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Sutrumpinimai, paaiškinimai

 ASPĮ – Asmens sveikatos priežiūros įstaiga

 ASPP – Asmens sveikatos priežiūros paslaugos

 a.r. – aktuali redakcija

 KVS – kokybės vadybos sistema, jos dokumentai

 MA – Medicininis auditas

 IPT – Išorinis paslaugos teikėjas

 OPĮ – Odontologinės priežiūros įstaiga

 VASPVT - Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM



Pranešimo turinys

 I. Audito bendroji dalis. Sistema, išorės ir vidaus auditas. 2019 m. aktualios minimalių ASPĮ
reikalavimų atitikčiai teisės aktų redakcijos.

 II. 2018 m. Valstybinio audito ataskaitos reikšmingos ASPĮ MA.

 III. Vidaus MA veiklos planavimas, jo sudėtinės dalys:

 III. I. MA veiklos aprašas, pildymas, pvz.: metinis vidaus MA planas - grafikas; vidaus MA
klausimynas; vidaus MA programa; metinė vidaus MA ataskaita; vidaus MA registras; vidaus
MA neatitikties aktas.

 III. II. Įstaigos KVS aprašo pvz.

 IV. Sisteminės dažniausios MA metu randamos neatitiktys.

 Raudona spalva pažymėtų dokumentų svarbą žr.: VASPVT 2013 m. vasario 6 d. Nr. T1-136, ,,Neplaninių ASP paslaugų prieinamumo ir kokybės 
patikrinimų ir     galimai neteisėtos ASPĮ veiklos patikrinimų atlikimo tvarkos aprašas“ priedas Nr.1. Suvestinė redakcija nuo 2017-01-24. 



I. Dalis.

2019 m. aktualios 

minimalių ASPĮ 

reikalavimų atitikčiai 
teisės aktų redakcijos (1).

PIRMĄ KARTĄ, 2019 M.  PRIVALOMAS 

VYKDYTI  LR SAM ĮSAKYMAS

,,Dėl asmens sveikatos priežiūros

įstaigų, teikiančių ambulatorines asmens

sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos

kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių

sąrašo ir šių rodiklių duomenų

suvestinių formų patvirtinimo“

2018 M. BALANDŽIO 16 D. NR. V-419

Paskelbtas: TAR, 2018-04-18, Nr. 6208

Įsigaliojo: 2018-04-19.



Kame naujiena?

 paskelbtas veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklių sąrašas (OPĮ 13 p.) ;

 veiklos kokybės ir efektyvumo vertinimo rodiklio (OPĮ 13 p.) „Paciento pasitenkinimo ASPĮ

teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis“ duomenų suvestinės formą.

 Į p a r e i g o j u:

 vykdyti pacientų apklausas pagal Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų

vertinimo anketą

 kasmet iki einamųjų metų sausio 15 d. pateikti Valstybinei akreditavimo sveikatos

priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos praėjusių kalendorinių

metų šiuo įsakymu tvirtinamo Asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių

ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir efektyvumo

vertinimo rodiklių sąrašo 13 punkte nurodyto rodiklio duomenis;



Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas Rodiklio skaičiavimo (vertinimo) aprašymas

Teisės aktai, kuriuose nustatyti rodikliu vertinamos veiklos reikalavimai / 

Duomenų šaltiniai

11. Vaikų dantų profilaktinių tikrinimų 

intensyvumas
Rodiklio skaičiavimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-943 ,,Dėl Pirminės ambulatorinės

asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo

tvirtinimo“.

Rodiklio reikšmė išreiškiama procentais.

Duomenų šaltinis – Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema SVEIDRA 

12. Vaikų profilaktinių tikrinimų 

intensyvumas
Rodiklio skaičiavimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-943 ,,Dėl Pirminės ambulatorinės

asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo

tvirtinimo“.

Rodiklio reikšmė išreiškiama procentais.

Duomenų šaltinis – Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema SVEIDRA 

13. Pacientų pasitenkinimo ASPĮ 

teikiamomis asmens sveikatos 

priežiūros paslaugomis lygis

Rodiklio reikšmės nustatymas – teigiamai įvertintų Pacientų bendro pasitenkinimo ASPĮ

teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis anketų skaičiaus ir visų

apklausoje dalyvavusių anketų skaičiaus santykis, vnt.*skaičiavimo metodika (1 priedas)

Duomenų šaltinis – ASPĮ duomenų registravimo sistema



Eil. 

