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1. IŠORINĖS APLINKOS ANALIZĖ (PEST METODU) 

1.1. POLITINIAI-TEISINIAI VEIKSNIAI 

Situacija sveikatos apsaugos srityje, kaip ir bendrai visose sferose Lietuvoje, yra nuolat 

kintanti ir tai galima vertinti kaip vieną didžiausių iššūkių sveikatos priežiūros paslaugas 

teikiančioms įstaigoms. Pagrindinis teisės aktas yra Lietuvos Respublikos Konstitucija, kurioje yra 

numatyta, kad „Valstybė rūpinasi žmonių sveikata ir laiduoja medicinos pagalbą bei paslaugas 

žmogui susirgus“.  

Sveikatos sistemos įstatyme, patvirtintame Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. liepos 19 

d. nutarimu Nr. I-552, yra pripažįstama, kad gyventojų sveikata yra didžiausia visuomenės socialinė 

ir ekonominė vertybė.  

Siekiant nustatyti kryptingą ir nuoseklią Lietuvos sveikatos sistemos plėtrą yra rengiami 

dokumentai, kurių pagrindu yra planuojama tolimesnė sveikatos priežiūros vystymosi strategija 

užtikrinant kokybišką ir efektyvią sveikatos priežiūrą, orientuotą į gyventojų poreikius, užtikrinant 

sveikatos sistemos tvarumą ir kokybę, plėtojant sveikatos priežiūros technologijas, plėtojant 

sveikatos infrastruktūrą. Šalies tikslai ir uždaviniai sveikatos apsaugos srityje yra apibrėžiami 

įvairiuose dokumentuose: 

 Valstybės pažangos strategijoje „Lietuva 2030“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 

2012 m. gegužės 15 d. nutarimu Nr. XI-2015, numatoma pagrindinį dėmesį skirti sveikai 

gyvensenai ugdyti, sveikatai išsaugoti, ligų profilaktikai, ankstyvai ligų diagnostikai, siekiant 

prailginti Lietuvos gyventojų sveiko gyvenimo trukmę. 

 Lietuvos sveikatos 2014-2025 metų programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Seimo 

2014 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. XII-964, iškeltas pagrindinis tikslas – pasiekti, kad 2025 metais 

šalies gyventojai būtų sveikesni ir gyventų ilgiau, pagerėtų gyventojų sveikata ir sumažėtų sveikatos 

netolygumai ir kt. 

 Pagrindinės institucijos, formuojančios ir vykdančios sveikatos priežiūros sektoriaus politiką 

Lietuvoje yra Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) bei Valstybinė ligonių kasa (VLK) prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos. Lietuvos Respublikos SAM rengia bei yra parengusi ilgalaikius 

strateginius dokumentus: Lietuvos Respublikos SAM strateginis veiklos planą, sveikatos 

netolygumų mažinimo 2014-2023 m. veiksmų planą, Lietuvos E. sveikatos sistemos 2015-2025 m. 

plėtros programą, Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014-2025 m. programą bei jos 

įgyvendinimo planą, Šeimos medicinos plėtros 2016–2025 metų veiksmų planą; ir t. t. Šiuose 

dokumentuose numatomi uždaviniai ir kompleksinės priemonės siekiant geresnės Lietuvos 

gyventojų sveikatos, gerinant sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, mažinant 

sveikatos netolygumus bei skiriant didesnį dėmesį pacientui. Dokumentuose veiklos 

sukoncentruotos į aktyvųjį gydymą, sveiką gyvenseną ir ligų profilaktiką. 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-

943 patvirtintas „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 

organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ kuriame nustatyti 

pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – PAASP) paslaugų, įskaitant tas 

PAASP paslaugas, už kurias mokamas skatinamasis priedas, teikimo organizavimo ir šių paslaugų 

išlaidų apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų tvarka 

bei gerų PAASP rezultatų rodiklių, jų reikšmių apskaičiavimo ir mokėjimo PAASP paslaugas 

teikiančioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – PAASP įstaiga) iš PSDF biudžeto lėšų 

pagal šiuos rodiklius tvarka. Pagal šį aprašą PAASP apima šeimos gydytojo (arba vidaus ligų 

gydytojo, vaikų ligų gydytojo, akušerio ginekologo ir chirurgo kartu) komandos teikiamas 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.ECA3E41BD530/asr
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.ECA3E41BD530/asr
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paslaugas, pirminę ambulatorinę odontologinę priežiūrą ir pirminę ambulatorinę psichikos sveikatos 

priežiūrą. 

2022 m. LR Seimas patvirtino sveikatos priežiūros sistemos reformą. Ją įgyvendinus 

tikimasi teikti daugiau ambulatorinių paslaugų pacientų gyvenamoje vietoje ir mažinti 

hospitalizacijų skaičių. 

Reformuojant sistemą būtų kuriamas naujas ligoninių tinklas, atsižvelgiant į geografinį 

prieinamumą pacientams, paslaugų daugiaprofiliškumą bei kokybę ir skubiosios pagalbos 

užtikrinimą visą parą, nustatomas bazinis medicinos paslaugų paketas, privalomas visoms 

įstaigoms. 

Siekiant stiprinti šeimos gydytojų pajėgas, numatoma toliau nuosekliai mažinti jiems 

tenkančią administracinę naštą, papildyti komandą naujais nariais, padedančiais atlikti visas 

funkcijas, ir suteikti daugiau įrankių visapusiškai pasirūpinti pacientų sveikata. Numatoma, kad 

šeimos gydytojų komandas papildys įvairių sričių specialistai – bendrosios praktikos slaugytojas, 

bendruomenės slaugytojas, akušeris, išplėstinės praktikos slaugytojas, kineziterapeutas, slaugytojo 

padėjėjas, socialinis darbuotojas, gyvensenos medicinos specialistas – jie galės būti pasirenkami 

priklausomai nuo aptarnaujamų pacientų ir jų poreikių, atitinkamai nustatant jų darbo intensyvumą. 

Komandose taip pat atsiras atvejo vadybos funkcija, bus sudarytos poliligotų pacientų paslaugų 

organizavimo metodikos, žali koridoriai paciento patekimo pas gydytoją eilėse. Siekiama šeimos 

gydytojų ir kitų jo komandos narių (ne gydytojų) suteiktų paslaugų santykio didėjimo (pasiekti 

40/60 iki 2030 metų). Tai leis daugiau dėmesio sutelkti į ligų prevenciją, nuoseklesnę ir išsamesnę 

sveikatos stebėseną, ankstyvąją diagnostiką ir gydymą. Laikas, per kurį pacientas turi patekti pas 

šeimos gydytoją – 24 val. ūmios ligos atveju, 7 kalendorinės dienos – paūmėjus lėtinei ligai ir kitais 

atvejais.  

Sustiprinus šeimos gydytojo galimybes, ne mažiau svarbu, kad pacientas kuo greičiau gautų 

antrinio lygio gydytojų specialistų paslaugas. Šiuo metu dėl galimo nuoseklaus pirminių ir antrinių 

sveikatos priežiūros paslaugų sąsajų trūkumo, į pacientus orientuoto gydytojų specialistų darbo 

organizavimo spragų daugėja uždelstų ligos atvejų, auga mirtingumo rodikliai.   

Sklandus diagnostikos ir gydymo skirtingose sveikatos priežiūros įtaigose procesas bus 

užtikrinamas sukūrus vieningą pacientų, kuriems nereikalinga skubi pagalba, pavėžėjimo sistemą, į 

ją įjungiant jau teikiamas paslaugas, papildžius trūkstamais komponentais ir aiškiai nustačius, kaip 

ji veikia. Tuomet šia paslauga galėtų pasinaudoti daugiau gyventojų, pavyzdžiui, žmonės, dėl 

sveikatos būklės į gydymo įstaigą negalintys vykti nuosavu ar viešuoju transportu: turintys judėjimo 

problemų, psichikos, regos, kalbos ar kt. sveikatos sutrikimų, patiriantys gydymo šalutinį poveikį, 

taip pat tie, kuriems reguliariai atliekamos dializės, vėžio gydymas ir pan. Ši paslauga būtų taikoma 

ir tėvams, į gydymo įstaigą vežantiems vaiką, socialiai remtiniems asmenims ar tiems, kurie iš 

gydymo įstaigos naktį negali grįžti namo, nes nevažiuoja visuomeninis transportas. 

SAM teigimu, dėl pertvarkos gerės apmokėjimo sistema, mažės perteklinių hospitalizacijų 

skaičius bei išvengiamo mirtingumo atvejų skaičius. Reforma vyks visose 60-tyje savivaldybių ir 

užtruks penkerius metus. Jai finansuoti suplanuota 710,9 mln. eurų Europos Sąjungos ir valstybės 

biudžeto lėšų. 

Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 14 d. sprendimu Nr. 1-1080 „Dėl 

Vilniaus miesto 2021–2030 metų strateginio plėtros plano tvirtinimo“ patvirtintame Vilniaus miesto 

2021–2030 metų strateginiame plėtros plane Vilniaus miesto vizija sveikatos, sveikatingumo srityje 

– į žmogų orientuota moderni, aukštos kokybės sveikatos sistema. Šio tikslo siekimo progresui 

stebėti naudojami trys strateginiai rodikliai: Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžių asmens 

sveikatos priežiūros įstaigų ir jų teritorijų, sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pritaikymo 

neįgaliųjų poreikiams (atsižvelgiant į asmens negalią) programos įgyvendinimas; asmens sveikatos 
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paslaugų tolygumo ir kokybės didinimo priemonių, parengtų atsižvelgiant į pacientų grįžtamojo 

ryšio rezultatus, skaičius; sukurtų, įdiegtų elektroninių paslaugų, inovacijų ir technologijų skaičius 

Vilniaus miesto savivaldybei pavaldžiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Pripažįstama, kad 

asmens sveikatos paslaugų užtikrinimas reikalauja vis didesnių resursų, todėl siekiama, ieškant ir 

diegiant naujus, inovatyvius diagnostikos bei gydymo metodus, plėtoti inovacijas ir technologijas 

medicinoje, diegti informacines technologijas, gerinti paslaugų kokybę optimaliai naudojant 

sveikatos sistemos resursus. 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras asmens sveikatos priežiūros įstaigoms 

kasmet nustato veiklos rezultatų vertinimo rodiklių siektinas reikšmes, Vilniaus miesto savivaldybė 

tvirtina pagrindinius siektinus veiklos rodiklius.  

Sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apimtys ir galimybės priklauso nuo skiriamo asmens 

sveikatos priežiūros sistemos ir veiklos finansavimo (esamo ir numatomo paslaugų išlaidų 

apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis modelio persvarstymo iš 

esmės), specialistų rengimo ir išlaikymo sistemoje valstybinės politikos, steigėjo prisidėjimo, 

valstybės vykdomų programų, galimybių pasinaudoti Europos Sąjungos finansiniais mechanizmais.  

 

1.2. SOCIALINIAI VEIKSNIAI 

Gyventojų demografija 

Vienas didžiausių iššūkių darančių neigiamą poveikį socialiniams veiksniams šalyje – 

gyventojų skaičiaus mažėjimas bei senstanti populiacija. Senėjant visuomenei būtina užtikrinti 

vyresnio amžiaus asmenų sveiką ir nepriklausomą senėjimą, sumažinti neigiamą sveikatos 

sutrikimų poveikį gyvenimo kokybei, užkirsti kelią socialiniai atskirčiai. 

2022 m. pradžioje Lietuvoje gyveno 2 805 998 gyventojai, Vilniuje – 563 012. 2022 m. 

palyginti su 2018 m., gyventojų skaičius Vilniuje išaugo 2,8 proc., o šalyje sumažėjo 0,1 proc.  

 

1.2.1. pav. Gyventojų skaičius Lietuvos Respublikoje ir Vilniaus miesto savivaldybėje 2018–

2022 m. pradžioje 

2022 m. pensinio amžiaus (65 metų ir vyresni) gyventojai sudarė 19,0 proc. Vilniaus miesto 

savivaldybės gyventojų. Šalyje tuo pat metu pensinio amžiaus gyventojų dalis buvo didesnė ir siekė 

22,2 proc. 2022 m. palyginti su 2018 m., pensinio amžiaus gyventojų dalis šalyje mažėjo 0,6 proc. 

punkto, o Vilniaus mieste augo 0,3 proc. punkto. 
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Prognozuojama, kad 2050 m. kas trečias Lietuvos gyventojas bus pensinio amžiaus. 

