už jos ribų. 

Prasidėjus pandemijai ir Vilniuje įsteigus mobiliuosius patikros punktus, visus metus kiekvieną dieną 

juose paslaugas teikė (ir tebeteikia) 12 poliklinikos slaugytojų. Buvome vieni pirmųjų, kurių slaugytojai 

vyko atlikti PGR tyrimų į Vilniaus oro uostą. Vieni pirmųjų, atsižvelgdami į Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro rekomendacijas, ėmėme profilaktiškai tirti savo darbuotojus PGR metodu. Čia 

poliklinikos slaugytojai taip pat įnešė reikšmingą indėlį: šį darbą nuolat atliko 4 slaugytojai – 

savarankiškai ir komandoje su gydytoju. Poliklinikoje įkurtame Karščiavimo kabinete visus metus dirbo 

3 slaugytojai, pas pacientus į namus vykstančioje mobiliojoje komandoje – 1 slaugytojas.  

Svariai ir laiku prie pandemijos suvaldymo poliklinikos slaugytojai prisidėjo ir atsiliepdami į Vilniaus 

miesto klinikinės ligoninės (VMKL) prašymą pagelbėti, gydant ir prižiūrint sunkiai COVID-19 liga 

sergančius ligonius. 9 poliklinikos darbuotojai (gydytojai, slaugytojai ir slaugytojų padėjėjai) dirbo 

pirmose kovos su koronavirusu gretose.  

Planuojant vakcinaciją nuo COVID-19 ligos, buvo surengti mokymai „Skiepijimo pagrindai“ (20 val.) – 

juos išklausė ir baigimo sertifikatus gavo 24 poliklinikos bendrosios praktikos slaugytojai. Šiuo metu 

savo žinias ir patirtį jie pritaiko poliklinikos darbuotojus bei pacientus, skiepijant nuo šios sunkios 

infekcijos. 

 

2.19.1. Šeimos medicinos skyriai. 

 

Pirmame ir antrame Šeimos medicinos skyriuose 56 slaugytojai, dirbantys su šeimos gydytojais, 

teikia paslaugas vaikams nuo gimimo iki 18 metų amžiaus ir suaugusiems pacientams Poliklinikoje ir jų 

namuose. Slaugytojai pagal savo kompetenciją konsultuoja pacientus ir jų šeimos narius, dalyvauja 

vykdant bendruomenės sveikatos ugdymą ir mokymą.  

2020 m. pacientų, turinčių nustatytą specialųjį nuolatinės slaugos poreikį (SP-1) buvo 187 ir 81 

pacientas, turintis nustatytą specialųjį nuolatinės priežiūros poreikį (SP-2). Nuo 2020 m. lapkričio 9 d. 

Poliklinika pasirašė sutartį su VšĮ Centro poliklinika dėl paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimo šiems 

pacientams, o nuo š. m. rugsėjo 30 d. Poliklinika pasirašė sutartį su Vilniaus miesto socialinės paramos 

centru dėl Socialinių paslaugų poreikio vertinimo ir teikimo minėtiems pacientams.  
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2020 m. gruodžio 31 d. sudarėme mobilios slaugos komandą, kuri nuo 2021 m. sausio mėn. visos 

Poliklinikos mastu pradėjo teikti ambulatorines slaugos paslaugas minėtiems pacientams jų namuose. 

 

Slaugytojų suteiktos skatinamosios paslaugos pateiktos lentelėje. 

Kodas Paslaugos  pavadinimas 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

1994 Slaugytojo vizitas pas naujagimį mieste 108 60 72 

1996 Slaugytojo vizitas pas 1-6 mėn. vaiką 319 258 204 

1997 Slaugytojo vizitas pas 6-12 mėn. vaiką 162 112 93 

1998 Slaugytojo vizitas į namus (mieste) pas neįgalųjį 1 1 0 

2000 Vaikų imunoprofilaktika 2 131 1 567 1 461 

2001 Moksleivio paruošimas mokyklai: slaugytojo paslaugos 3 156 2 957 2 567 

2002 Slaugytojo procedūros namuose: kraujo paėmimas mieste 240 195 150 

2004 Slaugytojo procedūros namuose: pragulų priežiūra mieste 2 5 0 

2006 Slaugytojo procedūros namuose: lašinės infuzijos mieste 16 14 17 

3483 Slaugos procedūros (gydytojui paskyrus) 444 388 326 

3484 Opų, pragulų ir žaizdų priežiūra (gydytojui paskyrus) 22 58 600 

3485 Savarankiškos slaugytojo paslaugos 4 903 10 532 11 988 

3486 Gleivių išsiurbimo paslauga 0 12 0 

3447 DOTS kabineto slaugytojo paslaugos (bendrosios praktikos) 371 1 070 0 

3448 DOTS kabineto slaugytojo paslaugos (bendruomenės) 199 635 0 

3451 Asmenų, priskirtų rizikos grupei, skiepijimas gripo vakcina 1 064 2 551 2 186 

 Iš viso: 13 138 20 403 19 664 

Per praėjusius metus bendras suteiktų skatinamųjų slaugos paslaugų kiekis sumažėjo 3,62 %, 

palyginti su 2019 m. Palyginus su 2019 m. stebimas 17,5 % ambulatorinių slaugos paslaugų paciento 

namuose padidėjimas ir net 10 kartų daugiau suteikta paslaugų dėl opų, pragulų ir žaizdų priežiūros.  

 

2.19.2. Vaikų sveikatos priežiūros skyrius. 

 

Vaikų sveikatos priežiūros skyriuje 16 slaugytojų teikia paslaugas 10 906 vaikams, 

prisirašiusiems prie Poliklinikos vaikų ligų gydytojų, nuo gimimo iki 18 metų amžiaus Poliklinikoje ir 

jų namuose. 

Slaugytojų suteiktos paslaugos pateiktos lentelėje. 

Paslaugos pavadinimas 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Antropometriniai matavimai    15 646 11 736 9 423 

Regos aštrumo nustatymas  4 265 5 823 4 501 

AKS matavimas  5 933 6 793 5 296 

Kūno temperatūros matavimas 9 905 11 954 7 751 

Sveikatos mokymas ir ugdymas 15 751 18 216 11 248 

Klausos nustatymas  3 815 6 020 4 457 

Asmens higienos įvertinimas 11 305 14 054 8 930 

Pulso skaičiavimas 880 693 1 912 

Iš viso: 95 983 107 887 69 484 
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2020 m. atliktų procedūrų skaičius, palyginti su 2019 m., sumažėjo 38 403 paslaugomis (35,6 %), 

dėl tiesioginio kontakto konsultacijų ribojimo karantino ir ekstremalios situacijos metu. 

Slaugytojų suteiktos skatinamosios paslaugos pateiktos lentelėje. 

 

Kodas Paslaugos pavadinimas 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

1994  Slaugytojo vizitas pas naujagimį mieste 1 429 1 720 834 

1995 Slaugytojo vizitas pas naujagimį kaime 30 65 39 

1996  Slaugytojo vizitas pas 1-6 mėn. vaiką 2 683 2 816 2 229 

1997  Slaugytojo vizitas pas 6-12 mėn. vaiką 966 913 811 

2000  Vaikų imunoprofilaktika: slaugytojo paslaugos 5 527 9729 9 680 

2001 Moksleivių paruošimas mokyklai: slaugytojo paslaugos 9 926 9 750 8 195 

3485 Savarankiškos slaugytojo paslaugos 41 138 110 

3486 Gleivių išsiurbimo paslauga 40 32 35  

Iš viso: 20 561 25 163 21 933 

2020 m. skatinamųjų slaugos paslaugų suteikta 3 230 (13 %) mažiau, palyginti su 2019 m., dėl 

tiesioginio kontakto konsultacijų ir sveikatos priežiūros paslaugų ribojimo karantino metu. 

 

Skiepijimų kabineto paslaugos pateiktos lentelėje. 

Paslaugos pavadinimas 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Atlikta skiepų vaikams iki 18 metų amžiaus 12 726 16 768 14 072 

Atlikta skiepų suaugusiems  3 952 8 196 3 520 

Tuberkulino mėginys  736 769 659 

Iš viso: 17 414 24 964 18 145 

 

Skiepijimų apimtys 2020 m., palyginti su 2019 m., sumažėjo 6 819 atvejų (27,4 %), dėl to, kad 

sezoniniai skiepai suaugusiems buvo atliekami Šeimos medicinos skyriuose dėl sugriežtinto 

epidemiologinio režimo karantino metu.  

 

2.19.3. Psichikos sveikatos centras. 

 

Psichikos sveikatos centre dirba 5 psichikos sveikatos slaugytojai komandoje su gydytoju 

psichiatru, socialiniu darbuotoju ir medicinos psichologu. 

 

Slaugytojų suteiktos skatinamosios paslaugos pateiktos lentelėje. 

 

Skatinamųjų slaugos paslaugų psichikos ligomis sergantiems asmenims suteikimas laiku, jų 

kokybė, prieinamumas ir tęstinumas buvo užtikrinti visus metus. 2020 m. slaugos paslaugos namuose 

psichikos ligomis sergantiems asmenims, kuriems nustatyti specialieji nuolatinės slaugos poreikiai (SP-

1), buvo suteiktos 2 147 kartus, tai yra 26 % dažniau, palyginti su 2019 m. 

 

Kodas Paslaugos pavadinimas 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

3485  Savarankiškos slaugytojo paslaugos 996 1 704 2 147 
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Slaugytojų suteiktos paslaugos pateiktos lentelėje. 

Paslaugos pavadinimas 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Injekcijos į raumenis  1 696 1 431 1 256 

AKS matavimas 158 75 122 

Pulso matavimas 158 83 121 

Ūgio matavimas 126 67 115 

Svorio matavimas 150 67 117 

Iš viso: 2 288 1 723 1 731 

 

2020 metais bendras paslaugų skaičius padidėjo 0,5 %, palyginti su 2019 metais, tačiau atliktų 

injekcijų į raumenis skaičius sumažėjo 12,23 %. Galima daryti prielaidą, kad viena iš injekcijų 

sumažėjimo priežasčių – dažnesnis prailginto veikimo neuroleptikų skyrimas. Atsižvelgiant į tai, kad 

dauguma neuroleptikų sukelia svorio padidėjimą, slaugytojai nuolat stebi pacientų kūno svorio 

pakitimus. 

Nuo 2020 m. balandžio mėn. dėl tiesioginio kontakto konsultacijų ribojimo karantino metu 

Psichikos sveikatos centre pradėjo veikti Skambučių centras. Per praėjusius metus atsakyta į 20 045 

pacientų skambučius (100 %), mėnesio vidurkis - 2 227 skambučiai. Slaugytojos nuotoliniu būdu 

konsultavo pacientus slaugos klausimais, teikė informaciją apie gydytojų psichiatrų darbo laiką, 

profilaktinių patikrinimų tvarką, registravo pacientus pas gydytojus specialistus ir kt.  

 

2.19.4. Pakaitinio gydymo metadonu programos vykdymas 

 

6 gydytojai psichiatrai, 2 psichikos sveikatos slaugytojai, medicinos psichologas ir socialinis 

darbuotojas dalyvauja vykdant pakaitinio gydymo metadonu programą. 2020 metų pradžioje Metadono 

programoje dalyvavo 20 asmenų, 2020 metų pabaigoje skaičius padidėjo iki 22 pacientų. Pacientų 

dinamika metų bėgyje +7/-5. Pacientai periodiškai vieną kartą per mėnesį buvo konsultuoti gydytojo 

psichiatro, socialinio darbuotojo ir medicinos psichologo pagal poreikį. 

Pacientų testavimas vykdomas dėl žalingai psichiką veikiančių papildomų medžiagų vartojimo. 

Testavimo dažnumas priklauso nuo paciento klinikinės ir socialinės būklės, 2020 metais buvo atlikti 26 

testavimai. Visi Metadono programos dalyviai serga hepatitu C ir du asmenys yra ŽIV nešiotojai.  

 

Metadono programos paslaugos pateiktos lentelėje. 

Paslaugos pavadinimas 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Pacientų testavimas dėl opiatų 39 23 26 

Metadono išdavimas pacientams (ml.) 356 070 322 215 378 145 

Savanoriškai nutraukė gydymą 4 - - 

Įsidarbino 1 1 4 

Metadono dozes padidino - 1 9 

Metadono dozes sumažino 15 - 1 

Nebaigė gydymo (perkelti į RVPL) - - 3 

Pateko į įkalinimo įstaigą - - 1 

Nebaigė gydymo (pašalinti iš Programos) - - 1 

 

2020 metais galima pastebėti pacientų skaičiaus didėjimo tendenciją, palyginti su 2019 metais. 
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2.19.5. Konsultacijų skyrius. 

 

Konsultacijų skyriuje 2020 m. dirbo: 1 vyresnysis slaugytojas, 26 bendrosios praktikos 

slaugytojos. 

 

Slaugytojų suteiktos paslaugos gydytojų konsultantų kabinetuose pateiktos lentelėje. 

 

Per ataskaitinį laikotarpį gydytojų konsultantų kabinetuose slaugos paslaugų suteikta 24,8 % 

mažiau, palyginti su 2019 m. 

 

2.19.6. Chirurgijos skyrius. 

 

Chirurgijos skyriuje dirba 13 bendrosios praktikos slaugytojų ir 3 slaugytojų padėjėjai. 

Bendrosios praktikos slaugytojų darbas komandoje su gydytojais, teikiančiais chirurgines paslaugas: 

paruošimas procedūroms ir išplėstinėms konsultacijoms, instrumentavimas, asistavimas, bei pacientų 

mokymas.  

 

Slaugytojų suteiktos chirurginės paslaugos pateiktos lentelėje. 

Paslaugos pavadinimas 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Audiometrija  2 163 2 737 1 747 

Timpanometrija 5 851 6 773 3 958 

Klausos funkcijos vertinimas 14 376 14 750 7 688 

Ausų plovimas 2 205 2 525 1 838 

Eustachijaus vamzdžio procedūros /Ausies prapūtimas/ 1 098 973 461 

Kompiuterinė perimetrija 696 919 521 

Manualinė perimetrija 180 241 51 

Regėjimo aštrumo matavimas 19 960 20 230 9 522 

Tonometrija 11 902 12 157 5 783 

Ragenos dažymas  858 575 331 

Ortoptika  315 146 29 

Elektroencefalografija (EEG)  637 680 507 

AKS matavimas 13 068 16 857 17 014 

Veloergometrija 234 230 203 

Fiziologinis vertinimas /ūgio, svorio, liemens apimties 

matavimas, KMI skaičiavimas/ 12 600 12 983 14 786 

Temperatūros matavimas 527 63 13 

Cukrinio diabeto mokymas 265 337 192 

Konsultavimas arba mokymas dėl mitybos ar dietos 3 625 6 693 1 028 

Konsultavimas arba mokymas dėl sveikatos palaikymo 

arba atstatymo veiklos 
1 065 1 833 2 461 

Konsultavimas arba mokymas dėl paskirtų arba 

savarankiškai pasirinktų vaistų 
24 175 31 916 32 399 

Iš viso: 115 800 133 618 100 532 
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Paslaugos pavadinimas 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Chirurginės paslaugos 40 118 52 198 42 798 

Perrišimai namuose 170 168 106 

Iš viso: 40 288 52 366 42 904 

 

2020 m. slaugytojų suteiktų chirurginių paslaugų skaičius, palyginus su 2019 m., sumažėjo 9 462 

atvejais (18 %) dėl tiesioginio kontakto konsultacijų ribojimo karantino metu. 

 

2.19.7. Fizinės medicinos ir ambulatorinės medicininės reabilitacijos skyrius. 

 

FMAMR skyriuje dirba: 1 vyresnioji slaugytoja, 8 FMR slaugytojai, 9 kineziterapeutai (vienas iš 

jų vaiko priežiūros atostogose), 2 ergoterapeutai, 2 slaugytojos diabetologės, 1 socialinis darbuotojas ir 

2 slaugytojo padėjėjai.  

2020 metais, palyginti su 2019 m., suteiktų paslaugų skaičius sumažėjo 17 %, dėl šių paslaugų 

ribojimo karantino metu (2018 m. – 92 673, 2019 m. – 114 581, 2020 m. – 94 642). Detalesnė informacija 

pateikta ataskaitos 2.6. dalyje.  
  

Diabetinės pėdos kabinete slaugytojų teiktos paslaugos pateiktos lentelėje. 

Kodas Paslaugos pavadinimas 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

3135  Pirminė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba 

(individuali) 
182 362 180 

3136  Tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba 

(individuali) 
328 472 389 

3137  Gydomasis pedikiūras 1 253 1 872 1 197 

3138  Diabetinės pėdos priežiūra 7 13 3 

 Iš viso: 1 770 2 719 1 769 

 

Per praėjusius metus diabetinės pėdos kabinete atlikta 35 % mažiau paslaugų, palyginti su 2019 

m., dėl  tiesioginio kontakto paslaugų ribojimo karantino metu. 

Apibendrinant Poliklinikos slaugytojų 2020 metų darbo rezultatus, būtina pažymėti, kad 

nepaisant sumažėjusio jų bendro paslaugų, ypač teikiamų komandoje su gydytoju specialistu, skaičiaus, 

slaugytojų indėlis praėjusiais metais buvo nukreiptas į naujų paslaugų, susijusių su COVID-19 teikimu 

tiek Poliklinikoje, tiek už jos ribų. 

Prasidėjus pandemijai ir Vilniuje įsteigus mobiliuosius patikros punktus, visus metus kiekvieną 

dieną juose paslaugas teikė (ir tebeteikia) 12 poliklinikos slaugytojų. Buvome vieni pirmųjų, kurių 

slaugytojai vyko atlikti PGR tyrimų į Vilniaus oro uostą. Vieni pirmųjų, atsižvelgdami į Nacionalinio 

visuomenės sveikatos centro rekomendacijas, ėmėme profilaktiškai tirti savo darbuotojus PGR metodu. 

Čia Poliklinikos slaugytojai taip pat įnešė reikšmingą indėlį: šį darbą nuolat atliko 4 slaugytojai – 

savarankiškai ir komandoje su gydytoju. Poliklinikoje įkurtame Karščiavimo kabinete visus metus dirbo 

3 slaugytojai, pas pacientus į namus vykstančioje mobiliojoje komandoje – 1 slaugytojas.  

Svariai ir laiku prie pandemijos suvaldymo Poliklinikos slaugytojai prisidėjo ir atsiliepdami į 

Vilniaus miesto klinikinės ligoninės (VMKL) prašymą pagelbėti, gydant ir prižiūrint sunkiai COVID-19 

liga sergančius ligonius. 9 poliklinikos darbuotojai (gydytojai, slaugytojai ir slaugytojų padėjėjai) dirbo 

pirmose kovos su koronavirusu gretose.  
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Planuojant vakcinaciją nuo COVID-19 ligos, buvo surengti mokymai „Skiepijimo pagrindai“ (20 

val.) – juos išklausė ir baigimo sertifikatus gavo 24 Poliklinikos bendrosios praktikos slaugytojai. Šiuo 

metu savo žinias ir patirtį jie pritaiko skiepijant nuo šios sunkios infekcijos Poliklinikos darbuotojus bei 

pacientus. 

 

2.20. Socialinio darbo analizė. 

 

2.20.1. Socialinių darbuotojų teiktos paslaugos.  

 

2020 m. Psichikos sveikatos centre socialiniai darbuotojai suteikė 1 485 paslaugas. Pacientų ir 

jų artimųjų konsultacijos sudarė apie 60 % visų paslaugų. Didžioji dalis pacientų kreipiasi dėl 

individualių konsultacijų, kurių metu kartu su pacientu ir/ar jo artimaisiais analizuojama asmens (šeimos) 

probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų. Neretai pacientui ir/ar jo 

artimiesiems reikalinga didesnė pagalba, todėl socialiniai darbuotojai papildomai ieško informacijos ir 

skiria pakartotines konsultacijas. 

