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1. BENDROJI DALIS 

 

Viešoji įstaiga Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras, Pramonės g. 9, LT-

62175 Alytus, tel. +370 646 29775, el. paštas: info@amrc.lt 

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras yra Lietuvos nacionalinės 

sveikatos sistemos Alytaus miesto savivaldybės viešoji mišri asmens sveikatos priežiūros ne pelno 

įstaiga, teikianti slaugos ir palaikomojo gydymo, medicininės reabilitacijos ir socialinės priežiūros 

paslaugas Alytaus miesto gyventojams ir pagal sutartis užsakovams. Centras įregistruotas 2001-10-

24. 

Teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas apibrėžia 2002-12-05 asmens sveikatos 

priežiūros licencija Nr.78, išduota Valstybinės akreditavimo tarnybos prie Sveikatos apsaugos 

ministerijos, pagal kurią teikiamos I lygio palaikomojo gydymo ir slaugos, I bei II lygio 

ambulatorinės reabilitacijos paslaugos. Nuo 2011 m. licencija papildyta: teikiama paliatyvioji 

stacionarinė slauga (suaugusiems), ambulatorinė reabilitacija su psichikos ir elgesio sutrikimais. Nuo 

2013-08-19  licencija papildyta vaikų ambulatorinės reabilitacijos II (vaikų nervų sistemos ligų, vaikų 

judamojo – atramos aparato pažeidimų, vaikų endokrininių ligų paslaugomis). Centro paslaugų 

teikimą apibrėžia Visuotinio dalininkų susirinkimo tvirtinti įstaigos įstatai.  

Pagrindiniai įstaigos veiklos tikslas: 

1. Gerinti gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti gyventojų sergamumą bei mirtingumą, 

organizuojant ir teikiant saugias ir kokybiškas specializuotas bei kvalifikuotas asmens sveikatos 

priežiūros bei reabilitacijos, socialines ir sporto paslaugas Alytaus apskrities ir kitų apskričių 

gyventojams. 

Pagrindiniai įstaigos veiklos uždaviniai: 

1. Organizuoti ir teikti kvalifikuotas sveikatos priežiūros, fizinės medicinos ir 

reabilitacijos bei sveikatingumo paslaugas. 

2. Organizuoti ir teikti palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyvios pagalbos 

paslaugas. 

3. Organizuoti ir teikti institucinės ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos ir 

socialinės priežiūros paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia.    

4. Teikti visuomenei kokybiškas sporto ir rekreacijos paslaugas. 

  Uždavinių vertinimo kriterijai: palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus, bei 

ambulatorinės reabilitacijos skyriaus pacientų skaičius (finansavimo šaltinis TLK), socialinės 

priežiūros ir socialinės globos klientų, vietų skaičius (finansavimo šaltinis Alytaus miesto 

savivaldybės biudžeto lėšos, Valstybės biudžeto lėšos). 

 

1 lentelė. Naudojamos patalpos 

 

 

 

 

 

Biudžetas 

Gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus: 

2021 m. centro pajamos buvo 2 064 034 Eur. 

Iš jų pagal finansavimo šaltinius: 

1. PSDF biudžeto lėšos  – 1 056 742 Eur. 

2. Valstybės lėšos –  328 819 Eur. 

3. Savivaldybės lėšos –  38 5637 Eur. 

4. Gautos lėšos už mokamas paslaugas: 

4.1. sporto paslaugos – 29 116 Eur. 

4.2. mokamos sveikatos priežiūros paslaugos –  14 519 Eur. 

4.3. Globos skyriaus gyventojų lėšos – 191 333 Eur. 

5. Kiti šaltiniai –  57 868  Eur. 

Metai Plotas kv. m. 

2019 4427,85 

2020 4427,85 

2021 4427,85 



Gautų lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius: 

  

2 lentelė. Gautų lėšų panaudojimas pagal ekonominės klasifikacijos straipsnius 

Išlaidų straipsnio pavadinimas Suma (Eur) 

Darbo užmokestis 1301263 

Socialinis draudimas 23530 

Ryšių paslaugos 2385 

Komunalinės paslaugos  109721 

Iš jų: šildymas 56543 

elektros energija 36924 

vandentiekis ir kanalizacija 16254 

Kitos prekės 107018 

Transporto išlaikymas 3090 

Kitos paslaugos 441088 

Viso: 1988095 

 

Viešosios įstaigos Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro sąnaudos per 

finansinius metus - 1988095 Eur. Valdymo išlaidos 7 % visų sąnaudų. Didžiausią dalį išlaidų sudaro 

darbo užmokestis – 1324793 t. y. 66,6 % visų sąnaudų. Nuo 2021 m. sausio 1 d. įstaigoje padidintas 

tarifinis darbo užmokestis 5,8 %. Viešosios įstaigos kolegialių valdymo organų nariams už veiklą 

šiuose organuose nėra atlyginama, todėl kolegialių valdymo organų nariams jokių išmokų 2020 

metais nebuvo. Darbo užmokesčio ar kitų išmokų su viešosios įstaigos dalininku susijusiems 

asmenims 2021 metais nebuvo. 

Per 2021 metus įstaiga įsigijo ilgalaikio turto sumoje – 74442 Eur.  

Ataskaitiniais finansiniais metais įstaiga ilgalaikio turto nepardavė ar kitais būdais 

neperleido. 

VŠĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro dalininkai. 

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro dalininkai finansinių metų 

pradžioje ir pabaigoje: 

 Alytaus miesto savivaldybė; 

 Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Alytaus skyrius. 

 

2. ŽMOGIŠKIEJI IŠTEKLIAI 

 

Įstaigos vienas iš uždavinių yra kokybiškų paslaugų teikimas ir sveikos gyvensenos 

nuostatų formavimas. Didelis dėmesys skiriamas personalo profesiniam tobulėjimui. Darbuotojai yra 

siunčiami į kvalifikacijos kėlimo kursus, seminarus, mokymus. Įstaigoje dirba įvairaus išsilavinimo 

ir specialybių darbuotojai. Ataskaitiniu laikotarpiu - 2021 metais Centre dirbo 76 darbuotojai, iš jų: 

4 - administracijos darbuotojai (direktorius, vyr. finansininkas, buhalteris, administratorius,), 4 – 

gydytojai (3 antraeilėse pareigose), 48 – sveikatos priežiūros specialistai (kineziterapeutai, med. 

psichologas,  masažuotojai, bendrosios praktikos slaugytojai, fizinės medicinos ir reabilitacijos 

slaugytojai, kineziterapeuto padėjėja, slaugytojo padėjėjos), 4 skyrių  administratoriai- globos sk., 

palaikomojo gydymo ir slaugos sk., fizinės medicinos ir reabilitacijos sk., sporto skyriaus 

administratoriai, 3 – socialiniai darbuotojai, 16 – kiti darbuotojai. 2020 m. kolektyve dirbo 15 

vyresnių nei 60 metų amžiaus darbuotojų, 2021 m. – 5 darbuotojai. Darbuotojus išėjusius iš darbo, 

dėl jų pensinio amžiaus, pakeitė jauni specialistai. Sukurtas darbuotojų tinkamumo pareigoms 

modelis garantuoja minimalią darbuotojų kaitą centre, aukštus aptarnavimo standartus, išlaiko 

stabilius įstaigos veiklos ir darbo organizavimo rezultatus, nedidina personalo kaitos rodiklio. 

Vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 

3 d. įsakymu Nr. DV-205, patvirtintu užimtumo didinimo programos darbdaviams atrinkti 

organizavimo tvarkos aprašu, 2021 m. balandžio 21 d. buvo pasirašyta Užimtumo didinimo 

programos lėšų kompensavimo sutartis SR/36.  Pasirašius šią sutartį, terminuotam laikotarpiui buvo 

įdarbinti 10 darbuotojų - 6 slaugytojo padėjėjos ir 4 pagalbiniai darbuotojai. Šie darbuotojai siunčiami 

darbo įgūdžiams ar profesinei kvalifikacijai kelti, atkurti bei tobulinti į VšĮ Alytaus medicininės 

reabilitacijos ir sporto centrą.  



2021 m. norą atlikti praktiką įstaigoje pareiškė 61 studentas. Centro skyriuose praktiką 

atlikinėjo Alytaus profesinio rengimo centro (16), Alytaus kolegijos (33), Lietuvos sporto 

universiteto (4). Kauno kolegijos (5), Vilniaus universiteto (3) studentai. 

 

3. GLOBOS SKYRIAUS VEIKLA 
 

Globos skyriuje apgyvendinami įvairių savivaldybių gyventojai, kuriems yra nustatyti 

socialinių paslaugų poreikiai pagal socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintas metodikas, 

kuriems reikalinga ilgalaikė socialinė globa, ir dėl negalios ar ligos negalintys gyventi savarankiškai, 

nepakanka bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros namuose, yra vieniši ar turintys vaikų 

(įvaikių), kurie dėl objektyvių priežasčių negali prižiūrėti.  