2021 m. vidutinė tikėtina gyvenimo trukmė Lietuvoje siekė 74,3 metus ir, palyginus su 2017 

m., mažėjo 1,4 metais. Lietuvos vyrų vidutinė gyvenimo trukmė buvo beveik dešimčia metų 

trumpesnė nei moterų (vyrų – 69,6 metai, moterų – 78,9 metai). 

Maži gimstamumo ir aukšti gyventojų mirtingumo rodikliai lemia neigiamą natūralią 

gyventojų kaitą. 2021 m. Vilniaus miesto savivaldybėje gimė 6 039 naujagimiai ir mirė 7 333 

asmenys, o natūrali neigiama gyventojų kaita siekė -1 294. 2017–2019 m. laikotarpiu Vilniaus 

mieste būdavo fiksuojama teigiama natūrali gyventojų kaita, kuri vidutiniškai siekdavo 1 145 

kasmet, tačiau dėl pandemijos 2020 m. rodiklis ženkliai blogėjo ir tapo neigiamas. Šalyje 2017–

2019 m. natūrali gyventojų kaita buvo neigiama, o rodiklį, kaip ir Vilniaus miesto savivaldybės, 

2020 m. paveikė pandemija. Jei šalyje 2017-2019 m. buvo fiksuojamas vidutinis -11 253 natūralios 

gyventojų kaitos rodiklis, tai 2021 m. jis siekė -24 416. 

Migracijos rodiklis Vilniaus miesto savivaldybėje 2017–2021 m. buvo nuosekliai augantis, t. 

y. atvykstančiųjų asmenų buvo daugiau nei išvykstančiųjų. Dar 2015 m. buvo fiksuota neigiama 

234 asmenų neto migracija, tačiau nuo 2016 m. tapo teigiama ir analizuojamu laikotarpiu kasmet 

didėjo. 2021 m. į Vilniaus miestą atvyko 7 816 asmenų daugiau nei išvyko. Šalyje 2017–2018 m. 

fiksuota neigiama neto migracija, o 2019 - 2021 m. tapo teigiama ir atvykstančiųjų vidutiniškai 

buvo 16 813 asmenų daugiau nei išvykstančiųjų. 

Sveikatos rodikliai 

2019 m. Vilniaus miesto savivaldybėje 10 000-ių gyventojų teko 76,9 praktikuojantys 

gydytojai (šalyje – 45,7). 2015–2019 m. Vilniaus mieste praktikuojančių gydytojų skaičius 10 000-

ių gyventojų augo 2,9 proc., šalyje – 4,7 proc.  

Praktikuojančių slaugytojų (įskaitant akušerius) skaičius analizuojamu laikotarpiu 10 000-ių 

gyventojų šalyje augo 0,5 proc., Vilniaus mieste sumažėjo 2,2 proc. 2019 m. Vilniaus mieste 10 

000-ių gyventojų teko 103,5 praktikuojantys slaugytojai (akušeriai), šalyje – 80,61.  

Odontologų skaičius analizuojamu laikotarpiu 10 000-ių gyventojų šalyje augo 2,6 proc., 

Vilniaus mieste sumažėjo 2,2 proc. 2019 m. Vilniaus mieste 10 000-ių gyventojų teko 13,1 

odontologas, šalyje – 9,69. 

Šeimos gydytojų skaičius analizuojamu laikotarpiu 10 000-ių gyventojų šalyje augo 4,6 

proc., Vilniaus mieste sumažėjo 1,4 proc. 2019 m. Vilniaus mieste 10 000-ių gyventojų teko 6,9 

šeimos gydytojo, šalyje – 7,5. 

Vaikų ligų gydytojų skaičius analizuojamu laikotarpiu 10 000-ių gyventojų šalyje mažėjo 

0,8 proc., Vilniaus mieste – 1,4 proc. 2019 m. Vilniaus mieste 10 000-ių gyventojų teko 5,5 vaikų 

ligų gydytojo, šalyje – 3,5. 

Chirurgų skaičius analizuojamu laikotarpiu 10 000-ių gyventojų šalyje augo 9,0 proc., 

Vilniaus mieste - 9,4 proc. 2019 m. Vilniaus mieste 10 000-ių gyventojų teko 6,1 chirurgo, šalyje – 

3,5. 

Gydytojų ortopedų traumatologų skaičius analizuojamu laikotarpiu 10 000-ių gyventojų 

šalyje augo 11,9 proc., Vilniaus mieste – 4,6 proc. 2019 m. Vilniaus mieste 10 000-ių gyventojų 

teko 1,8 gydytojo ortopedo traumatologo, šalyje – 1,5. 

Gydytojų akušerių ginekologų skaičius analizuojamu laikotarpiu 10 000-ių gyventojų šalyje 

mažėjo 6,6 proc., Vilniaus mieste –  1,9 proc. 2019 m. Vilniaus mieste 10 000-ių gyventojų teko 3,2 

gydytojo akušerio ginekologo, šalyje – 2,1. 
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Gydytojų psichiatrų skaičius analizuojamu laikotarpiu 10 000-ių gyventojų šalyje nesikeitė, 

Vilniaus mieste mažėjo 3,8 proc. 2019 m. Vilniaus mieste 10 000-ių gyventojų teko 3,8 psichiatro, 

šalyje – 2,0. 

Pagal gyvensenos pokyčių ir fizinio aktyvumo rodiklius Vilnius ženkliai atsilieka nuo kitų 

didžiųjų Lietuvos miestų, ypač turint omenyje daug didesnį gyventojų skaičių. Higienos instituto 

duomenimis, 2018 m. Vilniuje gyvensenos įpročius pakeitė 2,4 kartų mažiau asmenų nei Klaipėdoje 

ir 1,9 karto mažiau nei Kaune. Taip pat pastebima, kad moterys dažniau linkusios keisti savo 

gyvensenos įpročius nei vyrai. Pagal suaugusių, aktyviai užsiimančių fizine veikla, rodiklį Vilnius 

taip pat atsilieka nuo šalies vidurkio ir kitų miestų – 2018 m. šis rodiklis Vilniuje siekė 29,4 proc., 

Klaipėdoje – 35,2 proc., Kaune – 33,9 proc. Vyrai aktyviai fizine veikla užsiėmė dažniau nei 

moterys.  

2019 m. vienas Vilniaus miesto gyventojas pas gydytojus per metus vidutiniškai apsilankė 

9,6 kartus (šalyje – 9,5). Apsilankymų skaičius pas gydytojus 2015–2019 m. šalyje augo 13,9 proc., 

Vilniaus miesto savivaldybėje – 8,2 proc.  

 

 

 

1.2.2. pav. Gyventojų nenuotolinių apsilankymų pas gydytojus skaičius 2021 m. šalyje ir 

Vilniaus m. sav. 

2020 m. Vilniaus miesto savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigose buvo užregistruoti 468 

254 sergantys asmenys, o 1 000-iui gyventojų teko 827,5 sergantieji. Sergančiųjų skaičius 1 000-iui 

gyventojų buvo labai panašus į šalies rodiklį (822,2). 2016–2020 m. sergančių asmenų skaičius 1 

000-iui gyventojų šalyje mažėjo 3,7 proc., tuo pat metu  Vilniaus mieste – 6,5 proc. Vilniaus mieste 

didžiausias sergančių asmenų skaičiaus augimas stebimas 65 m. ir vyresnių žmonių amžiaus 

grupėje. Higienos instituto duomenimis, 2019 m. Vilniaus mieste 1000 gyventojų teko 991,01 

sergančių 65 m. ir vyresnių asmenų. 2015-2019 m. laikotarpiu šis rodiklis šioje amžiaus grupėje 

augo 2,7 proc., 45-65 m. amžiaus grupėje – 1,23 proc. Tuo tarpu, sergančių asmenų skaičius 18-44 

m. amžiaus grupėje analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 0,75 proc., 0-17 m. amžiaus grupėje – 1,92 

proc. 
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Tiek šalyje, tiek Vilniaus mieste didžiausias mirtingumas fiksuojamas nuo kraujotakos 

sistemos ligų, po to seka piktybiniai navikai. 2019 m. mirtingumas nuo kraujotakos sistemos ligų 

Vilniaus mieste sudarė 51,6 proc. visų mirčių (šalyje – 54,6 proc.). Mirtingumas nuo piktybinių 

navikų šalyje 2019 m. siekė 21,0 proc. visų mirčių, Vilniaus miesto savivaldybėje – 21,5 proc. 

Lyginant su didžiaisiais Lietuvos miestais, Vilnius išsiskiria mažiausiu mirtingumu dėl 

savižudybių. Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2019 m. Vilniuje 100 tūkst. 

gyventojų teko 12,39, Klaipėdoje – 18,85, Kaune – 22,56, Lietuvoje – 23,55 asmenys, mirę dėl 

savižudybės. Lyginant su 2015 m., mirčių skaičius dėl savižudybių Vilniuje sumažėjo 17 proc. Be 

to Vilnius išsiskiria mažiausiu mirtingumu dėl išorinių priežasčių – remiantis Higienos instituto 

duomenimis, 2019 m. Vilniaus mieste 100 tūkst. gyventojų teko 63,38, Kauno mieste – 75,33, 

Klaipėdoje – 86,87, Lietuvoje – 85,72 asmenys, mirę dėl išorinių priežasčių. Nuo 2015 m. mirčių 

skaičius dėl išorinių priežasčių Vilniaus mieste sumažėjo 30 proc. Nors vyrų ir moterų mirtingumas 

mažėja, tačiau išlieka didelis skirtumas tarp lyčių – 2019 m. Vilniaus mieste vyrų mirtingumas dėl 

išorinių priežasčių viršijo moterų mirtingumą beveik 2,9 kartais. 

2021 m. šalyje buvo 129 valstybės ir savivaldybės pavaldumo ambulatorinės įstaigos, iš jų 

poliklinikos (pirminio/antrinio lygio) 14. Lyginant su 2018 m. ambulatorinių įstaigų sumažėjo 11 

įstaigų arba 8,5 proc. Poliklinikų skaičius lyginant su 2018 m. sumažėjo 3 įstaigomis arba 17,6 

proc.  

2019 m. Vilniaus miesto savivaldybės pavaldume buvo 17 sveikatos priežiūros įstaigų, iš jų 

– 7 poliklinikos (ambulatorinės sveikatos priežiūros įstaigos).  

 

1.2.3. pav. Ambulatorinių sveikatos priežiūros įstaigų (juridiniai vienetai) ir poliklinikų 

(pirminio/antrinio lygio) skaičius 2018-2021 m. pabaigoje (Valstybės ir savivaldybių 

pavaldumo, be privačių įstaigų) 

 

Socialinių veiksnių neigiamas poveikis:  
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 Senstanti visuomenė didina sveikatos priežiūros paslaugų poreikį. 

 Asmens sveikatos priežiūros specialistų emigracija sąlygoja jų trūkumą.  

 Nepakankamas sveiko senėjimo gyvensenos įpročių ugdymas, prevencinių programų 

įgyvendinimas, didina užleistų ligų dažnį ir gydymo kaštus.  
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1.3. EKONOMINIAI VEIKSNIAI 

PSDF yra pagrindinis sveikatos priežiūros finansavimo šaltinis. Sveikatos priežiūros 

paslaugos iš PSDF biudžeto lėšų yra apmokamos SAM patvirtintomis kainomis pagal sutartis su 

teritorinėmis ligonių kasomis.  

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos kasmet rengia PSDF biudžeto 

projektą, kuris yra tvirtinamas Seime. 2022 m. PSDF biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymu 

patvirtinta daugiau kaip 2,790 mlrd. eurų pajamų ir tiek pat išlaidų. 2022 m. Privalomojo sveikatos 

draudimo fondo biudžeto pajamas sudarys: privalomojo sveikatos draudimo įmokos – apie kaip 

1 mlrd. 775 mln. eurų, valstybės biudžeto įmokos už apdraustuosius, draudžiamus valstybės lėšomis 

– beveik 772,6 mln. eurų, valstybės biudžeto asignavimai – 204 mln. eurų, lėšos, grąžinamos pagal 

gydymo prieinamumo gerinimo ir rizikos pasidalijimo sutartis, – 30,5 mln. eurų, kitos PSDF 

pajamos – apie 8,4 mln. eurų. 

2022 m. PSDF biudžeto išlaidos bus beveik 300,7 mln. eurų arba 12,1 proc. didesnės, nei 

numatyta patvirtintame 2021 m. PSDF biudžete. Pagrindinę 2022 m. PSDF biudžeto išlaidų dalį 

sudarys lėšos sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms apmokėti – beveik 1 mlrd. 943 mln. eurų, 

vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms numatoma skirti apie 530 mln. eurų, medicininei 

reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui – daugiau kaip 114 mln. eurų, ortopedijos techninėms 

priemonėms – daugiau nei 17 mln. eurų, sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo 

išlaidoms – daugiau kaip 152 mln. eurų. 