Didelis socialinių darbuotojų dėmesys skiriamas Užimtumo terapijai, kadangi ji padeda 

asmeniui atstatyti prarastus įgūdžius, prasmingai praleisti laiką, susitikti su to paties likimo žmonėmis. 

Per praėjusius metus Užimtumo terapiją lankė 36 Psichikos sveikatos centro pacientai.  

 

Psichikos sveikatos centro socialinių darbuotojų teiktos paslaugos. 

 

2020 metais socialinių darbuotojų suteiktų paslaugų bendras skaičius sumažėjo 15 %, palyginti 

su 2019 metais, dėl šalyje paskelbto karantino dauguma konsultacijų vyko nuotoliniu būdu, mažiau 

pacientų lankėsi Psichikos sveikatos centro Užimtumo terapijoje, kadangi šių paslaugų teikimas buvo 

ribojamas. 

  

Paslaugos pavadinimas 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Pacientų ir jų artimųjų konsultavimas  1 223 1 744 853 

Atvejo vadyba - 22 6 

Paslaugų teikimas pacientams po tyčinio savęs žalojimo 

ir suicidinio bandymo  
46 51 97 

Priverstinis ambulatorinis gydymas  96 203 159 

Vizitai pas pacientus į namus  13 17 18 

Pacientų, dalyvaujančių pakaitinio gydymo Metadonu 

programoje, konsultacijos  
228 224 109 

Užimtumo terapija  - - 46 

Bendradarbiavimas su kitomis įstaigomis  - - 197 

Iš viso: 1 606 2 261 1 485 
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2.20.2. Priverstinis ambulatorinis gydymas. 

 

Per ataskaitinį laikotarpį Psichikos sveikatos centre priverstinis ambulatorinis gydymas buvo 

taikomas 16 pacientų, iš jų 8 pirminiai. Palyginti su 2019 metais, pacientų, teismo nutartimi nukreiptų 

priverstiniam ambulatoriniam gydymui skaičius išlieka panašus. Pagal SAM įsakymo Nr. V-668/A1-243 

pacientas pas socialinį darbuotoją turi lankytis kas 14 kalendorinių dienų. Priverstinis gydymas buvo 

nutrauktas 7 pacientams, vienas pacientas išvyko į kitą gydymo įstaigą stacionariniam priverstiniam 

gydymui. Šiems pacientams suteiktos 159 socialinio darbuotojo konsultacijos. 

 

Priverstinis ambulatorinis gydymas. 

 

Per praėjusius metus Psichiatrijos dienos stacionaro (PDS) socialinėmis paslaugomis pasinaudojo 

147 pacientai. 

 

Socialinių darbuotojų teiktos paslaugos PDS. 

 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

PDS pacientų skaičius 137 128 147 

Iš viso paslaugų 1 741 2 116 1 362 

Iš jų: - - - 
Individualios konsultacijos 207 419 298 

Kompiuterinio raštingumo užsiėmimai 92 57 24 
Mokomieji pažintiniai užsiėmimai 1 201 1 413 888 

Savipagalbos grupės užsiėmimai 241 227 152 

 

2020 m. Psichiatrijos dienos stacionare socialiniai darbuotojai suteikė 36 % mažiau tiesioginio 

kontakto paslaugų, palyginti su 2019 m., dėl šių paslaugų teikimo ribojimo karantino metu. Kaip ir 

ankstesniais metais, pacientai dažniau lankė mokomuosius pažintinius užsiėmimus, kreipėsi dėl 

individualios konsultacijos. Atsižvelgiant į nepalankią epidemiologinę situaciją, per praėjusius metus 

PDS mažiau buvo organizuota kompiuterinio raštingumo užsiėmimų ir savipagalbos grupių užsiėmimų. 

 

3. Duomenys apie Poliklinikoje dirbančius darbuotojus 
 

3.1. Duomenys apie darbuotojus, turinčius mokslinius laipsnius ir mokslo vardus. 

 

Mokslinis laipsnis, vardas 
Darbuotojų skaičius 

2019 m. 2020 m. 

Medicinos mokslų daktarai 4 4 

Iš viso: 4 4 

 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Priverstinis gydymas nutrauktas 4 5 7 

Priverstinis gydymas pratęstas 2 2 4 

Pacientų skaičius, kuriems buvo taikytas priverstinis 

ambulatorinis gydymas metų bėgyje 
11 17 16 

Socialinio darbuotojo konsultacijų skaičius 96 203 159 
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Darbuotojai, turintys mokslinius laipsnius ir mokslo vardus:  

• biomedicinos mokslų daktarė – direktorė Daiva Kanopienė; 

• biomedicinos mokslų daktarė – direktoriaus pavaduotoja slaugai Renata Šturienė; 

• biomedicinos mokslų daktarė – Radiologijos ir diagnostikos skyriaus vyresnioji slaugytoja Rasa 

Stundžienė; 

• biomedicinos mokslų daktarė – klinikinės fiziologijos gydytoja Rūta Samaitienė. 

 

3.2. Poliklinikos darbuotojų nedarbingumo analizė. 

 

Nedarbingumo rūšys 
Atvejų skaičius Nedarbo dienų skaičius 

Vidutinė vieno atvejo 

trukmė 

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

Iš viso: 432 710 6 662 10 443 15,42 14,71 

Liga 336 457 4 358 6 054 12,97 13,25 

Slauga 58 56 396 325 6,83 5,80 

Trauma buityje 21 27 514 580 24,48 21,48 

Nelaimingas atsitikimas 

darbe, kelyje į/iš darbo 
9 6 372 149 41,33 24,83 

Gimdymas 8 8 1 022 781 127,75 97,63 

Epideminė situacija - 129 - 2 101 - 16,29 

Profesinė liga - 27 - 453 - 16,78 

 

Per praėjusius metus Poliklinikos darbuotojų nedarbingumo statistiniai rodikliai keitėsi ir 

kiekybiškai ir kokybiškai, palyginti su 2019 metais.  

Ligos atvejų ir nedarbingumo dienų skaičius dėl objektyvių priežasčių, t.y. dėl paskelbtos 

ekstremalios situacijos ir karantino šalyje, pasiekė didesnes vertes. Atsirado dvi naujos nedarbingumo 

priežasčių rūšys: epideminė situacija ir profesinė liga, ko nebuvo 2019 m.  

Vidutinė vieno nedarbingumo atvejo trukmė 2020 metais, palyginti su 2019 metais, sumažėjo 

apytiksliai 5 %, tačiau vieno atvejo trukmės vidurkis dėl epideminės situacijos ar profesinės ligos viršijo 

vieno atvejo dėl ligos vidurkį. Nelaimingų atsitikimų darbe, kelyje į/iš darbo atvejų kiekis per praėjusius 

metus mažėjo nežymiai, tačiau vidutinė vieno tokio atvejo trukmė 2020 m. sumažėjo iki 40%. 

 

3.3. Darbuotojų kaita. 

 

Darbuotojai 
2020 m. 2019 m. 

Priimta Atleista Atleidimo priežastys Priimta Atleista 

Iš viso 

Iš jų: 
92 80 - 93 71 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

gydymui 

- - - 1 - 

Gydytojai* 34 34 - 35 27 
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- 1 šalių susitarimu (LR DK 54 str.) - 2 

- 16 
darbuotojo iniciatyva 

(LR DK  55 str.) 
- 17 

- 17 

darbuotojo iniciatyva įgijus teisę į 

visą senatvės pensiją 

(LR DK 56 str. 1 d. 4 p.) 

- 8 

Slaugos personalas* 36 29 - 15 17 

- 2 šalių susitarimu (LR DK 54 str.) - 2 

- 9 
darbuotojo iniciatyva 

(LR DK  55 str.) 
- 8 

- 16 

darbuotojo iniciatyva įgijus teisę į 

visą senatvės pensiją 

(LR DK 56 str. 1 d. 4 p.) 

- 7 

- 2 
suėjus darbo sutarties terminui (LR 

DK 69 str. 1 d.)  
- - 

Personalas, tiesiogiai 

ar netiesiogiai 

dalyvaujantis 

teikiant sveikatos 

priežiūros 

paslaugas* 

16 8 - 20 13 

- - šalių susitarimu (LR DK 54 str.) - 1 

- 5 
darbuotojo iniciatyva 

(LR DK  55 str.) 
- 9 

- 2 

darbuotojo iniciatyva įgijus teisę į 

visą senatvės pensiją 

(LR DK 56 str. 1 d. 4 p.) 

- 3 

- 1 
suėjus darbo sutarties terminui (LR 

DK 69 str. 1 d.)  
- - 

Personalas, 

nedalyvaujantis 

teikiant sveikatos 

priežiūros 

paslaugas* 

6 9 - 22 14 

- 3 šalių susitarimu (LR DK 54 str.) - 4 

- 3 
darbuotojo iniciatyva 

(LR DK  55 str.) 
- 7 

- 1 

darbuotojo iniciatyva įgijus teisę į 

visą senatvės pensiją 

(LR DK 56 str. 1 d. 4 p.) 

- 1 

- 1 
darbuotojo prašymu per išbandymo 

terminą (LR DK 54 str.) 
- - 

- 1 

darbuotojo prašymu dėl 

ligos/neįgalumo (LR DK 56 str. 1 d. 

3 p.) 

- 2 

*neįtraukiami darbuotojai, esantys nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros atostogose bei gydytojai rezidentai. 

 

2020 metais bendras darbuotojų skaičius didėjo. Priimta daugiau darbuotojų nei atleista. 

Poliklinikos pareigybių sąrašas per praėjusius metus buvo keistas 3 kartus, pareigybių skaičius padidėjo 

58,65 pareigybės (nuo 542,88 pareigybės iki 601,53 pareigybės).  

Įgyvendinant vieną iš Poliklinikos strateginių tikslų (Numatomos sveikatos priežiūros paslaugų 

plėtros poreikius tenkinantis žmogiškųjų išteklių pritraukimas), didėjo pirminės sveikatos priežiūros 
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paslaugas teikiančių specialistų skaičius: šeimos gydytojai ir su jais dirbantys slaugytojai, budintys 

šeimos gydytojai, medicinos gydytojai, išmanieji slaugytojai, slaugos paslaugas namuose teikianti 

komanda (slaugytojai, slaugytojo padėjėjai, kineziterapeutas). Per praėjusius metus priimti 7 šeimos 

gydytojai ir 2 vaikų ligų gydytojai, išplėsta šeimos gydytojų rezidentų bazė, 16 šeimos medicinos 

gydytojų rezidentų mokėsi ir dirbo pagal šeimos medicinos, chirurgijos, neurologijos, dermatologijos 

ciklus.  

Įgyvendinant LR SAM 2020 m. rugpjūčio 10 d. įsakymą Nr. V-1824 „Dėl pacientų registracijos 

asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti gerinimo Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai 

priklausančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose“, didėjo Registratūros darbuotojų skaičius 

(registratoriai, skambučių centro operatoriai).  

Užtikrinant antrinės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą didėjo paklausiausių specialybių 

gydytojų specialistų skaičius. Per praėjusius metus priimti 14 gydytojų specialistų: 2 traumatologai 

ortopedai, 2 oftalmologai (pakeitė išėjusius), 3 gydytojai kardiologai, gydytojas urologas, gydytojas 

neurologas, gydytojas pulmonologas ir kt. Poliklinikos teikiamų paslaugų spektras buvo išplėstas 

pradėjus teikti gydytojo dietologo paslaugas. Siekiant užtikrinti gydytojų specialistų reikalingą poreikį ir 

prieinamumą ateityje, Poliklinikoje pradėjo dirbti gydytoja rezidentė oftalmologė ir gydytoja rezidentė  

kardiologė, kurių rezidentūros išlaidas dengia Poliklinika. Rezidentūros apmokėjimo sutartis pasirašyta 

dar su vienu gydytoju rezidentu oftalmologu.  

Siekiant padidinti gydomojo masažo paslaugų prieinamumą Fizinės medicinos ir ambulatorinės 

medicininės reabilitacijos skyriuje naujai įsteigta masažuotojo pareigybė.  

Dažniausias darbo santykių pasibaigimo pagrindas – darbuotojo iniciatyva, įgijus teisę į visą 

senatvės pensiją - 36 darbuotojai; darbuotojo iniciatyva – 33 darbuotojai.  

 

4. Poliklinikos finansinės ūkinės veiklos analizė 

 

4.1. Duomenys apie buhalterinę apskaitą įstaigoje. 

 

Vadovaujantis 2001 m. lapkričio 6 d. LR Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. I X-574 bendraisiais 

apskaitos tvarkymo reikalavimais Poliklinikos apskaita tvarkoma užtikrinant finansinių ataskaitų 

sudarymą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus. Organizuojant 

buhalterinę apskaitą decentralizuotai, atsižvelgta į Poliklinikos veiklos ypatumus, atliekamų funkcijų 

apimtis, nuolat įgyvendinamų programų sudėtingumą, į darbuotojų ir struktūrinių padalinių skaičių ir jų 

darbo apmokėjimo tvarkos sudėtingumą, taip pat į viešojo sektoriaus subjektų finansinių rinkinių 

konsolidavimo schemą. Buhalterinei apskaitai tvarkyti Poliklinikoje organizuotas savarankiškas 

Buhalterinės apskaitos skyrius. Nuo 2010 m. sausio 1 d. apskaita tvarkoma vadovaujantis Viešojo 

sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS) ir Poliklinikoje galiojančia 

Apskaitos politika. 

Poliklinikoje buhalterinei apskaitai tvarkyti įdiegta apskaitos „RIVILĖ_GAMA” programa 

pagal pagrindinius apskaitos modulius: branduolys (administravimas, parametrai, normatyvai), didžioji 

knyga (bendrasis žurnalas), debetinės / kreditinės operacijos, klientų skolų apskaita, pirkimų apskaita, 

pardavimų apskaita, ilgalaikio turto apskaita, atsargų apskaita (medikamentų sandėlis), objektai, serijos, 

darbo užmokesčio ir personalo apskaita. Atsiskaitymo modulis – bankas yra tvarkomas bankinėmis 

operacinėmis sistemų programomis. Atsiskaitymai už mokamas paslaugas grynaisiais pinigais ir banko 
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kortelėmis vykdomi įmokų kasoje, įmokų surinkimo terminale, mobiliųjų mokėjimo terminalų pagalba 

paslaugos teikimo vietoje, yra galimybė atsiskaityti bankiniu pavedimu ir naudojant QR kodą. LR finansų 

ministerijos su partneriais įgyvendintas projektas „Elektroninės paslaugos „E. Sąskaita” sukūrimas” 

sudarė galimybę prekių, paslaugų, darbų tiekėjams, vykdantiems viešųjų pirkimų sutartis, teikti, o 

Poliklinikai, elektronines PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius 

dokumentus bei avansines sąskaitas gauti internetu. Finansinei apskaitai konsoliduoti sėkmingai 

naudojama LR finansų ministerijos kompiuterinė programa VSAKIS. Mokestiniais klausimais 

naudojamasi „SODROS” draudėjų portalo kompiuterinėmis programomis, Valstybinės mokesčių 

inspekcijos portalo ir Statistikos departamento kompiuterinėmis programomis. 

 

4.2. Duomenys apie etatus ir darbo užmokestį. 

 

Darbuotojai Patvirtintų etatų skaičius Užimtų etatų skaičius 
Fizinių asmenų 

skaičius 

Vidutinis darbo užmokestis  

(apskaičiuojant vienam užimtam etatui), Eurais 
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 d
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2019 m. gruodžio 

31 d. 

2020 m. gruodžio 

31 d. 

****** ******* ****** ******* 

Iš viso: 508,4 542,88 601,53 435,48 439,915 455,595 464 493 503 1264,16 1755,85 1900,13 2241,06 2399,82 

 

Direktorius 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 2382,44 3798,89 - 7556,22 - 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

gydymui 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2358,74 3960,02 4124,30 5915,50 6202,54 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

valdymui 

1 1 1 0 0 1 0 0 1 1598,48 3672,54 - 6290,17 - 

Direktoriaus 

pavaduotoja 

slaugai 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2170,30 3548,52 - 5625,14 - 

Vyr. 

finansininkas-

vyriausioji 

buhalterė 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2380,07 3532,60 - 5198,64 - 

 

Gydytojai 

162,5

7 
166,35 175,95 136,72 133,855 134,335 160 172 172 1612,95 2477,23 2772,18 3129,11 3440,47 

Slaugos 

personalas*** 
139,0 152,1 189,85 119,93 124,98 143,235 116 124 141 1049,07 1657,79 1849,95 2005,49 2196,69 

Personalas, 

tiesiogiai ar 

netiesiogiai 

dalyvaujantis 

teikiant 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugas 

**** 

140,4

5 
152,05 167,60 126,95 122,45 124,375 133 133 133 818,59 1152,50 - 1400,16 - 

Personalas, 

nedalyvaujant

is teikiant 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugas 

***** 

61,38 67,38 63,13 47,87 53,63 48,65 51 59 52 1092,99 1407,22 - 1528,33 - 
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*neįtraukiami darbuotojai, esantys nėštumo ir gimdymo, vaiko priežiūros atostogose.  

**jei yra keletas direktoriaus pavaduotojų, įrašyti visus atskirai (pvz., direktoriaus pavaduotojas medicinai, direktoriaus 

pavaduotojas ūkiui ir pan.).  

***specialistai, turintys licencijas teikti slaugos paslaugas ir jas teikiantys (įskaitant akušerius).  

****t. y. burnos higienistai, logopedai, laborantai, slaugytojų padėjėjai, gydytojų odontologų padėjėjai, kineziterapeutai, 

socialiniai darbuotojai, medicinos psichologai, medicinos biologai, medicinos registratoriai, autoklavuotojai,  masažuotojai ir 

pan.  

*****t. y. valytojai, ūkio dalies, buhalterijos, statistikos darbuotojai, viešųjų pirkimų specialistai, direktoriaus padėjėjai 

(sekretoriai) ir pan.  

******vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas be Vilniaus miesto savivaldybės lėšų, skirtų pagal Vilniaus miesto 

savivaldybės 2018 m. gegužės 23 d. sprendimą Nr. 1-1544 „Dėl Tarybos 2018-04-11 sprendimo Nr. 1-1471 „Dėl šeimos 

gydytojo institucijos finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“.  

*******vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas su Vilniaus miesto savivaldybės lėšomis, skirtomis pagal Vilniaus 

miesto savivaldybės 2018 m. gegužės 23 d. sprendimą Nr. 1-1544 „Dėl Tarybos 2018-04-11 sprendimo Nr. 11471 „Dėl šeimos 

gydytojo institucijos finansavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“.  

 

Per praėjusius metus vidutinis darbuotojų darbo užmokestis, įvertinus Vilniaus miesto 

savivaldybės Šeimos gydytojo institucijai skirtą finansavimą, palyginti su 2019 metais, padidėjo 499,69 

eurais, arba 26,30 %, o palyginti su 2018 metais padidėjo 1135,66 eurais, arba 89,84 %. Tokį 2020 metų 

vidutinio darbuotojų darbo užmokesčio augimą, lyginant su 2018 metais lėmė LR Valstybinio socialinio 

draudimo įstatymo Nr. I-1336 2, 4, 7, 8, 10, 23, 25 ir 32 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1336 9 

straipsnio įgyvendinimas, kuris įsigaliojo nuo 2019 m. sausio 1 d., ir kuriuo vadovaujantis valstybinio 

socialinio draudimo įmokos buvo perkeltos pagal darbo sutartį dirbančiam darbuotojui ir šiuo Įstatymu 

darbdaviui nustatyta prievolė iki jo įsigaliojimo perskaičiuoti darbuotojo bruto darbo užmokestį, jį 

padidinant 1,289 karto be išankstinio darbuotojo sutikimo. Vidutinis darbo užmokesčio darbuotojų 

padidėjimas (įvertinus valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo perkėlimą darbuotojui) 2020 

metais, palyginti su 2018 m., sudarė 770,32 eurus arba 47,27 %.  

