KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS
KRETINGOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
IŠVADA
DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS
2018 m. rugsėjo 28 d.
Kretingos rajono savivaldybės viešoji įstaiga Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centras
(toliau – Kretingos PSPC), vadovaudamasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu,
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr.1601 patvirtinta korupcijos rizikos
analizės atlikimo tvarka bei Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymu
Nr.2-170 patvirtintomis Valstybės ar savivaldybės įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė
korupcijos pasireiškimo tikimybė, nustatymo rekomendacijomis, atliko korupcijos pasireiškimo
tikimybės vertinimą kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių (toliau –
MPP) skyrimo srityje.
Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimą atliko Kretingos PSPC korupcijos prevencijos
komisijos, 2014 m. sausio 2 d. sudarytos vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr. V1-001A, pirmininkė
Virginija Daugėlienė, medicinos auditorius Vilius Matulionis, vyriausiojo gydytojo pavaduotojas
Arnas Juškys.
Analizuotas laikotarpis: nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31.
Atliekant veiklos skiriant kompensuojamus vaistinius preparatus ir MPP vertinimą,
analizuota, kaip VšĮ Kretingos PSPC laikomasi kompensuojamųjų vaistinių preparatų skyrimo
pagrįstumo ir išrašymo tvarkos pagal galiojančias 2002-03-08 Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro įsakymu Nr. 112 patvirtintas „Vaistų receptų rašymo ir vaistų išdavimo (pardavimo)
gyventojams taisykles. Neatitikimų nenustatyta. Vaistų išrašymo ir skyrimo tvarka įstaigoje atitinka
teisės aktų reikalavimus, Kretingos PSPC dirbantys gydytojai
turi teisę skirti ir išrašyti
kompensuojamuosius vaistinius preparatus ir MPP.
2017 m. spalio 5 d. atliktas vidaus medicininis auditas, siekiant įvertinti kompensuojamųjų vaistų
skyrimo pagrįstumą medicininiuose dokumentuose. Audito metu 57 atsitiktine tvarka atrinktose
ambulatorinėse kortelėse patikrinti šeimos gydytojų padaryti įrašai pacientams, kuriems skiriamas
tęstinis gydymas kompensuojamaisiais vaistais ar MPP. Į šį skaičių įėjo 12 šeimos gydytojų daryti
įrašai. Tyrimo metu konstatuota, kad 73,7 proc. atvejų buvo detaliai aprašyta paciento būklė, esant
indikacijoms atlikti reikalingi tyrimai ir skirtas adekvatus gydymas, 10,6 proc. atvejų – kai paciento
bendrosios būklės pakitimai aprašyti tik iš dalies, ir 15,7, proc. atvejų, kai nebuvo aprašyta paciento
savijauta, nefiksuoti jokie objektyvios būklės parametrai. Tačiau pabrėžtina, kad visais tikrintais
atvejais išrašant kompensuojamuosius vaistus, įrašoma vaistų dozės, kiekiai, vartojimo būdas,
atžymimi kompensuojamųjų vaistų paso numeriai. 2017 m. spalio 5 d. VšĮ Kretingos pirminės
sveikatos priežiūros centro vidaus medicininio audito grupės posėdžio protokolo Nr.4 išvada –
dirbantys gydytojai vadovaujasi ir laikosi kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir MPP skyrimo tvarką
apibrėžiančių bei reglamentuojančių teisės aktų.
Atliekant korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymą peržiūrėta 2017-03-24 Asmens sveikatos
priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto lėšomis sutartis Nr. S2-2017-21. Atlikta Centro ir Klaipėdos teritorinės ligonių kasos sutarties
analizė pagal šiuos punktus:
1. Neviršyti kalendoriniams metams TLK skiriamų asignavimų. Asignavimai neviršyti,
neatitikimų nenustatyta.
2. Prieš išrašant kompensuojamuosius vaistus ir MPP patikrinti, ar asmuo yra apdraustas
privalomuoju sveikatos draudimu ir turi galiojantį kompensuojamųjų vaistų pasą. Reikalavimų
laikomasi.

3. Išrašyti apdraustajam 3 formos ir (ar) 3 formos ( išimties atvejams) receptus
kompensuojamiesiems vaistams ir MPP tik teikiant jam asmens sveikatos priežiūros paslaugą.
Reikalavimų laikomasi.
