
Viešosios įstaigos veiklos ataskaita, 2015 metai. 
Viešoji įstaiga Klaipėdos psichikos sveikatos centras 

 

1. Įstaigos pristatymas:  
      1.1. Viešoji įstaiga Klaipėdos psichikos sveikatos centras, Galinio Pylimo 3, LT-91231 Klaipėda, 

tel./fax.: 8(46) 41 00 31, el. paštas: info@kpsc.lt. 

1.2. Vyriausiasis gydytojas Aleksandras Slatvickis 

1.3. Įstaigos misija – didinti psichikos ligonių galimybes integruotis į visuomenę, siekti jų 

destigmatizacijos.   

             Pagrindinis įstaigos veiklos tikslas – gerinti Lietuvos gyventojų sveikata, mažinti gyventojų      

      sergamumą bei mirtingumą, kokybiškai teikti medicinos paslaugas. 

       Pagrindiniai įstaigos veiklos uždaviniai – organizuoti ir teikti specializuotas, kvalifikuotas      

pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas (ambulatorinės) Klaipėdos miesto gyventojams. 

2. Įstaigos veiklos rezultatai:  
2.1. 2015 metų strateginio veiklos plano tikslai, uždaviniai, vykdytos programos, priemonės ir jų 

įgyvendinimo rezultatai. – Buvo teikiama visapusiška pagalba psichikos sveikatos ir elgesio sutrikimų 

turintiems asmenims bei jų šeimos nariams, kokybės vadybos sistemoje atnaujinta ir sukurta 4 

procedūros.  

2.2. Kiek sumažėjo apsilankymų skaičius, lyginant su 2011-2014 metais (grafikas Nr. 1). 

 
Grafikas Nr. 1 

Kiek išaugo vaikų apsilankymų skaičius KPSC, lyginant su 2014 metais (grafikas Nr. 1).  2015 m. 

sumažėjo dispanserizuotų pacientu skaičius (grafikas Nr. 2).  

 
Grafikas Nr. 2 

Išaugo nedispanserizuotu pacientų skaičius (grafikas Nr. 2).  

 
Grafikas Nr. 3 
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Išaugo pirminių pacientų skaičius, tame tarpe ir vaikų (grafikas Nr. 3).  

 

2.2. Be įprastinės pirminės specializuotos sveikatos priežiūros veiklos 2015 m. Klaipėdos psichikos 

sveikatos centras tęsė programos “Vilties linija”, finansuojama iš savivaldybės Sveikatos fondo bei 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (psichologinis konsultavimas suaugusiems) vykdymą. 

Tęsiamos Narkotinių ir psichotropinių medžiagų žalos mažinimo programų, skirtų Klaipėdos miesto 

gyventojams, kurie vartoja švirkščiamąsias narkotines ir psichotropines medžiagas, vykdymas žemo 

slenksčio paslaugų mobiliame kabinete ir žemo slenksčio paslaugų stacionariame kabinete. Šios 

programos irgi finansuojamos iš savivaldybės Sveikatos fondo.   

Centras bendradarbiauja su mokymo įstaigomis (Klaipėdos Universitetas, Klaipėdos kolegija, Kauno 

Vytauto Didžiojo Universitetas). Šių įstaigų studentai praeina praktiką mūsų centro bazėje, 2015 m. 

praktiką atliko 29 studentai.  

 

3. Darbuotojų skaičius  

Administracijos 

darbuotojai 

Specialistai Ūkinis techninis 

personalas 

Pastabos (nurodykite ar atitinka 

darbuotojų esamas skaičius normatyvų 

reikalavimus)  

4 32 9 
Esamas specialistų skaičius atitinka VLK 

patvirtintiems normatyvų reikalavimams 

 

4. Naudojamos patalpos 

Pastatai (nurodyti adresus) Plotas (m
2
) Pastabas (nurodykite 

nenaudojamas arba nuomojamas 

pagal paskirtį patalpas m
2
 ) 

Galinio Pylimo 3 933,23 kv. m. 

Pagrindinis įstaigos pastatas, 

kuriame vykdoma specializuota 

pirminė sveikatos priežiūros 

veikla 

Galinio Pylimo 3 70,52 kv. m.  
Ergoterapijos kabinetas su 

pagalbinėmis patalpomis 

Galinio Pylimo 3 33,02 kv. m. Garažas 

Galinio Pylimo 3 222,95 kv. m. 

Pastatas, kuriame planuojama, 

atlikus remontą, įrengti ir 

atidaryti psichosocialinės 

reabilitacijos (Dienos) centrą 

 

5. Biudžetas 

Skirtos lėšos 2014 m. 2015 m. 