Vidutinis darbo užmokestis 2020 metais darbuotojų, be Vilniaus miesto savivaldybės Šeimos 

gydytojo institucijai skirto finansavimo, palyginti su 2019 metais, padidėjo 485,21 euru, arba 27,63 %, 

o palyginti su 2018 metais padidėjo 976,90 eurais, arba 77,28 %. Vidutinio darbo užmokesčio darbuotojų 

padidėjimas (įvertinus valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo perkėlimą darbuotojui) 2020 

metais, palyginti su 2018 m., sudarė 611,56 eurus arba 37,53. 

Vidutinis direktoriaus darbo užmokestis 2020 metais, palyginti su 2019 metais, padidėjo 3757,33 

eurais, arba 98,91 %, o lyginant su 2018 metais padidėjo 5173,78 eurais, arba 217,16 %. Realus darbo 

užmokesčio padidėjimas (įvertinus valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo perkėlimą 

darbuotojui) 2020 metais, palyginti su 2018 m., sudarė 4485,25 eurus arba 146,05 %.  

Vidutinis darbo užmokestis direktoriaus pavaduotojo gydymui įvertinus Vilniaus miesto 

savivaldybės Šeimos gydytojo institucijai skirtą finansavimą 2020 metais, lyginant su 2019 metais, 

padidėjo 2078,24 eurais, arba 50,39 %, o lyginant su 2018 metais padidėjo 3843,80 eurų, arba 162,96 %. 

Realus darbo užmokesčio padidėjimas (įvertinus valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo 

perkėlimą darbuotojui) 2020 metais, palyginti su 2018 m., sudarė 3162,12 eurų arba 104 %. 

Vidutinis darbo užmokestis ataskaitiniais metais direktoriaus pavaduotojo gydymui be Vilniaus 

miesto savivaldybės Šeimos gydytojo institucijai skirto finansavimo 2019 metais, lyginant su 2019 

metais, padidėjo 1955,48 eurais, arba 49,38 %, o lyginant su 2018 metais padidėjo 3556,76 eurais, arba 

150,79 %. Realus darbo užmokesčio padidėjimas (įvertinus valstybinio socialinio draudimo įmokų 

mokėjimo perkėlimą darbuotojui) 2020 metais, palyginti su 2018 m., sudarė 2875,08 eurus arba 94,56 

%.  

Vidutinis darbo užmokestis 2020 metais direktoriaus pavaduotojo valdymui, lyginant su 2019 

metais, padidėjo 2617,63 eurais, arba 71,28 %, o lyginant su 2018 metais padidėjo 4691,69 eurais, arba 
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293,51%. Realus darbo užmokesčio padidėjimas (įvertinus valstybinio socialinio draudimo įmokų 

mokėjimo perkėlimą darbuotojui) 2020 metais, palyginti su 2018 m., sudarė 4229,73 eurais arba 205,28 

%.  

Vidutinis darbo užmokestis 2020 metais direktoriaus pavaduotojo slaugai, lyginant su 2019 metais, 

padidėjo 2076,62 euro, arba 58,52 %, o lyginant su 2018 metais padidėjo 3454,84 eurais, arba 159,19 %. 

Realus darbo užmokesčio padidėjimas (įvertinus valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo 

perkėlimą darbuotojui) 2020 metais, palyginti su 2018 m., sudarė 2827,62 eurus arba 101,08 %. 

Vidutinis vyriausiojo buhalterio darbo užmokestis 2020 metais, lyginant su 2019 metais, padidėjo 

1666,04 eurais, arba 47,16 %, o lyginant su 2018 metais, padidėjo 2818,57 eurais, arba 118,42 %. Realus 

darbo užmokesčio padidėjimas (įvertinus valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo perkėlimą 

darbuotojui) 2020 metais, palyginti su 2018 m., sudarė 2130,73 eurus arba 69,45 %. 

Vidutinis darbo užmokestis 2020 metais gydytojų, įvertinus Vilniaus miesto savivaldybės Šeimos 

gydytojo institucijai skirtą finansavimą, lyginant su 2019 metais, padidėjo 668,29 eurais, arba 24,11 %, 

o lyginant su 2018 metais padidėjo 1827,52 eurais arba 113,30%. Realus darbo užmokesčio padidėjimas 

(įvertinus valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo perkėlimą darbuotojui) 2020 metais, 

palyginti su 2018 m., sudarė 1361,38 eurus arba 65,48 %. 

Vidutinis darbo užmokestis 2020 metais gydytojų, be Vilniaus miesto savivaldybės Šeimos 

gydytojo institucijai skirto finansavimo, lyginant su 2019 metais, padidėjo 651,88 eurais, arba 26,31 %, 

o lyginant su 2018 metais padidėjo 1516,16 eurų, arba 94 %. Realus darbo užmokesčio padidėjimas 

(įvertinus valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo perkėlimą darbuotojui) 2020 metais, 

palyginti su 2018 m., sudarė 1050,02 eurus arba 50,5 %. 

Vidutinis darbo užmokestis 2020 metais slaugos personalo, įvertinus Vilniaus miesto savivaldybės 

Šeimos gydytojo institucijai skirtą finansavimą, lyginant su 2019 metais, padidėjo 346,74 eurais, arba 

18,74 %, o lyginant su 2018 metais – 1147,62 eurais, arba 109,39 %. Realus darbo užmokesčio 

padidėjimas (įvertinus valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo perkėlimą darbuotojui) 2020 

metais, palyginti su 2018 m., sudarė 844,44 eurus arba 62,45 %. 

Vidutinis darbo užmokestis 2020 metais slaugos personalo, be Vilniaus miesto savivaldybės 

Šeimos gydytojo institucijai skirto finansavimo, lyginant su praėjusiais metais, padidėjo 347,70 eurų, 

arba 20,97 %, o lyginant su 2018 metais, padidėjo 956,42 eurais, arba 91,17 %. Realus darbo užmokesčio 

padidėjimas (įvertinus valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo perkėlimą darbuotojui) 2020 

metais, palyginti su 2018 m., sudarė 653,24 eurus arba 48,31 %. 

Vidutinis darbo užmokestis 2020 metais personalo, tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujančio teikiant 

sveikatos priežiūros paslaugas, lyginant su 2019 metais, padidėjo 247,66 eurais, arba 21,49 %, o lyginant 

su 2018 metais padidėjo 581,57 eurais, arba 71,05 %. Realus darbo užmokesčio padidėjimas (įvertinus 

valstybinio socialinio draudimo įmokų mokėjimo perkėlimą darbuotojui) 2020 metais, palyginti su 2018 

m., sudarė 345,00 eurus arba 32,7%. 

Vidutinis darbo užmokestis 2020 metais personalo, nedalyvaujančio teikiant sveikatos priežiūros 

paslaugas, lyginant su 2019 metais, padidėjo 121,11 eurų, arba 8,61%, o lyginant su 2018 metais padidėjo 

435,34 eurais, arba 39,83 %. Realus darbo užmokesčio padidėjimas (įvertinus valstybinio socialinio 

draudimo įmokų mokėjimo perkėlimą darbuotojui) 2020 metais, palyginti su 2018 m., sudarė 119,47 

eurus arba 8,48 %. 
 

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

 

Įgyvendinant 2019 m. liepos 26 d. susitarimo Nr. S-116 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos 

sistemos šakos kolektyvinės sutarties pakeitimo“ 4 punkto nuostatas, tai pat Lietuvos nacionalinės 

sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties priedo Nr. 2 „Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos 
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viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, 

darbo apmokėjimo nuostatai“ nuostatas bei atsižvelgiant į Darbo apmokėjimo tvarkos projekto 

suderinimą su Darbo taryba, Jungtinės profesinių sąjungų atstovais, Gydymo taryba, Slaugos taryba, 

Stebėtojų taryba 2019 m. gruodžio 12 d. viešosios įstaigos direktoriaus įsakymu Nr. 1R-144-(1.5) „Dėl 

viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos tvirtinimo“ patvirtinta 

viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarka.  

Nuo 2020 m. balandžio 1 d. padidėjus asmens sveikatos priežiūros paslaugų balo vertei nuo 10 iki 

12 procentų, už kurias mokama PSDF biudžeto lėšomis,  nuo 2020 m. balandžio 1 dienos iki balandžio 

30 d. 15% padidintas pagrindinis darbo užmokestis darbuotojams tiesiogiai ir netiesiogiai 

teikiantiems asmens sveikatos priežiūros paslaugas. 

 2020 m. gegužės 18 d. Poliklinikos direktoriaus įsakymu Nr. 1R-134-(1.5) nuo 2020 m. gegužės 

1 d. buvo pakeisti darbo apmokėjimo tvarkos priedai ir vidutiniškai 15 % padidinti įkainiai darbo 

užmokesčio skaičiavimui asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantiems gydytojams, slaugytojams 

ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams, kuriems darbo užmokestis skaičiuojamas taikant laikinę 

vienetinę apmokėjimo sistemą.  

2020 m. gegužės 19 d. Poliklinikos direktoriaus įsakymu Nr. 1R-137-(1.5) nuo 2020 m. gegužės 1 

d. buvo nustatyti nauji, 15% didesni darbo užmokesčio koeficientai pareigybėms, kurie tiesiogiai ir 

netiesiogiai dalyvauja teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir kurių darbo užmokestis 

apskaičiuojamas taikant laikinę apmokėjimo sistemą.  

Vilniaus miesto savivaldybė siekdama spręsti susidariusias problemas teikiant šeimos medicinos 

paslaugas, 2020 m. Šeimos gydytojo institucijos programos tęstinumui, pagal finansavimo tvarkos 

aprašą, skyrė papildomą finansavimą pirmines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantiems 

darbuotojams. Poliklinikai iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto buvo skirta 893 230 Eur, iš kurių 

darbo užmokesčiui skirta 804 550,72 Eur. Dėl papildomai skirtų lėšų šeimos, vidaus ligų ir vaikų ligų 

gydytojų ir slaugytojų darbo užmokestis padidėjo vidutiniškai 24 %. 

2020 m. Poliklinika vykdė veiklą ypatingai sudėtingomis sąlygomis, neturėdama objektyvių 

galimybių įvykdyti visų sutartinių įsipareigojimų pagal pasirašytas sutartis su Vilniaus ir kitomis 

teritorinėmis ligonių kasomis. Dėl to mažėjo Poliklinikos pajamos.  

2020 metais Poliklinika neturėjo galimybės išmokėti metinių premijų darbuotojams, nes būtų 

viršijusi patvirtintą normatyvą darbo užmokesčiui. Kalėdų proga kiekvienam darbuotojui buvo išmokėta 

piniginė 200 eurų (po mokesčių) dovana. 

 

4.4. Poliklinikos pajamų – sąnaudų apibendrinimas: 

 

4.4.1. Poliklinikos pajamos ir sąnaudos. 

 

Vertikali analizė (Eurais) 
Eil. 

Nr. 
 2020 m.  2019 m.  

  Iš viso % Iš PSDF % Iš viso % Iš PSDF % 

1. 
Pajamos, iš viso 

iš jų: 
15 405 758 100  12 822 694 100  13 710 668 100  11 624 155 100  

1.1 Pajamos iš PSDF 12822 694 83,23  12822 694 100 11624 155 84,78  11624155 100 

 

1.2 

Pajamos iš mokamų 

paslaugų 
690 730 4,48  - - 709 182 5,17  - - 

1.3. 
Pajamos iš kitos 

veiklos 
8 823 0,06  - - 10 521 0,08  - - 
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1.4. 
Finansavimo 

pajamos 
1 883 511 12,23  - - 1 366 810 9,97  - - 

2. 

Paprastosios 

sąnaudos,  

iš viso iš jų: 

15 041 807 100  12 767 252 100  13 033 168 100  11279127 100  

2.1 Veiklos sąnaudos 15041807 100  12767252 100  13033168 100  11279127 100  

2.1.1. Darbo užmokesčio 12046490 80,09 10971106 85,93 10503609 80,59  9531807 84,51  

 

2.1.2. 

Socialinio 

draudimo įmokų ir 

įmokų į garantinį 

fondą 

 

219662 

 

1,46 

 

200244 

 

1,57 

 

146402 

 

1,12  

 

128906 

 

1,14  

 

2.1.3. 

Vaistų ir medicinos 

priemonių 
1261974 8,39 397917 3,12 1051505 8,07  489012 4,34  

 

2.1.4. 

Laboratorinių ir 

kitų tyrimų 

atliekamų kitose 

įstaigose 

 

85599 

 

0,57 

 

85599 

 

0,67 

 

63549 

 

0,49  

 

63549 

 

0,56  

2.1.5. 
Pacientų 

transportavimas 
- - - - - - - - 

2.1.6. Pacientų maitinimo - - - - - - - - 

 

2.1.7. 

Šildymas, elektros 

energija, vanduo 
107586 0,72 107586 0,84 115565 0,89  115565 1,02  

2.1.8. Ryšių paslaugos 25227 0,17 25227 0,20 13333 0,10  13333 0,12  

2.1.9. Einamasis remontas 46835 0,31 23689 0,19 130893 1,00  83526 0,74  

 

2.1.1

0 

Medicinos įrangos 

remonto ir 

priežiūros 

 

53071 

 

0,35 

 

53071 

 

0,42 

 

47121 

 

0,36  

 

47121 

 

0,42  

 

2.1.1

1 

Civilinės 

atsakomybės 

draudimas 

 

29917 

 

0,20 

 

29917 

 

0,23 

 

22000 

 

0,17  

 

22000 

 

0,20  

 

2.1.1

2 

Darbuotojų 

kvalifikacijos 

kėlimo 

 

25939 

 

0,17 

 

19423 

 

0,15 

 

11232 

 

0,09  

 

11232 

 

0,10  

2.1.1

3 
Kitos išlaidos    1139507 7,57 853473 6,68 927959 7,12  773076 6,85  

3 
Finansinis 

rezultatas 
363 951 2,36 55 442 0,43 677 500 4,94  345 028 2,97  

4 
Įsigyta ilgalaikio 

turto  
5189778 33,69 545121 4,25 325513 2,37  85530 0,74  

 

Reikšmingiausią Poliklinikos pajamų dalį – 83,23 % sudaro Privalomojo sveikatos draudimo 

fondo (PSDF) biudžeto lėšos už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. 2020 m. PSDF pajamų 

dalis nuo visų pajamų, palyginti su 2019 m., sumažėjo 1,55 procentiniais punktais.  

2020 m. pajamos iš mokamų paslaugų sudarė 4,48 % visų pajamų ir, palyginti su 2019 m., 

sumažėjo 0,69 procentiniais punktais, dėl šių paslaugų ribojimo karantino ir paskelbtos ekstremalios 

situacijos šalyje. Finansavimo pajamos nuo visų pajamų 2020 m. sudarė 12,23 procentus, t. y. 2,26 

procentiniais punktais daugiau negu 2019 m. Didžiausią finansavimo pajamų dalį sudaro panaudotos 

finansavimo sumos kitoms išlaidoms, iš kurių didžiausią dalį sudaro Vilniaus miesto savivaldybės 

Šeimos gydytojo institucijos finansavimui skirtos lėšos.  

Reikšmingiausią sąnaudų dalį sudaro darbo užmokesčio ir darbdavio socialinio draudimo 

sąnaudos. 2020 m., darbo užmokesčio sąnaudos sudarė 80,09 % visų sąnaudų, darbdavio socialinio 

draudimo sąnaudos su Garantinio fondo įmokomis sudarė 1,46 % visų sąnaudų.  
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Darbo užmokesčio sąnaudos nuo visų pajamų 2020 m. sudarė 78,19 %, nuo PSDF pajamų – 85,56 

%, patvirtintas darbo užmokesčio normatyvas – iki 79 % nuo visų Poliklinikos pajamų ir iki 87 % nuo 

PSDF pajamų. 2020 m. Poliklinika neviršijo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių 

reikalų ir sveikatos departamento direktoriaus įsakymu patvirtinto normatyvo darbo užmokesčiui nuo 

visų pajamų ir nuo PSDF pajamų. 

Sąnaudos medikamentams nuo visų pajamų 2020 m. sudarė 8,75 %, nuo PSDF pajamų – 3,77 %. 

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintas normatyvas 

medikamentams nuo visų Poliklinikos pajamų – iki 9 %, nuo PSDF pajamų – iki 6 %. 2020 m. 

Poliklinika neviršijo sąnaudų medikamentams normatyvų. 

 

4.4.1.2. Poliklinikos pajamos ir sąnaudos. 

Horizontali analizė (Eurais) 
Eil. 

Nr. 
 

2020 m. 

(Iš viso) 

2019 m. 

(Iš viso) 

Skirtumas, 

Eur 

Skirtum

as, % 

2020 m. 

(PSDF) 

2019 m. 

(PSDF) 

Skirtumas,     

Eur 

Skirtumas,     

% 

1. 
Pajamos, iš viso  

Iš jų: 
15405758 13710668 1695090 12,36 12822694 11624155 1198539 10,31 

1.1 Pajamos iš PSDF 12822694 11624155 1198539 10,31 12822694 11624155 1198539 10,31 

1.2 
Pajamos iš 

mokamų paslaugų 

 

690730 

 

709182 

 

-18452 

 

-2,60 
- - - - 

1.3. 
Pajamos iš kitos 

veiklos 

 

8823 

 

10521 

 

-1698 

 

-16,14 
- - - - 

1.4. 
Finansavimo 

pajamos 

 

1883511 

 

1366810 

 

516701 

 

37,80 
- - - - 

2. 

Paprastosios 

sąnaudos, iš viso  

Iš jų: 

 

15041807 

 

13033168 

 

2008639 

 

15,41 

 

12767252 

 

11279127 

 

1488125 

 

13,19 

2.1 Veiklos sąnaudos 15041807 13033168 2008639 15,41 12767252 11279127 1488125 13,19 

2.1.1. 
Darbo 

užmokesčio 
12046490 10503609 1542881 14,69 10971106 9531807 1439299 15,10 

2.1.2. 

Socialinio 

draudimo įmokų 

ir įmokų į 

garantinį fondą 

 

219662 

 

146402 

 

73260 

 

50,04 

 

200244 

 

128906 

 

71338 

 

55,34 

2.1.3. 

Vaistų ir 

medicinos 

priemonių 

 

1261974 

 

1051505 

 

210469 

 

20,02 

 

397917 

 

489012 

 

-91095 

 

-18,63 

2.1.4. 

Laboratorinių ir 

kitų tyrimų 

atliekamų kitose 

įstaigose 

 

85599 

 

63549 

 

22050 

 

34,70 

 

85599 

 

63549 

 

22050 

 

34,70 

2.1.5. 
Pacientų 

transportavimas 
- - - - - - - - 

2.1.6. 
Pacientų 

maitinimo 
- - - - - - - - 

2.1.7. 
Šildymas, elektros 

energija, vanduo 

 

107586 

 

115565 

 

-7979 

 

-6,90 

 

107586 

 

115565 

 

-7979 

 

-6,90 

2.1.8. Ryšių paslaugos 25227 13333 11894 89,21 25227 13333 11894 89,21 

2.1.9. 
Einamasis 

remontas 
46835 130893 -84058 -64,22 23689 83526 -59837 -71,64 

2.1.10 

Medicinos įrangos 

remonto ir 

priežiūros 

 

53071 

 

47121 

 

5950 

 

12,63 

 

53071 

 

47121 

 

5950 

 

12,63 

2.1.11 

Civilinės 

atsakomybės 

draudimas 

 

29917 

 

22000 

 

7917 

 

35,99 

 

29917 

 

22000 

 

7917 

 

35,99 
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2.1.12 

Darbuotojų 

kvalifikacijos 

kėlimo 

 

25939 

 

11232 

 

14707 

 

130,94 

 

19423 

 

11232 

 

8191 

 

72,93 

2.1.13 Kitos išlaidos    1139507 927959 211548 22,80 853473 773076 80397 10,40 

3 
Finansinis 

rezultatas 
363951 677500 -313549 -46,28 55442 345028 -289586 -83,93 

4. 
Įsigyta ilgalaikio 

turto  

 

5189778 

 

325513 

 

4864265 

 

1494,34 

 

545121 

 

85530 

 

459591 

 

537,34 

Pajamos 2020 metais, palyginti su 2019 m., padidėjo 1 695 090 eurų eurais, arba 12,36 %. 

