
PATVIRTINTA 

Joniškio rajono savivaldybės tarybos 

2021 m. gegužės 14 d.  sprendimu Nr. T-72 

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JONIŠKIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO  

2020 M. VEIKLOS ATASKAITA 

 

Viešosios įstaigos Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – įstaiga) direktorius, 

atsakingas už tinkamą įstaigos veiklos organizavimą, teikia ataskaitą apie 2020 m. įstaigos veiklą, 

nurodydamas veiklos santrauką pagal atskiras veiklos sritis, pateikdamas statistinius duomenis, 

įvykdytus darbus ir laukiamus rezultatus. 

 

1. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ, JOS STRUKTŪRĄ, VEIKLOS TIKSLUS, 

UŽDAVINIUS, POBŪDĮ IR VEIKLOS REZULTATUS 

 

Viešoji įstaiga Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centras pagal LR sveikatos priežiūros 

įstaigų įstatyme nustatytą nomenklatūrą yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos iš Joniškio 

rajono savivaldybės turto ir lėšų įsteigta viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, 

teikianti asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal sutartis su užsakovais.  

Įstaiga savo veikloje vadovaujasi LR Konstitucija, sveikatos draudimo, sveikatos sistemos,  

sveikatos priežiūros įstaigų, Viešųjų įstaigų ir kt. įstatymais bei teisės aktais, taip pat įstaigos įstatais.  

Įstaiga teikia  pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal įstaigos asmens 

sveikatos priežiūros licenciją. Licencija išduota Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai 

tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 1999-12-17, Nr. 1004. Odontologinės priežiūros 

(pagalbos) licencija išduota Lietuvos Respublikos Odontologų rūmų 2009-01-14, Nr. 1581.  

Pagrindinis veiklos tikslas – teikti saugias ir kokybiškas įstaigos licencijoje nurodytas asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas gyventojams, siekiant stiprinti gyventojų sveikatą, vykdyti ligų 

prevenciją, sumažinti sergamumą ir mirtingumą. 

Pagrindinis veiklos uždavinys – teikti nespecializuotas, kvalifikuotas ambulatorines asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas pagal Šeimos (bendrosios praktikos) gydytojo ir Bendrosios praktikos 

slaugytojo bei Bendruomenės slaugytojo ir Akušerio medicinos normų reikalavimus įstaigoje, 

pacientų namuose bei globos įstaigose. 

2020 m. Įstaiga teikė šeimos gydytojo, vaikų ligų gydytojo, gydytojo akušerio ginekologo, 

gydytojo chirurgo, bendrosios praktikos gydytojo odontologo, gydytojo odontologo ortopedo, 

bendruomenės slaugytojo, bendrosios praktikos slaugytojo bei akušerio paslaugas, įstaigą 

pasirinkusiems asmenims. Neprisirašiusiems prie įstaigos arba nedraustiems privalomuoju sveikatos 

draudimu nemokamai teikta tik būtinoji pagalba, kitos paslaugos – mokamos. 

 

1.1. Įstaigos struktūra ir darbuotojai  
 

2020 m. įstaigos struktūrą sudarė: Poliklinika, Žagarės, Skaistgirio, Gataučių ir Kriukų 

ambulatorijos.  

Įstaigos vidutinis darbuotojų skaičius 2020 m. – 87.  

2020 m. gruodžio 1 d. prie VšĮ Joniškio pirminės sveikatos priežiūros centro, Joniškio rajono 

savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-122 „Dėl sutikimo reorganizuoti viešąją 

įstaigą Joniškio rajono savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stotį“ (su pakeitimu, padarytu 

2020 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. T-161) prijungimo būdu prijungta Joniškio rajono 

savivaldybės greitosios medicinos pagalbos stotis. Įstaiga pasipildė 22 darbuotojais: 11 bendrosios 

praktikos slaugytojų ir 11 vairuotojų. 
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1.2. Duomenys apie prisirašiusius gyventojus pagal amžiaus grupes (1 lentelė). 
 

1 Lentelė. Prisirašiusiųjų asmenų skaičius pagal amžiaus grupes. 

Eil. 

