
PATVIRTINTA: 
                                                                                      Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 
                                                                                      2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. T11-86 
 
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEKULĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  
CENTRO 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

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

  
1.1. Sutarčių su teritorine ligonių kasa vykdymas: 

Paslaugos pavadinimas Sutartinė suma eurais Įvykdyta/neįvykdyta, priežastys 

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros 

paslaugos 
271 967 278 161 (105,6 proc.) 

Pirminės asmens sveikatos priežiūros skatinamosios 

paslaugos 
37 295 43 115  (115,6 proc.) 

Slaugos paslaugos namuose 5 128 5 254 (102,4 proc.) 

Geriems pirminės ambulatorinės asmens sveikatos 

priežiūros darbo rezultatams 
28 888 29 934 (102 proc.) 

Prevencinės programos 17 924 29 460 (164,4 proc.) 

Iš viso: 361 202 385 924 (106,8 proc.) 

2015 m. sutartinė suma – 361 202 eur, įvykdymas – 106,8 proc. 
  
1.2. Teritorinių ligonių kasų atlikti patikrinimai: 

Patikrinimo pavadinimas Skaičius 
Pažeidimų pobūdis ir nustatyta žala 

PSDF biudžetui 

1. Dėl diagnostinių juostelių gliukozei nustatyti išrašymo 

pagrįstumo Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės 

pirminės sveikatos priežiūros centre. 

1 

Pažeisti SAM 2000-10-06 įsakymo 

Nr.529 17.1.2 ir 17.1.5 papunkčių 

reikalavi – mai. 

Žala PSDF biudžetui – 57,00 Eur. 

Dėl kompensuojamojo vaisto Ivabradino skyrimo ir 

išrašymo teisėtumo Klaipėdos rajono savivaldybės Priekulės 

pirminės sveikatos priežiūros centre. 

1 

Pažeisti VLK direktoriaus 2012-11-

15 įsakymo Nr.1K-282 3.2 

papunkčio reikalavi-mai. 

Žala PSDF biudžetui – 24,37 eur. 

Iš viso žala PSDF biudžetui: 81,37 eur 

SAM – sveikatos apsaugos ministras. VLK – Valstybinė ligonių kasa 
  
1.3. Pacientų skundai: 

Gauti skundai Skaičius 
Pasitvirtinusių skundų 

skaičius 

Skundo pobūdis (paslaugos, eilių, 

bendravimo, kita) 

1.Įstaigos vardu iš viso: 1 1   

1.1. Raštu 1 1 Dėl odontologinių paslaugų kokybės. 

1.2. Žodžiu 0     

2. Kitų institucijų vardu 0     

        

  
  
1.4. Įstaigos darbuotojai finansinių metų pabaigoje: 

Pareigybės pavadinimas 
Pareigybių skaičius 

etatais 
Fizinių asmenų skaičius 

Atvykstančių iš kitos 

įstaigos 

1. Įstaigos vadovas 0,5 0 0 

2. Įstaigos vadovo pavaduotojas 0 0 0 

3. Įstaigos finansininkas 0,5 1 0 

5. Kiti administracijos darbuotojai 0,25 0 0 

6. Gydytojai 4,25 5* 0 

7. Slaugytojai 9,0 9 0 

8. Kitas personalas 3,5 6 0 

Iš viso: 18,00 21 0 

*Įstaigos vadovas 
Esminių pokyčių, lyginant su 2015 m., nebuvo. 
  
1.5. Duomenys apie įstaigos vadovą: 

Vardas, pavardė Pagrindinės pareigos Įstaigos išlaidos, eur Kitos pareigos įstaigoje 



Laima  Simenienė 
Vyriausioji gydytoja 

0,5 etato 
10 625 eur 

Šeimos gydytoja 

1,0 etatas 

Išlaidoms priskiriama darbo užmokestis ir socialinis draudimas. 
  
1.6. Prisirašiusių pacientų skaičius (ataskaitinių metų pabaigoje): 
  
Iš viso – 5007, iš jų: 
  

Iki 1 m. 1–4 m. 5–6 m. 7–17 m. 18–49 m. 50–65 m. Vyresni nei 65 m. 