Pajamos iš PSDF 2020 m. padidėjo 1 198 539 eurais, arba 10,31 %, finansavimo pajamos – 516 701 

euru, arba 37,80 %. Pajamų iš PSDF didėjimą lėmė asmens sveikatos priežiūros paslaugų balo vertės 

didėjimas nuo 2020 metų balandžio 1 d.  

2020 metais, palyginti su 2019 m., 799 026 eurais, arba 15,66 %, padidėjo pajamos už pirmines 

ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, 90 418 eurų, arba 7,4 %, – už gerus pirminės 

ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų rezultatus, 28 766 eurais, arba 12,46 %, – pajamos 

už medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas, 334121 euru, arba 8,57% – pajamos už 

ambulatorines specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.  

Visos Poliklinikos sąnaudos padidėjo 2 008 639 eurais, arba 15,41 %, sąnaudos iš PSDF lėšų – 

1 488 125 eurais, arba 13,19 %. 

 Pagrindinė sąnaudų padidėjimo priežastis – darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų 

didėjimas. Darbo užmokesčio, socialinio draudimo ir Garantinio fondo sąnaudos 2020 metais, palyginti 

su 2019 m., padidėjo 1 616 141 euru, arba 15,18 %. 

Dėl COVID-19 situacijos šalyje 20,02 % padidėjo vaistų ir medicinos priemonių sąnaudos. 

Dauguma apsaugos priemonių finansuojamos Vilniaus miesto savivaldybės ir valstybės biudžeto 

lėšomis.  

Sąnaudos kitoms išlaidoms padidėjo 211 548 eurais, arba 22,8 %. Didžiausią įtaką kitų sąnaudų 

didėjimui turėjo piniginė dovana Kalėdų proga (133 825,00 eurai) išmokėta visiems darbuotojams, taip 

pat patalpų valymo sąnaudų didėjimas dėl minimalaus darbo užmokesčio padidėjimo, padidėjusios 

ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos, dėl ilgalaikio turto įsigijimo. 

 

4.4.2. Gautos pajamos ir lėšos pagal finansavimo šaltinius. 

 
 

Pagrindinės veiklos pajamos 
2020 m. 2019 m. 

Padidėjimas/ 

sumažėjimas 

 suma % suma % 
suma 

(2-4) 

% 

(3-5) 

1 2 3 4 5 6 7 

Pajamos iš PSDF  12822694 94,82 11624155 94,17 +1198539 0,65 

Pajamos už mokamas medicinines 

paslaugas  
690730 5,11 709182 5,75 +182090 -0,64 

Pajamos už mokamas kitas paslaugas  8823 0,07 10521 0,08 -1698 -0,01 

Viso: 13522247 100 12343858 100  +1178389  

Finansavimo pajamos, iš jų: 1883511 100 1366810 100 +516701  

Iš valstybės biudžeto: 319462 16,96 102129 7,47 +217333 9,49 

Panaudotos finansavimo sumos 

ilgalaikiam turtui įsigyti 

(nusidėvėjimas) 

53680 - 61129 - - - 

Panaudotos finansavimo sumos iš 

VB atsargoms 
200866 - 946 - - - 
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Panaudotos finansavimo sumos 

kitoms išlaidoms (SAM 

rezidentai,609 priemonė) 

64916 - 40054 - - - 

Iš Europos Sąjungos: 55983 2,97 19774 1,45 +36209 1,52 

Panaudotos finansavimo sumos 

ilgalaikiam turtui įsigyti 

(nusidėvėjimas) 

23011 - 5178 - - - 

Panaudotos finansavimo sumos 

atsargoms 
22977 - 10696 - - - 

Panaudotos  finansavimo sumos 

kitoms išlaidoms  
9995 - 3900 - - - 

Iš Savivaldybės biudžeto: 1029134 54,64 899366 65,80 +129768 -11,16 

Visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos lėšos  
80964 - 870111 - - - 

Panaudotų finansavimo sumų 

ilgalaikiam turtui įsigyti 

(nusidėvėjimas) 

51739 - 22020 - - - 

Panaudotos finansavimo sumos 

atsargoms įsigyti  
896431 - 7235 - - - 

Iš kitų šaltinių: 478932 25,43 345541 25,28 +133391 +0,15 

Panaudotos finansavimo sumos 

ilgalaikiam turtui įsigyti 

(nusidėvėjimas) 

40723 - 19568 - - - 

Panaudotos finansavimo sumos 

atsargoms įsigyti (vakcina ir kt. 

atsargos) 

380996 - 321681 - - - 

Panaudotos finansavimo sumos 

kitoms išlaidoms 
57213 - 4292 - - - 

Iš viso pajamų: 15405758 100 13710668 100 +1695090 - 

 

Pajamos už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pajamos už mokamas kitas paslaugas 

(toliau – mokamos pajamos)  

Eurais 

Skyriaus ir/ar paslaugos 

pavadinimas 

2020 m. 2019 m. 
Padidėjimas/ 

sumažėjimas 

Paslaugų 

kiekis 
suma 

Paslaugų 

kiekis 
suma 

Paslaugų 

kiekis 
suma 

1 2 3 4 5 6 7 

Odontologijos skyrius 17 679 38 238 28 784 66 117 -11 105 -27 879 

Radiologijos ir diagnostikos skyrius 882 14 097 1 034 15 154 -152 -10 57 

Vairuotojų komisija 1 680 26 409 1 937 30 755 -257 -4 346 

Medicininė komisija ginklui įsigyti 195 3 407 238 4 158 -43 -751 

Profilaktinio patikrinimo kabinetas 4 978 48 219 7 577 48 603 -2 599 -384 

Akušerijos ir ginekologijos skyrius 4 635 64 632 4 008 69 346 +627 -4 714 

Laboratorinės diagnostikos skyrius 16 562 111 723 13 695 122 478 +2 867 -10 755 

Mokama vakcina 10 526 267 183 8 382 223 433 +2 144 +43 750 

Fizinės medicinos ir ambulatorinės 

medicininės reabilitacijos skyrius 
11 726 79 832 3 745 68 258 +7 981 +11 574 

II Šeimos medicinos skyrius 218 1 855 125 1 415 +93 +440 

I Šeimos medicinos  skyrius 26 495 56 951 -30 -456 

Vaikų sveikatos priežiūros skyrius 14 287 10 183 +4 +104 

Konsultacijų skyrius 1 716 28 109 2 498 45 875 -782 -17 766 
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Chirurgijos skyrius 325 5 960 626 12 572 -301 -6 612 

Psichikos sveikatos centras 31 284 25 212 +6 +72 

Kitos pajamos (nesusijusios su 

medicininėmis paslaugomis,) 
- 83 637 - 10 521 - +73 116 

Pervestinos pajamos už turto 

naudojimą (komp. vaistų pasai) 
41 -51 264 -328 223 +277 

Pervestinos pajamos už turto 

naudojimą .(nuoma) 
- -74 763 0 0 - -74 763 

Iš viso: 71 234 699 553 73 004 719 703 -1 770 -20 150 

 

Per praėjusius metus Poliklinikoje mokamų paslaugų suteikta 2,42 % (1 770 paslaugomis) 

mažiau, palyginti su 2019 m. Pajamų už mokamas paslaugas 2020 metais, palyginti su 2019 m., gauta 

20 150 eurų (2,80 %) mažiau. 

 

4.4.3. Poliklinikos ataskaitinių metų veiklos rezultatas. 

 

Eurais 

2020 m. gruodžio 31 d. 2019 m. gruodžio 31 d. Skirtumas (eurais) Skirtumas (%) 

+ 363 951 + 677 500 - 313 549 - 46,3 

 

2020 m. gruodžio 31 d. Poliklinikos veiklos rezultatas buvo – perviršis 363 951 eurai (trys šimtai 

šešiasdešimt trys devyni šimtai penkiasdešimt vienas Eur). Per praėjusius metus Poliklinikos perviršis, 

palyginti su 2019 m., sumažėjo 313 549 eurais, arba 46,3 procentais. 

2020 m. Poliklinika tęsė visų savo funkcijų vykdymą, vadovaudamasi SAM įsakymais ir 

norminiais aktais, kurie ribojo ir reglamentavo asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą paskelbto 

šalyje karantino metu ir turėjo nemažai iššūkių atsakingai suvaldant COVID-19 ligos plitimą tiek tarp 

darbuotojų, tiek tarp pacientų. Ši situacija, aišku, įtakojo ir finansinius pokyčius. Vertinant žmogiškųjų 

išteklių darbo sudėtingumą ir siekiant mažinti rizikas, asmens sveikatos priežiūros specialistams teko vis 

didesnis vaidmuo, kuris turėjo būti įvertintas ir finansiškai. Nepaisant teigiamo finansinio rezultato, 2020 

m. jis sumažėjo ne tik dėl pajamų iš PSDF sumažėjimo už asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą 

vykdant sutartinius įsipareigojimus su TLK, bet ir dėl sąnaudų padidėjimo, įsigyjant tiek medicinines, 

tiek nemedicinines apsaugos priemones nuo COVID-19 infekcijos.  

 

4.4.4. Poliklinikos sukauptas perviršis nuo 1997 m. iki 2020 metų pabaigos – 2 862 469 (du milijonai 

aštuoni šimtai keturiasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt) eurų. 

 

4.5. Poliklinikos per vienus metus gautinos sumos ir pinigai bankų sąskaitose ir Poliklinikos 

įsipareigojimai: 
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4.5.1. Per vienus metus gautinos sumos ir pinigai bankų sąskaitose ir kasoje. 

 

Eurais 

Įstaigos pavadinimas 2020 m. 2019 m. Padidėjimas/sumažėjimas 

Vilniaus TLK 1 116 742 1 276 345 - 159 603 

Gautinos sumos iš VB programų vykdymui – 

SAM 
16 333 0 +16 333 

Gautinos sumos ES programų – SAM  20 054 0 +20 054 

Gautinos sumos iš kitų šaltinių –  

Vilniaus TLK 
5 807 0 +5 807 

Sukauptos gautinos sumos iš kitų šaltinių – 

Vilniaus TLK 
13 299 0 +13 299 

Kitos gautinos sumos – kiti juridiniai 

asmenys 
8 549 3 047 +5 502 

Iš viso: 1 180 784 1 279 392 -98 608 

Pinigai sąskaitoje ir kasoje 1 806 657 1 632 384 +174 273 

 

Gautinų sumų, susidariusių už laikotarpį, ilgesnį negu 1 metai, Poliklinika neturi. 

 

4.5.2. Poliklinikos įsipareigojimai (ilgalaikiai ir trumpalaikiai): 

 

4.5.2.1. Įsipareigojimai pagal įstaigas. 

 

Eurais 

Įstaigos pavadinimas 2020 m. 2019 m. Padidėjimas/sumažėjimas 

Trumpalaikiai įsipareigojimai tiekėjams: 116 069 133 983 -17 914 

UAB Akvesta 27 656 0 +27 656 

UAB Ainava 19 259 17 669 +1 590 

UAB Vitrolab 11 674 13 915 -2 241 

UAB Entafarma 0 10 121 -10 121 

UAB Limeta 5 658 7 183 -1 525 

UAB Diagnostinės sistemos 6 067 7 076 -1 009 

AB Vilniaus šilumos tinklai 6 387 6 280 +107 

A.Zapalskio IĮ „Azas“ 0 5 688 -5 688 

UAB Tamro 0 5 455 -5 455 

AB Energijos skirstymo operatorius 5 728 4 811 +917 

UAB Rema 0 4 109 -4 109 

AB INTER RAO Lietuva 3 814 3 750 +64 
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Nacionalinė visuomenės sveikatos 

priež.laboratorija 
2 516 0 +2 516 

UAB Ekskomisarų biuras 0 3 467 -3 467 

VŠĮ Vilniaus miesto univ.lig.Santaros 

klinikos 
5 917 3 314 +2603 

UAB Roche Lietuva 3 735 3 307 +428 

UAB Libeta ir ko 0 3 120 -3 120 

UAB Siemens HealthcareOy Lietuvos 

filialas 
0 1 822 -1 822 

UAB Syonic Baltic 1 815 0 +1 815 

UAB Dorsimus 4 060 0 -4 060 

UAB Bitė Lietuva 1 646 0 +1 646 

UAB Affidea Lietuva 1 575 0 +1 575 

Kiti 8 562 32 896 -24 334 

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 0 47 -47 

Sukauptos mokėtinos sumos: 383 210 510 349 -127 139 

Sukauptos sumos: 2020 m. finansinės 

veiklos auditui atlikti; slaugytojų 

kvalifikacijos kėlimui apmokėti; gydytojų 

rezidentų, kaip būsimų Poliklinikos 

darbuotojų studijoms apmokėti 

10 359 6 050 +4 309 

Sukauptos darbuotojų nepanaudotų atostogų 

ir valstybinio socialinio draudimo įmokų 

sumos 

372 851 186 447 +186 404 

Sukauptos papildomai 2019 m DU už gerus 

darbo rezultatus ir socialinio draudimo  

įmokų sumos 

0 317 852 -317 852 

Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 74 422 47 753 +26 669 

Iš viso: 573 701 692 132 -118 431 

 

Poliklinika ilgalaikių įsipareigojimų neturi. 

 

4.5.2.2. Įsipareigojimai pagal ekonominę klasifikaciją. 

 

Įsipareigojimai pagal ekonominę 

klasifikaciją 
2020 m. 2019 m. 

Padidėjimas/sumažėjimas, 

Eur 

 Sukauptos nepanaudotų atostogų sąnaudos 366 366 183 204 +183 162 

Sukauptos papildomo DU sąnaudos už 2019 m. 

gerus darbo rezultatus  
0 312 324 -312 324 

 Sukauptos valstybinio socialinio draudimo 

įmokų sąnaudos 
6 485 8 771 -2 286 

Medikamentai (vakcina) 7 645 22 520 -14 875 

Šildymas, elektros energija, vanduo 16 499 15 547 -1 987 
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Ryšiai  2 788 1 087 +952 

Kiti komunaliniai patarnavimai 19 520 24 247 -4 727 

Mokesčiai 0 0 0 

Įsiskolinimas už programų vykdymą 0 0 0 

Už įvairias prekes ( medicinos priemones, 

reagentus ir kt.) 
28 520 44 574 -16 054 

Sutarčių vykdymo garantas 58 407 47 755 +10 652 

Kitos  68 295 32 103 +36 192 

Iš viso: 574 525 692 132 -117 607 

 

4.5.3. Pagrindinių per vienus metus gautinų sumų ir Poliklinikos įsipareigojimų padidėjimo/sumažėjimo 

priežasčių analizė. 

 

Per vienerius metus Poliklinikos gautinos sumos sumažėjo 98 608 eurais (7,7 %). Didžiausią 

įsipareigojimų sumažėjimo dalį sudaro Vilniaus TLK atsiskaitymo padidėjimas, vykdant sutartinius 

įsipareigojimus – 159 603 eurai. Pinigų likutis 2020 m. gruodžio 31 d. bankų sąskaitose ir kasoje 

padidėjo 174 273 (10,68 %) dėl planuojamų 2021 m. sausio mėnesį trumpalaikių įsipareigojimų 

įvykdymo bei Poliklinikoje vykdomų remonto darbų tęstinumo užtikrinimui.  

Poliklinikos įsipareigojimai sumažėjo 117 607 eurais (17 %). Didžiausią Poliklinikos 

įsipareigojimų dalį sudaro sukaupta suma nepanaudotoms darbuotojų atostogoms – padidėjimas 183 

162 eurai. Nepanaudotų darbuotojų atostogų darbo dienų skaičius 2020 m. gruodžio 31 d. buvo – 

5705,54 dienos. 

Poliklinikos įsipareigojimams priklauso ir trumpalaikės skolos tiekėjams už gautas prekes ir 

suteiktas paslaugas 2020 metų gruodžio mėnesį. Su tiekėjais atsiskaitoma pirkimo-pardavimo sutartyse 

nustatytais terminais.  

 

4.6. Poliklinikos ilgalaikio turto įsigijimo, remonto išlaidų analizė: 

 

4.6.1. Ilgalaikis turtas. 

 

Poliklinikos ilgalaikio turto įsigijimo vertė – 9 886 702 eurai (ilgalaikis nematerialusis turtas – 

676 100 eurų, ilgalaikis materialusis turtas – 9 210 602 eurai), ilgalaikio turto sukauptas nusidėvėjimas 

– 5 108 510 eurų (ilgalaikio nematerialiojo turto nusidėvėjimas – 641 081 eurai, ilgalaikio materialiojo 

turto nusidėvėjimas – 4 467 429 eurai), ilgalaikio turto likutinė vertė – 4 778 192 eurai (ilgalaikio 

nematerialiojo turto likutinė vertė – 35 019 eurų, ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė – 4 743 173 

eurai). 
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Per metus ilgalaikio turto įsigyta: 

 

Metai 
Nuosavos 

lėšos 

 Kiti 

šaltiniai 

(parama) 

ES struktūrinių 

fondų lėšos 
VB lėšos 

Savivaldybės 

biudžeto 

lėšos 

Iš viso: 

(Eur) 

2020 545 121 2 255 708 998 462 497 206 893 281 +5 189 778 

 

Ilgalaikio turto įsigijimo detalizavimas (eurais): 

• Poliklinikos pastate negyvenamosios paskirties patalpos, kurių įsigijimo vertė sudarė – 4 255 271 

eurai (Poliklinika disponuoja Vilniaus m. savivaldybei priklausančiu turtu patikėjimo teisėmis, 

vadovaudamasi 2020 m. sausio 28 d. pasirašytos Savivaldybės turto patikėjimo sutarties Nr. 

A1003-4120/9VP-5 nuostatomis); 

• Universali rentgeno priemonė Radspeed – 209 996 eurai; 

• Ultragarsinė diagnostikos sistema Affin – 74 899 eurai; 

• Infekcijos kontrolės įranga (instrumentų plovimo mašina) – 23 450 eurai;  

• Odontologinė įranga (Dentalinis rentgeno aparatas) – 9 680 eurai; 

• Vaizdo gastroskopas GIF-Q165 – 4 600 eurai; 

• Kita medicininė įranga: nešiojami elektrokardiografai, akušerinis stetoskopas Huntleigh SR-2, 

defibriliatoriai, tonometrai akispūdžiui matuoti, bekontaktė kūno temperatūros matavimo 

sistema, mobilus termovizoriai, nešiojamas EKG įrašo įrenginys, kraujospūdžio matavimo 

prietaisas – 26 622 eurai; 

• Kompiuterinė, biuro įranga ir programos: kompiuteriai nešiojami NB3 Lenovo, pacientų eilių 

valdymo sistema, komutatoriai HPE Aruba 2530Switch, spausdintuvas NEO, kompiuteris 

Magnum) – 32 261 eurai; 

• Kiti įrenginiai: švinuotos langinės, vaizdą įrašantis įrenginys su integruotu komutatoriumi skirtas 

apsaugai, kondicionieriai, atbulinės osmozės vandens valymo stotelė, dezinfekcinis rūko sistemos 

įrenginys – 42 357 eurai; 

• Nebaigtos statybos darbai – 510 642 eurai. 