Nr. 
Rodiklis 2019 m. 2020 m.  

Pokytis (+/-) 

Abs.sk. Proc. 

1. Prisirašiusiųjų gyventojų skaičius iš 

viso: 
13422 14439 +1017 +7,58 

2. Prisirašiusiųjų draustų gyventojų 

skaičius, iš jų: 
12632 13782 +1150 +9,10 

 miesto gyventojai 5115 5883 +768 +15,01 

kaimo gyventojai 7517 7899 +382 +5,08 

3. Prisirašiusiųjų draustų gyventojų 

skaičius pagal amžiaus grupes: 
    

 vaikai iki 1 m. 64 68 +4 +6,25 

nuo 1 iki 7 m. 682 739 +57 +8,36 

nuo 8 iki 17 m. 1154 1254 +100 +8,66 

nuo 18 iki 34 m. 1846 2057 +211 +11,43 

nuo 35 iki 49 m. 2189 2384 +195 +8,91 

nuo 50 iki 65 m. 3449 3826 +377 +10,93 

virš 65 m.  3248 3454 +206 +6,34 

4.   Prisirašiusiųjų įstaigoje nedraustų 

asmenų skaičius 
790 657 -133 -16,83 

 

       Prisirašiusiųjų dinamika: 2020 m. įstaigoje prisirašiusiųjų draustų asmenų metų pabaigoje –14 

439, iš jų kaimo gyventojų 7 899, lyginant su 2019 m. stebimas prisirašiusiųjų pacientų padidėjimas 

(1017 pacientų), padidėjo asmenų virš 65 m. (206 asmenys) lyginant su 2019 m. ir tai sudaro 25,06 

proc. nuo visų prisirašiusiųjų (draustų) pacientų skaičiaus, kurių amžius virš 65 metai (3454 

asmenys).  

 

1.3. Pagrindiniai veiklos rodikliai 

 
2 Lentelė. Pagrindiniai veiklos rodikliai. 

Veiklos rodiklio pavadinimas 

2019 m. 2020 m. 

2019–2020 m. 

pokyčio tendencija 

+/- 

Abs.sk. Proc. 
1. Šeimos gydytojų ir jų komandos narių 

suteiktų asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų skaičius 

62510 71516 +9006 +14,41 

2. Gydytojų odontologų suteiktų paslaugų 

skaičius 

6739 6251 
-488 -7,24 

3.  Bendrosios praktikos slaugytojų suteiktų 

paslaugų skaičius, iš jų: 
49297 40532 -8765 -17,78 

3.1. asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

suteikimo skaičius pacientų namuose 
12296 13311 1015 +8,25 

        

   Suteiktų paslaugų dinamika: Stebimas šeimos gydytojų ir jų komandos narių suteiktų asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų įstaigoje padidėjimas (14,41 proc.), Viena iš didėjimo priežasčių – 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) sergamumo padidėjimas 2020 m. spalio-gruodžio mėn. 

Per 2020 m. išaugo apsilankymų namuose skaičius (8,25 proc.).  
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1.4. Prevencinių programų, finansuojamų iš PSDF lėšų, vykdymas 

 
3 Lentelė. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos vykdymas. 

Aptarnaujamų 

25-60 m. 

moterų 

skaičius  

2019-01-01 

 

 

 

Planuota 

patikrinti 

per 2019 

m. 

(1 stulp. / 3 

metai)  

 

Aptarnaujamų 

25-60 m. 

moterų 

skaičius  

2020-01-01 

 

 

 

Planuota 

patikrinti 

per 2020 

m. 

(3 stulp. / 3 

metai)  

 

 

Citologinio tepinėlio 

paėmimas ir rezultatų 

įvertinimas   

Citologinio tepinėlio 

paėmimas ir rezultatų 

įvertinimas  

2019 m. 2020 m. 

Atvejų 

skaičius 

Įvyk. proc. 

