
g lo b o s  nam ai praktikos slauga SL  0 1 2 4 9 2
16. U ten o s so c ia lin ės  

g lo b o s  nam ai
V iršila itė

R aim onda
B en d rosios  

praktikos s lau ga
S lau gyto jas S P L - 3 2 9 2 3  

SL  0 2 9 9 8 8
Slaugytojas 1 etatas

17. U ten o s so c ia lin ės  
g lo b o s  nam ai

Ž u m b ak ien ė
V aiva

B en d rosios  
praktikos s lau ga

S lau gyto jas S P L -2 9 9 3 3  
SL  0 2 9 6 5 7

Slaugytojas 1 etatas

18. U ten o s so c ia lin ės  
g lo b o s  nam ai

M artinėn ienė
A ndrė

B en d rosios  
praktikos s lau ga

S lau gyto jas S P L -5 2 9 6 5  
SL  0 3 7 7 7 5

S lau gytojas 1 etatas

Vidaus medicininio audito išvados 

Teigiami pastebėjimai, vertinimai

1. Įstaigos teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos atitinka Įstaigos asmens sveikatos 
priežiūros licencijoje (Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos 
apsaugos ministerijos 2004 m. kovo 16 d. licencija Nr. 2755 (toliau -  licencija Nr. 2755).

2. Įstaiga asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia patalpose, kurioms išduoti leidimai 
higienos pasai: Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
Utenos departamento 2019 m. spalio 28 d. leidimas -  higienos pasas Nr. (9-11 14.2.1)LHP-3181, 
vykdyti ūkinei komercinei veiklai: kita asmens sveikatos priežiūros veikla: bendrosios asmens 
sveikatos priežiūros paslaugos: bendruomenės slauga, ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros 
įstaigų veikla (vidaus ligos, šeimos medicina, kineziterapija, masažas), 2019 m. gegužės 27 d. 
leidimas-higienos pasas Nr. (9-11 14.2.1)LHP-1553, vykdyti ūkinei komercinei veiklai: kita 
asmens sveikatos priežiūros veikla, patvirtinta sveikatos apsaugos ministro, 2015 m. rugsėjo 10 d. 
leidimas -  higienos pasas Nr. LH-116, vykdyti ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų 
veiklą (pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą licencijuotų ambulatorinių asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą).

3. Įstaiga kasmet atlieka vidaus medicininį auditą sveikatos priežiūros padalinyje, ataskaitas 
patvirtina Įstaigos vadovas.

4. Medicininio audito ataskaita pateikta Įstaigos internetiniame puslapyje.
5. Įstaiga sudariusi sutartį su ESPBIIS (e.sveikata) tvarkytoju.
6. Įstaigoje patvirtintos (dokumentuotos) visos pagal Įstaigoje vykdomą asmens sveikatos 

priežiūros veiklą reikalingos tvarkos ir būtinos procedūros, nustatytos Lietuvos Respublikos teisės 
aktais.

7. Įstaiga pasitvirtinusi kokybės politiką, nusistačiusi siektinus rodiklius, kontroliuojamas jų 
vykdymas, parengtos ataskaitos.

8. Įstaigoje pacientams (gyventojams) prieinamoje vietoje (skelbimų lentose, tinklalapyje) 
skelbia vidaus tvarkos taisykles, jų pakeitimus. Pacientai turi galimybę susipažinti su įstaigos 
teikiamų paslaugų sąrašu, pacientų teisių įgyvendinimo tvarka ir kita teisės aktų nustatyta 
informacija.

9. Įstaiga sveikatos priežiūros padalinio darbuotojams užtikrina pakankamas darbo ir 
organizacines darbo priemones darbo priemones darbo vietose.

10. Įstaiga yra paskyrusi atsakingus darbuotojus atskiroms procedūroms ar procesams 
įgyvendinti bei kontroliuoti. Kontrolės procesai dokumentuojami.

11. Įstaigoje dirba asmens sveikatos priežiūros specialistai atitinkantys Įstaigai išduotoje 
asmens sveikatos priežiūros veiklai licencijoje Nr. 2755 keliamus reikalavimus bei turintys, teisės 
aktų nuostatomis reglamentuojamą kvalifikaciją.

12. Įstaiga turi įsigijusi Įstaigoje išduotoje asmens sveikatos priežiūros licencijoje Nr. 2755 
nurodytai asmens sveikatos priežiūros veiklai būtinus medicinos prietaisus, medicinos priemones ir 
laiku atlieka jų metrologinę patikrą bei techninę priežiūrą.

13. Įstaiga tinkamai veda Įstaigos gyventojams skirtų vaistinių preparatų apskaitą, kontroliuoja 
jų suvartojimą, paskyrimus. Vaistinių preparatų laikymo sąlygos atitinka reikalavimus.