Nr. 

Klausimas Atsakymai (žymėti tik vieną) 

Labai 

gerai 

Gerai Vidutiniškai Blogai Labai 

blogai 

1. Kaip vertinate mūsų gydymo įstaigos 

registratūros darbą? 
     

2.  Kaip vertinate mūsų gydymo įstaigos 

slaugytojų darbą? 
     

3.  Kaip vertinate mūsų gydymo įstaigos 

gydytojų darbą? 
     

4. Įvertinkite, ar suteikta informacija apie 

Jūsų ligą ir tolesnį gydymą buvo aiški, 

ar jos suteikta pakankamai? 

     

Eil. 

Nr. 

 

Klausimas 

Atsakymai (žymėti tik vieną) 

Tikrai 

taip 

Galbūt 

taip 

Abejoju Galbūt  

ne 

Tikrai  

ne 

5. Ar rekomenduotumėte savo draugams ir 

pažįstamiems pasirinkti mūsų gydymo 

įstaigą? 

     

6. Prašome savo bendrą pasitenkinimą suteiktų paslaugų kokybe įvertinti balais nuo 1 iki 10: 

 Atsakymai (žymėti tik vieną)  

Labai blogai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Labai gerai 
 





Kokia gerosios naujienos esmė?

Ats.: VIEŠUMAS!!!

Citata iš įsakymo:

 N u s t a t a u:

kad praėjusių metų asmens sveikatos priežiūros įstaigų, teikiančių

ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos kokybės ir

efektyvumo vertinimo rodiklių duomenų suvestinės iki einamųjų metų

balandžio 1 d. būtų skelbiamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministerijos interneto svetainėje.



2019 m. aktualios minimalių 

ASPĮ reikalavimų atitikčiai 

teisės aktų redakcijos (2).

Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m.

liepos 4 d. įsakymas Nr. V-117

,,DOKUMENTŲ RENGIMO TAISYKLĖS“

(Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2019

m. rugpjūčio 30 d. įsakymo Nr. VE-41

redakcija)

2 p. Šiose taisyklėse nustatyti dokumentų

rengimo reikalavimai privatiems

juridiniams ir fiziniams asmenims yra

rekomendaciniai, išskyrus tuos

dokumentus, kurių rengimą nustato teisės

norminiai aktai.

ĮSIGALIOJA 2020-01-01



2019 m. aktualios minimalių 

ASPĮ reikalavimų atitikčiai 
teisės aktų redakcijos (3).

VASPVT prie SAM direktoriaus įsakymas

2019 M. RUGPJŪČIO 8 D. NR. T1-1201

,,Dėl Valstybinės akreditavimo sveikatos

priežiūros veiklai tarnybos prie SAM

direktoriaus 2011 m. gegužės 3 d. įsakymo

Nr. T1-390 „Dėl valstybinės akreditavimo

sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie

sveikatos apsaugos ministerijos atliekamų

patikrinimų taisyklių patvirtinimo“

pakeitimo“



2019 m. aktualios minimalių 

ASPĮ reikalavimų atitikčiai 

teisės aktų redakcijos (4).

LR SAM įsakymas 2018 m. 
rugsėjo 11 d. Nr. V-1001

Dėl Lietuvos respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2010 m. gegužės 6
d. įsakymo Nr. V-401 „Dėl privalomų
registruoti nepageidaujamų įvykių
sąrašo ir jų registravimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Paskelbtas: TAR, 2018-09-12, Nr. 14383

Nauja redakcija nuo 2019-01-01 iki
2019-12-30



II. Dalis.

Valstybinio audito ataskaitos 

2018 m.

https://www.vkontrole.lt/aud
ito_ataskaitos.aspx?tipas=2

1. ,,Asmens sveikatos priežiūros ir

paslaugų kokybė: saugumas ir

veiksmingumas“ 2018 m. rugsėjo

28 d. Nr. VA-2018 P-9-3-9

2. ,,Privalomojo sveikatos draudimo
fondo 2017 m. Konsoliduotųjų

finansinių ir biudžeto vykdymo

ataskaitų rinkinių teisingumo bei

lėšų ir turto valdymo, naudojimo ir

disponavimo jais teisėtumo

vertinimas“ 2018 m. spalio 1 d.,

Nr. FA-2018-P-6-3-7-1



1. Pagrindiniai audito rezultatai (1)

1. Tik 1/5 ligų ir būklių gydoma  

standartizuotais metodais.

