VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS POLIKLINIKOS
2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA
2019 m. kovo 12 d.
Biržai
Viešoji įstaiga Biržų rajono savivaldybės poliklinika (toliau-Poliklinika), yra Lietuvos
nacionalinės sveikatos sistemos iš Biržų rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens
sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis
su Panevėžio Teritorine ligonių kasa ir kitais užsakovais.

1.Vadovo žodis
Didžiausiomis įstaigos veiklos rizikomis išlieka nuolat mažėjantis gyventojų skaičius rajone, bei
tam tikrų specialybių gydytojų įdarbinimas ir „išlaikymas“ poliklinikoje.
Mažėjantis rajono gyventojų skaičius tiesiogiai susijęs su poliklinikos aptarnaujamų gyventojų
skaičiumi, nuo kurio priklauso įstaigos veiklos finansavimas. Reaguojant į demografinius pokyčius,
poliklinika kiekvienais metais teikia steigėjui duomenis, pagrindžiančius būtinybę optimizuoti
įstaigos organizacinę struktūrą. Nuo 2018 m. liepos 1 dienos, Biržų rajono savivaldybės tarybos
sprendimu, nutraukta 7 medicinos punktų veikla. Deja vis dar nereorganizuojama Nemunėlio
Radviliškio ambulatorija į medicinos punktą, nors šis padalinys jau eilę metų yra nuostolingiausias.
Šis klausimas ir vėl bus teikiamas steigėjui svarstyti.
Biržų rajono gyventojų ir VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos
aptarnaujamų gyventojų skaičiaus pokytis 2016-2018 m.
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VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos aptarnaujamų gyventojų skaičiaus
ir jiems teikiamų paslaugų skaičiaus dinamika 2016-2018 m.
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Dar viena problema, dėl kurios netikslingai naudojamos poliklinikos lėšos– Panevėžio
dispečerinės netikslingai siunčiami poliklinikos Greitosios medicinos pagalbos (GMP) ekipažai.
Pernai iškvietimų skaičius vėl didėjo, ir šiuo metu jau pasiekė 6659 per metus.
Aptarnaujamų gyventojų ir GMP iškvietimų skaičiaus pokytis 2016-2018 m.

2018 m. gruodžio 27 d. LR SAM ministro įsakymu V-1523 pagal 2014–2020 metų Europos
Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova
su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.1.3-CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos priežiūros
veiklos efektyvumo didinimas“ skirtas finansavimas poliklinikos projektui "Pirminės asmens
sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Biržų rajono savivaldybės
poliklinikoje". Šio projekto lėšomis poliklinikai bus kompensuotos naujo keltuvo neįgaliesiems
įrengimo išlaidos (naujas keltuvas poliklinikoje buvo įrengtas 2018 m. kovo pabaigoje),
odontologinio skyriaus perkėlimo į polikliniką remonto išlaidos, taip pat planuojama įrengti
pandusą neįgaliesiems, automatines duris, atnaujinti medicininę, kompiuterinę įrangą, kabinetų ir
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laukiamųjų baldus, įrengti kabinetą priklausomybę nuo opioidų turinčių pacientų pakaitiniam
gydymui, nupirkti automobilį pacientų lankymui.
Visi sprendimai daromi siekiant efektyviai naudoti turimus finansinius resursus, siekiant
pagerinti personalo darbo sąlygas ir teikiamų paslaugų kokybę.

2.Informacija apie Poliklinikos veiklos tikslų įgyvendinimą
Beveik visi VšĮ Birų rajono savivaldybės poliklinikos 2018-2021 m. kokybės gerinimo
strategijoje 2018-iems metams numatyti uždaviniai buvo pasiekti ir viršyti. Ypač džiugu, kad vaikų
profilaktinių patikrinimų skaičius padidėjo 18 proc., o storosios žarnos vėžio ankstyvosios
diagnostikos programos įgyvendinimas padidėjo 24 proc.
Vis dar nepakankamai intensyviai vyksta slaugos paslaugų teikimas namuose, kai kurių
profilaktinių programų įgyvendinimas, todėl 2019-ais metais prioritetiniais tikslais išliks slaugomų
namuose ligonių (tame tarpe ir psichikos) priežiūros ir pacientų dalyvavimo profilaktinėse
programose intensyvumo didinimas.
Gerinant slaugomų ligonių priežiūrą namuose „suformuotas“ atskiras slaugytojos etatas tik
šioms paslaugoms teikti, personalui padidintas apmokėjimas už slaugos paslaugų teikimą namuose.
Didinant suaugusiųjų pacientų aktyvumą dalyvauti profilaktinėse programose: įrengta
programų vykdymui, kur
profilaktiškai dėl darbo
slaugytojo darbo vieta profilaktinių
besitikrinantys sveikatą pacientai patikrinami ir dėl profilaktinių programų (užpildomi siuntimai,
klausimynai); registratūroje pacientams įteikiamas informacinis lankstinukas su pakvietimu atvykti
atlikti pacientui priklausančias prevencines programas, iš karto užregistruojama pas gydytoją.
Siekiant paskatinti aktyviau kviesti pacientus profilaktiniams patikrinimams slaugytojoms ir
gydytojams padidintas apmokėjimas už profilaktinių programų vykdymą. Geri profilaktinių
programų įgyvendinimo rodikliai turėtų įtakoti didesnį finansavimą iš Teritorinės ligonių kasos.
Pacientų patogumui, įsigaliojus šių paslaugų teikimą įteisinantiems teisės aktams, VšĮ Biržų
rajono savivaldybės poliklinikoje 2018 m. lapkričio mėnesį pradėtos teikti nuotolinės ambulatorinės
asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Ši naujovė padidina paslaugų prieinamumą ir leidžia
pacientams dalį sveikatos priežiūros paslaugų gauti nevykstant pas savo gydytoją – didinamas
paslaugų prieinamumas
Ataskaitinių finansinių metų Poliklinikos veiklos rezultatas yra teigiamas : +1798,-Eur
(Poliklinikos veiklos kiekybinių ir kokybinių vertinimo rodiklių įvykdymas - ataskaitos 1 priede).

3.Kita informacija, susijusi su įstaigos veikla
Poliklinikos direktoriui priskaityta darbo užmokesčio, (neatskaičiavus mokesčių ir nepridėjus
kompensacijų už nepanaudotas atostogas) per ataskaitinius metus 18549,-Eur.
Poliklinikos steigėjas ir dalininkas (savininkas) yra Biržų rajono savivaldybė, kitų dalininkų
ataskaitinių finansinių metų pabaigoje Poliklinika neturi. Dalininko įnašas ataskaitinių metų
pradžioje – 29074,35Eur, pabaigoje – 29074,35Eur.
PRIDEDAMA.
1. Poliklinikos veiklos kiekybinių ir kokybinių vertinimo rodiklių įvykdymas. 3 lapai.
2. 2018 m. Poliklinikos aptarnavimo rodikliai. 1 lapas;
Direktorius

Leonidas Sologubovas