2022 m. PSDF biudžeto rezervą sudarys daugiau kaip 344,2 mln. eurų pagal 2022 m. sausio 

1 d. būklę. 

PSDF biudžetas, palyginti 2022 m. ir 2016 m., išaugo 93,8 proc. 

2022 m. sveikatos priežiūros PSDF išlaidas sudarys: asmens sveikatos priežiūros paslaugos 

– 69,6 proc., vaistams, medicinos pagalbos priemonėms ir medicinos priemonių nuomai – 19,0 

proc., medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui – 4,1 proc., ortopedijos techninėms 

priemonėms – 0,6 proc., sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms – 7,5 proc., 

sveikatos programoms ir kitoms sveikatos draudimo išlaidoms – 5,4 proc. 

Valstybinės ligonių kasos nustatydamos bazines sveikatos priežiūros paslaugų kainas bei 

sutartines sumas, veikia užsakovo principu – perka atitinkamas paslaugas iš asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų (ASPĮ) pagal asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų išlaidų 

apmokėjimo PSDF lėšomis  sutartį. Kiekvienai ASPĮ, sudariusiai sutartį su savo teritorijoje esančia 

TLK, yra nustatomas tam tikras ribotas lėšų kiekis, skirtas tam tikrai grupei paslaugų iš konkrečios 

ASPĮ pirkti. Šios lėšos sudaro pagrindinę ASPĮ pajamų dalį.  

Vertinant ekonominių veiksnių poveikį sveikatos apsaugai išskiriami šie neigiami veiksniai: 

 Lietuvoje sveikatos apsaugai skiriama bendrojo vidaus produkto dalis yra viena mažiausių 

visoje Europos Sąjungoje; 

 Sveikatos priežiūros paslaugų įkainių žymūs skirtumai lemia specialistų netolygų 

pasiskirstymą tarp sveikatos priežiūros įstaigų; 

 Žemos gyventojų pajamos riboja vyresnių žmonių galimybę gauti sveikatos priežiūros 

paslaugas pasibaigus hospitalizacijos laikui palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėse 

(skyriuose); 

 Didinant paslaugų įkainius asmens sveikatos priežiūros įstaigos yra įpareigojamos didinti 

darbuotojams atlyginimų fondą, tačiau išlaidų kitoms ūkinėms reikmėms didinimas nėra 

numatytas; 
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 Sveikatos apsaugos sistemos įstaigose PSDF biudžeto lėšos didesne dalimi skiriamos 

medicinos personalo darbo užmokesčiui, todėl įstaigos turi ribotas galimybes sveikatos 

priežiūros technologijų atnaujinimui. 

Ekonominių veiksnių teigiamas poveikis: 

 ES struktūrinių fondų finansavimas sveikatos priežiūros paslaugų infrastruktūros ir paslaugų 

kokybės gerinimui; 

 Asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinių kainų balo vertės tolygus didinimas; 

 PSDF biudžeto didėjimas. 

 

1.4. TECHNOLOGINIAI VEIKSNIAI 

Sveikatos priežiūros naujovių įdiegimas turėtų būti vienas svarbiausių asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų sėkmingo vystymosi veiksnių ir suteiktų galimybę modernizuoti gydymo procesą, 

naudojant pažangiausias medicinos ar sveikatos priežiūros technologijas. Gydymo naujovės 

svarbios įgyvendinant sveikatos priežiūros  prioritetus,  naudojant  aukštos kompetencijos žinias ir 

įgūdžius praktikoje, kad būtų užtikrintos kokybiškos asmens sveikatos priežiūros paslaugos.  

Šiuo metu Lietuvos sveikatos apsaugos sektoriuje elektroninio turinio ir paslaugų plėtra yra 

orientuota į teikiamų E. paslaugų plėtojimą. Lietuvoje aktyviai plėtojama ir diegiama E. sveikatos 

sistema. Sveikatos priežiūros įstaigoms, turinčioms savo informacines sistemas, duomenų mainų 

sąsaja užtikrina saugią prieigą prie paciento elektroninės sveikatos istorijos ir kitų E. sveikatos 

paslaugų. Vienoje vietoje asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis specialistai gali gauti 

skirtingų sveikatos priežiūros įstaigų pateiktus duomenis apie jų pacientus bei teikti paciento 

sveikatos duomenis, išduoti siuntimą, išrašyti receptus, pažymas, atlikti kitus reikalingus veiksmus 

elektroniniu būdu. Numatytas e-sveikatos naudojimas ir plėtra užtikrins įstaigoms sąlygas 

efektyvesniam, kokybiškesniam ir prieinamam sveikatinimo paslaugų teikimui. Kita vertus, E. 

sveikatos naudojimą bei kasdienių užduočių vykdymą apsunkina per mažas finansavimas 

technologinėms naujovėms. Dalis įstaigų neišgali įsigyti ar modernizuoti IT technologijų, kurių 

dėka galima būtų efektyviau atlikti savo funkcijas.   

Technologinių veiksnių neigiamas poveikis:  

 Dideli naujų sveikatos priežiūros technologijų kaštai didina paslaugų kainą; 

 Nepakankamai koordinuojamas naujų sveikatos priežiūros technologijų diegimas auga itin 

dideliu tempu, kas lemia neefektyvų technologijų naudojimą.  

Technologinių veiksnių poveikis teigiamas poveikis:  

 Informacinių technologijų naudojimas leidžia gyventojams ieškoti informacijos apie sveikatos 

priežiūros paslaugas, įstaigas ir sveikatos sistemą, registruotis pas medicinos specialistus, 

gauti nuotolines konsultacijas; 

 E. sveikatos paslaugų diegimas mažina laiką, skirtą dokumentacijos pildymui, sudaro 

galimybes kaupti ir keistis diagnostinių tyrimų informacija; 

 Spartus naujų sveikatos priežiūros technologijų vystymasis atveria naujas šeimos medicinos 

paslaugų teikimo galimybes.  
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2. VŠĮ ŠEŠKINĖS POLIKLINIKOS VIDINĖS APLINKOS 

ANALIZĖ 

2.1. VEIKLOS IR ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS 

Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika (toliau – Įstaiga, Poliklinika) yra Lietuvos nacionalinei 

sveikatos sistemai priklausanti, iš Vilniaus miesto savivaldybės turto ir lėšų įsteigta asmens sveikatos 

priežiūros viešoji įstaiga, teikianti ambulatorines pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros, 

dienos stacionaro ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugas. 

Pagrindinis Įstaigos veiklos tikslas – Lietuvos gyventojų sveikatos stiprinimas ir teikiamų 

sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas, siekiant sumažinti sergamumą ir mirtingumą. 

Pagrindinė Įstaigos veiklos sritis – organizuoti ir teikti pacientams kokybiškas ambulatorines 

pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros, dienos stacionaro ir ambulatorinės reabilitacijos 

paslaugas. Siekiant kokybiškesnio paslaugų teikimo, nepamirštama, kad paslaugos turi būti teikiamos 

laiku, jos turi būti prieinamos, saugios ir užtikrintas jų tęstinumas. 

Savo tikslams pasiekti Poliklinika vykdo steigėjo įstatuose nustatytas veiklas: 

 sveikatos priežiūros paslaugų teikimą; 

 pacientų sveikatos priežiūros sąlygas gerinančią veiklą; 

 personalo darbo ir poilsio sąlygas gerinančią veiklą; 

 konferencijų, seminarų, kvalifikacijos kėlimo kursų organizavimą; 

 mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių nedraudžia teisės aktai, teikimą; 

 kitų mokamų paslaugų, nepriskiriamų sveikatos priežiūros paslaugoms, tačiau reikalingų jų 

teikimui užtikrinti, teikimą; 

 rezidentūros bazės veiklą; 

 mokymo įstaigų, rengiančių sveikatos priežiūros specialistus, mokymo bazės veiklą; 

 kitą veiklą, kuri yra neatsiejamai susijusi su įstaigos veiklos tikslais. 

Įstaiga privalo turėti visas licencijas, kurios įstatymuose numatytos kaip būtinos jos veiklos 

sąlygos. Turimos Poliklinikos licencijos: 

 Įstaigos asmens sveikatos priežiūros Licencija, išduota nuo 1999-12-17 Nr. 1136 (paskutinis 

pakeitimas nuo 2022-02-15), kurios pagrindu Poliklinika turi teisę verstis asmens sveikatos 

priežiūros veikla ir teikti joje nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. 

 Veiklos su jonizuojančios spinduliuotės šaltiniais Licencija, išduota nuo 1999-09-21 Nr. 0042. 

Licencijos vykdyti veiklą priedas pakeistas 2022-01-12. 

 Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstaigos Licencija, išduota nuo 2022-08-30 

Nr. PAL-12, kurios pagrindu Poliklinika turi teisę teikti papildomosios ir alternatyviosios 

sveikatos priežiūros paslaugą: natūraliosios ir liaudies medicinos srities kūno (kontaktinio) 

poveikio paslaugų grupės – akupunktūros paslaugą. 

Išvardintai veiklai užtikrinti Poliklinikoje vykdomi profilaktikos, diagnostikos, gydymo, 

slaugos ir reabilitacijos procesai. Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos 

vadovaujantis medicinos ir higienos normomis. 

Pagrindines veiklos pajamas sudaro pajamos už teikiamas ambulatorines asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas, pagal pasirašytą sutartį su Vilniaus teritorine ligonių kasa, bei uždirbtos 

pajamos, teikiant ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurias apmoka fiziniai bei 

juridiniai asmenys. 
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Poliklinika vykdo programas bei projektus, finansuojamus iš valstybės, savivaldybės biudžetų, 

ES bei kitų finansavimo šaltinių. 

Įsisiūbavusios COVID-19 pandemijos padariniai visuomenei yra ilgalaikiai, tad būtina juos 

eliminuoti, kartu pasirūpinant, jog ateityje turėtume sveikesnę visuomenę, todėl Poliklinikoje vis 

labiau susitelkiama į ligų prevenciją bei profilaktiką. PSDF lėšomis kompensuojamos prevencinės 

programos vykdomos taikant pažangius ir šiuolaikiškus metodus, tai leidžia tikėtis efektyvių 

rezultatų: pagerėjusių pacientų sveikatos rodiklių, mažėjančių lėtinių ligų ir hospitalizacijų. Būtent 

tokie yra Poliklinikos ilgalaikiai tikslai. Įstaigoje įgyvendinamos visos PSDF lėšomis finansuojamos 

prevencinės programos, vis daugiau dėmesio skiriant širdies ir kraujagyslių ligų prevencijai bei lėtinių 

ligų stebėsenai. Siekiant pagerinti prieinamumą pas gydytojus, įkurtas atskiras Širdies patikros 

kabinetas. Jame vieno vizito metu gali būti atlikti visi reikiami tyrimai (elektrokardiograma, kraujo 

tyrimai), paskirta šeimos gydytojo nuotolinė konsultacija, esant poreikiui, sudaromas individualus 

širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos planas. Jei šeimos gydytojas diagnozuoja, jog širdies ir 

kraujagyslių ligų tikimybė didelė, pacientas siunčiamas gydytojo specialisto konsultacijai ir išsamiam 

ištyrimui, o prireikus – skiriamas gydymas. 

Poliklinikoje taip pat sėkmingai vykdomas lėtinėmis ligomis sergančių pacientų projektas 

„Inovatyvios ir kompleksinės lėtinių ligų priežiūros modelio išbandymas“, finansuojamas Europos 

Sąjungos fondo lėšomis. Poliklinika šiame projekte dalyvauja kartu su partneriais – VšĮ Vilniaus 

rajono centrine poliklinika ir Švenčionėlių UAB Reginos šeimos gydytojo centru. Į projektą įtraukta 

218 pacientų, atrinktų pagal daugelį veiksnių, iš kurių esminiai – sergamumas cukriniu diabetu ir 

arterine hipertenzija. Pacientai yra ne tik konsultuojami, bet ir atliekamas holistinis jų ištyrimas, 

pildomas sveikatos dienynas, atliekama vaistų suderinamumo patikra. 

Be jokios abejonės, COVID-19 pandemija prasidėjusi 2020 m. pradžioje, pakoregavo tiek 

2020 m., tiek ir 2021 m. Poliklinikos numatytus planus, iškeltus tikslus ir negalėjo nepaveikti 

Įstaigos darbo rodiklių ir rezultatų.  