 

Poliklinikoje naudojamas ilgalaikis ir trumpalaikis turtas pagal panaudos sutartis: 

• 2020 m. gruodžio 31 d. Vilniaus m. savivaldybės turto, naudojamo Poliklinikoje pagal panaudos 

sutartį, įsigijimo vertė – 83 442 eurai. 

• 2020 m. gruodžio 31 d. Valstybei nuosavybės teise priklausančio turto, naudojamo Poliklinikoje 

pagal panaudos sutartį, gauto iš Vilniaus m. savivaldybės, įsigijimo vertė – 84 431 eurai. 

• 2020 m. gruodžio 31 d. SAM ilgalaikio turto, naudojamo Poliklinikoje pagal panaudos sutartį, 

įsigijimo vertė – 113 943 eurai. 

 

Ilgalaikio ir trumpalaikio turto, naudojamo pagal panaudos sutartis detalizavimas (eurais): 

 

Eil. 

Nr. 
Įmonės pavadinimas 

Įsigijimo 

savikaina 

Gauta per 

2020 m. 

Nurašyta per 

2020 m. 

Likutis 2020 m. 

pabaigoje 

1. 

Vilniaus m. savivaldybė: 

 ilgalaikis turtas 
4 280 016 - 4 200 598 79 418 

trumpalaikis turtas 4 024 - - 4 024 
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2. 

Vilniaus m. savivaldybė 

(valstybei priklausantis 

turtas): ilgalaikis turtas 

83 497 - - 83 497 

trumpalaikis turtas 934   934 

3. SAM ilgalaikis turtas - 113 943 - 113 943 

4. ŽŪM ilgalaikis turtas 477 000 - - 477 000 

5. 
UAB „REDLIK ir CO“ 

ilgalaikis turtas 
95 000 - 95 000 

 

0 

6. 
UAB „Diagnostinės 

sistemos“ ilgalaikis turtas 
5 000 660  5 660 

7. 
UAB „FirstData“ 

ilgalaikis turtas 
724 - - 724 

8. 
UAB „Vitrolab“ 

ilgalaikis turtas 
159 291 - - 159 291 

9. 
UAB Eden Springs“ 

trumpalaikis turtas 
1 121 561 - 1 682 

10. 
UAB Roche Lietuva“ 

ilgalaikis turtas 
72 735 - - 72 735 

11. 
UAB Siemens medical 

Solution“ ilgalaikis turtas 
55 154 - - 55 154 

12. 
UAB Limeta“ ilgalaikis 

turtas 
116 800 337 000 242 000 211 800 

13. 

Neįgalimo ir darbingumo 

nustatymo tarnyba“ 

ilgalaikis turtas 

 

28 127 
- - 

 

28 127 

14. 
UAB Soft Data“ 

trumpalaikis turtas 
3 751 - 1 936 1 815 

15. 
UAB Prosangvis“ 

ilgalaikis turtas 
30 000 - - 30 000 

16. 
UAB Arasta“ ilgalaikis 

turtas 
38 360 - 1360 37 000 

17. 

Užkrečiamų ligų AIDS 

centras“ trumpalaikis 

turtas 

891 - - 891 

18. 
UAB „Spektramed“ “ 

ilgalaikis turtas 
- 50 000 50 000 0 

19. 
„Swedbank“ AB 

ilgalaikis turtas 
- 1 600 - 1 600 

20. 

Mokėjimo terminalo 

sistema, UAB“  

ilgalaikis turtas 

- 12 000 - 12 000 

 
Iš viso: IMT 5 441 704 513 603 4 588 958 1 366 349 

Trumpalaikis turtas 10 721 2 161 1 936 10 946 
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4.6.2. Rekonstrukcija ir remontas. 

 

Poliklinika nuo 2020-01-18 pastatą, skirtą veiklos vykdymui, valdo patikėjimo teisės pagrindais. 

2020 m. Poliklinikos pastato patalpose atlikta remonto darbų už 556 556,36 eurus – iš jų smulkių remonto 

darbų už 45 915,20 eurų. 

Vilniaus m. savivaldybės biudžeto lėšomis suremontuotos patalpos, skirtos endoskopijų kabinetui 

ir dalis mamografijos kabineto patalpų (remontui skirta ir panaudota 21 033,70 eurų). Patalpose 

perdažytos sienos ir lubos, įrengta PVC danga, pertvaros, suklijuotos naujos plytelės, sumontuota 

vėdinimo įranga su rekuperacine sistema. 

Per praėjusius metus Poliklinikos lėšomis atlikti laiptinės einamojo remonto darbai (155 kv. m) – 

sienų ir lubų paviršių valymas ir perdažymas, radiatorių perdažymas, laiptų remontas, 500, 501 

kabinetuose (25 kv. m) atlikti einamieji remonto darbai – sienų ir lubų perdažymas, PVC dangos 

įrengimas, naujų plytelių klijavimas, sumontuota vėdinimo įranga. Poliklinikos lėšomis suremontuota 

dalis mamografijos kabineto patalpų. 

Poliklinika vykdo Europos struktūrinių fondų, valstybės biudžeto ir įstaigos lėšomis bendrai 

finansuojamą projektą „Pirminės asmens sveikatos priežiūros efektyvumo didinimas VšĮ Šeškinės 

poliklinikoje“. Pagal projektą buvo numatyta suremontuoti 687,65 kv.m. patalpų (488,37 kv. m. 6 aukšte 

ir 199,28 kv. m. 5 aukšte) už 423 957,54 eurus. Pradėjus darbus išaiškėjo aplinkybės, kurių iš anksto 

nebuvo galima numatyti ir dėl kurių kilo poreikis atlikti papildomus darbus, kas ženkliai padidino 

remonto darbų kainą:  

1) atidengus sienų nišose vidaus buitinių nuotekų ketinių vamzdynų stovus buvo nustatyta, kad 

esami stovai bei jų sujungimo movos yra sutrūkinėjusios nuo apkrovos bei ilgo eksploatavimo laiko; 

šeštame aukšte, išgriovus dalį sienos nustatyta, kad planuotos neįgaliesiems pritaikytos patalpos nebus 

galima įrengti, nes durų angos vietoje yra sumontuoti lietaus nuotekų stovai, o lietaus nuotekų vamzdis, 

trukdantis įrengti duris pagal nustatytus reikalavimus yra avarinėje būklėje; šeštame aukšte išardžius 

lubas nustatyta, kad lietaus nuotekų stovas yra taip pat avarinės būklės. Palikus tokią būklę, būtų kilusi 

grėsmė atliktų darbų kokybei ir išlikusi didelė avarijos grėsmės tikimybė, todėl ketinių vamzdynų stovai 

ir movos, nuotekų vamzdis ir stovas buvo pakeisti, neįgaliesiems pritaikyta patalpa įrengta ten, kur buvo 

galimybės. Šie papildomi darbai kainavo 17 893,73 Eur (su PVM);  

2) išmontuoti seni ortakiai, o nauji vamzdynai išvedžioti koridoriuje; tose pačiose patalpose 

įrengtas oro ištraukimas ir padavimas, įrengti atskiri oro ištraukimai iš WC patalpų; venkameros 

pajungtos į elektros skydinę ir įrengti du papildomi stoginiai ventiliatoriai; įrengtos papildomas 

kompiuterinės rozetės, nutiesti kabeliai, padaryti kompiuterinių tinklų ir jėgos prievadai prie 

odontologinių kėdžių vietų; išmontuota sena komutacinė spinta ir sumontuota nauja, į kurią perkelti 

esami bei sumontuoti nauji komutatoriai; atvesti vakuuminio siurblio valdymo kabelis ir osmosinio 

vandens žarna; sumontuotas odontologinio vakuuminio siurblio bei suspausto oro įrenginio galimas 

pajungimas; įrengta adresinė priešgaisrinė sistema, įrengti dvigubi davikliai; siekiant užtikrinti 

maksimalią virusinės infekcijos plitimo prevenciją ir vykdant SAM teisės aktų reikalavimus, iškirstos 

angos tarp patalpų ir įrengti praėjimai atskiriant žmonių srautus, įrengtos angos pertvaros su durimis, 

perkelti radiatoriai. Šie papildomi darbai kainavo 62 176,41Eur (su PVM).  

Visa remonto darbų vertė su papildomais darbais tiesiogiai susijusi su projekto veiklomis sudaro 

502 721,94 Eur su PVM (įskaičiuoti nevykdomi darbai 1305,74 eurų sumai), iš kurių projekto lėšomis 

apmokėta 292 632,50 eurų. Įvertinus tai, kad Poliklinikos lėšomis numatyta suremontuoti penktame 

aukšte esančias I ir II šeimos skyrių patalpas (pagal projektą dėl lėšų trūkumo remontuojama tik pusė 

penkto aušto patalpų), Poliklinika kreipėsi į Vilniaus m. savivaldybę ir gavo pritarimą visų penkto ir 

šešto aukšto remonto darbų sąnaudomis padidinti pastato vertę ir nudėvėti, todėl 510641,08 eurų remonto 

suma įtraukta į nebaigtą statybą ir bus nudėvima pabaigus remonto darbus. 
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2020 m. Poliklinikoje atlikta medicininės įrangos einamojo remonto ir patikros darbų už 44881,24 

eurus bei kompiuterinės technikos remonto ir priežiūros darbų už 9109,28 eurus. 

 

4.7. Vykdytos programos ir projektai. 

 

2020 metais Poliklinikoje vykdytos programos, darbai ir projektai, jų finansavimo šaltiniai, sumos 

eurais nurodytos lentelėje. 

 

Programos, 

darbų, projekto 

pavadinimas 

Finansavimo 

šaltinis 

Įgyvendini

mo 

laikotarpis 

Programos, 

darbų, projekto 

pagrindinės 

veiklos 

Projekto, darbų, programos 

finansavimo lėšų suma 

iš viso iš jų per ataskaitinį laikotarpį 

skirtos 

lėšos 
gautos lėšos skirtos lėšos gautos lėšos 

1. Lytinės ir 

reprodukcinės 

sveikatos 

kabineto veiklos 

užtikrinimui 

viešojoje įstaigoje 

Šeškinės 

poliklinikoje 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

sveikatos 

priežiūros 

įstaigų veiklų ir 

inovacijų, 

socialinių ir 

ugdymo paskatų 

bei projektų 

finansavimui 

skirtos 

programos lėšos 

2020 m. Tiesioginės ir 

netiesioginės 

konsultacijos, 

ŽIV, sifilio testų 

atlikimas, kūno 

masės sudėties 

analizės tyrimas, 

renginiai, 

sveikatingumo 

veikla, jaunimui 

palankių 

sveikatos 

priežiūros 

paslaugų 

viešinimas, 

kontracepcijos 

priemonių ir 

nėštumo testų 

dalinimas. 

40 000,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 

2. Pakaitinio 

gydymo 

metadonu 

programa 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

užkrečiamų ir 

neinfekcinių ligų 

profilaktikos ir 

kontrolės, 

priklausomybės 

ligų ir psichikos 

sveikatos 

prevencijos 

programų 

įgyvendinimas 

2020 m. Sveikatos 

priežiūros 

užtikrinimas. 

Pakaitinio 

gydymo 

metadonu 

įgyvendinimas 

1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 

3. VšĮ Šeškinės 

poliklinikoje dėl 

COVID-19 

situacijos 

papildomai 

įdarbintų 

medicinos 

registratorių/oper

atorių darbo 

užmokesčio 

išlaidoms 

kompensuoti 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

sveikatos 

priežiūros 

įstaigų veiklų ir 

inovacijų, 

socialinių ir 

ugdymo paskatų 

bei projektų 

finansavimui 

skirtos 

programos lėšos 

2020 m. VšĮ Šeškinės 

poliklinikoje 

papildomai 

įdarbintos 

medicinos 

registratorės/ope

ratorės ir 

kompensuotos 

jų darbo 

užmokesčio 

išlaidos 

12 551,00 12 551,00 12 551,00 12 551,00 
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4. Aplinkos, 

patalpų ir 

medicinos 

įrangos 

pritaikymo 

neįgaliesiems 

išlaidoms 

kompensuoti 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

sveikatos 

apsaugos skyriui 

pavaldžių įstaigų 

reorganizacija, 

restruktūrizacija, 

renovacija ir 

medicininės 

įrangos 

įsigijimas  

2020 m. Neįgaliesiems 

pritaikytos 

aplinkos, 

patalpų ir 

medicinos 

įrangos 

pritaikymo 

neįgaliesiems 

išlaidoms 

kompensuoti 

79 309,31 79 309,31 79 309,31 79 309,31 

5. Išlaidoms už 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

biudžetinių 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

darbuotojų 

skiepijimą nuo 

erkinio encefalito 

kompensuoti 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

užkrečiamų ir 

neinfekcinių ligų 

profilaktikos ir 

kontrolės, 

priklausomybės 

ligų ir psichikos 

sveikatos 

prevencijos 

programų 

įgyvendinimas 

2020 m. VšĮ Šeškinės 

poliklinikoje  

erkinio 

encefalito 

vakcina 

paskiepyti 

biudžetinių 

ikimokyklinio ir 

priešmokyklinio 

ugdymo įstaigų 

darbuotojai ir 

kompensuotos 

patirtos išlaidos 

21 860,80 147 68,00 21 860,80 14 768,00 

6. VšĮ Šeškinės 

poliklinikos 

medicinos 

įrangos, 

paprastojo 

remonto, 

informacinių 

technologijų 

įsigijimo, 

įdiegimo ir 

atnaujinimo 

išlaidoms 

kompensuoti 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracijos 

sveikatos 

apsaugos skyriui 

pavaldžių įstaigų 

reorganizacija, 

restruktūrizacija, 

renovacija ir 

medicininės 

įrangos 

įsigijimas  

2020 m. Kompensuotos 

medicinos 

įrangos, 

paprastojo 

remonto, 

informacinių 

technologijų 

įsigijimo, 

įdiegimo ir 

atnaujinimo 

išlaidos  

58 979,55 58 979,55 58 979,55 58 979,55 

7. VšĮ Šeškinės 

poliklinikai 

skiriamos 

Valstybės 

investicijų 

programos lėšos, 

skirtos rentgeno 

diagnostikos 

paslaugų kokybės 

gerinimo 

programai 2020 

metais 

įgyvendinti  

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

2020 metų 

investicijų 

programa. 

Valstybės 

investicijų 

programos 

specialiųjų 

tikslinių dotacijų 

(SAM) lėšos  

2020 m. Įsigyta 

stacionari 

rentgeno 

diagnostikos 

sistema – 

universalus 

stacionarus 

rentgeno 

diagnostikos 

medicinos 

prietaisas 

RADSPEED 

200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 

8. VšĮ Šeškinės 

poliklinikos 

išlaidoms, 

patirtoms nuo 

2020-02-01 iki 

2020-06-30, 

susijusioms su 

įrangos ir 

priemonių, būtinų 

asmens sveikatos 

priežiūros 

Valstybės vardu 

pasiskolintos 

lėšos (2020 m. 

spalio 7 d. 

Lietuvos 

Respublikos 

Vyriausybės 

nutarimas Nr. 

1100) 

2020 m. Asmens 

apsaugos 

priemonių, 

dezinfekcijos ir 

kitų priemonių 

personalo 

apsaugai 

įsigijimas ir 

kompensavimas 

54 684,00 54 684,00 54 684,00 54 684,00 
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paslaugoms teikti 

asmenims, 

įtariamiems, kad 

serga ar 

sergantiems 

COVID-19 liga 

įsigijimu ir 

funkcijų 

vykdymo 

užtikrinimu, 

kompensuoti  

9. Šeimos 

gydytojo 

institucijos 

finansavimas 

Vilniaus miesto 

savivaldybės 

tarybos 2018-

04-11 sprendimu 

Nr. 1-1471 

nustatytų vizito 

pas gydytoją 

laukimo 

trukmės, vizito 

pas gydytoją 

trukmės ir 

gydytojo darbo 

laiko trukmės 

rodiklių 

pasiekimas 

2020 m. Gerinti šeimos 

gydytojo 

institucijos 

teikiamų 

paslaugų 

prieinamumą, 

kokybę ir 

apmokėjimą 

užtikrinant 

kvalifikuotus 

žmogiškuosius 

išteklius šeimos 

medicinos 

paslaugoms 

teikti. 

893 230.00 893 230.00 893 230.00 893 230.00 

10. Projektas 

„Pirminės asmens 

sveikatos 

priežiūros 

efektyvumo 

didinimas VšĮ 

Šeškinės 

poliklinikoje“ 

Projekto kodas 

08.1.3.-CPVA-R-

609-01-0030 

Europos 

sąjungos lėšos - 

85 procentai; 

Valstybės 

biudžeto lėšos - 

7,5 procentai; 

Poliklinikos 

lėšos - 7,5 

procentai 

2018-2021 Investicinio 

projekto 

parengimo, 

Medicinos 

įrangos, 

kompiuterinės 

technikos, 

automobilio, 

baldų įsigijimas 

ir atlikti remonto 

darbai 

718 583,14 352 631,87 298 063,12 295 987,81 

63 404,38 31 114,57 26 299,69 26 116,57 

63 404,41 31 114,58 26 299,68 26 116,57 

11. Projektas 

„Inovatyvios ir 

kompleksinės 

lėtinių ligų 

priežiūros 

modelio 

išbandymas“ 

Projekto kodas 

Nr. 08.4.2-

ESFA-K-616-

01-0005 

Europos 

sąjungos lėšos -

60,63 procentai 

Valstybės 

biudžeto lėšos – 

39,37 procentai 

Vykdomas kartu 

su partneriais 

VšĮ Vilniaus 

rajono centrine 

poliklinika ir 

UAB Reginos 

šeimos gydytojo 

centru 

2020-2022 Įsigyta modelio 

išbandymui 

reikalinga 

įranga, paslaugų 

teikimas 

modelio 

išbandyme 

dalyvaujantiems 

pacientams, 

pacientų, jų 

šeimos narių ir 

projekto dalyvių 

mokymai 

666 121,60 50 000,00 666 121,60 50 000,00 

12. Integruotos 

internatūros 17 

studentų praktinis 

mokymas 

Šeškinės 

poliklinikoje 

suteikiant 102,25 

studijų kreditus, 

įgyjant praktinius 

įgūdžius, vykdant 

Vilniaus 

universitetas 

2020 m. Užtikrinti 

mokslo ir studijų 

proceso 

sėkmingą 

įgyvendinimą 

1 294,20 1 294,20 1 294,20 1 294,20 
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medicinos studijų 

programą 

13. Gydytojų 

rezidentų 

praktinis 

mokymas 

SAM lėšos 2020 m Rezidentų 

praktinis 

mokymas 

59 666,22 55 192,00 59 666,22 55 192,00 

14. Tiesiogiai 

stebimo trumpo 

tuberkuliozės 

gydymo kurso 

antituberkuliozini

ais vaistais 

paslauga 

Savivaldybės 

DOTS kabinetas 

2020 m. Tuberkulioze 

sergančių 

pacientų 

ambulatorinis 

gydymas, 

tiesiogiai stebint 

asmens 

sveikatos 

priežiūros 

specialistui 

15 405,45 15 405,45 15 405,45 15 405,45 

15. Pakaitinio 

gydymo 

metadonu 

programa 

Priklausomybės 

ligų centras 

2020 m. Užtikrinti 

farmakoterapijos 

opioidiniais 

vaistiniais 

preparatais 

paslaugų 

prieinamumą 

3 716,67 3 716,67 3 716,67 3 716,67 

16. Projektas 

„Ištyrimas ir 

gydymas“  

ŽIV ir AIDS 

paveiktų moterų 

bei jų artimųjų 

asociacija 

2020 m. Aprūpinti 

greitaisiais ŽIV 

testais ir 

apsaugos 

priemonėmis, 

esant teigiamam 

ŽIV testo 

rezultatui 

suteikti 

pacientui 

informaciją apie 

tolesnius 

veiksmus 

30,08 30,08 30,08 30,08 

17.Imunoprofilak

tikos programa  
Valstybės 

biudžeto lėšos 

2020 m Vaikų 

vakcinacija 

pagal SAM 

ministro 

nustatytą 

kalendorių, 

nemokamai 

gautos vakcinos 

ir medikamentai 

132 814,99 132 814,99 132 814,99 132 814,99 

Kiti šaltiniai 

(AIDS centras) 
190 463,33 190 463,33 190 463,33 190 463,33 

18. Gauta parama Vilniaus miesto 

savivaldybės 

administracija 

Juridiniai  

2020 m. Gauta parama, 

tame tarpe 2 

proc. GPM 
249 363,55 249 363,55 249 363,55 249 363,55 

Juridiniai 

asmenys 

  
16 206,33 16 206,33 16 206,33 16 206,33 

Iš viso: - - - 3542089,01 2483869,48 3047359,57 2417229,41 

 

4.8. Poliklinikos sąnaudos valdymo išlaidoms. 

 

Valdymo išlaidos 
2020 m. 2019 m. 