60 279 160 811 1884 960 853 

1 310 (26,16 proc.) 2 844 (56,8 proc.) 17,0 proc. 

Prisirašiusųjų skaičius, lyginant su 2015 m., nepakito. 
  
1.7. Pagrindiniai veiklos rodikliai: 

Veiklos rodiklio pavadinimas 
             Rodiklis Pokyčio tendencija 

Didėja/mažėja 2014 m. 2015 m. 2016 m. 

1. Bendras apsilankymų skaičius pas gydytojus 

(neįskaitant odontologų) 
28 456 25 598 24 915 mažėja 

2. Apsilankymų pas odontologus skaičius iš viso 3 000 2 704 2 800 didėja 

2.1. iš jų vaikų apsilankymų skaičius 1 387 1 298 1 387 didėja 

3. Gydytojų apsilankymų namuose skaičius 1 243 1 184 1 037 mažėja 

3.1 iš jų dėl ligos 915 904 739 mažėja 

4. Apsilankymų skaičius, tenkantis 1-am gyventojui 

(be odontologų ir psichiatrų) 
5,71 5,7 4,97 mažėja 

5. Apsilankymų skaičius pas odontologus, tenkantis 

1-am gyventojui 
0,6 0,54 0,6 didėja 

6. Apsilankymų skaičius, tenkantis 1-am etatui: 

6.1. šeimos gydytojo 

6.2. odontologo 

  

  

9485 

2400 

  

8532 

1352 

  

8305 

1400 

  

  

  

  
Vaikų apsilankymų pas odontologą dalis sudaro 49,53 proc. visų apsilankymų. 
  
1.7. Prevencinių programų, finansuojamų PSDF biudžeto lėšomis, vykdymas: 
  
  

Rodiklis 

Asmenų, 

dalyvaujančių 

programoje skaičius 

Planuota, vnt. Įvykdyta, vnt. 

Įvykdyta nuo 

visos reikiamos 

amžiaus grupės 

proc. 

1. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa 

1.1. Informavimo paslaugų skaičius 365 292 478 131% 

1.2. Tepinėlio paėmimo ir įvertini- 

mo paslaugų skaičius 
365 219 391 107% 

2. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa 

2.1. Informavimo paslaugų skaičius 309 247 260 84% 

2.2. Pasitikrinusių moterų skaičius 309 155 223 72% 

3. Priešinės liaukos vėžio diagnostikos programa 

3.1. Suteiktų paslaugų skaičius 314 251 301 96% 

4. Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa 

4.1. Suteiktų paslaugų skaičius 625   409 65% 

5. Asmenų, priskiriamų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programa 

5.1. Suteiktų paslaugų skaičius 962 721 815 85% 

6. Storosios  žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos (iFOBT) programa 

6.1. Suteiktų paslaugų skaičius 682 545 626 92% 

  Prevencinių programų siektini rezultatai pasiekti. Šimta procentinis atlikimas negalimas- dėl pacientų neatsakingumo 
 ( pranešimai siunčiami 2-3 kartus), dėl pacientų sergančių minėtomis ligomis, dėl pacientų neteisingai pateiktų duomenų 
 ( adreso, telefono numerio). 
  
2. Viešosios įstaigos gautos lėšos pagal šaltinius ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis, įstaigos finansinis 
 veiklos rezultatas: 

             (tūkst. eur) 



  

Ataskaitiniu 

laikotarpiu 

  

Praėjusiu 

ataskaitiniu 

laikotarpiu 

Sutartinė 

 suma su 

TLK 2016 m. 

