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Viešoji įstaiga Jūrininkų sveikatos priežiūros centras yra juridinis asmuo, turintis ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą,
savo antspaudą, sąskaitas bankuose. Įstaigos steigėjas – Klaipėdos miesto savivaldybės taryba.
VšĮ Jūrininkų pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau – Įstaiga) įsteigtas 2001-02-05, reorganizuojant viešąją įstaigą Klaipėdos
jūrininkų ligoninę skaidymo būdu. Reorganizavimas vyko vadovaujantis 2001-01-08 Klaipėdos apskrities viršininko įsakymu Nr. 27
"Dėl Viešosios įstaigos Klaipėdos jūrininkų ligoninės reorganizavimo ir Viešosios įstaigos Jūrininkų pirminės sveikatos priežiūros
centro steigimo".
2007-08-09 pakeistas įstaigos pavadinimas iš VšĮ Jūrininkų pirminės sveikatos priežiūros centro į VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros
centrą (2007-08-09 registravimo pažymėjimas Nr. 105823).
Įstaigos registracijos Nr. VŠ 01-03, indentifikavimo kodas 241976120.
Įstaiga veiklą vykdo adresu: Taikos pr. 46, Klaipėda LT-91213, telefonas 340709, faksas 383425, elektroninis paštas
info@jspc.ltinfo@jspc.lt.
Viešoji įstaiga Jūrininkų sveikatos priežiūros centras yra Lietuvos nacionalinės Sveikatos sistemos iš valstybės turto ir lėšų įsteigta
viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekanti įstaiga, teikianti jos įstatuose numatytą pirminio ir antrinio lygio asmens sveikatos
priežiūros bei sveikatos ugdymo paslaugas.

ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI, POBŪDIS IR VEIKLOS IR VEIKLOS REZULTATAI

Įstaigos misija. Nustatyti ir patenkinti pacientų bei kitų suinteresuotų šalių (darbuotojų, tiekėjų, steigėjų, visuomenės) poreikius ir
lūkesčius, įgyti pranašumo, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Visa tai atlikti rezultatyviai ir efektyviai bei nuolat tobulinti
asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą

Pagrindinis įstaigos tikslas – gerinti Klaipėdos miesto gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti jų sergamumą ir mirtingumą, kokybiškai
teikti medicinos paslaugas.
Pagrindinės 2012 m. įstaigos veiklos sritys:

bendrosios praktikos gydytojų veikla;
vidaus ligų gydytojų veikla;
bendrosios praktikos odontologijos veikla;
bendrosios chirurgijos, akušerijos ginekologijos veikla;
vaikų ligų gydytojų veikla;
ambulatorinės medicininės reabilitacijos veikla;
fizinės medicinos ir reabilitacijos veikla;
slaugos veikla;
laboratorinės diagnostikos veikla;
visuomenės sveikatos priežiūros veikla (privalomasis sveikatos mokymas);
veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais.

Uždaviniai:

1. Organizuoti ir teikti kvalifikuotą ir specializuotą ambulatorinę sveikatos priežiūrą Klaipėdos miesto gyventojams: vaikams ir
suaugusiems.

2. Reguliariai analizuoti aptarnaujamos bendruomenės demografinę bei sveikatos situaciją.
3. Įgyvendinti bendruomenės dalyvavimo ir tarpsektorinius bendradarbiavimo principus organizuojant ir teikiant pirminę ir antrinę

sveikatos priežiūrą.
4. Teikti antro lygio ambulatorinės medicinines reabilitacijos, echoskopijos, akušerio ginekologo, logopedo bei psihoterapeuto

paslaugas.
5. Gavus finansavimą iš Klaipėdos TLK, 2013 m. planuojama pradėti teikti gydytojo endokrinologo paslaugas.

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAI

Įstaigoje dalininkų kapitalas nesuformuotas.

ĮSTAIGOJE GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS

Įstaigos lėšų šaltiniai:

Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos pagal sutartis su Klaipėdos TLK;
Valstybės ir savivaldybės biudžetų tiksliniai asignavimai;
Valstybės ir savivaldybės sveikatos fondų lėšos, skirtos sveikatos programoms finansuoti;
lėšos gaunamos kaip labdara, parama ar dovana;
pajamos už parduotą ir išnuomotą įstaigos turtą;
pajamos iš kitų juridinių ir fizinių asmenų.

Per ataskaitinius metus suteiktų paslaugų pardavimo pajamų sumą sudarė:

pajamos už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka Klaipėdos teritorinė ligonių kasa - 7037620,44 Lt.
pajamos už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys - 177076,57 Lt.
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Finansavimo pajamos iš viso – 72079,79 Lt., iš jų:

iš valstybės biudžeto panaudotos finansavimo pajamos atsargoms įsigyti – 2040,64 Lt.
iš kitų finansavimo šaltinių panaudotos finansavimo pajamos – 68291,38 Lt.
iš kitų finansavimo šaltinių kitoms išlaidoms pajamos - 1747,77 Lt.

