VIEŠOJI ĮSTAIGA ŠILUTĖS LIGONINĖ

VIDAUS MEDICININIO AUDITO ATASKAITA
DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO
I SKYRIUS
AUDITO MOTYVAS
1. Vyriausiojo gydytojo 2020 m. birželio 26 d. įsakymas Nr. A1-107 „Dėl korupcijos
pasireiškimo tikimybės nustatymo“, vidaus medicininio audito grupės 2020 metų darbo planas
2020 m. kovo 4 d. Nr. A2-20 (1.2.3).
II SKYRIUS
AUDITO OBJEKTAS
2. Diagnostiniai tyrimai (skydliaukės echoskopijos, krūtų echoskopijos, pilvo organų
echoskopijos, kepenų echoskopijos, tulžies pūslės ir latakų echoskopijos, kasos ehoskopijos,
blužnies echoskopijos, inkstų ir šlapimo takų echoskopijos, moters lyties organų echoskopijos,
endoskopijos, kolonoskopijos), atliekami konsultacinėje poliklinikoje, pacientų gydymosi
stacionare metu.
III SKYRIUS
AUDITO MEDŽIAGA
3. Vyriausiojo gydytojo 2019-07-31 įsakymas Nr. A1-61 „Dėl endoskopijų atlikimo tvarkos“.
4. Vyriausiojo gydytojo 2002 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 42 „Dėl ultragarsinių tyrimų skyrimo
indikacijų“.
5. Vyriausiojo gydytojo 2010 m. lapkričio 29 d. įsakymas Nr. A1-91 „Dėl gydymo stacionare
ligos istorijų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Pakeitimai: 2017-01-31 Nr. A1-8, 2019-0716, Nr. A1-58).
6. Vyriausiojo gydytojo 2005-06-29 įsakymas Nr. V1-99 „Dėl kokybės sistemos procedūros
KSP-KL001/1 ,,Ligonių su ūmiu gastroduodeniniu kraujavimu tyrimo ir gydymo algoritmas“
tvirtinimo“.
7. Vyriausiojo gydytojo 2009-10-01 įsakymas Nr. A1-93 „Dėl kokybės sistemos procedūros
Nr. KSP-KL012/1 ,,Ezofagogastroduodenoendoskopijos procedūros atlikimo aprašas“.
8. Vyriausiojo gydytojo 2019-10-15 įsakymas Nr. A1-90 „Dėl pacientų stacionarizavimo
tvarkos patvirtinimo“.
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9. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. balandžio 13 d. įsakymas Nr. V432 „Dėl Ultragarsinių tyrimų, atliekamų teikiant ambulatorines asmens sveikatos priežiūros
paslaugas, reikalavimų aprašo patvirtinimo“.
10. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. V889 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 24 d. įsakymo Nr. V881 „Dėl Radiologijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
11. 2020 m. kovo mėn. gydytų stacionare pacientų gydymo stacionare ligos istorijos F003/a
Nr.: 20200302-376007, 20200309-382604, 20200302-375911, 20200303-376217, 20200309381483, 20200306-381029, 20200308-381318, 20200310-383567, 20200325-390769, 20200325390727, 20200312-385500, 20200318-388240, 20200317-387979, 20200310-382975, 20200224369379, 20200225-370114, 20200223-367986, 20200702-428325, 20200702-428118, 20200706429411, 20200828-466136, 20200614-417189, 20200615-417834, 20200601-411078, 20200601411031.
IV SKYRIUS
AUDITO DUOMENYS
12. Vadovaujantis vyriausiojo gydytojo 2019-10-15 įsakymo Nr. A1-90 „Dėl pacientų
stacionarizavimo tvarkos patvirtinimo“ 35.1, 37, 46 punktais, įstaigoje turi būti užtikrinami visą
parą ir ne vėliau kaip per 2 valandas nuo tyrimo paskyrimo (būtinosios medicinos pagalbos
paslaugų teikimo atveju) šie diagnostiniai tyrimai: ultragarsiniai tyrimai (kai juos atlieka gydytojai,
kuriems tokia kompetencija nustatyta atitinkamoje Lietuvos medicinos normoje, taip pat
gydytojai, kuriems tokia teisė suteikta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-680 „Dėl medicinos praktikos licencijų išdavimo
gydytojams, turintiems specializuotos medicinos praktikos licenciją ar sertifikatą, ir teisės verstis
siaura

medicinos

praktika

įgijimo“),

endoskopiniai

tyrimai:

gastroduodenoskopija;