Prie Poliklinikos prisirašiusių gyventojų skaičiaus ženklus mažėjimas stebimas nuo 2012 m., 

stabilizavosi 2019 m., o nuo 2020 m. stebima prisirašiusių gyventojų didėjimo tendencija. 2021 m. 

gruodžio 31 d. prie Poliklinikos buvo prisirašę 80 211 gyventojų. Palyginti su 2020 m., prisirašiusių 

gyventojų padaugėjo 0,21 proc. (169 gyventojais), apdraustų privalomuoju sveikatos draudimu 

pacientų (už kuriuos moka teritorinės ligonių kasos (toliau – TLK)) skaičius padidėjo 0,3 proc. (233 

gyventojais).  

Prie Poliklinikos 2021 m. gruodžio 31 d. buvo prisirašę: 13 920 vaikai (iki 18 metų), kurie 

sudarė 17,35 proc.  visų prisirašiusių gyventojų, 50 680 darbingo amžiaus (nuo 18 iki 65 metų) 

gyventojų, kurie sudarė 63,18 proc. visų prisirašiusių gyventojų, ir 15 611 vyresnių nei 65 metų 

amžiaus gyventojų, kurie sudarė 19,46 proc. visų prisirašiusių gyventojų. Gyventojų skaičiaus 

mažėjimas stebimas amžiaus grupėje iki 18 metų (sumažėjo 148 gyventojais) bei amžiaus grupėje nuo 

50 iki 65 m. (sumažėjo 125 gyventojais), o vyresnių nei 65 metų amžiaus grupėje padaugėjo 442 

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. 

2021 m. bendras pacientų apsilankymų pas gydytojus skaičius bei pacientų apsilankymų 

skaičius, tenkantis 1000-čiui prisirašiusių gyventojų, padidėjo 21,6 proc., palyginti su 2020 m.: 14 

proc. padaugėjo apsilankymų pas pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančius gydytojus ir 37 

proc. – pas gydytojus specialistus. 2021 m. apsilankymai pas pirminės sveikatos priežiūros gydytojus 

sudarė 62 proc. visų apsilankymų (2020 m. – 66 proc.), pas gydytojus specialistus – 38 proc. (2020 m. 

– 34 proc.). Profilaktiniai apsilankymai sudarė 13 proc. visų apsilankymų.  
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Siekiant kuo labiau sumažinti COVID-19 pandemijos žalą visuomenei, Poliklinikoje pradėta 

teikti daugiau tiesioginio kontakto konsultacijų ir kiek įmanoma gerinti paslaugų prieinamumą. Iš 

besikreipusių dėl ligos 2021 m. kontaktiniai apsilankymai sudarė 37 proc. apsilankymų pas pirminės 

sveikatos priežiūros gydytojus (2020 m. – 35 proc.) ir 95 proc. – pas antrinės sveikatos priežiūros 

paslaugas teikiančius gydytojus (2020 m. – 92 proc.). 2021 m. stebimi didžiausi teikiamų paslaugų 

pokyčiai: 

 20 proc. sumažėjo tiesioginio kontakto konsultacijų pas vaikų ligų gydytojus ir 61 proc. 

padaugėjo nuotolinių vaikų ligų gydytojų konsultacijų. 

 Išliko tiesioginiai vizitai pas šeimos gydytojus ir 22 proc. padaugėjo nuotolinių šeimos gydytojų 

konsultacijų. 

 27 proc. padaugėjo tiesioginio kontakto gydytojų akušerių ginekologų konsultacijų. 

 32 proc. sumažėjo tiesioginių vizitų pas gydytojus psichiatrus, tuo tarpu nuotolinių gydytojų 

psichiatrų konsultacijų 38 proc. padaugėjo. 

 26 proc. padaugėjo gydytojų odontologų konsultacijų. 

2021 m. vienam prisirašiusiam gyventojui vidutiniškai suteiktos 9 gydytojo konsultacijos (22 

proc. daugiau nei 2020 m). 2021 m. vienam gyventojui per metus vidutiniškai teko 3,58 gydytojo 

specialisto konsultacijos (37 proc. daugiau nei 2020 m), pirminės asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas teikiančių gydytojų – 5,78 konsultacijos (14 proc. daugiau nei 2020 m). Didėjimą lėmė tai, 

kad buvo sumažinti paslaugų teikimo ribojimai, įvesti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms dėl 

šalyje galiojančio karantino. Gydytojų specialistų konsultacijų skaičius 2021 m., palyginti su 2020 m., 

padidėjo 38 proc. Konsultacijos ir išplėstinės konsultacijos sudarė 73 proc. visų apsilankymų pas 

gydytojus specialistus: vieno apsilankymo metu pacientui suteikta maksimaliai paslaugų, siekiant 

mažesnio apsilankymų Poliklinikoje skaičiaus. 

2021 m., palyginti su 2020 m., didėjo visų procedūrų ir tyrimų skaičius. Atlikta 40 proc. 

(n=199 588) daugiau laboratorinių tyrimų, 75 proc. (n=44 709) – radiologinių tyrimų, suteikta 72 

proc. (n=68 476) daugiau ambulatorinės reabilitacijos paslaugų. Laboratorinių tyrimų padaugėjo dėl 

tyrimų, susijusių su COVID-19 ligos diagnostika, taip pat dėl naujai įdiegtų tyrimų, atliekamų 

Poliklinikos pacientams. Ambulatorinės reabilitacijos paslaugų didėjimą lėmė teikiamų paslaugų 

ribojimo mažinimas, kuris buvo vykdomas 2020 m. dėl karantino bei naujų paslaugų įdiegimas 

Poliklinikoje. Radiologinių tyrimų skaičiaus didėjimą lėmė padidėjęs mamografijų skaičius įsigijus 

naują skaitmeninį mamografą ir aktyvus pacienčių informavimas/ kvietimas atlikti patikrą pagal 

krūties piktybinių navikų profilaktikos programą. 

2021 m. vaikų sergamumas liko panašiame lygyje (diagnozuota 5 proc. daugiau susirgimų, 

palyginti su 2020 m.). 2021 m. 18 proc. mažėjo kvėpavimo sistemos ligų (n=1 194 atvejais) ir 36 

proc. kraujotakos sistemos ligų (n=419 atvejais). Net 10 kartų padidėjo COVID-19 ligos susirgimų 

(n=1 904 atvejais), du kartus ausies ir speninės ataugos ligų (n=260 atvejais) bei 38 proc. navikinių 

susirgimų (n=92 atvejais), palyginti su 2020 m. 

Per 2021 m. profilaktiškai patikrinta 87,5 proc. vaikų nuo bendro prie poliklinikos 

prisirašiusių vaikų skaičiaus (n=13 920). Dažniausiai pasitaikanti patologija – susilpnėjęs regėjimas 

ir netaisyklinga laikysena. Iš visų profilaktiškai patikrintų vaikų net 54 proc. nustatytas susilpnėjęs 

regėjimas, netaisyklinga laikysena nustatyta 11 proc. visų tikrintų vaikų. 

Bendros skiepijimų apimtys Valstybės lėšomis finansuojamais skiepais vaikams (pagal 

skiepijimų kalendorių) 2021 m. padidėjo, palyginti su 2020 m. (paskiepyta 1 876 vaikais daugiau). 

Labiausiai didėjo paskiepytų nuo difterijos ir stabligės, kokliušo ir poliomielito (paskiepyta 4,39 

proc. daugiau vaikų). Per 2021 m. beveik 8 proc. padidėjo skiepijimų nuo rotavirusinės infekcijos 

apimtys. Pagrindinė skiepijimo apimčių didėjimo priežastis buvo paslaugų ribojimo ir teikimo 

atnaujinimas po karantino. 
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2021 m. medicininei reabilitacijai išsiųsta 50 proc. daugiau vaikų, palyginti su 2020 m. ir 

beveik 

pasiekė 2019 m. lygį (230 vaikų). Didėjimą lėmė paslaugų ribojimo dėl karantino atšaukimas. 

Dažniausiai reabilitacinis gydymas vaikams taikytas dėl traumų ir po operacijų (50 proc. visų 

medicininę reabilitaciją gavusių vaikų), kvėpavimo sistemos ligų (16 proc. vaikų) bei psichikos ir 

elgesio sutrikimų (18 proc. vaikų). 

2021 m. suaugusių asmenų sergamumas išaugo 32 proc. palyginti su 2020 m. Beveik keturis 

kartus išaugo pacientų, kurie gydyti dėl COVID-19 ligos susirgimų (n=6 738 atvejais), 40 proc. didėjo 

jungiamojo audinio ir skeleto-raumenų sistemos ligų (n=6 208 atvejais), 37 proc. endokrininių, 

mitybos ir medžiagų apykaitos ligų (n=5 851 atvejais), net 51 proc. ausies ir speninės ataugos ligų 

(n=1 476 atvejais), 52 proc. nėštumo, gimdymo ir pogimdyminio laikotarpio patologijos (n=82 

atvejais) bei 54 proc. įgimtų formavimosi ydų, deformacijų ir chromosomų anomalijų (n=115 

atvejais), palyginti su 2020 m. 

2021 m. 12 proc. padidėjo skatinamųjų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų (už kurias mokamas skatinamasis priedas) skaičius, palyginti su 2020 m. Labiausiai didėjo 

šių paslaugų teikimas: 

 atnaujinus odontologijos skyrių 51 proc. padidėjo krūminių dantų dengimo silantinėmis 

medžiagomis paslaugų; 

 sumažėjus paslaugų teikimo ribojimui dėl karantino, padaugėjo naujagimių ir vaikų iki 12 mėn. 

priežiūra (suteikta 16 proc. daugiau paslaugų); 

 vaiko psichomotorinės raidos įvertinimas (suteikta 104 proc. daugiau paslaugų); 

 kraujo tyrimų, atliekamų prieš planinę operaciją (atlikta 30 proc. daugiau paslaugų); 

 aktyviau buvo kviečiami pacientai atlikti glikozilinto hemoglobino tyrimą, šių paslaugų suteikta 

42 proc. daugiau; 

 skyrus daugiau dėmesio ir pagerinus dokumentavimą, padaugėjo pirminės psichologinės 

psichoterapinės intervencijos (875 atvejų / 45 proc. daugiau paslaugų) ir savižudybės krizę 

išgyvenančių asmenų psichosocialinis vertinimas (50 atvejų / 185 proc. daugiau paslaugų). 

2021 m. dėl išlikusių paslaugų ribojimų esant pandeminei situacijai ir išaugusių šeimos ir 

vaikų ligų gydytojų krūvių, tame tarpe dėl sergančiųjų COVID-19 liga priežiūros, sumažėjo šių 

skatinamųjų paslaugų teikimas: 

 „Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas į namus“ – 32 proc.; 

 „Tuberkulino mėginio (Mantu mėginio) atlikimas 7 metų vaikams ir rizikos grupių vaikams“ – 

31 proc.; 

 „Greitojo A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymo testo atlikimas 2–7 metų 

vaikams, susirgusiems viršutinėmis kvėpavimo takų infekcinėmis ligomis“ – 18 proc. (dėl 

laikino reagentų tiekimo sutrikimo); 

 „Asmenų, priskiriamų rizikos grupei, skiepijimas gripo vakcina“ – 17 proc., taip pat pakito šių 

paslaugų kiekis, nes naujai organizavus darbą daliai pacientų vakcinaciją ir skiria, ir atlieka 

bendrosios praktikos slaugytoja. 

 2021 m. medicininei reabilitacijai išsiųsta 40 proc. daugiau suaugusių pacientų, palyginti su 

2020 m. Didėjimą lėmė paslaugų ribojimo dėl karantino atšaukimas. Daugiausia reabilitacinis 

gydymas suaugusiems pacientams taikytas po traumų ir operacijų (44 proc. visų siuntimų 

medicininei reabilitacijai), nervų sistemos ligų (40 proc. visų siuntimų) ir dėl kvėpavimo sistemos 

ligų (15 proc. nuo visų siuntimų). Siuntimų medicininei reabilitacijai po kvėpavimo sistemos ligų 

išaugo nuo 1 iki 155 atvejų ir tai susiję su skiriama medicinine reabilitacija persirgus COVID-19.  
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 Per 2021 m. suaugusių pacientų, kuriems nustatyti specialieji poreikiai (specialusis 

nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros poreikis), skaičius padidėjo 30 proc. (nuo 156 pacientų 

2020 m. iki 201 paciento 2021 m.). Poliklinikoje tokiems pacientams teikiamos ambulatorinės 

slaugos paslaugos namuose (toliau – ASPN), siekiant užtikrinti slaugos paslaugų prieinamumą, 

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

ir gerinant jo gyvenimo kokybę.  