53 proc. ASPĮ nerengė privalomų

pasirengti diagnostiką ir gydymą

standartizuojančių dokumentų

(protokolų).

Neveiklios gydytojų profesinės

draugijos.

2. Nesudarytos sąlygos 

situacijai, kad licencijos 

patvirtinimas užtikrintų 

specialistų kompetencijų 

palaikymą ir kvalifikacijos 
tobulinimą.

MN – neperžiūrimos virš 5 m. 

Specialistai kompetencijas
tobulina neįvertinus ir
nenustačius tobulintinų
profesinės veiklos sričių.

Nėra tobulinimo programų
sąsajos su sergamumu,
demografija ir pan.

3. Nėra duomenų apie

nepageidaujamus įvykius

(NĮ), sunku imtis prevencinių
veiksmų, didinančių pacientų

saugą.

Vengiama NĮ registruoti.

Pacientų skundai nevertinami kaip

informacijos apie NĮ šaltinis.

Skundai ir NĮ šalies mastu

neanalizuojami ir nesiimama

prevencinių priemonių.



Pagrindiniai audito rezultatai (2)

 4. Nevertinamas ASPP veiksmingumas – nežinoma, ar pacientas gavo geriausią

gydymo rezultatą“:

 Trūksta rodiklių ASPP kokybei matuoti.

 Nenustatytas ASPP veiksmingumas (kokį poveikį turėjo pacientui).

 Nėra institucijos, kuri metodiškai vadovautų gydymo įstaigų vidaus MA veiklai, nėra

nustatyta, kokiomis metodikomis, standartais turi vadovautis medicinos auditoriai.



Pagrindiniai audito rezultatai (3) apie MA

 Valstybinio audito ataskaitos 4.3. dalyje ,,Tobulintinas MA organizavimas gydymo

įstaigose“ 96 – 102 p.:

 Auditorių išsilavinimas ir /ar kvalifikacija neatitinka nustatytų reikalavimų.

 Nėra iš viso paskirto MA vadovo arba jo netinkamas išsilavinimas ir/ar kvalifikacija bei

darbo stažas ASPĮ.

 MA vertina ASPP atitiktį teisės aktų reikalavimams ir medicininių įrašų kokybę, bet

praleidžia paslaugų kokybės sritį.

 IŠVADA 37 proc. MA nėra baigę privalomųjų audito žinių ir įgūdžių įgijimo kursų. Tie kurie

turi reikiamą išsilavinimą, kvalifikaciją pažymi, kad trūksta praktinių žinių, MA planavimo,

kokybės rodiklių nustatymo atsižvelgiant į gydymo įstaigos lygmenį teikiamas paslaugas.

 Trūksta audito klausimynų, rizikos vertinimo protokolų, paruoštų auditui formų.



III. Dalis

Vidaus MA veiklos planavimas, 

jo sudėtinės dalys. 

MA PLANUOJAME VADOVAUDAMIESI LR

TEISĖS AKTAIS IR ĮSTAIGOS KVS APRAŠAIS

(TVARKOMIS):

,,VIDAUS MEDICININIO AUDITO VEIKLA“

,,KOKYBĖS POLITIKA, RODIKLIAI, JŲ

STEBĖSENA IR PACIENTŲ PASITENKINIMAS

GAUTOMIS PASLAUGOMIS“

IR KT. APRAŠAIS.



“

”

Kokius savo darbovietės dokumentus privalome

žinoti ir planuoti peržiūrėti MA metu? 

Kuo vadovautis?

Kas gali būti pirmuoju sufleriu?