I. PAJAMOS 443,6 380,6   

1. Suteiktos paslaugos ir parduotos prekės iš viso: 

iš jų apmokamos: 
418,00 378,1   

1.1. iš privalomojo sveikatos draudimo fondo: 386,2 361,0 361,2 

1.1.1. už prisirašiusius gyventojus 278,2 269,0 272,0 

1.1.2. už skatinamąsias paslaugas 43,1 38,8 37,3 

1.1.3. už prevencines programas 34,8 27,7 23,1 

1.1.4. už gerus darbo rezultatus 29,9 25,2 28,8 

1.1.5. už GMP paslaugas 0 0   

1.1.6. už psichikos sveikatos priežiūros paslaugas 0 0   

1.1.7. už slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas 0 0   

1.1.8. už kompensuojamų vaistų pasų išdavimą 0,2 0,3   

1.2. iš valstybės biudžeto 0 0   

1.3. iš savivaldybės biudžeto: 

1.3.1. Lauko laiptų remontas 
21,9     

        

1.4. kitų juridinių ir fizinių asmenų: 29,8 17,1   

1.4.1. darbo biržos lėšos       

1.4.2. parama       

1.4.3. stabilizavimo lėšos (PSDF)       

1.4.4. priėmimo skubios pagalbos ir spec. ambulatorinėms chirurgo 

paslaugoms teikti (PSDF) 
      

1.4.5. už mokamas paslaugas 29,8 17,1   

2. Suteiktos viršsutartinės paslaugos       

3. Kitos pajamos (finansavimo pajamos, nesidėvėjimas 

ilgalaikio turto) 
3,7 2,5   

3.2. Kvalifikacijos kėlimo 0,7     

3.3.Nemokama vakcina 3,0     

II. SĄNAUDOS 431,8 379,6   

1. Veiklos sąnaudos 431,8 356,5   

1.1. Darbuotojų darbo užmokesčio 248,9 215,8   

1.2. Darbo užmokesčio atskaitymų 77,1 66,6   

1.3. Vaistų ir medicinos priemonių 43,0 29,2   

1.4. Ligonių maitinimo       

1.5. ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) 6,4 4,4   

1.6. Remonto 24,4 14,5   

1.7. Patalpų išlaikymo ir komunalinės 13,3 11,7   

1.8. Transporto 2,6 2,0   

1.9. Ryšių 1,6 1,6   

1.10. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimo 1,8 0,7   

1.11. Draudimo 0,9 0,4   

1.12. Mokesčių 0,5 0,5   

1.13. Abejotinų skolų       

1.14. Kitos veiklos 11,3 9,1   

1.15. Suteiktos labdaros ir paramos       

1.16. Dėl ankstesnių laikotarpių klaidų taisymo       

2. Kompensuotos sąnaudos       

3. Kitos sąnaudos       

III. VEIKLOS REZULTATAS + 11,8 + 1.0   

Teigiamas rezultatas – daugiau uždirbta pakeitus apmokėjimą už atliktą darbą sistema. Pilnai atstatytas  TLK paslaugų apmokėjimo 
balas. 
Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialinio draudimo įmokoms sudarė 73,49 proc. visų pajamų (2015 m. – 74,19 proc.).  
Premijos čia įskaičiuotos. 
1.3. Išaugo suteikiamų tyrimų apimtis, išaugo medikamentų kainos 
 1.6. punkto didėjimas – Išaugo, nes pasirinkta didesnė remonto darbų apimtis.. 



3. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms: 

3.1. Išlaidos vyr. gydytojo, vyr. buhalterio darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidoms iš viso – 19016 eur., iš jų: 
3.1.1.Vyriausia gydytoja – darbo užmokesčiui 8 112 eurai, socialinio draudimo išmokoms – 2513eurai. 
3.1.1.Vyriausia buhalterė – darbo užmokesčiui 6 406 eurai, socialinio draudimo išmokoms – 1985eurai. 
  
4. Įstaigos įsiskolinimai 2016-12-31 (nurodyti grupėmis, pvz. medikamentams, ryšio paslaugoms ir kt.): 