(5 stulp. / 2 

stulp.*100 ) 

Atvejų 

skaičius 

Įvyk. proc. (7 

stulp. / 4 

stulp.*100 ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2957 986 2876 956 467 47,4 487 50,8 

Šaltinis: Šiaulių teritorinė ligonių kasa 

 

4 Lentelė. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programos vykdymas. 
Aptarnaujamų 

50-69 m. 

moterų 

skaičius 

2019-01-01 

 

Planuota 

patikrinti 

per 2018 

m. 

(1 stulp. / 2 

metai 

Aptarnaujamų 

50-69 m. 

moterų 

skaičius 

2020-01-01 

 

Planuota 

patikrinti 

per 2019 

m. 

(5 stulp. / 2 

metai) 

Informavimas ir siuntimas atlikti mamogramą 

2019 m. 2020 m. 

Atvejų 

skaičius 

Įvyk. proc. 

(7 stulp. / 2 

stulp.*100 ) 

Atvejų 

skaičius 

Įvyk. proc. (7 

stulp. /  4 

stulp.*100 ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2345 1173 2354 1177 380 32,4 280 23,8 

Šaltinis: Šiaulių teritorinė ligonių kasa 

 

5 Lentelė. Priešinės liaukos vėžio diagnostikos programos vykdymas. 
Aptarnaujamų 

50-75 m. vyrų 

skaičius  

2019-01-01 

 

 

Planuota 

patikrinti 

per 2019 

m.  

(1 stulp. / 2 

metai) 

 

Aptarnaujamų 

50-69 m. 

imtinai vyrų 

skaičius  

2020-01-01 

 

 

Planuota 

patikrinti 

per 2019 

m.  

(3 stulp. / 2 

metai) 

 

2019 m. informavimo 

ir PSA nustatymo 

paslauga 

2020 m. informavimo ir 

PSA nustatymo paslauga 

Atvejų 

skaičius 

Įvyk. proc. 

(5 stulp. / 2 

stulp.*100 ) 

Atvejų 

skaičius 

Įvyk. proc. (7 

stulp. / 4 

stulp.*100 ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2251 1125 2261 1130 534 23,72 510 22,56 

Šaltinis: Šiaulių teritorinė ligonių kasa 

 

6 Lentelė. Asmenų, priskiriamų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos 

priemonių programos vykdymas. 
Aptarnaujamų  

40-55 m. vyrų  

ir 50-65 m. 

moterų 

skaičius 

2019-01-01 

Planuota 

patikrinti 

per 2019 

m.  

(1 stulp.)  

Aptarnaujamų  

40-55 m. vyrų  

ir 50-65 m. 

moterų 

skaičius 

 2020-01-01 

Planuota 

patikrinti 

per 2020 

m.  

(3 stulp.)  

Informavimo apie didelę širdies ir  kraujagyslių ligų 

tikimybę, šios tikimybės įvertinimo, pirminės 

prevencijos priemonių plano sudarymo ar siuntimo 

išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų 

tikimybę paslauga 

2019 m.  2020 m.  

Atvejų 

skaičius 

Įvyk. proc. 

(5 stulp./2 

stulp.*100 ) 

Atvejų 

skaičius 

Įvyk. proc. (7 

stulp./4 

stulp.*100 ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3459 3459 3407 3407 1561 45,1 1526 44,8 

Šaltinis: Šiaulių teritorinė ligonių kasa 
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 7 Lentelė. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos vykdymas. 
Aptarnaujamų 

50-74 m. 

asmenų 

skaičius 

2019-01-01 

 

 

Planuota 

patikrinti per 

2018 m. 

(1 stulp. / 2)  

 

Aptarnaujamų 

50-74 m. 

asmenų 

skaičius 

2020-01-01 

 

 

Planuota 

patikrinti 

per 2020 

m. 

(3 stulp. / 

2)  

 

Informavimo paslauga 

2019 m.  2020 m.  

Atvejų 

skaičius 

Įvyk. proc. 

(5 stulp. / 2 

stulp.*100 ) 

Atvejų 

skaičius 

Įvyk. proc. (7 

stulp. / 4 

stulp.*100 ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

5331 2666 5347 2674 1156 43,4 1392 52,1 

Šaltinis: Šiaulių teritorinė ligonių kasa  

 

Grafinė Prevencinių programų vykdymo išraiška lyginant 2019–2020 m. (1 pav.).  
 