 ASPN Poliklinikoje teikia viena komanda, kurią sudaro 5 bendrosios praktikos slaugytojai, 

vienas kineziterapeutas bei 2 slaugytojų padėjėjai, kurie bendradarbiauja su kitais asmens sveikatos 

priežiūros specialistais. 2021 m. ASPN aktyviai teiktos 189 pacientams, suteikta 24 proc. daugiau 

paslaugų, lyginant su 2020 m. Per mėnesį vienam pacientui vidutiniškai buvo suteiktos 7 ASPN (2020 

m. – 6,5). Nuo 2020 m. rugsėjo 30 d. Poliklinika pasirašiusi sutartį su Vilniaus miesto socialinės 

paramos centru dėl socialinių paslaugų poreikio vertinimo ir teikimo minėtiems pacientams. 2021 m. 

socialinės paslaugos teiktos 28 pacientams, poreikis išliko panašus, palyginti su 2020 m. Nuo 2020 m. 

lapkričio 9 d. Poliklinika pasirašiusi sutartį su VšĮ Centro poliklinika dėl ambulatorinių paliatyviosios 

pagalbos paslaugų teikimo Poliklinikos pacientams. 

2021 m. pacientus ar / ir jo artimuosius bendrosios praktikos (bendruomenės) slaugytojos 

savarankiškai konsultavo dažniau (19 proc.), palyginus su 2020 m. Pagrindiniai klausimai kuriais 

konsultavo slaugytojos: vaistų vartojimas, jų tęsimas, imunoprofilaktika, sveikos gyvensenos, 

sveikatos tausojimo ir išsaugojimo, ligų prevencijos bei psichikos sveikatos sutrikimų profilaktikos 

klausimais. 

Slaugytojos priėmimo metu įprastai dirba komandoje kartu su gydytoju, įvertina pacientų 

somatinius pakitimus: kvėpavimo, virškinimo, apetito, svorio, širdies veiklos, pulso, arterinio kraujo 

spaudimo, esant poreikiui, atlieka injekcijas, procedūras. Per praėjusius metus bendras teiktų paslaugų 

kiekis padidėjo 23 proc., lyginant su 2020 m. Psichikos sveikatos centre slaugytojos taip pat 

savarankiškai teikia ASPN psichikos ligomis sergantiems pacientams. Per ataskaitinius metus 

slaugytojos pacientus namuose lankė 16 proc. dažniau, palyginti su 2020 m. 

Gerėjant epidemiologinei situacijai šalyje ir atnaujinus tiesioginio kontakto paslaugas 2021 m. 

socialinių darbuotojų suteiktų paslaugų skaičius, lyginant su 2020 m., ženkliai padidėjo (57,3 proc.). 

2021 m. 1 071 pacientui teiktos socialinės paslaugos, tai yra 2 kartus daugiau, lyginant su 2020 m. 

Didžioji dalis pacientų kreipėsi dėl individualių konsultacijų, kurių metu kartu su pacientu ar / ir jo 

artimaisiais buvo analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų 

sprendimo būdų. Neretai pacientui ar / ir jo artimiesiems reikalinga didesnė pagalba, todėl socialiniai 

darbuotojai papildomai juos lanko namuose ir/ar skiria pakartotines konsultacijas. 

2021 m. Poliklinika pasiekė šių paslaugų gerų PAASP darbo rezultatų rodiklių augimą: 

 didėjantis vyresnių nei 65 metų asmenų skiepijimas gripo vakcina; 

 mažėjantis sergančiųjų arterine hipertenzija, ausų, nosies, gerklės infekcijomis ir pielonefritu 

hospitalizacijos intensyvumas;  

 didėjantis prevencinių programų paslaugų vykdymas; 

 2021 m. išlieka nepakankamai geri PAASP darbo rezultatų rodikliai teikiant šias paslaugas: 

 „Bendras antimikrobinių vaistų skyrimo dažnis“; 

 „Efektyvi sergančiųjų 2 tipo cukriniu diabetu glikozilinto hemoglobino kontrolė“; 

 „Vaikų (iki 18 m.) odontologinio profilaktinio tikrinimo intensyvumas. Odontologo, 

teikiančio pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atliekamas vaikų profilaktinis 

tikrinimas (paslaugos kodas 3142)“. 
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2.2. ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR VALDYMAS   

VšĮ Šeškinės poliklinikai suteikta teisė verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti 1999 

m. gruodžio 17 d. išduotoje Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijoje Nr. 1136 (paskutinis 

pakeitimas nuo 2022-02-15), įrašytas paslaugas, veiklos adresu Šeškinės g. 24, Vilniaus m., Vilniaus 

m. sav.:  

 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos: šeimos medicinos, psichikos 

sveikatos paslaugas; 

 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos odontologinės priežiūros (pagalbos) – odontologijos; 

 antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos: vidaus ligų, kardiologijos, 

neurologijos, endokrinologijos, reumatologijos, gastroenterologijos, dietologijos, 

dermatovenerologijos, pulmonologijos, oftalmologijos, otorinolaringologijos, infekcinių ligų, 

nefrologijos, ortopedijos ir traumatologijos, urologijos, akušerijos ir ginekologijos, fizinės 

medicinos ir reabilitacijos, vaikų ligų, vaikų endokrinologijos, vaikų kardiologijos, vaikų 

gastroenterologijos, vaikų nefrologijos, vaikų neurologijos, vaikų pulmonologijos, vaikų 

chirurgijos, chirurgijos, abdominalinės chirurgijos, kraujagyslių chirurgijos, psichiatrijos; 

 antrinės ambulatorinės asmens sveikatos odontologinės priežiūros (pagalbos) – odontologijos; 

 ambulatorinės asmens sveikatos burnos priežiūros – burnos higienisto praktikos; 

 ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos: klinikinės fiziologijos, radiologijos 

(rentgenodiagnostikos, mamografijos), echoskopijos, endoskopijos, suaugusiųjų ambulatorinės 

reabilitacijos II (nervų sistemos ligų, judamojo-atramos aparato pažeidimų, endokrinologinių 

ligų, ausų, nosies, gerklės ligų), vaikų ambulatorinės reabilitacijos II (vaikų nervų sistemos ligų, 

vaikų judamojo-atramos aparato pažeidimų); 

 bendrąsias asmens sveikatos priežiūros: akušerio praktikos, kineziterapijos, ergoterapijos, 

masažo, slaugos (bendrosios praktikos slaugos, bendruomenės slaugos, sergančiųjų cukriniu 

diabetu slaugos, psichikos sveikatos slaugos, ambulatorinės slaugos paslaugos namuose, 

išplėstinės praktikos slaugos); 

 bendrąsias asmens sveikatos priežiūros: psichiatrijos dienos stacionaro, laboratorinės 

diagnostikos.  

Pagrindinis vidinės teisinės bazės dokumentas, reglamentuojantis Poliklinikos veiklos 

principus, organizacinę valdymo struktūrą, yra įstatai, patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 30-2571/21. Šiame dokumente 

apibrėžta, kad VšĮ Šeškinės poliklinika yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemai priklausanti iš 

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

paslaugas. Poliklinikos steigėja ir vienintelė savininkė (dalininkė) yra Vilniaus miesto savivaldybė. 

Poliklinikos valdymo organai yra: Poliklinikos direktorius (vienasmenis valdymo organas), stebėtojų, 

gydymo ir slaugos tarybos (kolegialūs patariamieji organai). Poliklinikoje taip pat sudaryta Medicinos 

etikos komisija, kuri nagrinėja sveikatos priežiūros specialistų elgesio ir sveikatos priežiūros 

specialistų tarpusavio etikos klausimus, kontroliuoja, kaip Įstaigoje laikomasi medicinos etikos 

reikalavimų.  

Poliklinikos direktorė nuo 2018 m. yra Daiva Kanopienė. Poliklinikos direktorius organizuoja 

ir valdo Poliklinikos veiklą, sudaro ir nutraukia darbo sutartis su darbuotojais, atsako už metinių 

finansinių ataskaitų sudarymą, informacijos apie Poliklinikos veiklą pateikimą visuomenei, 

įgyvendina steigėjo priimtus sprendimus, nustato darbuotojų atlyginimus, rengia jų atestaciją, tvirtina 

Poliklinikos vidaus darbo taisykles bei atlieka kitus veiksmus, kurie numatyti teisės aktuose, 

Poliklinikos įstatuose. 

Poliklinikos valdymo struktūra yra patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos ir 

galioja nuo 2022 m. rugsėjo 2 d.  
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2.2.1. pav. VšĮ Šeškinės poliklinikos valdymo struktūra 

Pagal šią valdymo struktūra Poliklinikoje yra: 3 direktoriaus pavaduotojai, veikia vidaus 

medicininio audito, infekcijų kontrolės ir pirkimų tarnybos, buhalterinės apskaitos, teisės ir personalo, 

rinkodaros ir plėtros, informacinių sistemų ir duomenų valdymo, ūkio skyriai, registratūra, 3 šeimos 

medicinos skyriai, odontologijos, akušerijos-ginekologijos, fizinės medicinos ir ambulatorinės 

medicininės reabilitacijos, konsultacijų, chirurgijos, laboratorinės diagnostikos, radiologijos ir 

diagnostikos skyriai, psichikos sveikatos centras. 

Poliklinikos veiklos viešumui užtikrinti sudaryta Stebėtojų taryba. Stebėtojų taryba 

analizuoja Poliklinikos veiklą, išklauso ir įvertina Poliklinikos direktoriaus parengtą metinės veiklos 

ataskaitą, vykdo kitas pareigas, numatytas Poliklinikos įstatuose. Poliklinikoje be Stebėtojų tarybos 

sudaryti patariamieji organai: Gydymo ir Slaugos tarybos. 
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2.3.1. pav. VšĮ Šeškinės poliklinikos 

darbuotojų skaičius, asm. 

Šaltinis: sudaryta pagal VšĮ Šeškinės 

poliklinikos veiklos ir vadovo ataskaitas  

 

2.4.1. pav. VšĮ Šeškinės poliklinikos 

pajamos, tūkst. Eur. 

Šaltinis: sudaryta pagal VšĮ Šeškinės 

poliklinikos veiklos ir metines vadovo 

ataskaitas 

 

2.3. ŽMONIŲ IŠTEKLIAI  

2021 m. pabaigoje Poliklinikoje dirbo 556 

darbuotojai (19,3 proc. arba 90 darbuotojų daugiau 

nei 2017 m. pabaigoje, 10,5 proc. arba 53 

darbuotojais daugiau nei 2020 m. pabaigoje), iš jų: 

gydytojų – 191 darbuotojas, slaugos personalo – 151 

darbuotojas, personalo tiesiogiai ar netiesiogiai 

dalyvaujančio teikiant sveikatos priežiūros paslaugas 

(slaugytojų padėjėjų, fizinės medicinos ir 

reabilitacijos, socialinių darbuotojų ir kitų 

specialistų) – 153 darbuotojai. Darbuotojų skaičius 

Poliklinikoje nuo 2017 m. iki 2021 m. kito netolygiai, 

darbuotojų skaičiaus sumažėjimas fiksuojamas 2017 

– 2018 m., nuo 2018 m. darbuotojų skaičius 

Poliklinikoje kiekvienais metais augo.  

2021 m. užimtų etatų skaičius siekė 486,99 (iš 633,28 

patvirtintų etatų). Užimtų etatų skaičius, kitaip nei 

darbuotojų skaičius, kiekvienais metais didėjo, 

palyginti 2021 m. su 2017 m., padidėjo 12,1 proc. 

2021 metų pabaigoje gydytojų užimtų etatų buvo 

140,68 etatai, slaugos personalo 151,58 etatai, personalo tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujančio 

teikiant sveikatos priežiūros paslaugas – 136,335 etato.  

2021 m. palyginus su 2020 m., bendras darbuotojų skaičius augo 10,5 proc. 2021 m. 

gydytojų, slaugytojų ir slaugytojų padėjėjų bendrai sudėjus buvo priimta daugiau nei atleista. Šie 

duomenys rodo, kad Poliklinikoje nėra kvalifikuotų specialistų trūkumo, tai leidžia užtikrinti aukštą 

paslaugų kokybę. 