Rodiklis 

Suma eurais 

Ataskaitiniu laikotarpiu 
Praėjusiu ataskaitiniu 

laikotarpiu 

1. Kreditoriniai įsiskolinimai, iš viso: 2 923 1 309 

1.1.Už šildymą 1 201   

1.2.Ryšių paslaugos 245 373 

1.3.Medicininių tyrimų atlikimas 804 689 

1.4.Medicininių atliekų tvarkymas   18 

1.5.Skalbimo paslaugos 13 14 

1.6.Kompiuterių aptarnavimas 42 54 

1.7.Vandens tiekimas 95 70 

1.8.Kilimėlių keitimas 26 39 

1.9.Medicininės paslaugos 312 17 

1.10.Objekto apsauga 52 35 

1.11.Kuras 57   

1.12.Kitos paslaugos 76   

2. Debitoriniai įsiskolinimai, iš viso: 32 492 31 467 

2.1.Teritorinė ligonių kasa 32 226 31 333 

2.2. Kiti debitoriai     266     134 

   Kreditoriniai įsiskolinimai didesni dėl tiekėjų nepateiktų sąskaitų iki 2016 m. gruodžio 31d. 
   Debitorinis įsiskolinimas – Klaipėdos TLK nesumokėtos lėšos už paslaugas. 
  
5. Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą ataskaitiniu ir praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu 

 (nurodyti grupėmis, išskiriant svarbesnį įstaigos veiklai turtą): 
  

Eil. Nr. Rodiklis Suma, eurai 

    Ataskaitiniu laikotarpiu Praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu 

1. Turtas iš viso: 23 406 2 764 

2. Įsigyta ilgalaikio turto iš viso: 23 406 2764 

2.1. Automobilis 19 911   

2.2. Kompiuteriai 2 505 1 784 

2.3. Medicininės svarstyklės 990 980 

3. Perleista ilgalaikio turto iš viso:     

3.1.       

  
6. Įstaigoje taikyti vidaus kontrolės būdai (Savivaldybės tarybos 2010 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T11-11 „Dėl viešųjų įstaigų,  

kurių savininkė yra savivaldybė, vidaus kontrolės aprašo patvirtinimo“ vykdymas): 
6.1. Vykdant nuolatinę stebėseną: 
6.1.1. Kas ketvirtį darbuotojų susirinkimuose nagrinėtas prevencinių ir skatinamųjų programų vykdymas. Rezultatas - padidėjo asmenų  
dalyvaujančių prevencinėse programose, skaičius. 
6.2. Pasirinktinė kontrolė: 

6.2.1.Vyr. slaugytoja organizavo slaugytojų darbo patikrinimą dėl higienos normų laikymosi. Rezultatas - pažeidimu nenustatyta. 
6.3. Pasitarimų ir išklausymų metu gaunamos informacijos vertinimas ir su tuo susiję veiksmai: 
Pateiktos rekomendacijos dėl tolimesnių darbuotojų veiksmų, peržiūrėtas ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimo 
organizavimo  
aprašas, pradėta pildyti nauja dokumentacija. 
  
6.4. Kitų institucijų, turinčių teisę kontroliuoti viešosios įstaigos veiklą, informacijos vertinimas: 
6.4.1. Lietuvos metrologijos inspekcijos Klaipėdos apskrities skyriaus 1 patikrinimas. ( 2016-07-15 Nr. PA-2160 (L16). Pažeidimų  
nenustatyta. 
  
6.5. Vidaus audito rezultatų analizė: 
6.5.1. Vaikų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo 2 priedo pildymo kokybės įvertinimas. I pusmetyje patikrinta vaikų, gimusių 2015 metais 
 ir prisirašiusių prie gydymo įstaigos, asmens sveikatos istorijos F Nr. 025-112/a. iš viso patikrintos 59 asmens sveikatos istorijos. 
 Nustatyti neatitikimai 12-oje asmens sveikatos istorijų Pateiktos rekomendacijos dėl dokumentų pildymo. 



6.5.2. Kompensuojamųjų vaistų ir MPP skyrimo bei išrašymo asmenims, turintiems nuolatinius slaugos poreikius, teisėtumo patikrinimas. 
II pusmetyje patikrintos 45asmens sveikatos istorijos F Nr. 025/a asmenų, turinčių nuolatinės slaugos poreikius. Pažeidimų nenustatyta. 
6.5.3. Neplanine tvarka atliktas 1 vidaus medicininis auditas dėl paciento skundo. Vertintas gydytojo odontologo bendravimas su  
pacientais teikiant paslaugas. Patikrinimo metu nustatyti galimi bendravimo su pacientais, darbo organizavimo trūkumai aptarti su  
darbuotoju. 
  