 
 

1 pav. Joniškio PSPC prevencinių programų vykdymas 2019–2020 m. 

 

2 paveiksle pateikti palyginimai apie  prevencinių programų vykdymo Joniškio PSPC ir Šiaulių 

TLK vidurkio.  
 

 
 

2 pav. Prevencinių programų vykdymas 2020 m., Joniškio PSPC ir Šiaulių TLK, proc. 
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1.5. Imunoprofilaktikos rodikliai 

 
8 Lentelė. Planinės vaikų vakcinacijos rodikliai. 

Veiklos rodiklio pavadinimas 

  

2019–2020 m. 

pokyčio tendencija 

+/- 

2019 m. 2020 m.  Abs.sk. Proc. 

1. Pagal skiepų kalendorių planuota 510 510 0 0 

2. Pagal skiepų kalendorių paskiepyta 478 475 -3 -0,6 
 

Vaikų skiepų apimtys, pagal vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių, siekia 93,13 proc.   

Nemokama gripo vakcina (65 m. ir vyresni asmenys; asmenys, sergantys lėtinėmis (širdies 

kraujagyslių, plaučių ligomis, bronchine astma, metabolinėmis, inkstų ligomis, cukriniu diabetu, 

asmenims, kuriems yra imunodeficitinė būklė) ligomis; medicinos įstaigos darbuotojai; asmenys, 

gyvenantys socialinėse globos ir slaugos įstaigose; nėščiosios) paskiepyta: 2019 m. – 1122  pacientai, 

2020 m. – 1130 pacientų (0,71 proc. daugiau, nei 2019 m.), priklausančių rizikos grupei. Mokama 

gripo vakcina paskiepyti: 2019 m. – 460 pacientų, 2020 m. – 345 pacientai, 33,3 proc. mažiau, nei 

2019 m.  

Erkinio encefalito vakcina paskiepyta: 2019 m. – 756 pacientai, 2020 m. – 1771 pacientas. 

 

2. ĮSTAIGOS DALININKAI IR KIEKVIENO JŲ ĮNAŠŲ VERTĖ FINANSINIŲ METŲ 

PRADŽIOJE IR PABAIGOJE 

 

Įstaigos steigėja (savininkė) yra Joniškio rajono savivaldybė. Įstaigos savininko turtines ir 

neturtines teises ir pareigas įgyvendina savivaldybės administracijos direktorius vienasmeniškai. 

Nuosavybė finansinių metų pradžioje (2020-01-01) – 16808,16 Eur, finansinių metų pabaigoje – 

37602,59 Eur. 

 

3. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGOS GAUTAS LĖŠAS IR ŠIŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMĄ, 

FINANSINĖS-ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ 

 

3.1. Informacija apie įstaigos 2020 m. gautas pajamas ir pajamų panaudojimą (9 lentelė 

ir 10 lentelė). 

 
9 Lentelė. Įstaigos gautos pajamos. 

Eil. 

Nr. 
Rodiklis 

Suma eurais 
Pokytis (+/-) 

Eur 
Procentai

s 2019 m. 2020 m. 

1. Gauta pajamų iš viso 1519368 1999844 + 480476 + 31,6 

2. PSDF lėšos, iš jų: 1297440 1693874 + 396434 + 30,6 

2.1. už prisirašiusius gyventojus 938618 1130085 + 191467 + 20,4 

2.2. už skatinamąsias paslaugas 122671 131948 + 9277 + 7,6 

2.3. už prevencines programas 57992 65891 + 7899 + 13,6 

2.4. už gerus darbo rezultatus 88930 132048 + 43118 + 48,5 

2.5. už slaugos paslaugas namuose 89172 184404 + 95232 + 106,8 

2.6. už protezavimo paslaugas  11009 + 11009 + 100,0 

2.7. už GMP brigadų paslaugas  38484 + 38484 + 100,0 

2.8. už KVP 57 5 - 52 - 91,2 

3. Lėšos už mokamas paslaugas, iš jų: 150982 172010 + 21028 + 13,9 

3.1. už profilaktinius sveikatos patikrinimus 20534 26253 + 5719 + 27,9 

4. Kitos lėšos, iš jų: 70946 133960 + 63014 + 88,8 
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4.1. savivaldybės biudžeto lėšos 10112 16072 + 5960 + 58,9 