Iš viso % Iš PSDF % Iš viso % Iš PSDF % 

Pajamos 15405758 2,54 12822694 2,93 13033168 1,77 11279127 2,02 
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Sąnaudos valdymo išlaidoms 

Darbo užmokestis 370 389 2,40 358 915 2,80 206 845 1,59 206 845 1,84 

Socialinis 

draudimas ir 

garantinis fondas 

7 754 0,05 7 493 0,06 4 307 0,03 4 307 0,04 

Kitų paslaugų ir 

prekių sąnaudos 
11 838 0,08 8 887 0,07 18 378 0,14 14 676 0,13 

Ryšių sąnaudos 89 0,001 89 0,001 74 0,001 74 0,001 

Komandiruočių 

sąnaudos 
- - - - - - - - 

Kvalifikacijos 

kėlimo sąnaudos 
746 0,01 746 0,006 1398 0,01 1398 0,01 

Iš viso: 390 816 2,54 376 130 2,93 231 002 1,77 227 300 2,02 

 

Poliklinikos sąnaudos valdymo išlaidoms 2020 metais sudarė 2,54 % visų pajamų ir 2,93 % 

pajamų iš PSDF. Per praėjusius metus didžiausią valdymo išlaidų dalį sudarė sąnaudos darbo 

užmokesčiui. Darbo užmokesčio sąnaudos su socialinio draudimo ir garantinio fondo įmokomis 2020 

metais, palyginti su 2019 m., padidėjo 163 544 eurais, arba 79,07 %. Tai lėmė ne tik nuo 2019 m. sausio 

1 d. VSD įmokų mokėjimo perkėlimas darbuotojams, bet ir nuo 2019 m. rugsėjo mėn. direktoriaus DU 

padidėjimas ir atitinkamai direktoriaus pavaduotojų ir nuo 2019 m. spalio mėn. vyriausiojo buhalterio 

DU darbo padidėjimas. 

  

5. Poliklinikos organizacinės veiklos analizė  

 

5.1. Naujų gydymo, darbo metodų, informacinių technologijų diegimas. 

 

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

 

Poliklinikoje įdiegta, palaikoma ir nuolat tobulinama kokybės vadybos sistema (ISO 9001:2015 

standartas). Nežiūrint į tai, kad 2020-03-16 LR teritorijoje buvo paskelbta ekstremalioji situacija ir 

karantinas dėl COVID-19 (koronaviruso) pandemijos, kokybės vadybos sistema buvo nuolat palaikoma. 

Dalį planuotų kokybės vadybos priemonių teko keisti ekstremaliosios situacijos ir karantino sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo pritaikymo priemonėmis. 

 

Kokybės politika 

Ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas teikiame įsipareigodami siekti kokybinio rezultato. 

Mums labai svarbu, kad: 

• bendras poliklinikos kokybės įsipareigojimas būtų realizuojamas per kiekvieno darbuotojo asmeninę 

atsakomybę vykdant nustatytus vidaus ir išorės reikalavimus; 

• kiekvieno darbuotojo veiksmai visada atitiktų įstatymus, vidaus politiką, savanoriškus 

įsipareigojimus ir etinius principus;  

• turimais ištekliais atliepiame visų suinteresuotų šalių poreikius ir lūkesčius. Atsakingai elgiamės su 

savo darbuotojais, pacientais, steigėjais, partneriais ir visuomene; 

• būtų formuojama personalo elgesio kultūra darniai veikiant ir siekiant planuotų rezultatų nuolat 

kintančioje ir neapibrėžtoje aplinkoje; 

• kokybė taptų Poliklinikos vertybe visuose skyriuose ir padaliniuose. 
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Veiklos tikslai: 

• Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas: užtikrinti patekimą pas šeimos 

(vidaus, vaikų ligų) gydytoją, prie kurio pacientas yra prisirašęs, per 7 kalendorines dienas 

(siekiamybė 100 %), pas gydytojus specialistus per 30 kalendorinių dienų (siekiamybė 85 %).  

• Didinti pacientų, prisirašiusių prie Poliklinikos, skaičių (siekiamybė iki 80 500 pacientų). 

• Diegti naujus informavimo būdus apie prevencines programas, gerinti skatinamųjų paslaugų bei 

imunizacijos vykdymą. 

• Užtikrinti sėkmingą elektroninių kompensuojamų vaistų ir MPP receptų rašymą (siekiamybė 99 %); 

išrašų ir siuntimų rašymą (siekiamybė 50 %). 

• Padidinti šeimos gydytojų ir paklausiausių gydytojų konsultantų skaičių ne mažiau kaip 5 gydytojais. 

• Įsisavinti ir pradėti taikyti naujus diagnostikos metodus: skaitmeninę mamografiją, dantų 

panoramines rentgeno nuotraukas, prostatos ir gimdos kaklelio biopsijas.  

• Maksimaliai mažinti pildomų popierinių dokumentų kiekį.  

 

Poliklinika 2020 m. buvo numačiusi prioritetą skirti:  

• sveikatos priežiūros paslaugų plėtojimui;  

• šeimos gydytojo komandų veiklos gerinimui ir plėtrai; 

• vaikų ir jaunimo lytinės sveikatos stiprinimui, lytiškai plintančių infekcijų prevencijos ir diagnostikos 

efektyvumo jaunimo ir paauglių grupėje didinimui; 

• slaugos paslaugų plėtrai; 

• sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų bendradarbiavimo, pagrįsto abipusiu pasitikėjimu, 

stiprinimui ir specialistų autoriteto stiprinimui; 

• sveikatos infrastruktūros plėtojimui. 

 

Įgyvendindami Kokybės vadybos sistemos ISO 9001:2015 standarto reikalavimus nuosekliai 

geriname vykdomus procesus ir jų rezultatyvumą. Kokybinius rezultatus planuojame ir vertiname 

kiekvienais metais. 

 

5.1.2. Informacinių technologijų diegimas. 

 

Eil. 

Nr. Informacinės technologijos 
2019 m. 2020 m. 

 Įdiegta Atnaujinta Įdiegta Atnaujinta 

1. 
Internetinė pacientų išankstinės 

registracijos elektroninė sistema  
- + - + 

2. Įstaigos interneto svetainė - + - + 

3. Darbo užmokesčio apskaita - + - + 

4. Turto apskaita - + - + 

5. Registrų sistema registrai.poliklinika.lt - + - + 

6. 
Mokamų paslaugų administravimo / 

apskaitos sistema kasa.poliklinika.lt 
+ - + + 

7. 
Reabilitacijos paslaugų skyrimo / 

administravimo sistema fmr.poliklinika.lt 
+ - - + 

8. 
Šeimos medicinos skyrių eilių valdymo 

sistemų (diegimas ir integracija) 
- - + - 
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9. 
FMR skyriaus skyrių eilių valdymo 

sistemos diegimas 
- - + - 

10. 
Vidinis informacinis tinklalapis 

darbuotojams.poliklinika.lt 
+ - - + 

11. Personalo valdymo sistema - + - + 

12. 
Centrinis pacientų sąrašas (pakeitė 1p.) 

registruoti.poliklinika.lt 
+ - - + 

13. 
Psichikos sveikatos centro informacinė 

sistema psc.poliklinika.lt 
+ - - + 

14. 
Darbuotojų profilaktinių skiepijimų 

registras profilaktika.poliklinika.lt 
+ - - + 

15. 
ELI funkcijų išplėtimas 

eliaux.poliklinika.lt 
+ - - + 

16. 
AASPI IS sistemos integracija su VMSA 

IS 
+ - - + 

17. 
025/a-LK formų sukūrimo 

automatizavimas 
+ - - + 

18. IT išteklių registras - - + - 

19. 
Vakcinavimo apskaitos ir kontrolės sistema 

skiepai.poliklinika.lt 
- - + - 

20. 
Mamografinės patikros programos tyrimų 

aprašymų sistema ammpp.poliklinika.lt 
- - + - 

21. 
Odontologinių medžiagų apskaitos sistema 

odont.poliklinika.lt 
- - + - 

22. 
Poliligotumo projekto elektroninių įrašų 

sistema e11.poliklinika.lt 
- - + - 

 

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

 

Poliklinika ataskaitiniais metais įdiegė šiuos naujus gydymo, diagnostikos bei tyrimų metodus: 
 

Šeimos medicinos teikiamų paslaugų gerinimas: 

• Sukurtos priemonės sveikatos priežiūros paslaugų teikimui sergantiems COVID-19 liga: įkurtas 

karščiavimo kabinetas, COVID-19 liga sergančio paciento dienynas, sudaryta mobili komanda, 

skirta teikti sveikatos priežiūros paslaugas COVID-19 liga sergantiems ir rizikos grupei 

priklausantiems asmenims jų namuose. 

• Pacientų priežiūrą vykdė ne tik šeimos medicinos gydytojo komanda, bet ir Poliklinikoje pradėjusi 

dirbti išplėstinės praktikos slaugytoja. 

• Padidėjo nuotolinių konsultacijų kiekis, nuolat gerinama jų kokybė bei sprendžiamų klausimų 

apimtys.  

• Pradėtas įgyvendinti projektas “Inovatyvios ir kompleksinės lėtinių ligų priežiūros modelio 

išbandymas”, kurio tikslas – pagerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą 

pacientams, sergantiems dviem ir daugiau lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis. 

• Įsigijus AKS paros matavimo įrenginį pradėta teikti nauja paslauga: AKS paros matavimas. 

• Įkurta ir paslaugas pacientams jų namuose pradėjo teikti mobili slaugos komanda. 
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Radiologijos ir diagnostikos skyriaus teikiamų paslaugų gerinimas:  

• Atnaujinta rentgeno diagnostinė įranga: įsigytas skaitmeninis mamografas. Sukurta krūtų 

profilaktinės patikros paslaugų tęstinumo sistema: atlikus mamografiją ir esant gerybinei ar galimai 

gerybinei patologijai, gydytojo radiologo sprendimu pacientei atliekama krūtų echoskopija ar 

išplėstiniai radiologiniai tyrimai Poliklinikoje, o esant piktybinei ar galimai piktybinei patologijai, 

pacientės tiesiogiai (“žaliuoju koridoriumi”) registruojamos į Nacionalinį vėžio institutą krūtų 

specialisto konsultacijai.  

• Atnaujinta rentgeno diagnostinė įranga: įsigytas skaitmeninis rentgeno diagnostinis aparatas, kurio 

pagalba galima išsamiau ir kokybiškiau atlikti rentgeno diagnostinius tyrimus.  

• Įdiegti EKG, veloergometrijos, mamografijos tyrimų elektroniniai registrai, kas palengvino ne tik 

bendrosios praktikos slaugytojų darbą, bet ir pagerino gaunamų duomenų analizę.  

 

Odontologijos skyriaus teikiamų paslaugų gerinimas: 

• Įdiegti nauji IT sprendimai: nauja odontologinių medžiagų ir priemonių apskaitos programa, ji susieta 

su mokamų paslaugų programa; patvirtinti nauji sistemoje automatiškai susikuriantys pacientų 

sutikimai odontologinėms paslaugoms gauti, kas palengvina gydytojo oftalmologo ir jo padėjėjo 

darbą.  

• Skyriaus darbuotojai baigė radiologijos mokymus, suteikiančius teisę atlikti dantų rentgeno ir dantų 

panoramines rentgeno nuotraukas. 

 

Fizinės medicinos ir ambulatorinės reabilitacijos skyriaus teikiamų paslaugų gerinimas: 

• Įdiegta pacientų, gaunančių Ambulatorinės reabilitacijos II paslaugas Poliklinikoje, elektroninė 

kortelė.  

• Įdiegta eilių valdymo sistema, kas leido optimizuoti skyriaus registratūros darbą ir pagerinti pacientų 

patekimą į fizioterapines procedūras.  

 

Gydytojų specialistų teikiamų paslaugų gerinimas: 

• Pradėtos teikti nuotolinės gydytojas - gydytojas konsultacijos. 

• Atliktas prostatos biopsijos diagnostinis tyrimas, parengta prostatos biopsijos atlikimo darbo tvarka. 

• Atnaujintas Endoskopijų kabinetas: gydytojas gastroenterologas konsultacijos metu darbo kabinete 

gali atlikti tiek endoskopinį, tiek echoskopinį tyrimą.  

 

Laboratorinės diagnostikos skyriaus teikiamų paslaugų gerinimas:  

• Per praėjusius metus sudarius bendradarbiavimo sutartis su kitomis laboratorijomis pacientams 

paėmus mėginius Poliklinikoje atliekami šie nauji tyrimai:  

• Albumino koncentracijos nustatymas;  

• Lipazės aktyvumo nustatymas;  

• Progesterono nustatymas;  

• Liuteinizuojančio hormono (LH) nustatymas;  

• Folikulus stimuliuojančio hormono (FSH) nustatymas; 

• Dehidroepiandrosterono sulfato (DHEA-SO4)nustatymas; 

• Žmogaus chorioninio  gonadotropino (beta HCG) nustatymas; 

• Vėžio žymens Ca 19-9 nustatymas;  

• Imunoglobino E (Ig E) koncentracijos nustatymas;  

• Helicobacter pylori antigeno nustatymas išmatose. 

•  
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Poliklinikos asmens sveikatos priežiūros Licencija papildyta naujomis paslaugomis:  

• Antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos paslaugos – dietologijos paslaugomis, 

antrinio lygio odontologijos paslaugomis; 

• Laboratorinės diagnostikos paslaugos atlikti šiuos tyrimus –koronaviruso 2019-nCoV Ig/G ir Ig/M 

antikūnų bei Gripo A+B viruso nustatymo tyrimai. 

• VASPVT įvertino ambulatorinių slaugos paslaugų paciento namuose teikimo atitiktį atnaujintiems 

reikalavimams. 

 

5.2. Vidaus medicininio audito darbo analizė.  

 

5.2.1. Bendroji dalis. 

 

Vidaus medicininio audito tarnyboje (toliau – audito tarnyba) dirbo vadovė Rasa Baušienė – 1 etatu.  

Darbuotojai, dalyvavę vidaus medicinos audito procedūrose: 

• Renata Šturienė, – direktoriaus pavaduotoja slaugai; 

• Linas Juozulynas, – Personalo ir teisės skyriaus vadovas; 

• Natalija Šertvytienė – I Šeimos medicinos skyriaus vedėja; 

• Valdemar Grinevič – Chirurgijos skyriaus vedėjas; 

• Viltė Elena Kaminskaitė – Odontologijos skyriaus vedėja. 

 

5.2.2. Veiklos planavimas. 

 

 Buvo sudarytas ir patvirtintas 2020 m. vidaus medicinos auditų teminis planas – grafikas, tačiau 

dėl 2020-03-16 šalyje paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino dėl COVID – 19 (koronaviruso) 

pandemijos, audito tarnybos veiklos priemonės keitėsi priklausomai nuo operacijų vadovo sprendimų. 

Paskelbus karantiną nedelsiant pereita prie nuotolinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, ribojant 

tiesioginio kontakto paslaugų teikimą ir ypatingai ribojant pacientų apsilankymus Poliklinikoje. 

Prioritetas buvo skirtas veiklos perorganizavimui ir vidaus reikalavimų paslaugoms teikti patvirtinimui.  

 

5.2.3. Parengti ir atnaujinti KVS dokumentai: 

 

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės vidinių reikalavimų palaikymui ir tobulinimui naujai 

parengti ir/ar peržiūrėti KVS dokumentai.  

 

Peržiūrėtos ir/arba naujai parengtos darbo tvarkos: 

• Registratūros darbo organizavimo tvarka; 

• Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka; 

• Nuotolinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka; 

• Odontologijos paslaugų teikimo ir darbo organizavimo tvarka;  

• Ambulatorinių slaugos paslaugų paciento namuose darbo organizavimo ir teikimo tvarka, KVS 

procedūra P 02.18:2020;  

• Rengiama ir derinama darbo tvarka Imunoprofilaktikos organizavimas ir atlikimas. 

 

Peržiūrėtos ir/ar naujai parengtos medicinos dokumentų formos: 

• Sutikimas dėl odontologinės priežiūros (pagalbos) invazinių ir (ar) intervencinių paslaugų teikimo, 

KVS F 01-901;  
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• Paciento sutikimas burnos higienos procedūrai, KVS F 01-902; 

• Paciento sutikimas dėl informacijos apie sveikatos būklę pateikimo VšĮ Šeškinės poliklinikai, KVS 

F 01-117;  

• Sutikimas nuotolinių paslaugų teikimui KVS F KVS F 01-09-1; 

 

5.2.4. Planiniai ir neplaniniai vidaus medicinos auditai. 

 

2020 m. Poliklinikoje atlikti 2 planiniai auditai pagal vidaus auditų teminį planą ir 7 neplaniniai 

vidaus medicinos auditai, kurie dažniausia buvo inicijuojami gavus pacientų (jų artimųjų) prašymus dėl 

teiktų paslaugų kokybės ir/ar netenkintų lūkesčių. 2020 m. vidaus medicinos auditų planas nebuvo 

realizuotas dėl šalyje paskelbtos ekstremalios situacijos ir karantino dėl COVID-19 (koronaviruso) 

pandemijos, nes, kaip anksčiau minėjome, ne kartą keitėsi asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

organizavimo ir teikimo reikalavimai. Buvo rengiami paslaugų teikimo planai, tvarkos, įteisinami veiklos 

ribojimai ir kt.  

 

5.2.5. Vidaus medicinos auditų rekomendacijos veiklos tobulinimui. 

 

• Esant šalyje ekstremaliai situacijai ir karantinui dėl Covid-19 pandemijos, prioritetą teikti PSDF 

biudžeto lėšomis finansuojamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, o mokamas paslaugas teikti 

tik pilnai užtikrinus būtinųjų ir planinių paslaugų teikimą. 

• Parengti ir Poliklinikos skelbimų lentose, monitoriuose, intranete ir interneto svetainėje skelbti 

aktualų tyrimų sąrašą, kuriuos turi teisę ir gali paskirti šeimos gydytojas. 

• Papildyti KVS dokumentus, reglamentuojančius ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimą, reikalavimu informuoti šeimos gydytoją apie prie jo apylinkės prisirašiusių pacientų 

hospitalizavimą skubos tvarka, kurį inicijuoja Poliklinikoje dirbantys gydytojai specialistai. 

• Peržiūrėti ir atnaujinti nuotolinių sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarką, išsamiau 

reglamentuojant nuotolinių konsultacijų atlikimą ir jų tinkamą dokumentavimą. 

• FMAMR skyriaus vedėjai nuolat kontroliuoti siuntimus reabilitacijai II pagal atitikimą planuotoms 

reabilitacijai išlaidoms. 