14. Įstaigoje periodiškai kontroliuojama Įstaigos gyventojų asmeninių vaistinių preparatų 
laikymas ir vartojimas.

15. Įstaigoje laikomos pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės sudėtis atitiko teisės akto 
reikalavimų nuostatas.

16. Įstaigoje 2022 m. nenustatyti/neregistruoti pacientų skundai dėl asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo. Viešoje erdvėje vidaus medicinos auditorė skundų dėl Įstaigos 
teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės taip pat neužfiksavo.

17. 2022 m. Įstaiga neregistravo privalomų registruoti nepageidaujamų įvykių.
18. 2022 m. Įstaigoje neužregistruota darbuotojų ekspozicijos krauju ar kūno skysčiais atvejų.
19. 2022 m. Įstaigoje atlikta apklausa pacientų pasitenkinimo įvertinimui.

Neigiami pastebėjimai, vertinimai

1. Vertinai parengtus protokolus, galima teigti kad ne visų Įstaigos licencijoje Nr. 2755 
numatytų vykdyti slaugos procedūrų aprašai yra parengti ir patvirtinti Įstaigos vadovo.

2. Nustatyta, kad Įstaigos pildomoje pacientų pasitenkinimo asmens sveikatos priežiūros 
paslaugomis apklausos anketoje trūksta vertinamosios apklausos dalies, pagal kurią 
paskaičiuojamas pacientų pasitenkinimo rodiklis vadovaujantis įsakymu Nr. V-419.

3. Vertinant infekcijų kontrolės vadovą, nebuvo pateiktas aprašai dėl medicinos priemonių 
(prietaisų) valdymo tvarkos aprašo, medicinos priemonių ir kitų gaminių paruošimo pakartotinio 
naudojimo tvarkos, medicinos priemonių ir kitų priemonių valymo, dezinfekcijos (rankiniu būdu) 
tvarkos pagal HN 47-1:2020 13.3 punkto reikalavimus.

Išvados

1. Utenos socialinės globos namuose asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikiamų asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų kokybė atitinka Lietuvos Respublikos Įsakymo Nr. V-338 bei kitų 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimą reglamentuojantiems teisės aktų reikalavimams (išskyrus 
neigiamus pastebėjimus). Neigiami pastebėjimai yra mažai reikšmingi, jų įgyvendinimui reikia 
imtis priemonių, tačiau kurių įtaka nuostolių atsiradimui ir/ar rizika, kad organizacija nepasieks savo 
tikslų ar jos veikla sustos, yra nedidelė.

2. Įstaigos vadovai ir specialistai žino, kokie reikalavimai nustatyti jų vykdomai veiklai, 
parengtos vidinės tvarkos, procedūrų aprašai, paskirti atsakingi asmenys, veikla vykdoma 
vadovaujantis Įstaigoje patvirtintomis tvarkomis/procedūromis. Tvarkos /procedūros periodiškai 
peržiūrimos, atsižvelgiama į teisės aktų pakeitimus ir vidaus medicininio audito rekomendacijas, 
daugumoje procesų įgyvendinamos vidaus kontrolės procedūros.

Rekomendacijos

1. Organizuoti mokymus infekcijų kontrolės klausimais.
2. Papildyti Infekcijų kontrolės procedūrų vadovą medicinos priemonių (prietaisų) valdymo 

tvarkos aprašu, medicinos priemonių ir kitų gaminių paruošimo pakartotinio naudojimo tvarkos, 
medicinos priemonių ir kitų priemonių valymo, dezinfekcijos (rankiniu būdu) tvarka.

3. Periodiškai peržiūrėti, kontroliuoti įrašus dėl medicinos prietaisų priemonių tinkamumo 
Medicinos prietaisų pasuose.

4. Peržiūrėti ir papildyti Įstaigos pildomą pacientų pasitenkinimo asmens sveikatos priežiūros 
paslaugomis apklausos anketą trūkstama vertinamosios apklausos dalimi, pagal kurią 
paskaičiuojamas pacientų pasitenkinimo rodiklis vadovaujantis įsakymo Nr. V-419 nuostatomis.

5. Sistemingai vykdyti medicininių dokumentų pildymo kontrolę.



6. Papildyti diagnostikos, gydymo, slaugos sveikatos protokolų/ aprašų skaičius, aprašant ir 
patvirtinant visas vykdomas procedūras, susijusias su įstaigoje teikiamomis asmens sveikatos 
priežiūros paslaugomis.

7. Gilinti personalo įgūdžius bendraujant su pacientais, teikiant informaciją apie jų sveikatos
būklę.

PRIDEDAMA. 7 lapai.

Auditą atliko:

Medicinos auditorė Loreta Radzevičienė
(parašas)

Audito ataskaita įteikta:

Utenos socialinės globos namų direktorius Osvaldas Žiezdrys
(Parašas) (data)