4. Užtikrinti, kad 3 formos ir 3 formos (išimties atvejams) receptus kompensuojamiesiems
vaistams ir MPP išrašytų gydytojas, turintis teisę verstis medicinos praktika ir (ar) 3 formos ir 3
formos (išimties atvejams) receptus kompensuojamosioms MPP išrašytų slaugytojas, turintis teisę
verstis slaugos praktika. Reikalavimų laikomasi.
5. Nurodyti apdraustojo medicinos dokumentuose jam skirtus ir išrašytus kompensuojamuosius
vaistus ir (ar) MPP ir įvesti į informacinę sistemą „Sveidra“ ( jei duomenys perduodami per šią
informacinę sistemą) reikiamus duomenis apie apsilankymus, kurių metu buvo išrašyta
kompensuojamųjų vaistų ir (ar) MPP. Reikalavimų laikomasi,
6. Apdraustojo medicinos dokumentus pildyti tiksliai ir įskaitomai, laikantis teisės aktų
reikalavimų. Šiuose dokumentuose aprašyti paciento būklę, nurodyti paslaugos teikimo vietą, datą ir
laiką, jam skirtus tyrimus, jų rezultatus ir diagnozę, taikytą gydymą (nurodyti išrašytų 3 formos ir (ar)
3 formos (išimties atvejams) receptų numerį, kompensuojamojo vaisto bendrinį pavadinimą, matmenis
ar kitus duomenis, jei jų yra, naudojimo būdą bei gydymo kurso pabaigos datą), įklijuoti į medicinos
dokumentus apdraustojo raštu pateiktą papildomą informaciją (pvz.: dokumento, suteikiančio teisę į
lengvatas, kopiją ir kt.). Reikalavimų laikomasi.
7. Išrašant kompensuojamųjų vaistų ir MPP receptus, vadovautis teisės aktais,
reglamentuojančiais kompensuojamųjų vaistų ir MPP skyrimo ir receptų išrašymo sąlygas, sąrašas
skelbiamas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir TLK interneto svetainėse.
Reikalavimų laikomasi.
8. Atlyginti PSDF biudžetui padarytą žalą, jei įstaigos darbuotojas (sveikatos priežiūros
specialistas) neteisėtai ir (ar) nepagrįstai išrašo 3 formos ir 3 formos (išimties atvejams) receptus
kompensuojamiesiems vaistams ir MPP. PSDF biudžetui padaryta žala atitinka pinigų sumą, kurią
TLK sumoka vaistinei, išdavusiai kompensuojamuosius vaistus ir (ar) MPP pagal įstaigos sveikatos
priežiūros specialisto išrašytą receptą. Reikalavimų laikomasi.
Priežiūrą ir kontrolę, ar pagrįstai skiriami ir išrašomi kompensuojamieji vaistai reguliariai
atlieka ir Klaipėdos TLK. Naudojantis informacinės sistemos SVEIDRA duomenimis, buvo
identifikuoti 73 vaikai, kuriems 2017-01-01 – 2017-12-31 laikotarpiu buvo paskirti, išrašyti ir vėliau
vaistinėse išduoti kompensuojamieji antibiotikai. Pagal pateiktą vardinį sąrašą į Klaipėdos TLK buvo
pristatytos 73 vaikų asmens sveikatos istorijos patikrai dėl vaikams skirtų antibiotikų,
kompensuojamųjų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, išrašymo pagrįstumo.
Patikrinimo metu nustatyta 12 atvejų, kai skystos, vartojamos per burną farmacinės formos
kompensuojamieji vaistiniai preparatai, kurie gali būti išrašyti vaikams iki 6 metų amžiaus ir
asmenims, turintiems rijimo sutrikimą, buvo išrašyti vyresnio amžiaus pacientams, nepažymint turėjus
rijimo sutrikimų. PSDF biudžetui padaryta žala buvo atlyginta pagal sutartinius įsipareigojimus.
Vadovaujantis Ekspertizės Nr.E1-18-87 išvadomis sistemingų ir (ar) kartotinių pažeidimų patikrinimo
metu nenustatyta.
Kretingos pirminės sveikatos priežiūros centre analizuojamu laikotarpiu nebuvo užfiksuota
korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos atvejų, taip pat nebuvo gauta pranešimų ar skundų dėl
netinkamo kompensuojamųjų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo.
Išanalizavus šią veiklos sritį Kretingos PSPC nustatyta, kad skiriant ir išrašant kompensuojamuosius
vaistus yra laikomasi visų jų skyrimo ir išdavimo tvarką reglamentuojančių teisės aktų, sutarčių
sąlygų, todėl korupcijos pasireiškimo tikimybė yra minimali.
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