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Vidaus medicininio audito veiklos ataskaita 
2020 metai 

 
1. Planiniai vidaus medicininiai auditai 2020 metais buvo vykdomi RPLC Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių filialuose. Auditų metu vertintas teikiamų paslaugų atitikimas 
RPLC direktoriaus įsakymų ir jais patvirtintų vidaus dokumentų reikalavimams ir m 
medicininės dokumentacijos pildymo atitikimas nustatytiems reikalavimams. Teiktos 
rekomendacijos gerinimui:   
1.1. Vilniaus filiale: 
- Antrinio lygio ambulatorinės gydytojo konsultacijos; 
- Farmakoterapija metadonu; 
- Psichosocialinės reabilitacijos skyriaus Dienos stacionaro paslaugos.    
1.2. Kauno filiale:  
- Antrinio lygio ambulatorinės gydytojo konsultacijos; 
- Farmakoterapija metadonu; 
- Alkoholio abstinencijos gydymo ir stacionarinio išblaivinimo paslauga; 
- Gydymas pagal Minesotos programą; 
1. 3. Klaipėdos filiale:  
- Antrinio lygio ambulatorinės gydytojo konsultacijos; 
- Farmakoterapija metadonu; 
- Alkoholio ir narkotikų abstinencijos gydymo ir stacionarinio išblaivinimo paslauga; 
- Stacionarinė psichosocialinė reabilitacija; 
- Gydymas pagal Minesotos programą; 
1.4. Panevėžio filiale: 
- Antrinio lygio ambulatorinės gydytojo konsultacijos; 
- Farmakoterapija metadonu; 
- Alkoholio ir narkotikų abstinencijos gydymo ir stacionarinio išblaivinimo paslauga; 
- Stacionarinė psichosocialinė reabilitacija; 
1.5. Šiaulių filiale:  
- Antrinio lygio ambulatorinės gydytojo konsultacijos; 
- Farmakoterapija metadonu; 
- Alkoholio abstinencijos gydymo ir stacionarinio išblaivinimo paslauga; 
- Stacionarinė psichosocialinė reabilitacija; 
 
2. Neplaniniai vidaus medicininiai auditai 2020 metais.  
2.1. 2020-12-03 dienos RPLC direktoriaus įsakymu Nr.1.3-154(1.2) sudaryta komisija analizavo 
Jaunųjų gydytojų asociacijos kreipimesi išdėstytas pretenzijas dėl COVID 19 infekcijos prevencijos 
reikalavimų nesilaikymo RPLC Kauno filiale. 202-12-08 dieną RPLC Kauno filiale atliktas 
neplaninis medicininis auditas, jo metu buvo atliktas darbo vietų ir patalpų bei pacientų srautų 
valdymo atitikimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir RPLC direktoriaus 
įsakymais nustatytiems reikalavimams. Taip pat įvertintos kreipimesi nurodytos aplinkybės dėl 
gydytojų rezidentų darbo. Audito metu nustatyta, kad RPLC Kauno filiale užtikrintos teisės aktais ir 
RPLC direktoriaus įsakymais reglamentuotos COVID 19 infekcijos prevencijos priemonės, 
nepasitvirtino ir kreipimesi nurodytos aplinkybės dėl mobingo gydytojos rezidentės atžvilgiu.          

RPLC 2020 metais nebuvo gauta tiesiogiai arba persiųsta pacientų skundų, kurie RPLC 
direktoriaus įsakymo pagrindu būtų buvę nagrinėti vidaus medicininio audito.  
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