VALSTYBINĖS AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBOS PRIE 
SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS ĮSAKYMAS

,,NEPLANINIŲ ASMENS SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ 

PRIEINAMUMO IR KOKYBĖS 

PATIKRINIMŲ IR GALIMAI 

NETEISĖTOS ASMENS SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS VEIKLOS PATIKRINIMŲ 

ATLIKIMO TVARKOS APRAŠAS“

PATVIRTINTA
VASPVT prie SAM direktoriaus

2013 m. Vasario 6 d. Įsakymu nr. 

T1-136

2017 M. SAUSIO 20 D. ĮSAKYMO 

NR. T1-76 AKTUALI REDAKCIJA)



NEPLANINIO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMO IR 
KOKYBĖS PATIKRINIMO NR. DOKUMENTŲ SĄRAŠAS (1)               1 PRIEDAS

 6. Odontologo įrašai (Asmens sveikatos istorija Nr..., apskaitos forma Nr. 025-043/a).               

 8. Medicininių dokumentų pildymo tvarka.

 9. Pacientui ASPP teikusių medicinos specialistų bei vadovo pareigų instrukcijos, darbo sutartys.

 10. Darbo organizavimo tvarka.

 11. Paciento teisių ir pareigų įgyvendinimo tvarka.

 12. Pacientų skundų nagrinėjimo tvarka.

 13. Informacijos pacientams (jų atstovams) teikimo tvarka.

 14. Sutikimo dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo aprašo reikalavimų įgyvendinimo tvarka.

 15. Būtinosios ir planinės medicininės pagalbos paslaugų teikimo tvarka. 

 17. Specialistų konsultacijų organizavimo tvarka.



1 PRIEDAS 

NEPLANINIO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMO IR 

KOKYBĖS PATIKRINIMO NR......... DOKUMENTŲ SĄRAŠAS (2)

18. Gydymo ir diagnostikos protokolai, taikyti nurodytam pacientui.

19. Kitos medicininių dokumentų apskaitos formos.

20. Mirčių atvejų nagrinėjimo tvarka.

22. Neatitikčių registravimas.

23. Neatitikčių analizė.

24. Pacientų apklausa.

25. Nepageidaujamų įvykių registras. 

26. Kiti, Jums svarbūs tyrimui įstaigos veiklos dokumentai. 

27. Medicinos specialistų paaiškinimai, atsakant į pateiktus klausimus....



NEPLANINIO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMO IR 
KOKYBĖS PATIKRINIMO NR. DOKUMENTŲ SĄRAŠAS (3)             1 PRIEDAS

 21. Vidaus medicininio audito veikla:

 21.1. Įsakymas dėl vidaus medicininio audito sudarymo (IPT SUTARTIS)

 21.2. Vidaus medicininio audito grupės vadovo ir narių kvalifikacijos kėlimo dokumentai (IPT 

SUTARTIS)

 21.3. Vidaus medicininio audito veiklos aprašas 

 21.4. Metinis vidaus medicininio audito planas 

 21.5. Metinė vidaus medicininio audito ataskaita 





Būtina konsultacijos/paciento vizito (tęstiniam ar kt.) gydymui įrašo apimtis 

025-043/a ,,Odontologo įrašai (Asmens sveikatos istorija Nr.)“:

҈ vizito data, vizito laikas (jeigu vizito laikas jau nurodytas Sutikimo formoje, įrašo galima nedubliuoti; jeigu pacientas atvyko tęstiniam gydymui ir

pacientui Sutikimo forma pakartotinai neteikiama – šalia datos nurodomas vizito laikas. Įrašas padaromas ir pacientui neatvykus tęstiniam gydymui,

šiuo atveju, taip pat privaloma įrašą padariusio darbuotojo identifikacija: vardas, pavardė (spaudas) ir parašas.

҈ vizito priežastis (ligos anamnezė, nusiskundimai). Darbuotojas surenka ir parašo anamnezę pažymint ligos laiką ir aplinkybes, ūmios ligos pradžią

(traumų ir/ar ūmių būklių atvejais – kiek galima tiksliau);

҈ svarbūs klinikiniai odontologiniai radiniai, apžiūros duomenys.

҈ diagnozė ir/ar tęstinio gydymo rezultatų vertinimas (jeigu įtariama, nesilaikius nustatyto režimo ar/ir rekomendacijų, įraše tai pažymima).