Įstaigos pajamos skirstomos tokia tvarka:

įstaigos įstatuose numatytai veiklai bei įsipareigojimams įgyvendint;
įstatymų nustatytiems biudžeto mokesčiams;
įstaigos personalo kvalifikacijai kelti;
naujoms sveikatos priežiūros technologijoms įsigyti ir diegti;
patalpų remontui;
kitai įstatais numatytai ir įstatymų neuždraustai veiklai.

INFORMACIJA APIE ĮSIGYTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ

Nematerialiojo ir materialiojo ilgalaikio turto likutinė vertė 2012-01-01 - 328538 Lt.
2012 m. ilgalaikio turto įsigijimo vertė sudaro 376080,97 Lt, t. sk:

Kompiuterinė įranga 19583,13 Lt

Baldai 34888,00 Lt

Kitos mašinos ir įrenginiai 3339,20 Lt

Medicinos įranga: 318270,64 Lt

Magneto terapijos aparatas ASA EASY BED 23994,30 Lt

Automatinis išorinis defibriliatorius AED G3 13500,00 Lt

Analizatorius SELECTRA PRO su spausdin. 103950,00 Lt

Svarstyklės medic. elektroninės 1113,20 Lt

Mechaninės svarstyklės 1250,00 Lt

Panoraminis rentgeno aparatas Pax-primo 92141,50 Lt

Radiologinių vaizdų spausdintuvas CS Dry 24042,70 Lt

Apsauginė rentgeno liemenė 1028,50 Lt

Inhaliatorius Multisonic 3328,00 Lt

Regėjimo funkcijų analizatorius 40051,00 Lt

Pėdų priežiūros prietaisas Tronic 3872,00 Lt

Pėdų priežiūros krėslas PODOBEG 9999,44 Lt

Nematerialiojo ir materialiojo ilgalaikio turto likutinė vertė 2012-12-31 - 531275 Lt.

ĮSTAIGOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS

Pagrindinės veikos sąnaudos per finansinius metus - 8279745 Lt.
Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil.
Nr. Sąnaudos Suma (Lt)

1. Darbo užmokesčio 4913948,39

2. Ligos pašalpų 23074,14

3. Garantinio fondo 9862,90

4. Socialinio draudimo sąnaudos nuo darbo užmokesčio 1520768,26

IŠ VISO: 6467653,69

Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudas sudaro:



Eil.
Nr. Sąnaudos Suma (Lt)

1. Šildymo 44255,31

2. Elektros energijos 39669,60

3. Vandentiekio ir kanalizacijos 21584,54

4. Ryšių paslaugų 25673,08

IŠ VISO: 131182,53

Kitų paslaugų sąnaudas sudaro:

Eil.
Nr. Sąnaudos Suma (Lt)

1. Laboratorinių tyrimų atlikimas kitose įstaigose 27802,20

2. Medicininių palaugų atlikimas kitose įstaigose 82205,80

3. Turto draudimo 922,29

4. Banko operacijos 390,58

5. Civilinės atsakomybės draudimo 17383,78

6. Kitos 45856,90

IŠ VISO: 174561,55

Pagrindinės veiklos kitos sąnaudas sudaro:

Eil.
Nr. Sąnaudos Suma (Lt)

1. Rinkliavų 2386,01

2. Kitų mokesčių 475,00

3. Signalizacijos 7200,00

4. Skalbimo paslaugos 2307,24

5. Darbdavio socialinės išmokos darbuotojams 2730,00

6. Kitos 43783,81

IŠ VISO: 58882,06

ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje įstaigoje dirbo 198 darbuotojai, ataskaitinio laikotarpio pabaigoje – 195 darbuotojai.

ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS

2012 m. įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms - 367798 Lt.
Naujausias atnaujinimas 2014-05-07


	ĮSTAIGOS VEIKLOS TIKSLAI, POBŪDIS IR VEIKLOS IR VEIKLOS REZULTATAI
	VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DALININKAI
	ĮSTAIGOJE GAUTOS LĖŠOS IR JŲ ŠALTINIAI PER FINANSINIUS METUS
	INFORMACIJA APIE ĮSIGYTĄ ILGALAIKĮ TURTĄ
	ĮSTAIGOS SĄNAUDOS PER FINANSINIUS METUS
	ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ SKAIČIUS
	ĮSTAIGOS SĄNAUDOS VALDYMO IŠLAIDOMS