• Imunoprofilaktikos paslaugų organizavimo tobulinimas. 

• Medicinos personalo bendravimo su sudėtingais pacientais įgūdžių tobulinimas. 

• Pagal pateiktas rekomendacijas numatyti korekcinius veiksmus, peržiūrėti skyrių darbą 

reglamentuojančias kokybės vadybos procedūras ir darbo tvarkas. 

 

5.2.6. Išoriniai auditai.  

 

 2020-05-27 viešoji įstaiga „LST Sert“ atliko (nuotoliniu būdu) resertifikacinį auditą. Neatitikčių 

nenustatyta. Poliklinika atitinka kokybės vadybos sistemos LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus, 

teikiant asmens sveikatos priežiūros pirminio ir antrinio lygio ambulatorines paslaugas: 

• Gerinamos paslaugos pagal pacientų apklausų rezultatus.  

• Plečiamos pacientų slaugos paslaugos namuose pagal poreikius, gerinama jų kokybė.  

• Gerinama lėtinėmis ligomis sergančių pacientų priežiūra, nustatant siektinus klinikinius rodiklius.  

 

5.2.7. Žalos atlyginimas. 
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Gavome Pacientų sveikatai padarytos žalos komisijos kreipimąsi dėl pacientei O.Ž. galimai 

padarytos žalos nagrinėjimo. Išnagrinėjusi pacientei Poliklinikoje teiktų sveikatos priežiūros paslaugų 

kokybę, komisija nenustatė padarytos žalos pacientės sveikatai. 

 

5.2.8. Ateinančių metų veiklos planavimas. 

 

 Sudarytas ir patvirtintas 2021 metų vidaus medicinos auditų teminis planas. Numatytos 

prioritetinės veiklos kryptys 2021 metams: 

• sveikatos priežiūros paslaugų plėtra ir kokybės gerinimas;  

• vidaus kontrolės formalizavimas ir rezultatyvumo gerinimas; 

• kokybės vadybos sistemos sertifikavimo priežiūros auditas; 

• informacinių sistemų naudojimo plėtra teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas; 

• pirminės sveikatos priežiūros pakartotinis akreditavimas šeimos medicinos paslaugai gauti. 

 

5.3. Skundų (prašymų) nagrinėjimas, padėkos. 

 

Pacientų skundai (prašymai) 2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Pasirašyti prašymai 24 23 7 

E-laiškai - - 38 

Kitais būdais pateikti nusiskundimai - - 2 

Iš viso: 24 23 47 

1000-čiui prisirašiusiųjų 0,28 0,28 0,6 

 

 2020 m. gauti 47 pacientų nusiskundimai (prašymai), daugiausiai dėl teiktų paslaugų kokybės. 

Palyginti su 2019 m. pasirašytų prašymų gauta tris kartus mažiau, tačiau išaugo nusiskundimų, gautų 

elektroniniu paštu, kurie visi buvo nagrinėti ir į juos stengtasi atsakyti. 

 Daugiausiai nusiskundimų gauta dėl nedarbingumo pažymėjimų nesavalaikio išrašymo karantino 

metu, dėl nepilnaverčių ir pacientų lūkesčių netenkinusių nuotolinių konsultacijų.  

 

Vilniaus TLK nustatyti atvejai dėl 

neteisėtai apmokestintų paslaugų 

2019 m. 2020 m. 

Abs. sk. 1000-čiui 

prisirašiusiųjų 

Abs. sk. 1000-čiui 

prisirašiusiųjų 

Iš viso - - - - 

 

 

  

Pacientų 

padėkos 

2018 m. 2019 m. 2020 m. 

Abs. sk. 1000-čiui 

prisirašiusiųjų 

Abs. 

sk. 

1000-čiui 

prisirašiusiųjų 

Abs. sk. 1000-čiui 

prisirašiusiųjų 

Iš viso 28 0,35 141 1,76 157 2,0 
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5.4. Pacientų ir darbuotojų apklausos ir jų išvados. 

 

2020-ieji metai dėl Lietuvos Respublikoje įsigaliojusio karantino ir nepaprastosios padėties, 

paskelbtos siekiant suvaldyti COVID-19 ligą, gerokai apribojo įstaigos galimybes organizuoti pacientų 

apklausas (ypač atsižvelgiant į tai, kad dauguma ankstesniais metais organizuotų apklausų Poliklinikos 

skyriuose buvo atliekamos gaunant atgalinį ryšį iš pacientų kontaktiniu būdu, iškart po paslaugų gavimo). 

Visgi, nepaisant minėtos epidemiologinės specifikos, per ataskaitinį laikotarpį Poliklinikoje buvo atliktos 

4 apklausos: 3 – pacientų ir 1 – darbuotojų.  

 

Pacientų apklausos. 

 

Pacientų pasitenkinimas teikiamų paslaugų kokybe. 

Ambulatorines paslaugas teikiančioms įstaigoms nustatytas reikalavimas pagal Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro įsakymu nustatytą metodiką bei patvirtintą anketą (Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2018 m. balandžio 16 d. įsakymas Nr. V-419 „Dėl asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų, teikiančių ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir 

efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašo ir šių rodiklių duomenų suvestinių formų patvirtinimo“ galiojanti 

redakcija) vykdyti pacientų pasitenkinimo teikiamomis sveikatos paslaugomis apklausą, skaičiuoti 

pacientų pasitenkinimo lygio rodiklį. Vadovaujantis aukščiau aptartu įpareigojimu ir metodika, 2020 

metais Poliklinikoje buvo atlikta pacientų apklausa, siekiant išsiaiškinti kaip jie vertina teikiamų 

paslaugų kokybę. Apklausoje, kuri buvo vykdyta tiek elektroninėje erdvėje (vykdyta visus metus, 

apklausti 29 respondentai), tiek pildant popierines anketas (vykdyta 2020 m. lapkričio-gruodžio mėn., 

apklausti 465 respondentai), iš viso dalyvavo 494 respondentai.  

 

 
 

Bendras paslaugų kokybės vertinimas siekia 8,89 balus (išaugo nuo 8,3 balų 2019 m.). Taip pat 

išaugo pacientų rekomendacijos naudotis Poliklinikoje teikiamomis sveikatos priežiūros paslaugomis 

(išaugo 9 %, palyginti su 2019 m.). Išsamesni pacientų pasitenkinimo apklausos rezultatai pateikiami 

žemiau esančiose skaidrėse.  
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Paslaugas teikiančių specialistų vertinimas 

 

 
 

 
 

Pacientų pasitenkinimas Radiologijos ir diagnostikos skyriuje teikiamomis paslaugomis. 

  

2020 m. spalio mėn. buvo vykdyta pacientų apklausa Radiologijos ir diagnostikos skyriuje, kurios tikslas 

– įvertinti pacientų pasitenkinimą Radiologijos ir diagnostikos skyriuje teikiamomis paslaugomis. 

Apklausoje dalyvavo 90 respondentų (buvo išdalinta 100 anketų, iš jų grįžo 95, tinkamos duomenų 

analizei buvo 90, atsako grįžtamumas – 95 %).  
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Paprašius respondentų įvertinti pasitenkinimą Radiologijos ir diagnostikos skyriaus suteiktomis 

paslaugomis balais nuo 1 iki 10, balo vidurkis sudarė 9,8 balo (2019 m. – 9.6 balo).  

 

 

Korupcijos prevencija.  

 

2020 m. Poliklinikoje taip pat buvo vykdyta pacientų apklausa, siekiant išsiaiškinti pacientų nuomonę ir 

suvokimą korupcijos prevencijos klausimais. Apklausoje, kuri buvo vykdyta tiek elektroninėje erdvėje 

(vykdyta visus metus, apklausti 26 respondentai), tiek pildant popierines anketas (vykdyta 2020 m. 

lapkričio-gruodžio mėnesiais, apklausti 187 respondentai), iš viso dalyvavo 213 respondentai.  

Nei vienas iš apklaustųjų respondentų nenurodė, kad jam būtų tekę susidurti su korupcijos 

apraiškomis vizito Poliklinikoje metu. 56 % apklaustųjų nurodė žinantys, kur reiktų kreiptis susidūrus su 

korupcijos apraiškomis. Detalesni apklausos rezultatai pateikti žemiau esančioje skaidrėje.  

 

 
 

Darbuotojų apklausos. 

 

2020 m. spalio mėn. Poliklinikos vidiniame tinkle (intranete) buvo vykdyta anoniminė darbuotojų 

pasitenkinimo darbu, motyvacija, psichologine darbo aplinka vertinimo apklausa (dalyvavo 135 

respondentai). Apklausa reprezentatyvi, nes apklaustieji proporcingai atstovavo visas Poliklinikos 

darbuotojų grupes (visų specialybių gydytojai, slaugos personalas, sveikatos priežiūros paslaugų 

neteikiantys darbuotojai, administracijos darbuotojai ir skyriaus vadovai). 

Apklausos duomenimis 90 % apklaustų darbuotojų nurodė jaučiantys pasitenkinimą darbu, 77 %  

nurodė esantys patenkinti savo santykiais su kolegomis, 77 % nurodė jaučiantys, kad jų darbo sąlygos 

yra saugios.  

Darbuotojus labiausiai motyvuojantys veiksniai, kaip ir 2019 m., išlieka: darbo užmokesčio dydis 

(88 % apklaustųjų), gerų darbo sąlygų ir tinkamos emocinės aplinkos sudarymas (66 % apklaustųjų), 

priedai, priemokos ir kita materialinė paskata (61 % apklaustųjų). 
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Palyginus su 2019 m., išaugo šie darbuotojų pasitenkinimo rodikliai: jaučiasi svarbus/vertinimas 

organizacijoje (augo nuo 35 iki 40 %), didžiuojasi, kad dirba šioje įstaigoje (augo nuo 48 iki 55 %), 

priimtinas įstaigoje naudojamas administracijos vadovavimo stilius (augo nuo 45 iki 52 %), pritaria 

įstaigoje vykstantiems pokyčiams (augo nuo 63 iki 65 %), darbe nejaučia psichologinio spaudimo (augo 

nuo 42 iki 52 %), konfliktai įstaigoje sprendžiami konstruktyviai (augo nuo 43 iki 48 %).  

Kas antras apklaustas darbuotojas nurodė, kad rekomenduotų savo artimam bičiuliui prisirašyti 

prie Poliklinikos. Taip pat kas antras apklaustasis rekomenduotų savo pažįstamam kolegai įsidarbinti 

šioje įstaigoje. 

 

5.5. Per ataskaitinius metus Poliklinikoje įvykę pasikeitimai (pertvarkymai, struktūros pakitimai ir kt.) ir 

kaip tai atsiliepia Poliklinikos veiklai bei finansiniam rezultatui. 

 
Siekiant užtikrinti tinkamą darbo organizavimą bei kokybišką sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimą pacientams ekstremalios situacijos ir karantino dėl COVID-19 pandemijos metu, 2020 metais 

Poliklinikos pareigybių sąrašas buvo keistas 3 kartus, pareigybių skaičius padidėjo 58,65 pareigybės (nuo 

542,88 pareigybės iki 601,53 pareigybės). Dėl šių pokyčių nebuvo pablogintas įstaigos finansinis 

rezultatas. Poliklinikos struktūra ir valdymo schema nebuvo keista.  

 

5.6. Polikliniką tikrinusių institucijų pateiktų išvadų bei pasiūlymų apibendrinimas. 

 

Nr. Data Kontrolės institucija Patikrinimo tikslas Išvados 

1. 2020-05-12 Vilniaus teritorinė ligonių 

kasa 

Neplaninis patikrinimas, kurio 

užduotis – naudojantis IS 

„Sveidra” sukaupta 

informacija, įvertinti PSDF 

biudžetui padarytą žalą, 

pateikiant apmokėti  iš PSDF 

biudžeto  lėšų dvi tas pačias 

ankstyvosios piktybinių navikų 

diagnostikos paslaugas (kodas 

1843), suteiktas tam pačiam 

pacientui dėl tos pačios ligos 

2019-01-01 —2019-12-31 

laikotarpiu. 

Nustatyta žala PSDF 

biudžetui 362, 61 Eur. Žala 

atlyginta. 

2.  2020-08-26  Vilniaus teritorinė ligonių 

kasa 

Planinis patikrinimas, kurio 

metu, naudojantis IS „Sveidra” 

duomenimis sukaupta 

informacija, įvertinti PSDF 

biudžetui padarytą žalą, 2019-

09-19 —2020-07-10 neteisėtai 

skiriant ir išrašant vaistus, 

išbrauktus iš 

kompensuojamųjų vaistų B 

sąrašo. 

Nustatyta žala PSDF 

biudžetui 1866,09 Eur. 

Žala atlyginta. 

3. 2020-05-06  Radiacinės saugos centras Planinis patikrinimas patalpų, 

kuriose planuojama naudoti 

Statinio projektas atitinka 

LR Higienos normoje (HN 

31:2008 „Radiacinės 
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skaitmeninį mamografijos 

aparatą.  

saugos reikalavimai 

medicininėje rentgeno 

diagnostikoje”) nustatytus 

reikalavimus rentgeno 

diagnostikos procedūrų 

patalpoms. 

4. 2020-09-11 Radiacinės saugos centras Neplaninis patikrinimas dėl 

naujo skaitmeninio  

mamografo naudojimo ir 

planinis radiacinės saugos 

reikalavimų vykdymo 

patikrinimas. 

1.Pasiruošimas darbui su 

naujuoju mamografijos 

aparatu atitinka LR 

Higienos normų nustatytus 

reikalavimus.  

2. Prašoma pateikti 

dokumentus, įrodančius 

galimybę konsultuotis su  

medicinos fiziku ekspertu 

su medicinine apšvita 

susijusiais radiacinės 

saugos klausimais, 

atliekant medicininės 

radiologijos procedūras. 

Reikalavimas 

įgyvendintas 

2020-10-01 su UAB 

„Medicinos fizika“ 

sudaryta sutartis Nr. 8VP-

122, užtikrinta galimybė 

konsultuotis su medicinos 

fizikos ekspertu. 

5. 2020-03-19 Nacionalinis visuomenės 

sveikatos centras 

Epidemiologinis tyrimas dėl 

COVID-19 plitimo tarp 

Poliklinikos darbuotojų.  

Rekomenduojama 

organizuoti Poliklinikos 

darbuotojų profilaktinius 

tyrimus dėl COVID-19 

ligos atitinkamu 

periodiškumu; užtikrinti 

darbuotojų,  turėjusių sąlytį 

su įtariamu/patvirtintu 

COVID-19 ligos atveju, 

saviizoliaciją.  

6. 2020-03-04 „Asmens duomenų 

apsaugos ekspertai“, MB 

Atliktas planinis patikrinimas. 

Patikrinimo metu buvo gauta ir 

vertinta prašymo pateikti 

medicininio dokumento kopiją 

bei Poliklinikos darbuotojų 

veiksmai, priimant prašymą. 

Pateikti siūlymai pakeisti 

prašymo formą. 

Darbuotojams, priimant 

prašymą, įsitikinti prašymą 

teikiančio ir atsiimančio 

asmens tapatybe. Sudaryti 

galimybę asmenims 

prašymą pildyti Word ar 

panašiu formatu 

pateikiamoje formoje.  

7. 2020-12-30 „Asmens duomenų 

apsaugos ekspertai“, MB 

Nuotoliniu būdu atliktas 

planinis patikrinimas 

Poliklinikos registratūros 

Ataskaitoje pateiktos 

rekomendacijos ir 

siūlymai. Parengtas 
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skambučių centro, siekiant 

įvertinti asmens duomenų 

apsaugos reikalavimų 

įgyvendinimą registruojant 

pacientus telefonu. 

priemonių planas 

rekomendacijoms 

įgyvendinti.  

8. 2020-11-11 Lietuvos Respublikos 

specialiųjų tyrimų tarnyba 

Patikrinimas atliktas dėl 

korupcijos rizikos analizės 

asmenų registravimo į asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų 

laukimo eiles ir šių eilių 

valdymo srityse. 

Atliktas vertinimas, 

pateikti siūlymai ir 

rekomendacijos. 

9. 2020-01-06 

- 2020-12-9 

Valstybinio socialinio 

draudimo fondo valdybos 

Vilniaus skyrius 

Medicininių dokumentų ir/ar 

nedarbingumo pažymėjimų 

išdavimo bei tęsimo 

pagrįstumas 

2020 m. atlikti 39 planiniai 

patikrinimai.  Nustatyta 

žala PSDF biudžetui 17,30 

Eur. Žala atlyginta. 

 

5.7. Prioritetinių paslaugų, numatytų kaip vienos iš siektinų veiklos užduočių 2020 m., analizė. 

 

Poliklinikos pagrindiniai tikslai – gerinti Lietuvos gyventojų sveikatą, mažinti jų sergamumą, 

kokybiškai, laiku ir kvalifikuotai teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei gerinti kokybės 

vadybos sistemos, atitinkančios LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus, funkcionavimą. Siekdama 

įgyvendinti veiklos tikslus, Poliklinika teikia kokybiškas, licencijuotas, pagal kokybės vadybos sistemą 

LST EN ISO 9001:2015 sertifikuotas pirminio ir antrinio lygių ambulatorines asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas. 

Toliau lentelėje pateikiama informacija pagal Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir 

biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 

2020 metų siektinas reikšmes, nustatytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. 

rugpjūčio 18 d. įsakymu Nr. V-1865:  

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos rezultatų vertinimo 

rodikliai (toliau – rodiklis) 
Siektina reikšmė 2020 m. Nurodyti, ar pasiekta reikšmė 

I Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai: 

1. 

Įstaigos praėjusių metų 

veiklos rezultatų ataskaitoje 

nurodytas pajamų ir sąnaudų 

skirtumas (grynasis perviršis 

ar deficitas) 

Būti nenuostolingai 
Reikšmė pasiekta. 

2020 m. gruodžio 31 d. Poliklinikos 

grynasis perviršis – 363 951,13 Eur. 
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2. 
Įstaigos sąnaudų darbo 

užmokesčiui dalis 

Valstybės institucijoms skyrus 

papildomų PSDF biudžeto lėšų 

asmens sveikatos priežiūros 

paslaugoms apmokėti ir 

rekomendavus jas nukreipti 

sveikatos priežiūros specialistų 

darbo užmokesčiui didinti, ne 

mažiau kaip 80 proc. nurodytų lėšų 

panaudojamos darbo užmokesčiui 

didinti 

Reikšmė pasiekta. 

Nuo 2020 m. balandžio 1 d., padidėjus 

asmens sveikatos priežiūros paslaugų, 

už kurias mokama PSDF biudžeto 

lėšomis, balo vertei, Poliklinika 104,72 

proc. nurodytų lėšų panaudojo 

sveikatos priežiūros specialistų darbo 

užmokesčio didinimui.  

 

(DUF1-DUF2)x100  = (985869,70-

854065,18) = 

Papildomos lėšos  

125 867,59 = 104,72 % 

3. 
Įstaigos sąnaudų valdymo 

išlaidoms dalis 

Įstaigos sąnaudų valdymo 

išlaidoms dalis ne daugiau kaip 

2,24 proc. 

Reikšmė nepasiekta. 

2020 m. Poliklinikos sąnaudų valdymo 

išlaidoms dalis – 2,60 %. 

(Poliklinikos veiklos sąnaudos sudarė 

15 041 806,80 Eur, o sąnaudos 

valdymo išlaidoms – 390 723,96 Eur). 

Poliklinika dėl susidariusios šalyje 

COVID-19 ligos situacijos neturėjo 

objektyvių galimybių įvykdyti visų 

sutartinių įsipareigojimų pagal 

pasirašytas sutartis su TLK ir įvykdyti 

valdymo išlaidas mažinančių 

struktūrinių pokyčių. 