4.2. VIP Lėšos     

4.3. ES ir valstybės biudžeto lėšos 6435 34024 + 27589 + 428,7 

4.4. VMĮ (2 proc. gyventojų pajamų) 459 600 + 141 + 30,7 

 

3.2. Įstaigos sąnaudos 

 
10 Lentelė. Įstaigos sąnaudos. 

Eil 

Nr. 

Rodiklis Suma, Eur Dalis proc. 

2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 

1. Iš viso sąnaudų, iš jų: 1418661 1918752 100 100 

1.1. darbuotojų darbo užmokestis 1116518 1480414 78,70 77,16 

1.2. įnašai socialiniam draudimui 21533 27718 1,52 1,44 

1.3. medicinos reikmenims ir paslaugoms 142189 207540 10,02 10,81 

1.4. išlaidos patalpų išlaikymui ir 

komunalinių paslaugų apmokėjimui 

47245 38896 3,33 2,03 

1.5. išlaidos kvalifikacijos kėlimui 1063 109 0,07 0,01 

1.6. transporto 10026 11518 0,70 0,60 

1.7. paprastojo remonto ir eksploatavimo 30603 53538 2,16 2,79 

1.8. nusidėvėjimo ir amortizacijos 7501 24802 0,53 1,29 

1.9. sunaudotų atsargų savikaina (ūkio 

atsargos) 

19148 29492 1,35 1,54 

1.10. nuvertėjimo ir nurašytų sumų 949 4 0,07 0,00 

1.11. nuomos 813 0 0,06 0,00 

1.12. finansavimo 5236 11058 0,37 0,58 

1.13. kitų paslaugų 12491 23971 0,88 1,25 

1.14. kitos 3346 9566 0,24 0,50 

Veiklos rezultatas 100 707 81 092   

 

3.3. Įstaigos įsiskolinimai 

 
11 Lentelė. Įstaigos įsiskolinimai. 

Eil. 

Nr. 

Rodiklis Suma Eur 

2019 m. 2020 m. 

1. Kreditorinis įsiskolinimas 130574 248891 

2. Debitorinis įsiskolinimas: 125076 233996 

2.1. iš PSDF 124245 232844 

2.2. kita 831 1152 

 

3.4. Įstaigos įsigytas ilgalaikis turtas 2020 m. 

 
12 Lentelė. Įsigytas ilgalaikis turtas. 

Eil. 

Nr. 

Rodiklis Vnt. Suma, Eur 

(savikaina) 

1. Paros kraujospūdžio matavimo aparatas 1 1452 

2. Šlapimo analizatorius 4 2023 

3. Nešiojamas elektrokardiografas 3 3195 

4. Vaisiaus monitorius 1 1198 

5. Kraujo paėmimo kėdė su staliuku 1 926 

6. Baldai ir biuro įranga 2 1850 

7. Automobilis 1 15150 
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8. Dezinfekcinis savitarnos įrenginys 1 593 

9. Kondicionierius 4 3247 

10. Bekontaktis tonometras 1 1500 

11. Automatizuota ausų plovimo sistema 1 545 

12. Programinė įranga 1 1573 

Iš viso 21 33252 

 

3.5. Informacija apie nurašytą ilgalaikį turtą 

 
13 Lentelė. Informacija apie perleistą ir nurašytą ilgalaikį turtą 2020 m. 

Eil. 

Nr. 

Rodiklis Vnt. Savikaina, Eur Likutinė vertė, 

Eur 

1. Programinė įranga 4 1435,36 0,87 

2. Medicinos įranga 5 2027,10 1,43 

3. Kompiuterinė įranga 7 4853,03 2,03 

 

3.6. Kitos sąnaudos susijusios su valdymo išlaidomis 

 
14 Lentelė. Sąnaudos susijusios su valdymo išlaidomis. 

Eil. 