 

2.4. FINANSINIAI IŠTEKLIAI 

Poliklinika tvarkydama apskaitą ir 

rengdama finansinę atskaitomybę, vadovaujasi 

bendraisiais apskaitos principais, nustatytais 

Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus 

atskaitomybės įstatymu, Lietuvos Respublikos 

buhalterinės apskaitos įstatymu (nuo 2022 m. 

gegužės 1 d. Lietuvos Respublikos finansinės 

apskaitos įstatymu), Viešojo sektoriaus apskaitos ir 

finansinės atskaitomybės standartais bei kitų 

galiojančių teisės aktų reikalavimais.  

2021 m. Poliklinikos pajamos sudarė            

19 388,6 tūkst. Eur (25,85 proc. daugiau nei 2020 

m. ir beveik 1 kartą daugiau nei 2017 m. (2017 m. 

9 788,9 tūkst. Eur). Didžiąją dalį Poliklinikos 

pajamų 2021 m. sudarė pajamos iš PSDF (14 918,8 

tūkst. Eur. arba 76,94 proc. visų Įstaigos pajamų). 

Likusias pajamas sudarė pajamos gaunamos už 

suteiktas mokamas medicinines ir nemedicinines 
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2.4.2. pav. VšĮ Šeškinės poliklinikos sąnaudos 2021 m., proc. 

Šaltinis: sudaryta pagal VšĮ Šeškinės poliklinikos veiklos ir 

vadovo ataskaitas už 2021 m.  

 

paslaugas (1 241,6 tūkst. Eur. arba 6,4 proc. visų Poliklinikos pajamų) bei finansavimo pajamos (3 

213,2 tūkst. Eur arba 16,56 proc.), kitos pajamos sudarė 0,1 proc. (15,1 tūkst. Eur). 

2021 m., palyginus su 2020 m., dėl COVID-19 pandemijos asmens apsaugos priemonių, 

skirtų iš valstybės biudžeto ir gautų paramos būdu naudojimo, taip pat dėl darbuotojų, 

teikiančių/organizuojančių kontaktines asmens sveikatos priežiūros paslaugas COVID-19 liga 

sergantiems pacientams, darbo užmokesčio didinimo kompensavimo iš PSDF, pajamų struktūroje 

pasikeitė santykis tarp pajamų, gautų už suteiktas paslaugas ir finansavimo pajamų.

Įstaigos sąnaudos – tai išlaidos 

patirtos ataskaitinio laikotarpio 

pajamoms uždirbti. 2021 m. 

Poliklinikos sąnaudos sudarė 19 

100,0 tūkst. Eur (26,98 proc. 

daugiau nei 2020 m. ir net 1,59 

(2017 m. 9 441,8) karto daugiau nei 

2017 m.). Didžiąją Įstaigos sąnaudų 

dalį 2021 m. sudarė išlaidos darbo 

užmokesčiui ir socialinio draudimo 

įmokoms (15 452,0 tūkst. Eur arba 

80,9  proc.), vaistų ir medicinos 

pagalbos priemonių sąnaudos –

1998,8 tūkst. Eur (10,4 proc.), 

laboratorinių ir kitų tyrimų 

atliekamų kitose įstaigose išlaidos 

siekė 170,0 tūkst. Eur (0,9 proc.), 

komunalinių ir ryšio paslaugų 

sąnaudos – 182,5 tūkst. Eur (1,0 

proc.), kitos veiklos sąnaudos –1 

296,7 tūkst. Eur (6,8 proc.). 

 

2021 m. pabaigoje VšĮ Šeškinės poliklinikoje vidutinis darbuotojų mėnesinis darbo užmokestis 

siekė: gydytojų – 3 852 Eur (12,0 proc. daugiau nei 2020 m.), slaugos personalo – 2 412 Eur (9,8 

proc. daugiau nei 2020 m.), pagalbinio medicinos personalo – 1 509 Eur (7,8 proc. daugiau nei 

2020 m.), kitų darbuotojų – 1 995 Eur (30,6 proc. daugiau nei 2020 m.). 2021 metais darbuotojų 

darbo užmokestis didėjo dėl minimalaus darbo užmokesčio didėjimo ir Lietuvos Respublikos 

sveikatos ministerijos veiksmų dėl sveikatos priežiūros paslaugų finansavimo didinimo nuo 2020 

m. balandžio 1 d. (COVID–19 pandemijos įtaka). 

Poliklinika 2021 m. įsigijo ilgalaikio turto už 548,9 tūkst. Eur (8,5 karto mažiaus nei 2020 

m.) – programinės įrangos, medicininės įrangos (kraujo paėmimo kėdės, medicininė įranga šeimos 

medicinos paslaugoms teikti, odontologinė įranga, panoraminis ir dentalinis rentgeno aparatai ir 

kt.), kompiuterinės įrangos, kito ilgalaikio turto. Poliklinikoje nuolat atnaujinama ilgalaikio turto 

bazė.  

2021 m. Poliklinikos finansinis veiklos rezultatas buvo teigiamas ir sudarė 288,7 tūkst. Eur 

perviršį. Atsižvelgiant į tai, kad Įstaiga yra viešoji ne pelno siekianti organizacija, gaunamos 

uždirbtos pajamos yra naudojamos įstatuose numatytos veiklos vykdymui.  
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2.5. TECHNINIAI IR TECHNOLOGINIAI IŠTEKLIAI  

Poliklinika tobulina paslaugų teikimą įsigydama medicininę, kompiuterinę ir kitą įrangą su 

naujausiomis technologijomis. Dėl lėšų trūkumo ne visada pavyksta įsigyti kas suplanuota, tačiau 

kasmet teigiami poslinkiai juntami. 2021 m. buvo įsigyta: 

 medicininė įranga šeimos medicinos paslaugoms teikti;  

 odontologinė įranga;  

 panoraminis ir dentalinis rentgeno aparatai;  

 kraujo paėmimo kėdės; 

 kompiuteriai ir programinė įranga ir kt. 

Poliklinikoje ne tik įsigyjama įvairi moderni įranga, bet ir vykdomi informacinių sistemų 

tobulinimo darbai, siekiama kuo daugiau išnaudoti informacines technologijas. 2021 m. buvo 

įdiegta/atnaujinta:  

 LOG failų valdymo /saugojimo informacinė sistema;  

 dirbtinio intelekto radiologinių vaizdų apdorojimo (analizės) CHESTEYE informacinė 

sistema; 

 Odontologijos skyriaus ir vakcinavimo kabinetų eilių valdymo sistemos;  

 atnaujinta AASPI IS integracija su Valstybinio patologijos centro (VPC) IS;  

 atnaujinta AASPI IS integracija su teleradiologijos paslaugas teikiančia UAB „Affidea 

Lietuva“;  

 atnaujinta integracija su Nacionalinės vaistų verifikavimo organizacijos (NVVO) IS;  

 AASPI IS suintegruota su Išankstinės pacientų registracijos (IPR) IS;  

 atnaujintas e.poliklinika.lt pacientų portalas; 

 atnaujinta odontologinių medžiagų apskaitos sistema odont.poliklinika.lt. 

Poliklinikos internetinėje svetainėje www.poliklinika.lt pateikiama aktuali informacija 

pacientams apie teikiamas paslaugas, telefonai registracijai ir konsultacijoms, galimybė 

užsiregistruoti paslaugoms internetu bei kita svarbi informacija. 

Didesnė dalis paciento sveikatos informacijos tvarkoma elektroniniu būdu. Tačiau yra dar 

naudojamos popierinės asmens sveikatos istorijos, į kurias klijuojami paciento sutikimai, išrašai iš 

kitų įstaigų (kurie nepateikti į ESPBI IS). Visos pagrindinės medicininės formos (E025, E027 ir kt.) 

pildomos Įstaigos informacinėje sistemoje ir siunčiamos į ESPBI IS.  

 

2.6. STEBĖSENA IR KONTROLĖ 

Poliklinika turi vadybos sistemas sertifikuojančios viešosios įstaigos „LST Sert“ išduotą 

Atitikties sertifikatą Nr. 9000-503, kuriuo pažymima, kad asmens sveikatos pirminio ir antrinio 

lygių ambulatorinių paslaugų teikimo srityje Poliklinikos kokybės vadybos sistema atitinka LST EN 

ISO 9001:2015 reikalavimus.  

2021 m. rugsėjo 28 d. Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos išdavė akreditavimo pažymėjimą Nr. J24-45, kad Viešoji įstaiga 

Šeškinės poliklinika yra akredituota šeimos medicinos paslaugai. 

Poliklinika vadovaujasi 2020 m. balandžio 3 d. Poliklinikos direktoriaus įsakymu Nr. 1R-

111-(1.5) patvirtinta VšĮ Šeškinės poliklinikos kokybės politika. Kasmet kokybės vadybos sistema 

palaikoma ir gerinama, taip pat peržiūrimi ir atnaujinami darbo procesų aprašymai, tvarkos aprašai, 

darbo organizavimo taisyklės. Poliklinikos laboratorijos atliekami tyrimai atitinka ISO 9001 

kokybės standartą. Poliklinikoje už atskiras kokybės gerinimo sritis yra paskirti atsakingi asmenys, 
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dažniausiai skyrių vedėjai. Už kokybės gerinimo veiklas atsakinga Vidaus medicininio audito 

tarnyba.  

Poliklinikoje veikia Vidaus medicininio audito tarnyba. Tarnyba stebi ir vertina, ar 

pakankamai veiksminga vidaus kontrolės sistema, ar veikla vykdoma pagal nustatytus išorės ir 

vidaus reikalavimus ir teisės aktus, ar pasiekiami užsibrėžti tikslai ir uždaviniai, ar vykdomi 

strateginiai ir metiniai veiklos planai, teikia informaciją, kaip gerinama kokybės vadybos sistema. 

Taip pat atlieka neplaninius vidaus medicinos auditus asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybei 

įvertinti. Planinių ir neplaninių vidaus medicinos auditų metu identifikuotos neatitiktys pašalinamos 

įgyvendinant numatytus koregavimo ir korekcinius veiksmus, pateikiamos rekomendacijos kokybės 

gerinimui.  

Vidaus medicininio audito tarnyba Poliklinikos direktoriaus pavedimu nagrinėja pacientų 

skundus, vertina atitiktį nustatytiems reikalavimams ir informuoja pareiškėjus apie skundų 

nagrinėjimo rezultatus. Esant būtinybei apie skundų nagrinėjimo rezultatus informuojamos 

kontrolės funkcijas vykdančios institucijos. Visos vidaus vertinimo ir kontrolės procedūros 

atliekamos taip, kad būtų teikiami pasiūlymai veiklos gerinimui, teikiamų sveikatos priežiūros 

paslaugų kokybei bei saugai užtikrinti. 

Poliklinikoje veikia Medicinos etikos komisija, kuri nagrinėja sveikatos priežiūros 

specialistų elgesio ir tarpusavio etikos klausimus, vertina kaip Poliklinikoje laikomasi medicinos 

etikos reikalavimų. Taip pat Poliklinikoje veikia Galimų psichologinio smurto darbe atvejų 

nagrinėjimo Komisija. 

Poliklinikoje daug dėmesio skiriama pacientų teisių įgyvendinimui. Pagrindines pacientų 

teises ir pareigas apibrėžia vidaus tvarkos taisyklės, kurios yra prieinamos pacientams (skelbiamos 

informacijos pateikimo vietoje Poliklinikoje, Įstaigos svetainėje). Įstaigos svetainėje be viešai 

skelbiamų Vidaus tvarkos taisyklių pacientams yra papildomai pateikta informacija apie 

prisirašymą, teikiamas nuotolines sveikatos priežiūros paslaugas, mokamas sveikatos priežiūros 

paslaugas, kur kreiptis po Įstaigos darbo valandų, paslaugų laukimo eilės ir kt. aktuali informacija, 

pvz., apie tyrimus ir skiepus nuo COVID-19, kitų ligų ir pan. Taip pat pacientai gali pareikšti savo 

pastabas ar siūlymus dėl teikiamų paslaugų – tiek žodžiu, tiek raštu. Įstaigos internetinėje svetainėje 

pastoviai vykdoma SAM patvirtinta pacientų apklausa ir Vilniaus m. savivaldybės apklausa 

„Įvertinkite“, kur respondentai gali palikti ne tik atsiliepimus, bet ir teikti siūlymus sveikatos 

priežiūros tobulinimui. 

Prisirašant prie Poliklinikos pacientai supažindinami su jų teisėmis ir pareigomis Įstaigoje 

(su vidaus tvarkos taisyklėmis), jie pasirašo „Paciento valios pareiškimą dėl sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimo viešojoje įstaigoje Šeškinės poliklinika“. Valios pareiškime pacientas nurodo savo 

atstovą pagal pavedimą, taip pat asmenis, kuriems gali būti teikiama informacija apie jo sveikatą. 