4. 
Įstaigos finansinių 

įsipareigojimų dalis nuo 

metinio įstaigos biudžeto 

Įsipareigojimų koeficientas ne 

didesnis kaip 0,10 

Reikšmė pasiekta. 

2020 m. Poliklinikos įsipareigojimų 

koeficientas – 0,04. 

 

Poliklinikos įsipareigojimai  

sudarė – 574 525,43 Eur 

Poliklinikos sąnaudos –  

15 041 806,80 Eur  

II Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai: 

1. 

Įstaigoje taikomos kovos su 

korupcija priemonės, 

numatytos sveikatos apsaugos 

ministro tvirtinamoje 

Sveikatos priežiūros srities 

korupcijos prevencijos 

programoje 

Suteiktas skaidrios asmens 

sveikatos priežiūros įstaigos vardas 

Reikšmė pasiekta. 

Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2020-02-20 

d. įsakymu Nr. 30-381/20 suteiktas 

skaidrios asmens sveikatos priežiūros 

įstaigos vardas penkerių metų 

laikotarpiui. 

2. 

Informacinių technologijų 

diegimo ir plėtros lygis 

(pacientų elektroninės 

registracijos sistema, įstaigos 

interneto svetainės 

išsamumas, darbuotojų darbo 

krūvio apskaita, įstaigos 

1. ASPĮ, išrašant e.receptus, vaistų 

sąveikų tikrinimo funkcionalumą 

naudoja pilna apimtimi;  

 

2. Daugiau nei 55 proc. įstaigos 

gydytojų deklaruoja apsilankymo 

laikus per IPR IS 

1. Reikšmė pasiekta. 

Išrašant e.receptus, vaistų sąveikų 

tikrinimo funkcionalumas naudojamas 

pilna apimtimi. 2020 m. per 7 - 12 mėn. 

laikotarpį pasirašytų el. receptų ir 

patikrintų vaistų sąveikų santykis augo 

nuo 91.67 % iki vidutiniškai 105 % 

(104,37 – 105.69 %). 
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dalyvavimo elektroninėje 

sveikatos sistemoje mastas)  

 

2. Reikšmė pasiekta.  

2020 m. gruodžio 31 dienai 

Poliklinikoje dirbo 92 konsultacijas 

teikiantys gydytojai. 59 konsultacijas 

teikiančių gydytojų priėmimo laikai 

buvo viešinami IPR informacinėje 

sistemoje. Tai sudaro 64,13 % . 

III Papildomi veiklos rezultatų vertinimo rodikliai: 

1. 
Absoliutaus likvidumo 

rodiklis 
Nuo 0,5 iki 1 

Reikšmė nepasiekta. 

2020 m. Poliklinikos absoliutaus 

likvidumo rodiklis – 3,14. 

Įstaigos aukštas absoliutus likvidumo 

rodiklis parodo, kad:  

• Poliklinika pakankamai atspari 

finansavimo atžvilgiu trumpuoju 

laikotarpiu;  

• lėšos kaupiamos būsimoms 

investicijoms į Poliklinikos pastatą. 

 

Poliklinikos trumpalaikių investicijų 

vertė – 0,00 Eur; 

Poliklinikos pinigų ir pinigų 

ekvivalentų vertė (eurais) –  

1 806 657,02 Eur; 

Poliklinikos trumpalaikių 

įsipareigojimų vertė – 574 525,43 Eur. 

2. 
Konsoliduotų viešųjų pirkimų 

skaičius 
Ne mažiau kaip 2 

Reikšmė pasiekta.  
Įvykdyti 4 konsoliduoti pirkimai.  

 

Toliau lentelėje pateikiama informacija apie 2020 metais Poliklinikoje planuotų prioritetinių 

paslaugų bei siektinų rezultatų įgyvendinimą: 

 
Eilės 

Nr. 
Prioritetinė paslauga Informacija apie įgyvendinimą 

1. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

prieinamumo gerinimas: užtikrinti patekimą 

pas šeimos (vidaus, vaikų ligų) gydytoją, 

prie kurio pacientas yra prisirašęs, per 7 

kalendorines dienas (siekiamybė 100 %), 

pas gydytojus specialistus per 30 

kalendorinių dienų (siekiamybė 85 %) 

 

Nevertinta. 

Kadangi dėl karantino buvo stabdomos ir ribojamos 

tiek šeimos gydytojų, tiek gydytojų specialistų 

tiesioginio kontakto konsultacijos, dalis jų buvo 

teikiama tik nuotoliniu būdu, dėl to paslaugų 

prieinamumas nebuvo skaičiuojamas ir vertinamas. 

2. Didinti pacientų, prisirašiusių prie 

Poliklinikos, skaičių (siekiamybė 80 500 

pacientų) 

 

Nepasiekta. 

Bendras pacientų skaičius sumažėjo nuo 80 088 iki 80 

042 (46 pacientais) ir siektinas skaičius – 80 500 (0,5 % 

augimas) nebuvo pasiektas, tačiau draustų pacientų 

skaičius padidėjo nuo 76 531 iki 77 049 (518 pacientų 

– augimas 0,7 %). 
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3. 
Diegti naujus informavimo būdus apie 

prevencines programas, gerinti skatinamųjų 

paslaugų bei imunizacijos vykdymą 

Iš dalies įgyvendinta. 

Diegti naujus informavimo būdus apie prevencines 

programas – įgyvendinta: sukurta bendra pacientų 

elektroninio informavimo apie prevencines programas 

platforma; sukurta elektroninė pašto dėžutė skirta 

pacientų užklausoms dėl prevencinių programų 

prevencines@poliklinika.lt.; prevencinių programų 

informacinė sklaida aktualiomis temomis nuolat 

skelbiama Poliklinikos tinklalapyje, Facebook 

paskyroje, Poliklinikos ekranuose. Detali informacija 

pateikta ataskaitos 2.17. dalyje. 

Gerinti skatinamųjų paslaugų bei imunizacijos 

vykdymą – nepasiekta, kadangi dėl karantino buvo 

stabdomas ir ribojamas sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimas. 

4. Užtikrinti sėkmingą elektroninių 

kompensuojamų vaistų ir MPP receptų 

rašymą (siekiamybė 99 %), išrašų 

ir  siuntimų rašymą (siekiamybė 50 %) 

Įgyvendinta. 

Elektroniniai vaisų ir MPP receptai rašomi 99 %; 

elektroniniai išrašai ir  siuntimai sudaro apie 70 %. 

Pagal išrašomų elektroninių receptų skaičių Poliklinika 

įeina į aktyviausių įstaigų dešimtuką šalyje.  

 

5. Padidinti šeimos gydytojų ir paklausiausių 

gydytojų konsultantų skaičių ne mažiau kaip 

5 gydytojais 

Įgyvendinta. 

Per 2020 m. priimti 7 šeimos gydytojai, 2 vaikų ligų 

gydytojai, 14 gydytojų specialistų. Detali informacija 

pateikta ataskaitos 3.3. dalyje. 

 

6. 
Įsisavinti ir pradėti taikyti naujus 

diagnostikos metodus: skaitmeninę 

mamografiją, dantų panoramines rentgeno 

nuotraukas, prostatos ir gimdos kaklelio 

biopsijas 

Įgyvendinta. 

Detali informacija pateikta ataskaitos 5.1.3. dalyje.  

7. Maksimaliai mažinti pildomų popierinių 

dokumentų kiekį 

 

Įgyvendinta. 

Daugelis popierinių dokumentų pakeisti elektroniniais: 

pacientų, atliekančių ambulatorinę reabilitaciją II, 

dokumentai; fizinės medicinos procedūrų kortelė; 

forma Nr.058; visi odontologijos paslaugoms skirti 

dokumentai.  

Įdiegti EKG, veloergometrijos, mamografijų 

elektroniniai registrai; įdiegta nauja Vakcinavimo 

apskaitos ir kontrolės sistema. 

Sukurtas elektroninis IT išteklių registras. 

Sukurtos elektroninės ambulatorinių slaugos paslaugų 

namuose (bendrosios praktikos, slaugytojo padėjėjo, 

kineziterapeuto ir kt.) lapų formos.  

Įdiegta su pradiniu funkcionalu lėtinių ligų priežiūros 

informacinė sistema „Poliligotumas“. 
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5.8. Siūlymai dėl prioritetinių paslaugų nustatymo kitiems (2021 m.) metams. 
 

• Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas: užtikrinti patekimą pas šeimos 

(vidaus, vaikų ligų) gydytoją, prie kurio pacientas yra prisirašęs, per 7 kalendorines dienas 

(siekiamybė 100 %), pas gydytojus specialistus per 30 kalendorinių dienų (siekiamybė 85 %).  

• Padidinti prie Poliklinikos prisirašiusių pacientų skaičių 1 % (siekiamybė iki 800 pacientų). 

• Pradėti taikyti naujus diagnostikos metodus: dantų panoramines rentgeno nuotraukas, gimdos 

kaklelio biopsijas, optinės koherentinės tomografijos tyrimą, paros EKG užrašymą. 

• Pradėti teikti naujas sveikatos priežiūros paslaugas: vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios 

reabilitacijos, antrinio lygio odontologines paslaugas, atnaujinti gydytojo infektologo konsultacijas, 

gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacijas, į kurias įeina ir paciento mokymas, asmenims, 

sergantiems širdies nepakankamumu.  

• Pradėti teikti asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir 

prevencijos priemonių finansavimo programos priemonę „Išsamaus širdies ir kraujagyslių ligų 

tikimybės įvertinimo paslauga“.  

• Padidinti prevencinių programų (atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio ir asmenų, 

priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos programos) ir 

skatinamųjų paslaugų (krūminių dantų dengimas silantinėmis medžiagomis, vaikų 

imunoprofilaktika, tuberkulino mėginio atlikimas, glikozilinto hemoglobino nustatymas, A grupės 

beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymas, vaiko psichomotorinės raidos įvertinimas) 

apimtis 6 %, palyginti su 2019 m. (2020 m. dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ribojimo 

karantino metu šių paslaugų suteikta mažiau nei 2019 m.).  

• Maksimaliai mažinti pildomų popierinių dokumentų kiekį ir iki 75 % sumažinti popierinių asmens 

sveikatos istorijų kiekį.  

• Vykdyti paslaugų plėtrą teritoriniu principu, įsteigti Poliklinikos filialą, kuriame būtų teikiamos 

šeimos medicinos paslaugos arčiau filialo gyvenantiems pacientams. 

 

5.9. Poliklinikos ateities planai ir kaip tai atsilieps Poliklinikos veiklai bei finansiniam rezultatui.  
 

Poliklinika 2021 m. prioritetinį dėmesį skirs: 

• sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros plėtrai ir kokybės gerinimui;  

• pasiruošimui pakartotinei akreditacijai šeimos medicinos paslaugai gauti; 

• informacinių sistemų naudojimo plėtrai teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas; 

• slaugos paslaugų plėtrai; 
• sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų bendradarbiavimo, pagrįsto abipusiu pasitikėjimu ir 

specialisto autoritetu, stiprinimui. 

 

Eilės 

Nr. 
Priemonė Lėšų poreikis Lėšų šaltiniai Pastabos 

I.  Medicinos sritis  
   

1. Iš Europos Sąjungos 

struktūrinių fondų lėšų 

bendrai finansuojamas 

projektas „Pirminės 

asmens sveikatos 

priežiūros efektyvumo 

didinimas VšĮ Šeškinės 

poliklinikoje“. 

430 530,91 Eur 

(neįvykdytai 

daliai) 

ES struktūrinių 

fondų,  LR 

Valstybės 

biudžeto ir 

nuosavos lėšos. 

Tęsiamas projekto įgyvendinimas. 2021 m. 

bus sumontuota odontologinė įranga, 

nupirkta paskutinė smulkios medicininės 

įrangos dalis, baldai.   
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2.  ES socialinio fondo lėšų 

bendrai finansuojamas 

projektas „Inovatyvios ir 

kompleksinės lėtinių ligų 

priežiūros modelio 

išbandymas“ 

666 121,59 Eur ES Socialinio 

fondo ir LR 

Valstybės 

biudžeto lėšos 

Projekto tikslas – pagerinti sveikatos 

priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą 

pacientams, sergantiems dviem ir daugiau 

neinfekcinėmis ligomis. Uždaviniai: 

išbandyti inovatyvų ir efektyvų sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo modelį; 

sveikatos priežiūros specialistų ir kitų 

specialistų kvalifikacijos tobulinimas;  

 bus įsigyta medicininė ir kita įranga 

pacientų sveikatai vertinti, kompiuterinė 

įranga, mokymų paslaugos.  

3. Moters sveikatos centro 

įkūrimas: 
- - - 

3.1. Laukiamojo patalpų 

pritaikymas  

20 000 Eur Nuosavos lėšos Moters sveikatos centro laukiamojo patalpų 

remontas su ventiliacijos įrengimu.  

3.2. Automatinės krūtų 

ultragarso sistemos 

(ABUS) įsigijimas 

250 000 Eur Pateiktas 

prašymas 

savivaldybei 

įtraukti 

finansavimą į 

2021 m. 

savivaldybės 

biudžetą  

Universalesnis tyrimas tikrinant 

profilaktiškai (tiriant ir krūtis su 

implantais), taip pat taikomas tikslinti ir 

stebėti darinius. Kartu su 2.2 eilėje 

nurodyta priemone ir ginekologiniais 

tyrimais apimtų pagrindines moters 

sveikatos sritis.  

4. Slaugos paslaugų mobilios 

komandos aprūpinimas 

techninėmis priemonėmis  

(elektromobilis)  

35 000 Eur Bus ieškoma 

finansavimo ir 

nuosavos lėšos 

Esant dideliam slaugos ir socialinių 

paslaugų teikimo namuose poreikiui 

(Poliklinikos aptarnaujamoje teritorijoje 

daug vyresnio amžiaus pacientų ir pacientų 

su negalia), Poliklinikos turimų 

automobilių nebeužtenka, tenka panaudoti 

asmeninius. Numatoma mobilią komandą 

aprūpinti elektromobiliu, siekiant sumažinti 

žalingą poveikį aplinkai.  

5.  Jaunimo sveikatos 

kabineto veiklos plėtra  

45 000 Eur Rengiamas 

prašymas 

savivaldybei dėl 

lėšų skyrimo 

Siekiant užtikrinti kokybišką ir efektyvią 

sveikatos priežiūrą, orientuotą į gyventojų 

poreikius, didinant lytiškai plintančių 

infekcijų diagnostikos ir gydymo 

efektyvumą, ypač atkreipiant dėmesį į 

paauglius ir jaunimą, numatoma plėsti 

švietimo ir paslaugų teikimo apimtis. 

6.  Sauso hidromasažo 

įrenginio (vonios) 

įsigijimas  

12 000 Eur Bus ieškoma 

finansavimo 

Siekiama plėsti teikiamas fizioterapines 

paslaugas. Įrenginys pritaikytas sausam 

hidromasažui arba sausam masažui atlikti, 

esant indikacijoms: nugaros skausmas, 

kaklinės, krūtininės stuburo sričių 

skausmai, migrena, sąnarių skausmai, 

raumenų įtampa (įskaitant sukeltą streso), 

disbalansas, fibromialgija, stuburo srities 

funkciniai sutrikimai.  

7. Ultragarso aparato su 

rektaliniu davikliu, 

prostatos biopsijoms atlikti 

30 000 Eur Bus ieškoma 

finansavimo 

Tyrimas svarbus prostatos vėžio 

diagnostikai plečiant profilaktinių programų 

vykdomas paslaugas. 

8. Veloergometro įsigijimas  20 000 Eur Bus ieškoma 

finansavimo ir 

nuosavos lėšos 

Planuojamas įsigyti veloergometras su 

integruota kraujospūdžio matavimo 

funkcija bei skirtingo dydžio manžetėmis. 
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9. Ultragarsinės diagnostikos 

sistemos su 2-3 davikliais 

ir elastografijos galimybe 

įsigijimas 

80 000 Eur Bus ieškoma 

finansavimo 

Ultragarsinė diagnostikos sistema, skirta 

vidaus organų, pilvo, skydliaukės ir krūtų 

ligų diagnostikai. Suteikia galimybę atskirti 

organų gerybinius ir piktybinius pakitimus. 
10.  Optinio koherentinio 

tomografo (OCT) 

įsigijimas  

80 000 Eur  Bus ieškoma 

finansavimo 

Akių optinė koherentinė tomografija (OCT) 

yra lazerinis tyrimo metodas, kuriuo 

ištiriama akies vidinė struktūra. Tai yra 

vienas progresyviausių neinvazinių tyrimo 

metodų. Tyrimas padeda tiksliai nustatyti 

priekinio ir užpakalinio akies segmento 

pokyčius. Šiuolaikinėje oftalmologijoje šis 

tyrimas yra būtinas, be jo gydytojo 

oftalmologo konsultacija yra nepilnavertė. 

II. Valdymo, 

infrastruktūros sritis  
   

11. Investicinis projektas „VšĮ 

Šeškinės poliklinikos 

vidaus buitinių nuotekų ir 

lietaus šalinimo sistemų, 

šalto, karšto ir 

cirkuliacinio vandens 

vamzdynų keitimas“  

186 000 Eur VMIP lėšos 

 
Įgyvendinama, jei bus skirtas finansavimas. 

12.  Registratūros 

pertvarkymas (remonto 

darbai, patalpų išplėtimas, 

vėdinimo sistemos 

įrengimas) 

418 433 Eur Pateiktas 

prašymas 

savivaldybei dėl 

lėšų skyrimo  

Registratūros patalpos per mažos 

Poliklinikoje aptarnaujamų pacientų srautui. 

Pagerės pacientų aptarnavimo ir darbuotojų 

darbo sąlygos. Lėšų poreikis apskaičiuotas 

pagal 2019 m. parengtą registratūros patalpų 

remonto techninį darbo projektą. 

13.  Fizinės medicinos ir 

ambulatorinės medicininės 

reabilitacijos (FMAR) 

skyriaus pertvarkymas / 

remontas 

390 000 Eur 

(įskaitant 

techninio darbo 

projekto 

parengimą) 

Pateiktas 

prašymas 

savivaldybei dėl 

lėšų skyrimo 

I – II korpusų 2 ir 3 aukštuose išsidėsčiusių 

patalpų plotas sudaro 836,73 m2, remonto 

darbai buvo atlikti daugiau kaip prieš 15 

metų, todėl visoms patalpoms reikalingas 

remontas, ypač blogo stovio kineziterapijos 

salės, vertikali vonia. Taip pat reikalinga 

įvertinti ventiliacinės sistemos galimybes ir 

ją modernizuoti, įrengti cheminių medžiagų 

dozavimo sistemos patalpas, naujas dušų 

patalpas, personalo persirengimo patalpas, 

atlikti vandentiekio ir kanalizacijos, elektros 

tinklų remonto darbus. 

14.  Automobilių parkavimo 

aikštelės dangos 

atnaujinimas ir aikštelės 

praplėtimas 

170 000 Eur VMIP lėšos Įgyvendinama, jei bus skirtas finansavimas. 

Aikštelės danga deformuota, duobėta. 

Aikštelė  per maža Poliklinikos pacientų 

srautui (per dieną aptarnaujama apie 2 000 

pacientų). Dėl parkavimo sąlygų trikdomas 

eismas, kyla atvykusių pacientų ir jų 

artimųjų nepasitenkinimas aptarnavimo 

kokybe. 

15. Poliklinikoje įdiegtų 

informacinių sistemų 

tobulinimas ir naujų 

įdiegimas   

8 000 Eur Nuosavos lėšos Lėtinių ligų priežiūros informacinės 

sistemos „Poliligotumas“ vystymas – 

pacientų dienyno kūrimas (Holistinė 

anketa). 

Integracijos teleradiologijos paslaugoms su 

UAB Affidea Lietuva atnaujinimas. 


