6.6. Finansinė kontrolė: 
6.6.1. Atlikta savivaldybei priklausančio turto inventorizacija. 
6.6.2. Atlikta Sveikatos apsaugos ministerijai priklausančio turto inventorizacija. 
Trūkumų ir turto nuvertėjimo nenustatyta. 
  
7. Informacinių technologijų įdiegimo lygis: 
7.1. Įstaigos internetinė svetainė veikia nuo 2011 metų. Atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus, svetainėje skelbiama informacija apie 

teikiamas paslaugas, darbuotojų vidutinius darbo užmokesčius, Priekulės PSPC korupcijos prevencijos programą, ūkinės finansinės 
veiklos ataskaitos, prevencines programas ir kita informacija. 
7.2. 2013 metais įstaigoje įdiegta vidinė elektroninė informacinė sistema „POLIS“. Atsisakyta popierinio pildymo „Asmens ambulatorinio 
gydymo statistinės kortelė“ F Nr. 025/a-LK, visų medicininių paslaugų apskaita ir pateikimas TLK, pacientų prisirašymas prie gydytojo, 
pacientų registravimas pas gydytojus, pacientų sąrašų sudarymas, jų draustumo sveikatos draudimu tikrinimas vykdomas 
elektroninėje  sistemoje.  Įdiegta pacientų registracija internetu pas šeimos gydytojus ir gydytojus odontologus. 
2016 metais įdiegta E-recepto sistema. Gydytojai pacientams išrašo e-receptus. 
7.3. Buhalterinė apskaita tvarkoma kompiuterinėmis programomis. Vykdoma kompiuterizuota gydytojų ir slaugytojų darbo krūvio 
apskaita. 2016 m. atnaujinta darbuotojų atlyginimų programa. 
  
8. Įstaigos 2016 m. veiklos užduočių, nustatytų Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. 
T11-133 „ Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų 2016 metų siektinų veiklos užduočių 
nustatymo“ 3 punktu, įvykdymas: 

  

Eil. 

Nr. 
Rodiklio pavadinimas 

Siektina rodiklio reikšmė 

  
Pasiekta rodiklio reikšmė 

I. Kiekybiniai rodikliai 

1. Finansinis įstaigos veiklos rezultatas Teigiamas teigiamas 

2. 
Įstaigos sąnaudos darbo užmokesčiui ir socialinėms 

įmokoms dalis nuo visų įstaigos pajamų (procentais) 
Ne daugiau 75 proc. 73,5 proc. 

3. Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas 4 proc. bendrų įstaigos pajamų   

3.1. Už suteiktas mokamas paslaugas   7,1 proc. 

3.2. Investiciniai projektai, struktūriniai fondai     

3.3. Kiti finansavimo šaltiniai   

5,8 proc. 

(savivaldybės lėšos, 

nemokama vakcina, 

Berlin Chemie parama.) 

4. Sutarčių su teritorine ligonių kasa vykdymas Ne mažiau 95 proc. 106,8 proc. 

II. Kokybiniai rodikliai 

5. Pacientų pasitenkinimas įstaigos paslaugomis     

5.1. Gautų skundų skaičius Ne daugiau 2 motyvuotų skundų 1 

5.2. 
Pacientų pasitenkinimo lygis (reprezentatyvi anketinė 

apklausa) 

Pacientų pasitenkinimo įstaigos 

paslaugomis lygis – ne mažiau 7 iš 

10 balų 

Apklausta 100 

respondentų: 95 proc. 

vertino teigiamai, 1 proc. –

blogai, 3 proc. neturėjo 

nuomonės, 15 sugadintų 

anketų. 

6. Kokybės vadybos sistemos diegimo ir vystymo laipsnis: 

Tobulinti kokybės vadybos 

sistemą, pašalinti nustatyti 

trūkumai 

  

6.1. Vidaus auditas patikrinimų skaičius 
Atlikti 2 vidaus auditus, atlikti 

veiksmai pažeidimams ištaisyti 
3 

6.1.1. 
Vaikų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašo 2 priedo pildymo 

kokybės įvertinimas 

Tyrimo imtis pakankamo dydžio, 

leidžianti įvertinti kokybę 

Patikrinta 100 proc. vaikų, 

kas atlikta 

6.1.2. 