39 vietų Globos skyriuje gyventojams teikiamos įvairios stacionarios ilgalaikės ir 

trumpalaikės socialinės globos paslaugos: informavimo, konsultavimo, kasdieninio gyvenimo 

įgūdžių ugdymo ir palaikymo, laisvalaikio organizavimo, asmeninės higienos, sveikatos priežiūros 

(slaugos) ir kitos paslaugos, reikalingos asmenims pagal jų savarankiškumo lygį bei individualius 

poreikius, vykdoma neįgaliųjų užimtumo veikla, sprendžiamos socialinės ir sveikatos priežiūros 

problemos.  

2021 metų pradžioje gyveno 39 gyventojai. Per 2021 metus Globos skyriuje buvo 

suteiktos  ilgalaikės socialinės globos paslaugos  50 - čiai  paslaugų gavėjų, trumpalaikės socialinės 

globos paslaugos – 1- am paslaugų gavėjui. 

 Globos skyriaus gyventojų pokyčiai  2019, 2020, 2021 metais pateikiami 3 lentelėje ir 

1 paveikslėlyje. 
 

3 lentelė. Globos skyriaus gyventojų judėjimo suvestinė 

 

Gyventojų skaičius 

metų pradžioje Atvyko Išvyko Mirė 

Gyveno gyventojų iš 

viso 

2019 m. 39 7 1 7 46 

2020 m. 39 10 1 12 48 

2021 m. 35 15 0 16 50 

 

 
1 pav. Globos skyriaus gyventojų judėjimo pokyčiai 

 

                      Per 2021 m. Globos skyriuje iš viso gyveno 33 moteris ir 17 vyrų. Gyventojų amžius 

labai įvairus. Daugumai yra 85 metai ir vyresni. Jauniausiam gyventojui 41 metai. 
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2 pav. Globos skyriaus gyventojų amžiaus pasiskirstymas. 

 

2021 m. iš 50 Globos skyriuje gyvenusių gyventojų 30 asmenų su sunkia negalia, 

kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. Tai visiškai nesavarankiški asmenys, 

negalintys pasirūpinti savo asmens higiena, pavalgyti, judėti, jiems reikalinga nuolatinė personalo 

priežiūra. Globos skyriaus gyventojai pagal neįgalumo grupes pateikiami 4 lentelėje ir  3 pav. 

 

 4 lentelė. Globos skyriaus gyventojai pagal neįgalumo grupes 

Senyvo amžiaus 

asmuo 

Suaugęs asmuo su 

negalia 

Senyvo amžiaus ar 

suaugę asmenys su 

sunkia negalia 

Senyvo amžiaus 

asmenys su negalia 

1 2 30 17 
  

                

 
3 pav. Globos skyriaus gyventojai pagal neįgalumo grupes 

 

Globos skyriuje gyventojams teikiamos įvairios sveikatos priežiūros (slaugos) 

paslaugos. Du kartus per savaitę skyriuje lankosi ir pagal poreikį konsultuoja šeimos gydytoja. 

Paskyrus gydytojų specialistų konsultacijas gyventojai registruojami, palydimi į konsultacijas kitose 

sveikatos priežiūros įstaigose. Esant būtinybei hospitalizuojami stacionariniam gydymui. Apie 

susirgusiųjų sveikatos būklę ir paskirtą gydymą informuojami artimieji. Gyventojai aprūpinami 

gydytojų paskirtais medikamentais, reikalingomis, trūkstamomis slaugos priemonėmis. Globos 

skyriaus globotiniai maitinami 4 -6  kartus per dieną. Parenkant maitinimą įvertinamos kramtymo, 

rijimo funkcijos, atsižvelgiama į gyventojų sveikatos būklę, gydytojo rekomendacijas maitinimui, 

diabetu sergantiems skiriamas dietinis maitinimas. Vykdomi gyventojų profilaktiniai skiepijimai. 
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5 lentelė. 2020 m. Globos skyriaus sveikatos priežiūros paslaugų suvestinė 

Eil.nr. Procedūros pavadinimas Kiekis 

 Suaugę asmenys su negalia  

1 Gydomosios procedūros (vaistų dalinimas, lašų lašinimas, 

temperatūros, kraujospūdžio matavimas) 

4600 

2 Injekcijos 180 

3 Žaizdų, pragulų priežiūra 200 

 Senyvo amžiaus asmenys  

1 Gydomosios procedūros (vaistų dalinimas, lašų lašinimas, 

temperatūros, kraujospūdžio matavimas) 

700 

2 Injekcijos 10 

3 Žaizdų, pragulų priežiūra 30 

 Senyvo amžiaus ir suaugę asmenys su sunkia negalia  

1 Gydomosios procedūros (vaistų dalinimas, lašų lašinimas, 

temperatūros, kraujospūdžio matavimas) 

16000 

2 Injekcijos 1500 

3 Žaizdų, pragulų priežiūra 1000 

 

Globos skyriuje gyvenantiems gyventojams užtikrinamas visavertis gyvenimas, 

teikiamos ne tik sveikatos priežiūros paslaugos (slaugos), bet ir įvairios socialinės paslaugos. 

Socialiniai darbuotojai gyventojus, bei jų artimuosius informuoja, konsultuoja, rūpimais klausimais. 

Pagal kiekvieno asmens individualius poreikius operatyviai sprendžia įvairias iškilusias problemas, 

rūpinasi būtinų poreikių tenkinimu. Gyventojai skatinami dalyvauti užimtumo, darbinėje, kultūrinėje 

veiklose, aprūpinti knygomis, periodiniais leidiniais, dėlionėmis ir kitomis lavinamosiomis bei 

laisvalaikio priemonėmis. Kasdieninė veikla organizuota atsižvelgiant į individualius gyventojų 

poreikius ir savarankiškumo lygį. Savarankiškiems gyventojams visuomet suteikiama galimybė 

patiems tvarkytis savo kambarius, dirbti kitus buities darbus, taip skatinamas kasdienių gyvenimo 

įgūdžių palaikymas bei ugdymas, palaikomas gyventojų savarankiškumas, gebėjimas bent iš dalies 

apsitarnauti. Su gyventojais nuolat bendrauja medicinos personalas, socialiniai darbuotojai. Vykdomi 

individualūs pokalbiai, taip pat bendraujama grupelėmis. Kaip ir visuomet Globos skyriaus 

gyventojams suteikta galimybė atlikti religines apeigas. Kiekvieną mėnesį į įstaigą atvyksta kunigas 

kapelionas Valdas Simonaitis, kuris laiko mišias, taip pat vykdo ir individualius pokalbius su to 

pageidaujančiais gyventojais. 

 

 

2021 metais Globos skyriaus gyventojams vykdyta sociokultūrinė veikla, įvairūs 

laisvalaikio užimtumo renginiai: religiniai, kultūriniai, meniniai. Organizuotos valstybinės ir religinės 

šventės, koncertai, paskaitos, parodos, ekskursijos, kelionės. Atsižvelgiant į globotinių pomėgius, 

interesus, psichinę ir fizinę sveikatą, sudaromos sąlygos saviraiškai bei savirealizacijai, užsiimti 

mėgstama veikla (megzti, lipdyti, karpyti, kepti  siūti ir kt.). Įvairi užimtumo veikla bei jos formų 



įvairovė padeda pamiršti vienatvę, atskirtį ir skatina gyventojų interesus, gebėjimus bei ryšį su 

socialine aplinka. 2021 metais dėl Covid-19 viruso plitimo, bei paskelbto karantino laisvalaikio ir 

užimtumo galimybės buvo apribotos. 

                                                                            

     
2021 m. Globos skyriaus gyventojams buvo įvykdyti 140 įvairaus  pobūdžio grupiniai užsiėmimai, 

pagal poreikį - individualūs pokalbiai, pravedamos teminės valandėlės. Įvyko 4 gyventojų tarybos 

susirinkimai. Gyventojams suorganizuotos 2  išvykos, 4 koncertai.  Vykdant projektinę veiklą  

„Būkime sveiki ne tik kūnu, bet ir siela“ vyko 35 užsiėmimai, keturios rankdarbių parodėlės 

„Nepailstančios rankos“, kineziterapijos, psichoterapijos užsiėmimai, bendravimai su Raudonojo 

kryžiaus savanoriais. Kas mėnesį vyko Šv. Mišios, sakramentinis patarnavimas katalikams ir 

ortodoksų tikėjimą išpažįstantiems gyventojams.  Sporto rėmimo fondo finansuojamo projekto 

lėšomis pastatyti lauko treniruokliai. Tai paskata globos skyriaus gyventojams užsiimti  

aktyvesniu sveikatinimu. Vykdant projektą „Įrangos ir inventoriaus įsigijimas fizinio aktyvumo 

skatinimui Alytuje“ tris kartus savaitėje globos skyriuje vyko individualios ir grupinės mankštos 

globos skyriaus gyventojams.  