Taip pat  pacientas išreiškia sutikimą, kad jis būtų apžiūrėtas, jam paskirti reikalingi  tyrimai, taip 

pat sutinka dėl kraujo paėmimo, injekcijų, radiologinio tyrimo, dalyvauti mokymo procese, dėl 

asmens duomenų tvarkymo. Valios pareiškime yra nurodyta, kad intervencinėms procedūroms 

pacientui reikės atskiro rašytinio sutikimo.  

Poliklinikoje reguliariai vykdomos pacientų apklausos, kurių metu naudojami klausimynai, 

turintys tikslą sužinoti bendrą pacientų nuomonę apie teikiamas paslaugas, jų kokybę, bendravimo 

kultūrą bei turi galimybę pateikti pasiūlymus kokybės gerinimui. 

Poliklinikoje veikia Infekcijų kontrolės tarnyba, kurios pagrindinės funkcijos atlikti patalpų 

ir aplinkos daiktų bei paviršių valymo ir dezinfekcijos laikymosi kontrolę, medicininių atliekų 

tvarkymo ir šalinimo tvarkos laikymosi kontrolę, medicinos darbuotojų rankų plovimo ir 

dezinfekcijos kontrolę bei kitą būtiną infekcijų prevenciją. Tarnyba reguliariai atlieka infekcijų 

kontrolės reikalavimų laikymosi patikras Poliklinikoje, kurių metu teikiami nurodymai bei 
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rekomendacijos trūkumams šalinti. Apie vykdomų patikrų rezultatus informuojami vadovai ir 

veiklos vykdytojai. Infekcijų kontrolės tarnyba bendradarbiauja su išorės institucijomis, 

atsakingomis už epidemiologinę priežiūrą gydymo įstaigose. Poliklinikoje infekcijų kontrolė 

atitinka teisės aktų reikalavimus – Poliklinika turi Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą Leidimą – higienos pasą. 

Darbuotojų saugai skiriamas pakankamas dėmesys: periodiški sveikatos tikrinimai, 

imunoprofilaktika darbdavio lėšomis, tinkamos ir saugios darbo sąlygos, aprūpinimas asmeninėmis 

apsaugos priemonėmis, sąlyčio su biologiniais kūno skysčiais bei sužeidimų aštriais instrumentais 

incidentų valdymo (prevencijos ir incidentų tyrimo) tvarka. Poliklinikoje yra darbuotojų saugos ir 

sveikatos specialistas. Poliklinika turi fizinės apsaugos visą parą sutartį (2021-12-06 sutartis Nr. 

CPO190700/8VP-184). Didžiausios rizikos patalpose yra įrengti apsaugos iškvietimo mygtukai, 

iškilus smurto pavojui. 

Darbuotojų interesus Įstaigoje atstovauja profesinės sąjungos (Lietuvos gydytojų sąjungos 

Vilniaus filialo viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos grupė ir Lietuvos slaugos specialistų 

organizacijos viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos pirminė grupė) bei Darbo taryba. 

Poliklinika turi patvirtinusi, nuolat atnaujina ir veikloje vadovaujasi kitais veiklos stebėseną 

ir kontrolę užtikrinančiais vidaus teisės aktais: 

 Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos vidaus kontrolės politika; 

 Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos finansų kontrolės taisyklėmis; 

 Rizikos valdymo aprašu; 

 Korupcijos prevencijos Viešojoje įstaigoje Šeškinės poliklinikoje programa ir jos 

įgyvendinimo 2021-2022 metais priemonių planu; 

 Viešosios įstaigos Šeškinės poliklinikos ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planu 

2022 – 2024 m.; 

 Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Viešojoje įstaigoje Šeškinės poliklinikoje 

politikos įgyvendinimo tvarkos aprašu; 

 Asmens duomenų apsaugos pažeidimų valdymo procedūra; 

 Informacijos apie pažeidimus teikimo ir tvarkymo Viešojoje įstaigoje Šeškinės poliklinikoje 

tvarkos aprašu; 

 Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo Viešojoje įstaigoje Šeškinės 

poliklinikoje bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarkos aprašu. 

Poliklinikoje, vadovaujantis Bendrųjų elektroninės informacijos saugos reikalavimų aprašu bei 

Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo 

subjektams, aprašu, atliekamas rizikos įvertinimas ir rengiama rizikos įvertinimo ataskaita, 

informacinių technologijų saugos atitikties vertinimas ir rengiama informacinių technologijų saugos 

atitikties vertinimo ataskaita. 

Poliklinikoje yra darbuotojas – duomenų saugos vyriausiasis specialistas, kurio paskirtis skatinti 

duomenų apsaugos kultūrą ir padėti įgyvendinti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 

2016/679 (toliau – BDAR) bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugą. 

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijas Poliklinikoje atlieka išorinis subjektas – „Asmens 

duomenų apsaugos ekspertai“, MB (2022 m. gegužės 26 d. Duomenų apsaugos pareigūno paslaugų 

pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 teikimo sutartis Nr. 8VP-111). 

Duomenų apsaugos pareigūnas atlieka BDAR jam numatytas užduotis, be kita ko, informuoja 

Polikliniką ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles, konsultuoja juos asmens 

duomenų apsaugos klausimais; kontroliuoja (nagrinėja ir tikrina), ar Poliklinikoje vykdoma 

duomenų tvarkymo veikla atitinka BDAR reikalavimus, ar laikomasi Poliklinikoje nustatytos 

politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo 
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operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą bei mokymą; konsultuoja dėl 

poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą; teikia konsultacijas, organizacinių ir 

techninių priemonių pasiūlymus, siekiant valdyti duomenų subjektų teisėms ir interesams kylančias 

rizikas. 

2.7. SSGG ANALIZĖ  

Stiprybės Silpnybės 

 Dirba kvalifikuoti gydytojai, slaugytojai ir 

kitas personalas; 

 Įdiegta ir nuolat tobulinama kokybės 

vadybos sistema; 

 Pacientų nuomonė apie teikiamų paslaugų 

kokybę yra nuolat vertinama anketine 

apklausa; 

 Teigiamas poliklinikos veiklos finansinis 

rezultatas; 

 Poliklinikoje diegiamos ir nuolat 

tobulinamos naudojamos darbui 

informacinės sistemos; 

 Atnaujinama bei įsigyjama šiuolaikiška, 

moderni įranga; 

 Sudaryti ir patvirtinti poliklinikos veiklą 

planuojantys dokumentai. 

 

 Ribotos galimybės teikti mokamas 

paslaugas; 

 Sudėtinga pritraukti papildomus finansavimo 

šaltinius. 

Galimybės Grėsmės 

 Poliklinikos konkurencingumo didinimas 

diegiant ir plėtojant efektyvios vadybos 

principus; 

 Paslaugų spektro didinimas; 

 Augantis PSDF biudžetas sudaro prielaidas 

poliklinikai gauti didesnes pajamas dėl 

išaugusių paslaugų įkainių; 

 Finansavimo iš ES ir kitų fondų galimybės; 

 Galimybė dalyvauti projektuose, 

konkursuose, siekiant pritraukti papildomą 

finansavimą; 

 Galimybė gerinti šeimos medicinos paslaugų 

prieinamumą; 

 Poliklinikos teikiamų paslaugų 

optimizavimas, jų kokybės bei darbo 

efektyvumo didinimas; 

 Naujų sveikatos priežiūros ir informacinių 

technologijų diegimas. 

 

 Paslaugų įkainių neatitikimas realių sąnaudų; 

 Ribotas PSDF biudžetas medicinos paslaugų 

finansavimui; 

 Auganti konkurencinė kova tarp sveikatos 

priežiūros įstaigų dėl PSDF biudžeto lėšų;  

 Didėjančios ekonominės sąnaudos 

įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos, 

higieninės-epidemiologinės priežiūros, kitus 

administracinius reikalavimus; 

 Teisės ir norminių aktų dažni pakeitimai 

(ypač dėl kompensuojamų vaistų ir kt.); 

 Didėjanti sąnaudų dalis darbo užmokesčiui 
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3. MISIJA, VIZIJA IR VERTYBĖS 

Strateginis planavimas – procesas, kurio metu nustatomos veiklos kryptys ir būdai kaip 

vykdyti įstaigos misiją, pasiekti nustatytus tikslus ir rezultatus, veiksmingai panaudojant 

finansinius, materialinius ir žmogiškuosius išteklius. Poliklinikoje veikla planuojama vadovaujantis 

steigėjo ir valdymo organų patvirtintais metiniais ir strateginiais veiklos planais. Vienas iš 

Poliklinikos veiklos planavimo dokumentų yra VšĮ Šeškinės poliklinikos 2023–2027 metų veiklos 

strategija. 

Poliklinikos MISIJA – teikti prieinamas, saugias, kokybiškas ir pacientų lūkesčius 

atitinkančias ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, atitinkančias šiuolaikines, 

pažangias medicinos ir slaugos mokslo žinias bei gerąją patirtį.  

Misija bus įgyvendinama racionaliai panaudojant turimus išteklius ir efektyviai planuojant 

Poliklinikoje vykdomus veiklos procesus.  

Poliklinikos VIZIJA – moderni asmens sveikatos priežiūros įstaiga, integraliai orientuota į 

sveikatos stiprinimą, išsaugojimą bei sveikatos problemų sprendimą, kartu taikant klasikinius ir 

inovatyvius paslaugų teikimo modelius, tenkinanti pacientų ir darbuotojų poreikius bei lūkesčius, 

racionaliai naudojanti ir efektyviai administruojanti finansinius, žmogiškuosius, inovatyvių 

technologijų ir kitus išteklius. 

Poliklinikos VERTYBĖS: 

 Pasitikėjimas; 

 Profesionalumas; 

 Pagarba; 

 Dėmesingumas; 

 Skaidrumas; 

 Lojalumas. 

Pagrindinis Poliklinikos veiklos strateginis TIKSLAS – Lietuvos gyventojų sveikatos 

stiprinimas ir teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų gerinimas, siekiant sumažinti sergamumą ir 

mirtingumą. 

Pagrindinė Poliklinikos veiklos SRITIS – organizuoti ir teikti pacientams kvalifikuotas 

ambulatorines pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros, dienos stacionaro ir ambulatorinės 

reabilitacijos paslaugas, atitinkančias šiuolaikines, pažangias medicinos ir slaugos mokslo žinias bei 

gerąją patirtį. 

Strateginiame veiklos plane numatomos ilgalaikės Poliklinikos vystymo kryptys, siekiamos 

kokybinės ir kiekybinės vertinimo kriterijų reikšmės. Vertinimo kriterijų pasiekimo reikšmės 

nustatomos Poliklinikos veiklos bei vadovo kasmetinėse ataskaitose, kuriose pateikiami ir jų 

įgyvendinimo rezultatai. 
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4. STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS, TIKSLAI, 

UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS, VERTINIMO KRITERIJAI IR JŲ 

REIKŠMĖS 

Siekiant įgyvendinti Poliklinikos viziją, išskiriamos trys pagrindinės strateginės veiklos 

kryptys, į kurias Poliklinika koncentruos savo veiklą: 

1. Kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų teikimas; 

2. Efektyvus įstaigos valdymas; 

3. Saugios ir patogios aplinkos pacientams bei darbuotojams kūrimas. 

Kryptims įgyvendinti numatomi trys tikslai: 

1.1. Gerinti paslaugų prieinamumą, plėtoti į pacientą orientuotas, saugias asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas; 

2.1 Didinti Poliklinikos veiklos procesų efektyvumą; 

3.1 Modernizuoti ir plėtoti Poliklinikos infrastruktūrą. 

Tikslu „Gerinant prieinamumą, plėtoti į pacientą orientuotas, saugias asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas“ siekiama užtikrinti, kad Poliklinikoje būtų teikiamos kokybiškos, pacientų 

poreikius atitinkančios paslaugos. Numatoma taikyti naujus diagnostikos metodus, teikti naujas 

sveikatos priežiūros paslaugas, vykdyti paslaugų plėtrą teritoriniu principu, didinti medicinos 

darbuotojų kompetencijas, kurti nutolusias darbo vietas, atnaujinti ar įsigyti medicininę ir kitą, 

būtiną paslaugų teikimui, įrangą bei efektyviai išnaudoti kitas priemones.  

Tikslu „Didinti Poliklinikos veiklos procesų efektyvumą“ numatoma organizuoti 

Poliklinikos valdymą bei didinti vadybinius gebėjimus. Tobulinant veiklos procesus numatoma 

internetinės svetainės atnaujinimas, personalo kompetencijų tobulinimas bei kiti veiksmai leisiantys 

gerinti Poliklinikos rezultatus. 