rektoromanoskopija; kolonoskopija.
13. Vadovaujantis vyriausiojo gydytojo 2002 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 42 „Dėl ultragarsinių
tyrimų skyrimo indikacijų“ nustatyta šių diagnostinių tyrimų skyrimo tvarka ir tyrimų indikacijos:
1 punktu „1. Gydytojams specialistams, siunčiantiems pacientus ultragarsiniams tyrimams,
tyrimų indikacijas nustatyti vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro patvirtintomis
ultragarsinių tyrimų skyrimo indikacijomis (pridedamos“);
3 punktu „3. Tiriant pacientą stacionare, ultragarsinio tyrimo indikacijas nurodyti paciento
gydymo stacionare ligos istorijoje“.
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4 punktu „Siuntime nurodyti: tyrimo tikslą, tyrimo skyrimo indikacijas, tyrimo objektą (organą,
organų sistemą ar konkrečią sritį), siunčiančio gydytojo vardą, pavardę.“
5 punktu „Siunčiant pacientą atlikti pakartotinį ultragarsinį tyrimą, nurodyti objektyvias
priežastis“.
14. Vadovaujantis vyriausiojo gydytojo 2019-07-31 įsakymu Nr. A1-61 „Dėl endoskopijų
atlikimo tvarkos“, nustatyta:
10 punktu „10. Indikacijas skubiam endoskopiniam tyrimui nustato Priėmimo-skubios
pagalbos skyriaus gydytojas ar atitinkamo profilio budintis gydytojas“;
12 punktu „12. Gydytojas, nusprendęs, kad pacientui reikalingas skubus endoskopinis tyrimas,
indikacijas aprašo paciento medicininiuose dokumentuose ir informuoja Priėmimo-skubios
pagalbos skyriuje dirbančią bendrosios praktikos slaugytoją. Jei reikia, gydytojas nurodo ruošti
pacientą endoskopiniam tyrimui“.
15. Vadovaujantis vyriausiojo gydytojo 2010 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. A1-91 „Dėl
gydymo stacionare ligos istorijų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 14 punktu „14. Siunčiant
pacientą tyrimams, procedūroms (ultragarso, endoskopijoms, rentgenologiniams tyrimams,
kompiuterinei tomografijai ir kitiems tyrimams), gydantis gydytojas ligos istorijoje nurodo
kabinetą, skyrių, kur siunčiamas pacientas, kokio tyrimo pageidauja, tyrimo motyvacija
(indikacija)“.
16. Audito atlikimo metu buvo vertinami šie kriterijai:
16.1. ar visais atvejais (tiek siunčiant planiniam ištyrimui, tiek teikiant būtinąją medicinos
pagalbą) įrašytos skiriamo tyrimo indikacijos F003/a;
16.2. ar visais atvejais siunčiantis gydytojas nurodo tyrimo objektą (organą, organų sistemą
ar konkrečią sritį), ar nurodomas siunčiančio gydytojo vardas, pavardė F003/a;
16.3. Ar visais atvejais siunčiant pacientą atlikti pakartotinį ultragarsinį tyrimą, nurodytos
objektyvios priežastys F003/a.
17. Išanalizavus tikrintų F003/a (1 priedas) įrašus nustatyta:
17.1. Vidaus ligų skyriaus gydytojai, Chirurgijos-traumatologijos skyriaus gydytojai, Vaikų
ligų skyriaus gydytojai visais atvejais (tiek siunčiant planiniam ištyrimui, tiek teikiant būtinąją
medicinos pagalbą) įrašo skiriamų diagnostinių tyrimų indikacijas, nurodo tyrimo objektą/sritį,
nurodo siunčiančio gydytojo specialisto vardą pavardę F003/a.
17.2. Atvejų, kai pacientui būtų skiriamas pakartotinas diagnostinis tyrimas dėl tos pačios
priežasties, nustatyta nebuvo.
V SKYRIUS
IŠVADOS
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18. VšĮ Šilutės ligoninės stacionaro skyriuose (Vidaus ligų, Chirurgijos-traumatologijos Vaikų
ligų) gydytojai specialistai, visais atvejais (tiek siunčiant planiniam ištyrimui, tiek teikiant būtinąją
medicinos pagalbą) diagnostinius tyrimus pacientams skiria pagrįstai, pacientų medicininėje
dokumentacijoje įrašo skiriamų diagnostinių tyrimų indikacijas, nurodo tyrimo objektą/sritį,
siunčiančio gydytojo specialisto vardą pavardę.
19. Atsižvelgiant į tai, kad nebuvo nustatytų atvejų dėl nepagrįstai skiriamų diagnostinių
tyrimų ir (ar) nenurodytų indikacijų, vertinama, kad korupcijos pasireiškimo tikimybės šioje srityje
nėra.
_____________________