      

2021 m. I ketvirtį persirgus  gyventojams Covid-19 liga buvo stiprinama, reabilituojama 

fizinė kūno, emocinė, psichinė, dvasinė sveikata. Individualiuose užsiėmimuose buvo atliekama 

pasyvi fizinė mankšta. Gyventojai gėrė gydomuosius kokteilius,  gydomąsias arbatas, buvo 

naudojami masažiniai čiužiniai, masažinės kėdės, taikoma kvapų, šviesos terapija. Vyko daug 

individualių  pokalbių. Klausomasi įvairios muzikos, vyko dailės, kino terapijos, įvairios literatūros 

garsinis skaitymas. Globos skyrius paminėjo  Šv. Valentino dieną, Vasario 16 d., Tarptautinę moters 

dieną , Kovo 11 - osios dieną, užgavėnes. 

2021 m. II ketvirtį  Šv. Velykų  proga buvo padengtas šventinis stalas.  Globos skyriaus 

personalas, medicinos  psichologė bei kunigas Valdas Simanaitis skyrė  didelį dėmesį  globos skyriaus 

gyventojų emociniam, dvasiniam, psichologiniam  stabilumui ir  jos stiprinimui.  Vyko individualių 

rankdarbių paroda, daržovių sodinimas, Tėvo dienos proga  vyko  Lazdijų kultūros namų ansamblio 

„Vakaruška“ koncertas. Vyko projektinė veikla „Būkime sveiki ne tik kūnu bet ir siela“.  

2021 m. III ketvirtį tęsėsi projektinė veikla „Būkime sveiki ne tik kūnu, bet ir siela“. 

Vyko Alytaus kultūros centro folklorinio ansamblio „Žvangucis“, mokytojų ansamblio „Lyra“, 

Žolinių dienos proga Lazdijų kultūros namų ansamblio „Vakaruška“ koncertai. Įvyko susitikimas su 

JAV Ročesterio miesto Cieminių šeima.   



2021 m. IV ketvirtį vyko Tarptautinis žmonių dienos paminėjimas. Gyventojus aplankė 

Alytaus miesto vicemerė Jurgita Šukevičienė su nuoširdžiais linkėjimais ir perdavė JAV Ročesterio 

miesto lietuvių bendruomenės narių dovanojamą kavos aparatą. Gyventojus sveikino seimo narai – 

Robertas Šarknickas, Julius Sabatauskas, bei  Raudono kryžiaus savanoriai. Vyko projektinė veikla 

„Būkime sveiki ne tik kūnu, bet ir siela“. Vyko gyventojų rankdarbių paroda. Artėjant gražiausioms 

metų šventėms, globos skyriaus gyventojus aplankė gyventojus aplankė Alytaus senamiesčio 

mokyklos mokiniai bei vaikai iš Alytaus  vaikų lopšelio darželio ,,Pušynėlis“. Jie seneliams įteikė 

savo pačių rankomis pagamintus Kalėdinius atvirukus.  Vyko Kūčių ir Šv. Kalėdų šventimas kartu su 

kunigu Valdu Simanaičiu.                           

 

                                                     

2021 metais VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro Globos skyriuje 

tęsiamas nuo 2017 m. pradėto projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS 

kokybės sistemą“ diegimas, įgyvendinimas socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistemai iškeltų 

kriterijų, rodiklių, rezultatų už 2018 m. duomenų susisteminimas, aprašymas, suderinimas su įstaigą 

konsultuojančia konsultante, naujų dokumentų rengimas, taisymas koreguotinų, dokumentų 

santraukų parengimas, paraiškos išoriniam auditui atlikti pateikimas.   

EQUASS – tai sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti 

Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimus ir yra vienintelis Europoje 

specializuotas socialinių paslaugų kokybės standartas. EQUASS kokybės principai – plačiausiai 

pripažįstamas Europos kokybės principų komplektas, kuris yra pagrįstas visuotinėmis vertybėmis. 

Visos EQUASS sertifikavimo programos atitinka Europos socialinio sektoriaus kokybės 

reikalavimus ir įstaigos, gavusios sertifikatą, tampa pripažintomis EQUASS sistemos narėmis.  

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro Globos skyriuje teikiamoms 

paslaugoms suteiktas EQUASS Assuarance sertifikatas įpareigoja visus laikytis svarbiausių vertybių 

bei kokybės principų, teikti aukštos kokybės paslaugas, atitinkančias paslaugų gavėjų poreikius, 

lūkesčius, suteikiančias pasitenkinimą. Sertifikatas įgalina siekti nuolatinio tobulinimo, pranašumo, 

konkurencingumo, suteikia atitiktį Socialinių paslaugų kokybės keliamiems reikalavimams Europos 

lygmeniu. 
 

4. PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS SKYRIAUS VEIKLA 

Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje pirminės stacionarinės asmens sveikatos 

priežiūros (ilgalaikio palaikomojo gydymo ir slaugos ir stacionarios paliatyviosios pagalbos) 

paslaugos miesto ir aplinkinių rajonų gyventojams, jei jie yra apdrausti pagal sveikatos draudimo 

įstatymo reikalavimus ir sergantys lėtinėmis ligomis ar esant būklėms, kai yra aiški diagnozė ir 

nereikalingas aktyvus gydymas bei dėl medicininių priežasčių nėra galima medicininė reabilitacija, 

teikiamos planine tvarka. Pirminė stacionarinė palaikomojo gydymo ir slaugos paslauga apima 

gydymo, slaugos, kitas minimalias sveikatos būklės palaikymo paslaugas, teikiamas pacientui, 

siekiant išsaugoti individualų fizinį aktyvumą ir pagal galimybes palaikyti organizmo funkcinį 

pajėgumą. 

Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje teikiamos paslaugos:    

 slauga ir palaikomasis gydymas; 

 onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas;  



 negalinčių apsitarnauti ligonių palaikomasis gydymas;  

 suaugusiųjų paliatyvioji  pagalba; 

Skyrus Alytaus miesto savivaldybei finansavimą 2020 m. sausio mėn.  atidarytas naujas 

slaugos korpusas ir  patvirtintos 67 lovos t. y. 12 lovų daugiau. 

2021 m. palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus paslaugomis pasinaudojo 241 

pacientai t. y. 14 % daugiau lyginant su 2020 m. rodikliais, tačiau 19 % mažiau nei 2019 m. Nors 

2021 m. rodikliai geresni nei 2020 m. tačiau dėl vyraujančios Lietuvoje Covid – 19 pandemijos, 

pacientų aptarnavimas buvo sumažėjęs. Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje slaugomi pacientai 

sergantys tokiomis ligomis kaip: kraujotakos, onkologinėmis, kvėpavimo, virškinimo, nervų 

sistemos, po traumų, endokrininėmis, raumenų sistemos  ir kt. ligomis. Dėl didesnio  2021 m. 

aptarnautų pacientų skaičiaus, pasikeitė lovų funkcionavimo rodiklis, lovos apyvarta bei vidutinė 

gulėjimo trukmė. (6 lentelė). Komercinėmis paslaugomis pasinaudojo 11 pacientų t. y. 28 % mažiau 

nei 2020 m.  

Analizuojant  2021 m., 2020 m., 2019 m. mirtingumo rodiklius, 2021 m. mirtingumas  

yra didesnis nei 2020 m. bei 2019 m. 

 

6 lentelė. 2019 - 2021 m. palyginamieji statistiniai lovų panaudojimo rodikliai. 

Metai Gydytų 

pacientų 

skaičius 

Lovos 

apyvarta 

per 

metus 

Lovos 

funkcionavimo 

rodikliai 

Vidutinė 

gulėjimo 

trukmė 

Mirusių 

Pacientų  skaičius 

Paliatyvioji 

stacionarinė  pagalba 

2019 286 5,9 333,8 56,2 36 11 

2020 212 4,3 261,3 64,1 43 6 

2021 241 4,2 259,5 61 56 5 

 
4 pav. 2019  – 2021 m. lovų panaudojimo rodikliai 

7 lentelė. Gydymo rezultatai 2019 m. - 2021 m. 

Rezultatai 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Išrašyti į namus 244 194 162 

Perkelti į stacionarinę 

įstaigą 

48 52 58 

Mirė 36 43 56 
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5 pav. Gydymo rezultatai 2019  - 2021 m. 