Valstybės    

PSDF (Sveikatos įstaigos) 1 959 676,40 (567 561,52 Eur) 562 170,27 Eur 

Savivaldybės  222 499,94 (64 440,44 Eur) 69 1566 Eur 

Gautos už mokamas paslaugas 50 751,00 (14 698,51 Eur) 14 091,01Eur 

Patalpų nuoma – – 

Kitos lėšos (labdara, parama, 

fondai) 
50 712,17 (14 687,26 Eur) 17 974,66 Eur 

 

6. Informacija apie atliktus auditus:  

6. 1. Atlikti patikrinimai kontroliuojančių institucijų ar vidaus audito. Išvadų apibendrinimas ir  

įvykdymo priemonės. – KPSC dirba vidaus medicinos audito grupė, kuri 2015 metais atliko 11 

patikrinimų (iš jų 1 neplaninis, KPSC vyr. gydytojo įsakymu), skirtus teikiamų paslaugų kokybės ir 

medicininės dokumentacijos pildymo kokybės kontrolei bei įvertinimui. Pagal pateiktas audito išvadas 

imtasi organizacinių priemonių.  

 

 

 

 



7. Problemos: 
7.1. Sąlygotos vidaus ir išorės faktorių. – Pagrindinė problema – specialistų (gydytojų psichiatrų, 

gydytojų vaikų ir paauglių psichiatrų) stoka ir esamos psichiatrų bendruomenės senėjimas (vidutinis 

gydytojų amžius – 61,7 metai). Per 16 įstaigos veiklos metų dėl įsidarbinimo nesikreipė nei vienas 

psichiatras, baigęs rezidentūrą. Kita problema – patalpų stoka, nesutvarkyta centro aplinka. Aplinkos 

tvarkymui reikalingos investicijos, kurių mąstai viršija centro galimybės.   

8.Vadovo indėlis tobulinant įstaigos administravimą: 
8.1. Personalo valdymo, vidinių ir išorinių resursų  paieškos rezultatai. – 2015 metais priimta į darbą 1 

gydytoja psichiatrė. 

8.2. Įstaigos reklamos tobulinimas, bendradarbiavimas su soc. partneriais.  – Viešoji įstaiga Klaipėdos 

psichikos sveikatos centras turi savo internetinį tinklalapį www.kpsc.lt. 2015 metų begyje kiekvieną 

mėnesį centro internetinį tinklalapį aplanke vidutiniškai 952 lankytojai (2014 m. – 768 lankytojai). 

Bendradarbiaujama su vietine ir šalies žiniasklaida (dienraščiai, radijas, televizija), spausdinami 

interviu su KPSC darbuotojais, pateikiama informacija apie įstaigos veiklą. Gyventojams teikiama 

pagalba ir atsakant į klausimus, užduodamus Internetu, per 2015 metus „Vilties linijos“ konsultantės 

atsakė į 294 (2014 m. – 381, 2013 m. – 461, 2012 m. – 475, 2011 m. – 331, 2010 m. – 302, 2009 m. – 

342, 2008 m. – 265) laiškus, kuriuose žmonės rašė apie sudėtingas jų gyvenimo situacijas, problemas, 

ieškojo pagalbos. Įstaigos internetiniame tinklalapyje yra skyrelis paklausk.kpsc.lt. Per 2015 metus jį 

aplanke 45 413 unikalus lankytojai arba 3784 lankytojas per mėnesį (2014 – 30 954 unikalus 

lankytojai arba 2580  lankytojų per mėnesį).  

8.3. Įstaigos vadovas 2015 metais, atstovaudamas įstaigai, dalyvavo: Euroazijos žalos mažinimo tinklo 

seminare „Advokacijos strategijos kūrimas“ Vilniuje; tarptautinėje konferencijoje „Psichikos sveikatos 

politika Europoje ir Lietuvoje 10 metų po Helsinkio konferencijos: nuo pokyčių vizijos iki rezultatų“ 

Vilniuje; mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Žalos mažinimas: sveikatos ir socialines paslaugos 

narkotikų vartotojams“ Vilniuje ir skaitė pranešimą; dalyvavo darbiniame susitikime Tarptautinio ŽIV-

AIDS Aljanso Ukrainoje kvietimu Kijeve (Ukraina); kitose nacionalinėsė ir tarptautinėse renginiuose.  

          8.4. KPSC dalyvauja nevyriausybinių organizacijų veikloje – yra Lietuvos gydytojų vadovų         

sąjungos narys ir Ambulatorinių psichikos sveikatos centrų asociacijos narys. Įstaigos vadovas              

yra Klaipėdos m. savivaldybės „Bendruomenės sveikatos tarybos“ ir „Narkotikų kontrolės komisijos“ 

narys. Įstaigos vadovas yra nevyriausybinės organizacijos „Galiu gyventi“ valdybos narys, 

Ambulatorinių psichikos sveikatos centrų asociacijos valdybos narys, Lietuvos psichiatrų asociacijos 

valdybos narys, Lietuvos psichiatrų asociacijos Klaipėdos krašto pirmininkas.       

 

 

 

Įstaigos vadovas                                                                  Aleksandras Slatvickis 

 

                                                                           (parašas)                       

 

http://www.kpsc.lt/
http://www.paklausk.kpsc.lt/