Nr. 

 

Rodiklis Suma Dalis procentais 

2019 m. 2020 m. 2019 m. 2020 m. 

1. Įstaigos vadovo darbo užmokestis 25615 36454 1,81 1,90 

2. Kitos išmokos įstaigos vadovui (išeitinė 

išmoka) 

- - - - 

3. Įstaigos valdymo išlaidos* 63543 84445 4,48 4,40 

4. Įstaigos išlaidos kolegialių organų 

(kiekvieno nario darbo užmokesčiui ir 

kitoms įstaigos kolegialių organų narių 

išmokoms 

- - - - 

5. Įstaigos išlaidos išmokoms su viešosios 

įstaigos dalininku susijusiems 

asmenims** 

- - - - 

*Valdymo išlaidos - tai administravimo (vadovų ir pavaduotojų, sekretoriato, kanceliarijos, vidaus audito, buhalterijos, 

ekonomikos, personalo, teisės, viešųjų pirkimų ir kt. skyrių vadovų darbuotojų darbo užmokesčio fondas su socialinio 

draudimo įmokomis), komandiruočių ir kvalifikacijos kėlimo išlaidos. 

**Asmenims, nurodytiems LR Viešųjų įstaigų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 68-1633; 2004, Nr. 25-752) 3 straipsnio 3 dalyje. 

 

3.7. Įstaigoje dirbančių darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 

 
15 Lentelė. Įstaigoje dirbančių darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 

Eil. 

Nr. 
Rodiklis 

2020 m. gruodžio 31 d. 

2020 m. vidutinis 

mėnesinis darbo 

užmokestis 

Fizinių 

asmenų 

skaičius 

Etatų 

skaičius  

Iš viso 99 94,71 1591 

1. Administracija 6 5,25 1762 

2. Gydytojai 22 18,33 2901 

3. Slaugytojai 39 39,75 1269 
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4. 
Kitas personalas, teikiantis asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas 14 13,50 1049 

5. Kitas personalas 18 17,88 848 

 

3.8.  Informacija apie įstaigos vykdomus projektus 

 

          Vykdomas projektas Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-61-0005 ,,Paramos priemonių, gerinančių 

ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, 

įgyvendinimas Joniškio rajone“. 

 

4. PAPILDOMA INFORMACIJA 

 

4.1. Įstaiga susiduria su šiomis problemomis: 

4.1.1. šiuo metu įstaiga susiduria su COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemija, 

todėl labai padidėjo medicinos personalo darbo krūvis (gavus skiepus vykdoma vakcinacija, 

atliekamas intensyvus testavimas Joniškio mobiliajame punkte, nuolat skambinama pacientams į 

namus dėl skiepijimo); 

4.1.2. dauguma įstaigos darbuotojų yra 55-64 metų amžiaus ir jų trūkumas ateityje gali sukelti 

sunkumų teikiant paslaugas prisirašiusiems asmenims. 

4.2.  Įstaigos planai 2021 m.: 

4.2.1. užtikrinti sklandų ir efektyvų gyventojų vakcinavimo procesą nuo COVID-19 ligos 

Joniškio rajono gyventojams; 

4.2.2. pagal poreikį (ilginant ar trumpinant darbo valandas) vykdyti testavimus Joniškio 

mobiliajame punkte, esant galimybei, vykti į įstaigas vietoje paimti mėginius;  

4.2.3. plėsti specialistų komandos ambulatorines slaugos paslaugas namuose; 

4.2.4. tęsti projektą Nr. 08.4.2-ESFA-R-615-61-0005 ,,Paramos priemonių, gerinančių 

ambulatorinių sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą tuberkulioze sergantiems pacientams, 

įgyvendinimas Joniškio rajone“; 

4.2.5. Siekti, kad įstaiga taptu gydytojų rezidentų baze. 

 

_________________________ 