2021 m.  61,4 %  iš 241 hospitalizuotų pacientų sirgo kraujotakos sistemos ligomis,  iš 

kurių,  50 %  sirgo  cerebrovaskulinėmis ligomis. 2021 m. kraujotakos ligomis sergančiųjų buvo 2,4 

% mažiau nei 2020 m.  ir  4,8 % mažiau nei 2019 m., iš jų cerobrovaskulinėmis ligomis sergančiųjų 

buvo 10%  mažiau nei 2020 m. ir 25,8 % mažiau nei 2019 m.   

Nervų sistemos ligomis sergančiųjų sudarė 7,5 %,  tačiau tokių pacientų yra daugiau, 

kadangi ši liga žymima kaip gretutinė liga, t. y. 1,9 % mažiau nei 2020 m. bei  6,1 % mažiau nei 2019 

m. 9,1 %  sudarė  pacientai  gydyti dėl traumų ir apsinuodijimų t. y  0,7%  daugiau  nei 2020 m. bei 

2,8% daugiau nei 2019 m. 12,9 % sudarė pacientai sergantys onkologinėmis ligomis, t.y. 3 % daugiau 

nei 2020 m. bei 0,7% daugiau  nei 2019 m. Kvėpavimo ligomis sergantieji sudarė 2 % pacientų t.y. 

1,6 % daugiau nei 2020 m. ir 1.3 % daugiau nei 2019 m., endokrininėmis ligomis sirgo 1,7 %, 

psichikos ir elgesio sutrikimai sudarė – 1,7% sergančiųjų, virškinimo sistemos bei odos ligos sudarė 

0,8%. 

 

8 lentelė. Suteiktos paslaugos pagal paslaugų profilio kodus 

Paslaugos 

kodas 

Paslaugos pavadinimas Lovadieniai 

2019 m. 

Lovadieniai 

2020 m. 

Lovadieniai 

2021 m. 

114 Slauga ir palaikomasis gydymas 8594 6755 5007 

1979 Negalinčių savęs aptarnauti ligonių 

palaikomasis ilgalaikis gydymas 

9067 9692 11563 

1977 Onkologinių ligonių slauga ir 

palaikomasis gydymas I 

135 47 32 

2972 Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, 

teikiama stacionare 

563 1015 788 

 

Iš 8 lentelės duomenų matome, kad  palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje slaugomi 

ypatingai  sunkios sveikatos būklės pacientai. 

Pagal  2021  m. demografinių duomenų  analizę, 62 % gydomų pacientų amžius viršijo 

65-84 metų ribą (9 lentelė, 6 pav.) 85 metų ir daugiau ribą viršijo 48,9 %, 9,1 % sudarė 15-64 metų 

ribą.  67,6 % sudarė moterys. 

  

9 lentelė. 2019  – 2021 m.  hospitalizuotų pacientų struktūra pagal amžiaus grupes. 

Amžius 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Vyrai Moterys Vyrai Moterys Vyrai Moterys 

15-44 m. 3 - 1 - 1 1 

45-64 m. 17 9 13 6 11 9 

65 -84 m. 58 90 36 75 38 63 

85 ir daugiau 21 88 18 63 28 90 
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6 pav. 2019 – 2021 m.  hospitalizuotų pacientų struktūra pagal amžiaus grupes. 

 

Skyriuje teikiamos gydomojo masažo, kineziterapijos, poliarizuotos šviesos terapijos 

procedūros, medicinos psichologo konsultacijos. Šių procedūrų tikslai, kiek galima labiau integruoti 

pacientus su negalia į nuosavą gyvenamąją aplinką, pagal galimybes grąžinti į darbinę veiklą 

darbingo amžiaus pacientus.  

Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje dirba masažuotoja 0,5 etato krūviu ir 

kineziterapeutas 1 etato krūviu (10 lentelėje pateikiama masažuotojo veikla, 11 lentelėje 

kineziterapeuto veikla). 

 

10 lentelė. Masažuotojo veikla. 

 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Masažuotojo veikla (pacientų skaičius) 412 212 180 

Masažuotojo veikla (atliktų procedūrų 

skaičius) 

4120 2000 1800 

Šviesos terapija (procedūrų skaičius) 2000 800 500 

 

7 pav. Masažuotojo veikla. 

11 lentelė. Kineziterapeuto veikla 

 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

Kineziterapeuto  veikla (atliktų procedūrų skaičius) 420 861 1421 

 

Tyrimai ir konsultacijos. Pacientai guldomi  į palaikomojo gydymo ir slaugos skyrių turi būti ištirti. 

Tyrimai atliekami esant pablogėjimams, gydymo kontrolei. Klinikiniai ir biocheminiai tyrimai 
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atliekami UAB Antėja labaratorijoje  - pagal sutartį.  Dėl gydytojų – specialistų konsultacijų, sudaryta 

sutartis su VšĮ Alytaus apskrities S. Kudirkos ligonine. 2021 m. atlikta 1209 laboratorinių tyrimų. 

 

12 lentelė. Laboratorinių tyrimų skaičius 2019 - 2021 m. 

Laboratorinių tyrimų skaičius per metus 2019 m. 2020 m. 2021 m. 

 827 1145 1209 

 

Medicinos psichologo paslaugos. Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje medicinos 

psichologas pacientus konsultuoja skyriaus gydytojo nukreipimu, pagal poreikį esant indikacijoms, 

paliatyviems, onkologinėmis ligomis sergantiems, esantiems emocinėje krizėje, sergantiems 

depresija ar nerimo sutrikimu pacientams. Psichofizinė būklė koreguojama individualiu 

konsultavimu, palaikomąją terapija, užimtumo terapija, psichokorekcinėmis priemonėmis. 2021 m. 

medicinos psichologas 34 pacientams atliko 353 psichologo seansus ir psichokorekcines priemones. 

2021 m. medicinos psichologo konsultuotų pacientų skaičius itin sumažėjo palyginus su 2019  metais,  

dėl Covid -19 ekstremalios situacijos šalyje. Todėl sumažėjo ir medicinos psichologo pacientams 

suteiktų seansų. Esant dideliam susirgimų skaičiui skyriuje tiek pacientų, tiek darbuotojų tarpe, 

sumažėjo ir papildomų paslaugų teikimas, kuris nebuvo tiesiogiai susijęs su medikamentiniu gydymu.  

 

13 lentelė. 2021 metų atlikti Medicinos psichologo seansai ir taikytos psichokorekcinės priemonės 

 Paslaugų skaičius 

Pacientų/ skaičius 34 

Psichologo seansai: Individualios Konsultacijos, individualūs 

palaikomieji  pokalbiai 
314 

Psichodiagnostika:  

Psichoemocinės būsenos įvertinimas pagal stebėjimo skalę 154 

Psichikos būsenos įvertinimas skale (HAD) 14 

Protinės būklės mini tyrimas MMSE 14 

Skausmo vertinimas pagal  skalę  VAS 15 

Psichologo taikytos psichokorekcinės priemonės: 93 

Relaksacijos seansai (meditacija, vizualizacija) 21 

Muzikos terapija  40 

Šviesos terapija  14 

Biblioterapija  18 

Viso paslaugų 407 

 

 

 
 8 pav. 2019 – 2021 metų medicinos psichologo paslaugų teikimo palyginamieji rodikliai 

 

 Socialinės paslaugos. Socialinė darbuotoja skyriuje dirba 1 etato darbo krūviu. Per 

metus suteiktos socialinės paslaugos 128 palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus pacientams. 
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Bendrai tai sudarė 1110 socialinių paslaugų. 21 pacientui atliktas asmens socialinių poreikių 

vertinimas. Teikiant socialines paslaugas bendradarbiauta su ligonių artimaisiais, slaugos personalu, 

kitomis įstaigomis: su seniūnijomis, sveikatos priežiūros, globos socialinės rūpybos, teisėsaugos,  

NDNT, VSDFV Kauno skyriumi ir kitomis.  

 Paslaugų rūšys:  

 Informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas, atstovavimas;  

 Ligonių pervežimo, apipirkimo, lydėjimo į kitas įstaigas.  

 Dokumentų tvarkymas įvairiais klausimais: nukreipimas į NDNT, pensijų užsakymas ir 

priėmimas,  kompensacijos, pažymėjimų padarymas, asmens dokumentų padarymas (pasas, asmens 

tapatybės kortelė), globos / rūpos nustatymas; artimųjų paiešką ir pan.;  

 Kitų paslaugų teikimas.  

Viena iš svarbiausių skyriaus darbo vertinimo sričių yra nepageidaujami įvykiai, neatitiktys. 

Nepageidaujamų įvykių neužregistruota. Pagrįstų skundų dėl gydymų ar teikiamų slaugos paslaugų 

gauta nebuvo. Įvertinus  pacientų apklausas, darytina išvada, kad teikiamos paslaugos yra vertinamos 

pakankamai gerai.  
 

