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VšĮ Lukšių ambultorija įregistruota 1998.05.05. Įstaigos identifikavimo kodas 190809522.
Ambulatorijos adresas: Ežero g. 3a , Lukšių mstl., Šakių raj., 71179. Tel./fax. 8 345 44467.
VšĮ Lukšių ambulatorija teikia prie ambulatorijos prisirašiusiems gyventojams pirminės asmens
sveikatos priežiūros paslaugas. Šiai veiklai teikti Ambulatorija turi licenciją. Licencija Nr.2206 išduota
2002.01.28. Perregistruota 2007.10.02d. kuri suteikia teisę ambulatorijai verstis asmens sveikatos
priežiūros veikla ir teikti šias paslaugas adresu, Ežero3a, Lukšių mstl., Šakių r.sav., pirminės ambulatorinės
sveikatos priežiūros: šeimos medicinos- šeimos gydytojo praktikos, bendruomenės slaugos.
Prie Lukšių ambulatorijos 2015.12.31d.buvo prisirašę 1395 gyventojų. Iš jų – 279 vaikai iki 18
metų, 1390 –kaimo gyventojai. 2015 m. turėjome 14 vaikų iki metų. Per 2015m prisirašiusių prie
ambulatorijos gyventojų skaičius sumažėjo 45 .
Pas šeimos gydytojus per 2015 metus apsilankė 7466 pacientai (535%) .
Namuose aplankyta 192 pacietai (14%) . Profilaktiškai patikrinta 1011 gyventojų (72%) . Pas
gydytojus pacientai priėmimo laukė nuo 0 iki 2 d.
Odontologiniame kabinete apsilankė- 846 pacientai (61%) .
2015 metais iš steigėjo lėšų negauta.
Ambulatorija finansuojama iš PSDF biudžeto lėšų. 2015 metais gavo 94057 € iš PSDF biudžeto ir
9732 €, iš kitų fizinių ir juridinių asmenų už mokamas paslaugas. Tai yra apie 9,1% nuo bendrų pajamų. 368
€ iš valstybės biudžeto per darbo biržą.
2015m. Ambulatorija neįsigijo ilgalaikio turto.
2015m darbo užmokesčiui panaudota 81380 €. Iš jų 18998 € įmokos SODRAI. Tai sudaro 78,52 %
nuo bendrų pajamų.

Ambulatorijoje 2015m. darbuotojų skaičius nesikeitė. 2015.01.01d. dirbo 12 darbuotojų (8,5 etato)
ir 2015.12.31 d. dirbo 12 darbuotojų, kurie užima 8,5 etato. Darbuotojų kaitos nebuvo.
2015 m. ambulatorijos darbuotojai kvalifikaciją kėlė organizuojamų kursų ir konferencijų metu.
Kvalifikacijos kėlimui panaudota 738 €.
Ambulatorijoje dirba : du šeimos gydytojai, gydytoja odontologė, akušerė, trys bendruomenės
slaugytojos, valytoja ir kiti darbuotojai. Viso 8,5 etato.
Atlyginimai mokami laiku, be vėlavimų.
Per 2015 metus išlaidos vyr. gydytojo atlyginimui sudarė 15780,47 €. ir vyr. buhalterio 4878,79 € su
įmokomis SODRAI , t.y. 25,39 % darbo užmokesčio fondo.
Per 2015 m. darbuotojų atlyginimai nekelti.
Prevencinių programų atlikta už 3360 €.
Skatinamųjų paslaugų suteikta už 6776,72€.
Slaugos paslaugos namuose suteiktos 30 pacientų.
Metus baigėme su teigiamu financiniu rezultatu (+ 597 €).
2015m pacientų skundų nebuvo.
Ambulatorija naudojasi SVEIDRA, PRAP, APAP, EPTS sistemomis. Turi internetinę svetainę.
2015m veiklos užduočių projektas įvykdytas 76 balais iš devynesdešimt galimų.
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