Kompensuojamųjų vaistų ir MPP skyrimo bei išrašymo 

teisėtumo patikrinimas asmenims turintiems nuolatinius 

slaugos poreikius 

Tyrimo imtis pakankamo dydžio, 

leidžianti įvertinti kokybę 

100 proc. patikrinta. 

Pažeidimų nerasta. 

6.1.3. 
Gydytojo odontologo bendravimas su pacientais (pagal 

paciento skundą) 
  

Aptarta  situacija su 

gydytoja, nurodyta 

iškilusias problemas 

spręsti su administracija 



6.2. Pacientų aptarnavimo standartai 

Numatomų peržiūrėti, atnaujinti, 

paruošti naujų skaičius – ne 

mažiau 2 

  

2 

6.2.1. Pacientų skundų nagrinėjimo tvarka atnaujinti atnaujinta 

6.2.2. Mirčių atvejų nagrinėjimo procedūra atnaujinti atnaujinta 

6.3. Diagnostikos ir gydymo procedūrų standartai 
Numatomų peržiūrėti, atnaujinti ar 

parengti skaičius – ne mažiau 2 

  

2 

6.3.1. 
Kraujo paėmimo tyrimams procedūros aprašymas 

  
atnaujinti Atnaujinta 

6.3.2. 
A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno tyrimo 

atlikimo metodika 
parengti Parengta 

6.4. Finansinės kontrolės vykdymas 
išankstinės ir einamosios kontrolės 

procedūrų skaičius, rezultatas 
2 

7. Darbuotojų kaitos įstaigoje rodiklis 
Siekti, kad darbuotojų kaita 

nepablogintų įstaigos veiklos 
Nebuvo 

8. Informacinių technologijų diegimo ir vystymo laipsnis     

8.1. 
Pradėjus veikti E-receptui prisijungti prie 

E –recepto sistemos 
  

E-recepto sistema 

naudojasi visi gydytojai. 

8.2. Interneto svetainė 

Skelbiama informacija atitinka 

teisės aktų reikalavimus, 

informacija pateikiama laiku 

Atitinka 

8.3. 
Įdiegtų ir atnaujintų pažangių informacinių technologijų 

laipsnis 
  

Įdiegta e-receptas 

programa, 

atnaujinta buhalterinė 

programa. 

9. Įstaigos prioritetinių paslaugų dinamika     

9.1. Vaikų apsilankymų pas odontologą procentas 

Ne mažiau 45 proc. nuo bendro 

apsilankymo pas odontologą 

skaičiaus 

  

49,53 proc. 

9.2. Vaikų privalomų profilaktinių skiepijimų apimtys Paskiepyti ne mažiau 95 proc. 98 proc. 

9.3. 

LR sveikatos apsaugos ministro 2002-08-06 įsakymo 

Nr.399 „Dėl tuberkulino mėginių atlikimo“ vykdymo 

laipsnis 

Ne mažiau 95 proc. 
69,77 proc., 7 metų vaikų 

– 93,5 proc. 

9.4. 
Sutarties su teritorine ligonių kasa dėl slaugos namuose 

paslaugų įvykdymo laipsnis, proc. 

Ne mažiau 95 proc. nuo sutartinės 

sumos 
102 proc. 

10. 

Dalyvavimo įgyvendinant Privalomojo sveikatos 

draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojamų 

atitinkamų ligų prevencijos priemonių, atrankinės 

patikros, ankstyvosios diagnostikos programas mastas: 

Siekti, kad rodikliai būtų ne 

mažesni nei šalies vidurkis 
  

10.1. 
Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių 

programos vykdymas 

Informavimas - 80 proc. nuo 

reikiamo 2016 m. amžiaus grupės 

skaičiaus. 

Tepinėlio paėmimas ir įvertinimas 

– 60 proc. nuo reikiamo 2016 m. 

amžiaus grupės skaičiaus. 

 

      

     
 

  

 