 

5. FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS SKYRIUS 

 

 Fizinės medicinos reabilitacijos skyriaus, ambulatorinės reabilitacijos paslaugų gavėjai 

- Lietuvos miestų ir rajonų gyventojai, finansuojami PSDF lėšomis, pagal LR sveikatos apsaugos 

ministerijos patvirtintas indikacijas ir įkainius. Ambulatorinės reabilitacijos II paslaugos suaugusiems 

ir vaikams tiekiamos pagal šiuos ligų profilius: 

 Nervų sistemos ligos;     

 Judamojo – atramos aparato pažeidimai; 

 Psichikos ir elgesio sutrikimai; 

 Vaikų nervų sistemos ligos; 

 Vaikų judamojo – atramos aparato pažeidimai; 

 Vaikų endokrininės ligos. 

 Gydymo priemonės naudojamos kompleksiškai, reabilitacija atliekama neizoliuojant 

ligonio nuo artimųjų, kolektyvo. Taikomi natūralių veiksnių gydymo metodai: vanduo, šviesa, 

purvas. Gydymo poveikis nuskausminantis, slopina uždegimą, skatina regeneraciją, mažina spazmus, 

veikia kraujagyslių sistemą, didina fizinę ligonių toleranciją. Taip pat taikoma: kineziterapija 

sausumoje ir vandenyje, povandeninio masažo procedūros, terpentino ir perlinė vonios, šarko, 

cirkuliacinio dušo procedūros, gydymas šalčiu (krioterapija), raumenų elektrostimuliacija ir kt. 

Ambulatorinis gydymas suaugusiems trunka 14 darbo dienų, o vaikams 16 darbo dienų. 

 2021 metais 106 darbingo amžiaus asmenys savo lėšomis pasinaudojo reabilitacijos 

paslaugomis. Tiek pat asmenų paslaugas gavo ir 2020 metais. 

         Stebimas kasmet privačiai besigydančių asmenų skaičius. 2021 metais pacientų 

skaičius išliko lygiai toks pat lyginant su 2020 metais. Tokį žmonių skaičių lėmė Covid-19 pandemija 

ir karantinas. 

        Ambulatorinės reabilitacijos paslaugomis 2021 m.  pasinaudojo 265 asmenys. Lyginant 

su 2020 metais tai 22,12% daugiau. 2021 m. 32 vaikams buvo suteiktos ambulatorinės reabilitacijos 

paslaugos. Lyginant su 2020 m. tai 28% daugiau. 

   

  



    

14 lentelė. Ambulatorinės reabilitacijos suteiktų paslaugų  ir procedūrų dinamika 

Paslaugų dinamika 2019m. 2020 m. 2021m.  

Suaugusių 

sk. 

Vaikų sk. Suaugusių 

sk. 

Vaikų sk. Suaugusių 

sk. 

Vaikų 

sk. 

TLK gydytų pacientų 

skaičius 

227 32 217 25 265 32 

TLK apsilankymų skaičius 

per metus 

3178 512 3038 400 3710 512 

Mokamų paslaugų gavėjų 

skaičius 

128  106  106  

Bendras paslaugų gavėjų 

skaičius 

387 348 403 

Vidutinis gavėjų skaičius per 

mėnesį 

32,25 29 33,5 

Atliktos procedūros 

Fizioterapijos procedūros 

(Bemer, Crio, RES, TENS, 

UAD, ultragarsas ir kt.) 

4

4992 

7

528 

4

4522 

5

412 

5

7012 

5

615 

Kineziterapija (salėje ir 

vandenyje) 

3

3178 

5

512 

3

3038 

5

400 

5

5494 

5

512 

Masažas 2

2541 

4

256 

2

2387 

2

200 

3

3297 

2

256 

Hidroterapija ( baseinas, 

terpentino, perlinėsvonios, 

šarko, cirkuliarinis dušas) 

4

4772 

1

736 

4

4994 

7

625 

2

6208 

7

736 

Balneoterapija (purvas) 

 

2

1362 

9

72 

1

1736 

7

56 

2

3250 

7

72 

 

Viso: 1

16845 

3

2104 

1

16677 

2

1693 

2

25261 

2

2191 

 

 

 
 9 pav. Reabilitacijos procedūrų gavėjų skaičius 2019 – 2021 m.  

 

Medicinos psichologo paslaugos. Medicininės reabilitacijos ir sporto skyriuje 

konsultuojami bei psichoterapinėmis priemonėmis gydomi pacientai, atvykę su teritorinės ligonių 

kasų siuntimais ambulatoriniam reabilitaciniam gydymui. Pagal poreikį ir indikacijas atsižvelgiant į 

santykinai trumpą gydymosi reabilitacijos skyriuje laiką, psichoterapinės priemonės daugeliu atvejų 

taikomos simptomatiškai, nesiekiant struktūrinių paciento asmenybės pokyčių, kurie leistų pašalinti 



pačias sutrikimų priežastis. Psichoemocinė būklė koreguojama individualiu konsultavimu. Jei 

pacientui reikalinga ilgalaikė psichologinė pagalba jis siunčiamas į kitas įstaigas.  

 

  15 lentelė. Medicinos psichologo seansai ir taikytos psichokorekcinės priemonės 

Psichologo veikla Viso suteikta paslaugų 

Pacientų skaičius 297 

Iš jų:  Vaikai 32 

Psichologo seansai 758 

Iš jų:  

Individualios Konsultacijos 758 

Iš jų:  Vaikai 78 

Psichoemocinės  būsenos įvertinimas stebėjimo skale 290 

Iš jų: Vaikai 30 

Psichoemocinės būsenos įvertinimas skale HAD 10 

Iš jų:  vaikai 3 

Psichoedukacija 380 

Individualūs psichoterapijos seansai 101 

Taikytos psichokorekcijos priemonės: 

Relaksacijos ir savireguliacijos metodų taikymas (autogeninė 

treniruotė, progresuojanti raumenų relakascija) 

17 

Valdomos vaizduotės vizualizacija 25 

Muzikos terapija 23 

Spalvų terapija 20 

Šviesos terapija (Bioptron) 10 

Biblioterapija 5 

VISO paslaugų 859 

 

16 lentelė. Palyginamoji 2019 -2021 metų suteiktų paslaugų lentelė 

Skyrius  Asmenų skaičius Konsultacijų 

skaičius 

Psichokorekcijos 

priemonių 

skaičius 

Viso suteikta 

paslaugų  

 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

Medicinos 

psichologo 

veikla 

259 242 297 776 560 758 100 90 101 876 580 859 

Iš jų 

vaikai: 

32 25 32 128 68 78 - - - 128 68 78 

 

Pagal grafikus sportuoja ir baseino paslaugomis naudojasi tie kas sudarę sutartis, tačiau 

į baseiną nuolatos ateina miesto gyventojai. Mažoji sporto salė, dėl labai prastos buvusios būklės 

buvo labai prastai užkrauta, tačiau po atnaujinimo situacija pasikeis. 

2021 m. sveikatinimo ir sporto paslaugų suteikta 10434 klientams. Kiekvienais metais 

sporto sezoną sudaro 9 mėn. (sausio mėn. – gegužės mėn.  ir rugsėjo mėn.- gruodžio mėn.). 2021 m. 

sporto sezonas, dėl paskelbto karantino, truko 4 mėn. ( rugsėjo mėn.- gruodžio mėn.)  

 Lyginant su 2020 m. tai 7,2 proc. didesni rodikliai. Sporto salės užimtumą sudarė ir 

nemokamai jau daugybę metų besitreniruojanti  organizacija  Neįgaliųjų klubas „ Alytupis“ ( 60 val. 

per mėnesį). Jie sportuoja darbo dienomis 10 - 13 val. 

Šios organizacijos bendras apsilankymo valandų  skaičius sporto salėse  sezono metu 

sudarė apie 200 val.  

2021 m. vykdant projektą „Sportuoti gali visi“ nuo spalio mėn. didžiojoje ir mažojoje 

sporto salėje tris kartus savaitėje kartu su neįgaliųjų klubu „ Alytupis“ įvarias fizines veiklas (Boccia 

žaidimai, mankštos su kamuoliais, lazdomis)  vykdė Alytaus Dzūkijos mokyklos neįgalieji vaikai.  

 Tos pačios organizacijos, kurios įstaigoje sportuoja dešimtmetį, prasidėjus sporto 

sezonui grįžta sportuoti į centrą vėl. 2021 m. spalio mėn. pradėjo veikti pilnai suremontuota mažoji 



sporto salė. Prasidėjus sezonui centras jautė žmonių susidomėjimą ir norą lankytis sporto komplekse. 

Manoma, kad tai įtakojo gera paslaugų kokybė, tinkama aplinka, suremontuotos vyrų ir moterų 

rūbinės, atnaujintos dušų patalpos,  palankus centro darbo laikas.  