҈ rekomenduojamas priežiūros/gydymo planas, numatomas gydymo etapiškumas; tai atliekama kartu su pacientu ar paciento atstovu.

҈ bet kokie pacientui išrašyti vaistai (įskaitant pavadinimą, stiprumą, vartojimo nurodymus/dozės dažnį, kiek kartų kartoti ir jeigu siūloma kelias

dienas, tai datą, nuo kada rekomenduojama vaistą pradėti vartoti, grįžus pacientui neplanine tvarka – nurodyti kada vaistas baigtas/pakeistas ir pan.),

҈ bet koks svarbus prevencijos veiksmas, kurio imtasi gydytojo patarimu (nurodymai) jeigu nurodymai pacientui atiduoti į rankas, apie tai liudijantį

faktą pacientas patvirtina pasirašydamas, pvz.: sutikimo ar Informavimo lapų formose ,,rekomendacijas gavau ar pan.),

҈ bet koks siuntimas kitiems ASP paslaugų teikėjams (dantų technikų laboratorija, į kitas ASPĮ atlikti pvz.: panoraminė rentgeno nuotrauka ar pan.).,

҈ pacientui suteikta sveikatos informacija, įskaitant tyrimų rezultatų išaiškinimą,

҈ intervencijos pavadinimas,

҈ pacientą priėmusio darbuotojo identifikacija: vardas ir pavardė (spaudas) ir parašas.

 Įrašai daromi rašalu ar/ir gali būti spausdinami bei įklijuojami, iškarto numeruojant Asmens sveikatos istorijos puslapius.

 Ligos diagnozė, procedūrų ir vaistų paskyrimai pacientui, receptai rašomi lietuvių ar lotynų kalba.

 Įrašai privalo būti įskaitomi, lengvai atpažįstami ir greitai surandami, draudžiama neįskaitomai naikinti įrašą.

 Gydytojas, atlikdamas įrašą sveikatos istorijoje, aprašo atžymi procedūrų, manipuliacijų ar tyrimų, o taip pat gydymo pakeitimų datą ir laiką.

 Po įrašu gydytojas odontologas pasirašo ir patvirtina asmeniniu spaudu.





PAGALBINIS PRIEDAS Nr. 1.

Kontroliuojančių institucijų 

darbuotojams ir 

medicinos auditorių 

savarankiškam darbui 



III. I. Dalis

Įstaigos MA veiklos aprašas. 

APRAŠE T.B. PATEIKTOS ĮSTAIGOS MA 

DOKUMENTŲ FORMOS, JŲ PILDYMO 

TVARKA:

METINIS VIDAUS MA PLANAS - GRAFIKAS;

VIDAUS MA PROGRAMA;

VIDAUS MA KLAUSIMYNAS;

METINĖ VIDAUS MA ATASKAITA;

VIDAUS MA NEATITIKTIES AKTAS.

VIDAUS MA REGISTRAS;



UAB ,,Dantisto“ odontologijos klinika

Adresas: Viliūno g. 10 - 2,

Romuva, LT-29113

Tel.: +370 699 95991

Kokybės vadybos sistemos dokumentas.

ASP paslaugų kokybės valdymo ir gerinimo 

procesas. Aprašas.

VIDAUS MEDICININIO AUDITO VEIKLA

LR SAM 2008-04-29 

Įsakymas Nr. V-338, IV d., 12-17 p.

Patvirtinta įmonėje 2018-07-14 

Įsakymu Nr. KVS 03/2018

Aprašas KVS 07/2018.

Lapas     1      iš 17

VIDAUS MEDICININIO AUDITO VEIKLA

Dokumentas priskiriamas UAB ,,Dantisto“ odontologijos klinika kokybės vadybos sistemos dokumentams.

Dokumento turinys – konfidencialus; jo dauginimas be įmonės Direktorės leidimo – draudžiamas.

Leidimas ............

(įrašyti ranka)

Egzempliorius Nr. ............

(įrašyti ranka)

Originalas  □ Kopija □

Atiduota:............................................

Parengė: 

Aušra Macijauskienė 

atestuota vidaus auditorė

medicinos audito vadovė,

infekcijų kontrolės gydytoja

IVVP Nr.728320

Parašas: ...............................