Tikslas „Modernizuoti ir plėtoti Poliklinikos infrastruktūrą“ skirtas Poliklinikos 

infrastruktūros plėtrai siekiant saugesnės, patogesnės aplinkos bei paslaugų prieinamumo didinimui. 

Planuojamas Moters sveikatos centro įkūrimas: patalpų remonto atlikimas ir įrangos įsigijimas, 

investicijų projekto „VšĮ Šeškinės poliklinikos vidaus buitinių nuotekų ir lietaus šalinimo sistemų, 

šalto, karšto ir cirkuliacinio vandens vamzdynų keitimas“ įgyvendinimas, registratūros 

pertvarkymas (remonto darbai, patalpų išplėtimas, vėdinimo sistemos įrengimas), Fizinės medicinos 

ir ambulatorinės medicininės reabilitacijos (FMAMR) skyriaus pertvarkymas/remontas, mobilios 

slaugos paslaugų pacientų namuose infrastruktūros plėtra, dienos chirurgijos bei oftalmologijos 

paslaugų infrastruktūros plėtra ir kt. projektai. 
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Uždaviniai Priemonė Vertinimo kriterijus 

Vertinimo reikšmė 

2023 m. 2024 m. 2025 m. 2026 m. 2027 m. 

I. Strateginės veiklos kryptis. Kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų teikimas 

1. Tikslas. Gerinti paslaugų prieinamumą, plėtoti į pacientą orientuotas, saugias asmens sveikatos priežiūros paslaugas 

1.1.

  

Nuolat gerinti 

asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų 

teikimą 

poliklinikos 

pacientams 

1.1.1. Įvertinti pacientų 

pasitenkinimo poliklinikos 

teikiamomis asmens sveikatos 

priežiūros paslaugomis lygį 

atliekant apklausas 

Pacientų, kurie teigiamai 

įvertino paslaugas, 

skaičius / nuo visų 

apklaustų pacientų 

skaičiaus 

0,9 0,9 0,9 0,92 0,92 

1.1.2. Įvertinti kontaktinių 

pirminių šeimos (vidaus ligų, 

vaikų ligų) gydytojo 

konsultacijų trukmę 

Pacientų pirminių 

tiesioginio kontakto 

vizitų pas šeimos (vidaus 

ligų, vaikų ligų) gydytoją 

laiko trukmė ne 

trumpesnė nei 15 min., 

proc. 

80 80 81 82 85 

1.1.3. Naujų paslaugų ir 

diagnostikos metodų 

sukūrimas, įdiegimas ir 

teikimas poliklinikoje 

Įdiegtų naujų paslaugų ir 

diagnostikos metodų 

skaičius 

2 2 2 2 2 
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1.2. 

Vykdyti su kokybe 

susijusių procesų 

išorinį vertinimą 

1.2.1. Palaikyti kokybės 

vadybos sistemą ir nuolat ją 

tobulinti pagal ISO standarto 

reikalavimus. 

Atliktas periodinis KVS 

sertifikavimas ir priežiūra 
+ + + + + 

1.2.2. Akredituoti šeimos 

medicinos paslaugas pagal 

SAM patvirtintus standartus 

Atliktas šeimos 

medicinos paslaugų 

atitikties vertinimas ir 

pakartotinis 

akreditavimas 

+ + + + + 

1.3. 

Užtikrinti 

sveikatos 

priežiūros paslaugų 

prieinamumą 

1.3.1. Užtikrinti pacientų 

patekimą pas šeimos (vidaus 

ligų, vaikų ligų) gydytoją per 7 

kalendorines dienas 

Šeimos (vidaus ligų, 

vaikų ligų) gydytojų, pas 

kuriuos pacientai vizitui 

pateko per 7 kalendorines 

dienas, proc. 

82  82 83 85 90 

1.3.2. Užtikrinti pacientų 

patekimą pas gydytoją 

specialistą per 30 kalendorinių 

dienų 

Specializuotas 

ambulatorines asmens 

sveikatos priežiūros 

paslaugas teikiančių 

gydytojų, pas kuriuos 

pacientai vizitui pateko 

per 30 kalendorinių 

dienų, proc. 

86 87 88 90 92 

1.4. 
Palaikyti ir didinti 

prioritetinių 

sveikatos 

1.4.1. Didinti skatinamųjų 

paslaugų teikimo apimtis 

Suteiktų skatinamųjų 

paslaugų apimčių 

didinimas proc. nuo 2022 

10 10 15 15 20 
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priežiūros paslaugų 

apimtis 

m. suteiktų šių paslaugų 

skaičiaus 

1.4.2. Didinti širdies ir 

kraujagyslių bei onkologinių 

ligų prevencijos ir 

profilaktikos programų 

paslaugų apimtis 

Suteiktų paslaugų pagal 

prevencines programas 

apimčių didinimas proc. 

nuo 2022 m. suteiktų šių 

paslaugų skaičiaus 

1-3,5 1-3,5 1-3,5 1-3,5 1-3,5 

1.4.3. Palaikyti aukštą 

imunoprofilaktikos lygį 

skiepijant vaikus pagal 

profilaktinių skiepijimų 

kalendorių 

Paskiepytų vaikų pagal 

vaikų profilaktinių 

skiepijimų kalendorių 

skaičiaus proc. 

90 90 90 90 90 

1.4.4. Paskiepytų vaikų 

skaičius pagal vaikų 

profilaktinių skiepijimų nuo 

tymų ir raudonukės infekcijas 

atitiktų nustatytus reikalavimus 

 

Paskiepytų vaikų nuo 

tymų ir raudonukės 

skaičiaus proc. 
95 95 95 95 95 

II. Strateginės veiklos kryptis. Efektyvus įstaigos valdymas 

2. Tikslas. Didinti veiklos procesų efektyvumą 

2.1. Didinti ūkinės - 2.1.1. Užtikrinti teigiamą Teigiamas pajamų ir + + + + + 



 
 

VšĮ Šeškinės poliklinikos 2023–2027 metų veiklos strategija 

31 
 

finansinės veiklos 

efektyvumą 

plečiant paslaugų 

teikimo apimtis ir 

užtikrinant pajamų 

augimą 

 

poliklinikos finansinį veiklos 

rezultatą 

sąnaudų skirtumas 

2.1.2. Vykdyti savalaikį 

sutartinių įsipareigojimų 

tiekėjams ir darbuotojams 

įgyvendinimą 

Finansinių įsipareigojimų 

dalis nuo metinio įstaigos 

biudžeto (įsipareigojimai/ 

sąnaudos) 

≤0,10 ≤0,10 ≤0,10 ≤0,10 ≤0,10 

2.1.3. Atsižvelgiant į pajamas 

didinti poliklinikos darbuotojų 

atlyginimus iki konkurencingo 

dydžio 

Poliklinikos sąnaudų 

darbo užmokesčiui dalis 

proc. nuo poliklinikos 

pajamų 

≥80 ≥80 >80 >80 >80 

2.1.4. Efektyviai ir racionaliai 

naudoti finansinius išteklius 

valdymo išlaidoms 

Poliklinikos sąnaudų 

valdymo išlaidoms dalis 

proc. 

≤3,2 ≤3,0 ≤2,5 ≤2,24 ≤2,24 

2.2.  

Veiklos 

efektyvumo 

palaikymas, taupiai 

ir skaidriai 

naudojant 

finansinius 

išteklius 

2.2.1. Vykdyti konsoliduotus 

viešuosius pirkimus 

Atliktų konsoliduotų 

viešųjų pirkimų skaičius 
3 3 4 4 5 

2.2.2. Ieškoti ir pritraukti 

papildomų finansavimo 

šaltinių 

Pritrauktų papildomų 

finansavimo šaltinių 

skaičius per pastaruosius 

3 metus 

2 2 3 3 3 

2.3.  Efektyvus žmonių 

išteklių stiprinimas 

2.3.1. Skirti poliklinikos darbo 

užmokesčio fondo dalį 

sveikatos priežiūros specialistų 

Proc. nuo darbo 

užmokesčio fondo 
≥0,05 ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05 ≥0,05 
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poliklinikoje. profesinei kvalifikacijai 

tobulinti 

2.3.2. Pasiekti darbuotojų 

pasitenkinimo darbu lygį 

atliekant periodines apklausas 

Darbuotojų 

pasitenkinimo darbu 

lygis proc. 

70 70 70 70 70 

III. Strateginės veiklos kryptis. Saugios ir patogios aplinkos pacientams bei darbuotojams kūrimas 

3. Tikslas. Modernizuoti ir plėtoti poliklinikos infrastruktūrą. 

3.1. 

Kurti saugią, 

inovatyvią aplinką 

pacientams ir 

darbuotojams 

3.1.1. Taikyti kovos su 

korupcija priemones, 

numatytas LR sveikatos 

apsaugos ministro patvirtintoje 

Sveikatos priežiūros srities 

korupcijos prevencijos 

programoje 

Poliklinika įtraukta į 

Skaidrių asmens 

sveikatos 

priežiūros įstaigų sąrašą 
+ + + + + 

3.1.2. Rūpintis darbuotojų 

psichologine gerove 

Įgyvendintų veiklų, skirtų 

darbuotojų psichologinei 

gerovei kurti, skaičius 

1 1 1 1 1 

3.1.3. Pacientų ir darbuotojų 

apklausų metu išsiaiškintų 

lūkesčių dėl aplinkos gerinimo 

įgyvendinimas 

Realizuotų pacientų ir 

darbuotojų lūkesčių 

skaičius 
1 1 1 2 2 
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3.1.4. Atnaujinti / įsigyti 

medicinos paslaugų plėtrai ir 

kokybei užtikrinti reikalingą 

įrangą 

Atnaujintos / įsigytos 

reikalingos įrangos 

skaičius  

2 2 2 3 3 

3.1.5. Poliklinikos padalinių 

patalpų rekonstrukcija, 

pritaikymas, atnaujinimas 

Rekonstruotų / pritaikytų 

/ atnaujintų poliklinikos 

padalinių patalpų 

skaičius 

2 2 3 4 4 

3.2.  

Plėsti ir nuolat 

gerinti 

informacinių 

technologijų lygį 

3.2.1. Registracijų poliklinikos 

paslaugoms dalis proc., 

atliekama per Išankstinę 

pacientų registracijos (IPR) 

informacinę sistemą 

Registracijų poliklinikos 

paslaugoms dalis 

atliekama per IPR IS 

proc. 

≥85 ≥90 ≥95 >95 >95 

3.2.2. Diegti naujas 

informacinių technologijų 

programas ir tobulinti 

naudojamas sistemas 

poliklinikos veikloje 

Įdiegtų ar patobulintų 

programų skaičius 

3 3 3 3 4 
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5. ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SISTEMA 

Strateginio veiklos plano įgyvendinimo stebėsenos sistemą sudarys trijų lygių kiekybinių ir 

kokybinių vertinimo kriterijų sistema. 

Efekto vertinimo kriterijus – nauda, kurią, įgyvendinus atitinkamą strateginį tikslą, gauna ne 

tik tiesioginiai naudos gavėjai, bet ir kitos grupės. 

Rezultato vertinimo kriterijus – tikslo pasiekimo vertinimo kriterijus, kuris rodo naudą, kurią 

gauna tiesioginiai naudos gavėjai. 

Produkto vertinimo kriterijus – uždavinio įgyvendinimo vertinimo kriterijus, t. y., 

materialinis ar intelektinis produktas ir (ar) paslaugos, kurie atsiranda tikslingai naudojant išteklius 

uždaviniui įgyvendinti. 

Strateginio veiklos plano įgyvendinimo priežiūros procedūrą sudaro – rodiklių apie 

įgyvendinimą rinkimas ir ataskaitų parengimas bei strateginio veiklos plano atnaujinimas kas metus 

esant poreikiui. Strateginio veiklos plano įgyvendinimui Poliklinikos direktorius skiria už strateginį 

planavimą atsakingus asmenis. Už strateginį planavimą atsakingi asmenys vykdo strateginio veiklos 

plano įgyvendinimo priežiūrą: renka rodiklius apie tikslų, uždavinių ir priemonių vertinimo kriterijų 

pasiekimą. 

 Kiekvienam vertinimo kriterijui yra nurodoma siektina kasmetinė reikšmė arba 

įgyvendinimo metai. Kasmet, kalendorinių metų pabaigoje, kai galima įvertinti metinių planų 

įgyvendinimo būklę, suskaičiuojami pasiekti rezultatai ir skelbiami Poliklinikos vadovo ir veiklos 

ataskaitose. 
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