 2020 m. ( per 5 sezono mėnesius) Alytaus miesto gyventojai įsigijo 94 baseino 

abonementus, 2021 m. (per keturis sezono mėnesius)  99 abonementus.  

 

17 lentelė. 2019 – 2021 m. sporto ir sveikatos stiprinimo paslaugų  apimtis ir dinamika 

 2019 m. 
 (1-6 mėn., 9-12 mėn.) 

2020 m.  
( 1-3 mėn., 10-11 mėn.) 

2021 m. 
(9 -12 mėn.) 

Nuolat sportuojančių 

organizacijų skaičius 

13 17 20 

Bendras paslaugų 

gavėjų skaičius 

15185 9732 10434 

 

 
  10 pav. 2019 – 2021 m. Sporto salių paslaugomis pasinaudojusių organizacijų skaičius 

 

 
 

11 pav. Bendras paslaugų gavėju skaičius. 

 

Kaip matome iš pateiktos 17 lentelės, 10-11  pav. 2021 m. palyginus su 2020 m. 

paslaugas gaunančių asmenų skaičiaus rodikliai padidėjo 1,9 proc. 
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18 lentelė. Palaikomojo gydymo ir slaugos, reabilitacijos ir sporto paslaugų rodikliai. 

Eil. 

Nr. 
Rodikliai 

Rodiklių pokyčiai metais 

2019 m. 2020m. 2021 m. 

1. Palaikomojo gydymo ir slaugos  paslaugų 

apimtis ir jos dinamika (pacientų skaičius) 

funkcionavimo rodikliai: 

   

1.1. - gydytų pacientų skaičius 286 212 241 

1.2. - lovų skaičius 55 67 67 

1.3. - viso lovadienių skaičius  (bendras) 18359 17509 17390 

1.4. - paliatyvios  pagalbos gavėjų skaičius  11 6 5 

1.5. - paliatyvios pagalbos lovadienių skaičius 563 1015 788 

2. Ambulatorinių reabilitacijos paslaugų apimtis ir 

dinamika: 

   

2.1. - apsilankymų skaičius 3690 3438 4222 

2.2. - bendras paslaugų gavėjų skaičius 259 242 297 

2.3. Ambulatorinių suaugusių  reabilitacijos paslaugų 

apimtis ir dinamika: 

   

2.3.1. - TLK gydytų suaugusių pacientų skaičius 227 217 265 

2.3.2. - mokamų paslaugų pacientų skaičius 128 106 116 

2.4. Vidutinis apsilankymų skaičius per mėnesį 264,8 253,2 266,8 

2.5 Ambulatorinių vaikų reabilitacijos paslaugų 

apimtis ir dinamika: 

   

2.5.1. TLK vaikų apsilankymų skaičius per mėnesį  42,67 33,3 42,67 

2.5.2 -  apsilankymų skaičius  512 400 512 

2.5.3. - TLK gydytų pacientų skaičius 32 25 32 

3. Sporto paslaugų apimtis ir dinamika    

3.1. - organizacijų  skaičius 17 17 20 

3.2. - bendras paslaugų gavėjų skaičius 15185 9732 10434 

 

Apibendrinant medicininių ir sporto paslaugų veiklos rodiklius matome, kad  2021 m. 

palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje suteikta mažiau paslaugų nei 2020 m. 2021 m. paliatyvios 

pagalbos paslaugomis pasinaudojo 5 asmenys, t. y. 1 asmeniu mažiaus nei 2020 m.   

Ambulatorinės reabilitacijos TLK gydytų suaugusių pacientų skaičius padidėjo 22,73 

proc. lyginant su 2020 m. Vaikų gavusių ambulatorinę reabilitaciją skaičius taip pat padidėjo 28  proc. 

lyginant su 2020 m. Renkantis Ambulatorinę reabilitaciją II, pacientas gali rinktis gydymo įstaigą 

visoje Lietuvoje. Manome, kad padidėjusį pacientų skaičių įtakojo profesionaliai atliekamos 

procedūros, jų įvairovė,  komerciniams pacientams prieinamos kainos, jauni, atkakliai teigiamo darbo 

rezultato siekiantys įstaigoje dirbantys specialistai. 
 

 

6. VYKDOMI PROJEKTAI 

 

 Vyresnio amžiaus žmonės yra pažeidžiami, kadangi patiria daug emocinių krizių: 

našlystė, nauji sveikatos sutrikimai dėl biologinių kūno pokyčių. Dėl COVID-19 pandemijos pasaulis 

susidūrė ne tik su išskirtiniais sveikatos ar ekonomikos, bet ir su psichologiniais iššūkiais.  Ši 

pandemija neaplenkė ir Globos skyriaus gyventojų ir slaugos ir palaikomojo gydymo pacientų. 

Koronaviruso krizė visiems pažėrė daug stresą keliančių veiksnių. Atsirado  nuolatinė baimę 

užsikrėsti virusu, neužtikrintumas dėl ateities, kontaktų su kitais žmonėmis ribojimą, artimųjų 

netektis. Nors sudėtingu metu visi šie jausmai yra natūralūs, manoma, kad kai kuriems asmenims 

susidūrimas su viruso keliamais iššūkiais galėjo tapti rimtų psichologinių problemų priežastimi.  



2021 m. Globos skyriuje buvo vykdomas  Alytaus miesto savivaldybės finansuojamas projektas  

 „ Būkime sveiki ne tik kūnu, bet ir siela“. Projekto finansavimas  8447 Eur. Projektas skirtas Globos 

skyriaus gyventojams, kuriems reikalinga gerinti psihologinę ir emocinę būklę. Tai ypač aktualu 

pasyviems žmonėms, kurie  dėl prastos sveikatos būklės didžiąją laiko dalį praleidžia gulėdami. Ko 

pasekoje atsiranda emocinis stresas ar net depresija. Dėl nervų sistemos pakitimų išsivysto smegenų 

ligos, regėjimo sutrikimai, kurtumas, sąnarių ligos, širdies veiklos sutrikimai ir padidėjęs 

kraujospūdis, kraujagyslių ligos bei medžiagų apykaitos sutrikimai. Dėl tos priežasties negalavimai 

senyvame amžiuje yra labai įvairūs. Nemažai pagyvenusių žmonių turi psichikos sutrikimus, miego 

sutrimus, depresija ir tokiems žmonėms globos namuose reikalinga ypatinga slauga. 

     

 

Dar vienas įgyvendintas projektas „Įrangos ir inventoriaus įsigijimas fizinio aktyvumo 

skatinimui Alytuje“. Projekto vertė 45507,52 Eur, iš kurių 40956,77 Eur. fondo lėšos ir 4550,75 Eur. 

nuosavos lėšos. Įgyvendinant projektą, buvo pastatyta 11 lauko treniruoklių su danga, kurių dalis yra 

pritaikyta žmonėms turintiems neįgalumą. Įsigyta įvairios baseino priemonės: gimnastikos sienelės, 

stuburo tempimo gervės, plaukimo rankovės, liemenės, lentos, svareliai, lazdos, žiedai ir kt. 

priemonės mankštoms vandenyje. Priemonės mankštoms salėje: stepai, lazdos, svareliai, kilimėliai, 

kamuoliai. Nuo 2021 m. liepos mėn. centro teritorijoje, gryname ore, buvo vykdomos nemokamos 

mankštos Alytaus mieto gyventojams. Nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. fizinio aktyvumo renginiai  vyko 

didžiojoje sporto salėje ir baseine. Mankštas vedė įstaigoje dirbančios kineziterapeutės. Nuo 2021 m. 

spalio 1 d. vykdant projektą   „Įrangos ir inventoriaus įsigijimas fizinio aktyvumo skatinimui Alytuje“ 

baseine buvo mokami plaukti Alytaus miesto vaikai. 

 
  

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centre įgyvendintas Sporto rėmimo fondo 

finansuojamas projektas „Sportuoti gali visi“, kurio vertė - 158 241,25 Eur. Projekto tikslas - skatinti 

neįgaliųjų sporto plėtrą, modernizuojant ir pritaikant esamą sporto bazės infrastruktūrą. 



 Projekto partneris - Alytaus apskrities neįgaliųjų sveikatingumo ir sporto klubas „Alytupis“. Sporto 

bazės remonto darbus atliko UAB „Eganta“. Įgyvendinus projektą buvo atnaujintos mažosios sporto 

salės sienos, lubos, grindys, apšvietimas, pakeistos krepšinių konstrukcijos su lankais ir įsigytas 

šaudymo iš lanko stovas su taikiniu, pritaikytas įvažiavimas su neįgaliojo vežimėliu. Suremontuotos 

dvi persirengimo rūbinės, kurios pritaikytos žmonėms su negalia,  viena įrengta nauja. 

 

 

7. MEDICINOS AUDITORIAUS VEIKLA 
  

 Pagrindinis vidaus medicininio audito tikslas vertinti teikiamų paslaugų kokybę, 

užtikrinti kokybės vadybos efektyvumą ir nuolatinį jos tobulinimą. Kokybės auditas įtvirtina 

sveikatos priežiūros paslaugų priimtinumą ir tinkamumą.  

 Įstaigoje teikiamos kokybiškos ilgalaikės  ir trumpalaikės globos, palaikomojo gydymo 

ir slaugos bei medicininės reabilitacijos ir sporto paslaugos. Auditorius pagal pavestas funkcijas 

užtikrina dėmesingą pacientų pasitenkinimo gautomis paslaugomis analizę, medicininės 

dokumentacijos pildymą, neatitikčių ir nepageidaujamų įvykių valdymą, sveikatos priežiūros 

paslaugų kokybės rodiklių stebėseną, personalo kvalifikacijos kėlimą, atitinkantį asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo reikalavimus.  

 

 Įstaigoje parengtos visos būtinos, su vidaus medicininio audito veikla, ir įstaigos vidaus 

tvarką reglamentuojančios kokybės vadybos sistemos procedūros, kurios kiekvienais metais yra 

papildomos.   

 2021 metais analizuotas ir užpildytas geros higienos praktikos klausimynas. Parengta 

pranešėjų vidiniais kanalais tvarka. Paruošta darbuotojų adaptacijos programa. Parengta VšĮ Alytaus 

reabilitacijos ir sporto centro Medicininės reabilitacijos ir sporto skyriaus  klientų apklausos anketa 

ir atlikta analizė.  

 Atlikti auditai. Infekcijų kontrolės procedūrų vadovo tvarkų patikrinimas Slaugos, 

Globos ir Medicininės reabilitacijos skyriuose. Infekcijų kontrolės procedūrų vadovo dokumentacijos 

patikrinimas visuose VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro  skyriuose. Auditas dėl 

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

laikymosi Slaugos ir Globos skyriuose. Auditų metu buvo tikrinama įstaigos skyrių veiklą 

reglamentuojantys dokumentai, pravesti pokalbiai su darbuotojais, stebimas slaugytojų darbas jų 

darbo vietoje, įvertintos patalpos pagal tai, kaip numato teisės aktai.  

 Įstaigoje yra direktoriaus įsakymų patvirtintos tvarkos, kurios apibrėžia pacientų teises 

ir pareigas, užtikrina pacientų saugą: informacijos apie pacientą teikimo kitiems asmenims ir 

institucijoms tvarka, pacientui padarytos žalos atvejų procedūra, gyventojų, kitų suinteresuotų 

asmenų prašymų, pareiškimų (skundų bei pranešimų) pateikimo ir nagrinėjimo tvarka, būtinosios 

medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarka, privalomų registruoti nepageidaujamų įvykių 

registravimo tvarkos aprašas, vidaus tvarkos taisyklės gyventojams, pacientų prisirašymo, siuntimo į 

kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarka, hospitalinių infekcijų kontrolės ir prevencijos 

procedūra, standartinių infekcijų kontrolės procedūrų vadovas. Tvarkos aprašytos išsamiai, kurių 



laikantis užtikrinama įstaigoje gyvenančių ir besigydančių asmenų teisės ir pareigos bei jų saugumas. 

Su tvarkomis raštu susipažinęs sveikatos priežiūros personalas. 

 Vidaus tvarkos taisyklės gyventojams yra kiekvieno skyriaus stende arba padėta poilsio 

zonoje, kad gyventojai ar jų artimieji turėtų prieinamumą ir galėtų susipažinti. Gyventojai su vidaus 

tvarkos taisyklėmis supažindinti priėmimo metu, apie tai patvirtinta sveikatos priežiūros paslaugų 

valios pareiškime (toliau valios pareiškimas) pasirašytinai. 

 Per 2021 metus neužfiksuotas nė vienas draudiminis įvykis dėl darbuotojų kaltės. 

 Per 2021 metus nėra nė vieno įregistruoto įvykio į Privalomų registruoti 

nepageidaujamų įvykių registre. Profesinės darbuotojų ekspozicijos krauju incidentų registravimo 

žurnale nėra užfiksuota nė vieno incidento.  

  2021 metais atlikta VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos it sporto centro lankytojų 

apklausa, dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriuje. 

Nenustatytas nei vienas atvejis, dėl Korupcijos pasireiškimo įstaigoje. Paruošta „Korupcijos 

prevencijos programa 2020 -2023 m.“, kuri yra parengta vadovaujantis LR sveikatos apsaugos 

ministro 2009 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. V-942 „Dėl korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 

programos patvirtinimo“. Tikslinta atsižvelgiant į LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymą ”Dėl 

šakinės korupcijos prevencijos sveikatos sistemoje 2014-2016 m. programos patvirtinimo, 2013 m. 

gruodžio 31 d. Nr. V-1262. Programos paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą 

korupcijos kontrolės ir prevencijos sistemą, šalinti prielaidas PSDF lėšų neteisėtam, nepagrįstam 

panaudojimui bei korupcijai įstaigoje atsirasti. Kontroliuoti ir siekti, kad visos lėšos, skiriamos 

sveikatos apsaugai, būtų panaudojamos kokybiškoms sveikatos priežiūros paslaugoms, pacientų 

teisėms užtikrinti.  

 Įstaigoje yra Korupcijos prevencijos 2020 – 2023 m. programos įgyvendinimo 

priemonių planas. Antikorupcinės prevencijos  programa - planas  ir ataskaita yra skelbiami įstaigos 

internetiniame tinklalapyje www.amrc.lt. Įstaigos interneto svetainės puslapyje skelbiami 

elektroninio pašto adresai, telefono numeriai, kuriais asmenys galėtų  pranešti apie darbuotojų 

galimus pažeidimus, susijusius su  veikla ar susidūręs su  korupcinio pobūdžio veika. Stendas 

„Korupcijos prevencija“ yra Reabilitacijos skyriaus skelbimų lentoje I aukšte  ir Slaugos skyriaus 

skelbimų lentoje II a. Video klipas antikorupcine tematika yra   internetinėje  svetainėje. 

 Korupcinio pobūdžio veikų 2021 m. įstaigoje nekonstatuota 

 Vykdomas darbuotojų mokymas, jie dalyvauja seminaruose, paskaitose ar kituose 

antikorupcinio švietimo renginiuose.  

 Vertinant įstaigos veiklą retrospektyviai galima stebėti žymų veiklos tobulėjimą, 

paslaugų gerėjimą kokybės prasme, kuriems įtakos turi suburta stipri specialistų komanda.  

 Įstaigos personalas turi tinkamą išsilavinimą, licencijas, pažymėjimus ir kitas 

kvalifikacijas, reikalingas veiklai pagal kompetenciją vykdyti. Tinkamai darbuotojų kvalifikacijai ir 

reikiamų įgūdžių savo funkcijoms atlikti, pareigoms įgyvendinti ir atsakomybei už vidaus kontrolę 

suprasti.  

 2021 m. balandžio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-148  

„Dėl skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo Alytaus miesto savivaldybės 

viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms“, VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto 

centrui suteiktas skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas. 

  

 

8. KORUPCIJOS PREVENCIJA 

 

Korupcijos prevencijos tikslas – didinti skaidrumą ir šalinti  korupcijos prielaidas.  

  Siekiama rezultatų : 

 1. mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę; 

 2. padidinti nepakantumą korupcijai; 

 3. pagerinti korupcijos prevencijos organizavimą ir darbuotojų mokymą ir švietimą; 

 4. didinti visuomenės pasitikėjimą, gerinant prieinamumą ir paslaugų kokybę. 

 Siekiant mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę, didinant nepakantumą 

korupcijai, tobulinant korupcijos prevencijos organizavimą, bei didinant visuomenės pasitikėjimą, 

parengtas ir patvirtintas 2020 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-43 (1.3) Korupcijos prevencijos 2020 -



2023 m. programos įgyvendinimo priemonių planas. Korupcijos prevencijos  programa - planas  ir 

ataskaita yra skelbiami įstaigos internetiniame tinklalapyje www.amrc.lt.  

 Yra paskirti 2019 m. lapkričio 19 d. direktoriaus įsakymu Nr. PV-64 atsakingi asmenys 

už korupcijos prevenciją. 

 Siekiant nustatyti veiksnius, galinčius sudaryti galimybes atsirasti korupcijai mokamų 

paslaugų srityje, įstaigoje buvo atliktas korupcijos tikimybės nustatymas. Išanalizavus įstaigos veiklą 

veikiančius individualius vidinius ir išorinius veiksnius, korupcijos pasireiškimo tikimybės mokamų 

paslaugų srityje įstaigoje nenustatyta.  

 Yra patvirtintas direktoriaus 2017 m. kovo 21 d. įsakymu 2017 m. kovo 21 d. įsakymu 

Nr. PV-25/A patvirtintas elgesio kodeksas, darbuotojai susipažinę pasirašytinai. 

 Įvykdyta Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimas „ Dėl privačių interesų 

deklaracijų pildymo, tikslinimo ir pateikimo taisyklių bei privačių interesų deklaracijos formos 

„ID001 patvirtinimo“ užpildymo kontrolė. 

 Viešieji pirkimai, kuriems naudojamos valstybės biudžeto lėšos, tarp jų ir PSDF 

biudžeto lėšos, priskiriami prie sričių, kuriose yra didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė. Todėl 

analizuojant veiklą ir buvo vertinta viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo sritis. Sritis parinkta iš 

įstaigoje patvirtintų bendrųjų ir specialiųjų sričių sąrašo. 

 Medicininių priemonių (ne tik brangių prietaisų) įsigijimo poreikio pagrindžiamas, kad 

finansinės lėšos išleidžiamos racionaliai, neleidžiant aplinkybėms korupcijos rizikai atsirasti.  

 Įstaigos viešojo pirkimo techninių specifikacijų sudarymo procedūrose nedalyvauja asmenys, kurių 

nešališkumas ir objektyvumas abejotinas.  Nėra  prekių ir paslaugų įsigyjama  iš įmonių, kurioms 

vadovauja jų artimieji. Įsigyjamų prekių, paslaugų konkursai skelbiami Centinėje viešųjų pirkimų 

informacinėje sistemoje CVP IS, Valstybės žiniose ir įstaigos internetinėje svetainėje.  

 Viešuosius pirkimus organizuoja 2020 m. birželio 04 d. VšĮ Alytaus medicininės 

reabilitacijos ir sporto centro direktoriaus įsakymu PV- 67 (1.3) patvirtinta Viešųjų pirkimų komisija.  

Komisijos nariai pildo nešališkumo deklaracijas ir konfidencialumo pasižadėjimus. Viešieji pirkimai 

vykdomi, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.  

Įstaigos interneto svetainės puslapyje skelbiami elektroninio pašto adresai, telefono 

numeriai, kuriais asmenys galėtų  pranešti apie darbuotojų galimus pažeidimus, susijusius su  veikla 

ar susidūręs su  korupcinio pobūdžio veika.   

 Stendas „Korupcijos prevencija“ yra fizinės medicinos ir  reabilitacijos skyriaus 

skelbimų lentoje I aukšte  ir palaikomojo gydymo ir slaugos  skyriaus skelbimų lentoje II a. video 

klipas antikorupcine tematika yra   internetinėje  svetainėje. 

 Korupcinio pobūdžio veikų 2021 m. įstaigoje nekonstatuota. Vykdant anonimines 

apklausas, dėl korupcijos apraiškų įstaigoje, skundų nebuvo. 

  

 

9. VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIŲ 2021 METŲ PASIEKTOS 

REIKŠMĖS 

 

 Parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021-08-30 

įsakymu Nr.V-1964 “Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, 

teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2021 metų 

siektinų reikšmių patvirtinimo”. 

 

19 lentelė. 2021 m. VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centro veiklos užduočių 

įvykdymas. 

Eil. 

Nr. 
Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai 

Siektina reikšmė Pasiektos reikšmės 

I Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai: 

1. 

Įstaigos praėjusių metų veiklos 

rezultatų ataskaitoje nurodytas 

pajamų ir sąnaudų skirtumas 

(grynasis perviršis ar deficitas) 

Būti nenuostolingai +75 938,19  



2. 
Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui 

dalis 

Valstybės institucijoms skyrus 

papildomų PSDF biudžeto lėšų 

asmens sveikatos priežiūros 

paslaugoms apmokėti ir 

rekomendavus jas nukreipti 

sveikatos priežiūros specialistų 

darbo užmokesčiui didinti, ne 

mažiau kaip 80 proc. nurodytų 

lėšų panaudojamos darbo 

užmokesčiui didinti 

            82,3 

3. 
Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms 

dalis   

Įstaigos sąnaudų valdymo 

išlaidoms dalis ne daugiau kaip 

7,0 proc. 

7 proc. 

4. 
Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis 

nuo metinio įstaigos biudžeto 

Įsipareigojimų koeficientas ne 

didesnis kaip 0,10 
0,1 

5. 

Papildomų finansavimo šaltinių 

pritraukimas 

ASPĮ per pastaruosius 3 m. yra 

pasirašiusi bent vieną sutartį dėl 

dalyvavimo projekte, iš kurio 

gauna papaildomą finansavimą 

1.Sportuoti gali visi 

(projekto Nr.SP 

2020-1-25) 

2. Įrangos ir 

inventoriaus 

įsigijimas fizinio 

aktyvumo skatinimui 

Alytuje ( Nr. SRF-

SIĮ-2020-1-0068) 

 

II Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai: 

1. 

Pacientų pasitenkinimo įstaigos 

teikiamomis asmens sveikatos 

priežiūros paslaugomis lygis, tai yra 

pacientų teigiamai įvertintų įstaigoje 

suteiktų paslaugų skaičiaus dalis nuo 

visų per metus įstaigoje suteiktų 

asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

skaičiaus pagal sveikatos apsaugos 

ministro nustatytas paslaugų grupes 

Pacientų pasitenkinimo ASPĮ 

teikiamomis asmens sveikatos 

priežiūros paslaugomis lygis ne 

mažiau kaip 0,8 balo 

0,98 

2. 

Įstaigoje gautų pacientų skundų dėl 

įstaigoje suteiktų asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų skaičius per metus 

ir pagrįstų skundų dalis 

Nenustatoma  

3. 

Įstaigoje gautų pagrįstų skundų dalis 

nuo visų įstaigoje suteiktų asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų 

skaičiaus per metus pagal sveikatos 

apsaugos ministro nustatytas paslaugų 

grupes 

Nenustatoma  

4. 

Įstaigoje taikomos kovos su korupcija 

priemonės, numatytos sveikatos 

apsaugos ministro tvirtinamoje 

Sveikatos priežiūros srities korupcijos 

prevencijos programoje 

Asmens sveikatos priežiūros 

įstaiga įtraukta į Skaidrių 

asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų sąrašą 

2021 m. balandžio 29 

d. Nr.T-148 Alytaus 

miesto savivaldybės 

tarybos sprendimu 

“Dėl skadrios asmens 

sveikatos priežiūros 

įstaigos vardo 

suteikimo Alytaus 

miesto savivaldybės 

viešosioms asmens 

sveikatos priežiūros 



įstaigoms”  įstaigai 

suteiktas skaidrios 

asmens sveikatos 

priežiūros įstaigos 

vardas 

5. 

Informacinių technologijų diegimo ir 

plėtros lygis (pacientų elektroninės 

registracijos sistema, įstaigos interneto 

svetainės išsamumas, darbuotojų 

darbo krūvio apskaita, įstaigos 

dalyvavimo elektroninėje sveikatos 

sistemoje mastas)  

Netaikoma 

 

 

6. 

Įstaigoje suteiktų asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų skaičius per 

ketvirtį ir per metus pagal sveikatos 

apsaugos ministro nustatytas paslaugų 

grupes 

Nenustatoma  

7. 

Vidutinis laikas nuo paciento 

kreipimosi į įstaigą dėl asmens 

sveikatos priežiūros paslaugos 

suteikimo momento iki paskirto 

paslaugos gavimo laiko pagal sveikatos 

apsaugos ministro nustatytas paslaugų 

grupes 

Nenustatoma  

8. 

Įstaigoje dirbančių darbuotojų ir etatų 

skaičius ir įstaigoje suteiktų asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų skaičius 

per metus 

Nenustatoma  

9. 

Vidutinė hospitalizuotų pacientų 

gydymo trukmė įstaigoje pagal 

sveikatos apsaugos ministro nustatytas 

paslaugų grupes  

-  

10. 

Lovos užimtumo rodiklis įstaigoje 

pagal sveikatos apsaugos ministro 

nustatytas paslaugų grupes (taikoma 

tik antrinio ir tretinio lygio asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas 

teikiančioms įstaigoms) 

-  

11. 

Įstaigoje iš PSDF lėšų apmokėtų 

brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių 

stebėsena atliekama, skaičius, 

medicinos priemonių, kuriomis atlikti 

brangieji tyrimai ir procedūros, 

panaudojimo efektyvumas  

- - 

 - 

III Papildomi veiklos rezultatų vertinimo rodikliai: 

1. Kritinis  likvidumo rodiklis Ne mažiau kaip 0,8 2,16 

2. Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius Ne mažiau kaip 1 1 

 

 

 

 

Direktorė                        Irma Maskeliūnienė 