Data 2018-06-01

Tikrino: XXXXX

Patvirtino:

UAB ,,Dantisto“ odontologijos klinika

Direktorė Eglė Jomantienė

Parašas: .............................

Data: 2018-07-14

Sekanti peržiūra:

Atsakingas už peržiūrą:

Sekanti peržiūra:

Atsakingas už peržiūrą:
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UAB ,,Dantisto“ odontologijos klinika

Adresas: Viliūno g. 10 - 2,

Romuva, LT-29113

Tel.: +370 699 95991

Kokybės vadybos sistemos dokumentas.

ASP paslaugų kokybės valdymo ir gerinimo 

procesas. Aprašas.

VIDAUS MEDICININIO AUDITO VEIKLA

LR SAM 2008-04-29 

Įsakymas Nr. V-338, IV d., 12-17 p.

Patvirtinta įmonėje 2018-07-14 

Įsakymu Nr. KVS 03/2018

Aprašas KVS 07/2018.

Lapas     2      iš 17



4. ATSAKOMYBĖ

 4.1. UAB ,,Dantisto“ odontologijos klinika direktorė atsakinga už MA organizavimą bei 

MA paslaugų teikimo sutarties kontrolę.

Sąlygų MA atlikti sudarymą;

už laiku atliktus koregavimo veiksmus MA metu nustatytoms  neatitiktims pašalinti;

už asmeninį dalyvavimą MA vykdymo metu.

visų Klinikos veiklos dokumentų pateikimą MA atliekančiajam asmeniui. 

 4.2. MA atliekantis fizinis ar juridinis asmuo (įstaiga) atsakingas už medicininio audito 

vykdymą pagal paslaugos gavėjo poreikius, prioritetus bei galiojančius aktus bei 

standartus. 

 UAB ,,Dantisto“ odontologijos klinika darbuotojai atsakingi už bendradarbiavimą su 

MA auditoriumi, pasiruošimą MA.



5. Aprašymas

 5.1. MA vykdomas pagal sudarytus UAB ,,Dantisto“ odontologijos 

klinika dokumentus; šį aprašą ir:

vidaus MA planą-grafiką;

vidaus MA klausimyną;

vidaus MA programą;

vidaus MA ataskaitą;

vidaus MA registrą;

vidaus MA neatitikties aktą.



5.2. MA šalių funkcijos.

UAB ,,Dantisto“ odontologijos klinika direktorė ne rečiau kaip 1 kartą metuose:

1. tvirtina parengtą ir suderintą metinį vidaus MA planą-grafiką;

2. nustato neplaninių auditų laiką ir vietą (esant poreikiui, pvz.: skundai, noras

įsitikinti efektyviu ir kokybišku darbu, ekonominės analizės tikslu ir pan.);

3. nustato įstaigos OSPĮP teikimo, kokybės politiką bei jos įgyvendinimo

priemones ir su jomis supažindina darbuotojus raštu;

4. nustato organizacinius-klinikinius kokybės rodiklius pagal įstaigos prioritetus

OASP paslaugų procesui ir/ar rezultatams vertinti daugiametėje dinamikoje;

5. užtikrina OASPP kokybės rodiklių stebėseną;

6. užtikrina informacijos rinkimą apie pacientų pasitenkinimą gautomis sveikatos

priežiūros paslaugomis ir gautos informacijos analizę.



5.3. MA šalių funkcijos.

Vidaus MA grupės vadovas (auditorius) sutartiniais pagrindais (IPT):

1. dalyvauja nustatant įstaigos kokybės politiką, tikslus ir kokybės rodiklius;

2. rengia vidaus MA veiklos aprašą;

3. pagal prioritetus sudaro ir teikia tvirtinti metinį įstaigos vidaus MA planą-grafiką;

4. atlieka planinius vidaus MA pagal metinį planą-grafiką ir neplaninius vidaus MA;

5. atliktų vidaus MA ataskaitas teikia direktorei (vadovybinė analizė)

6. Organizuoja nepageidaujamų įvykių, neatitikčių registravimą, atlieka jų priežasčių

analizę; įstaigos vadovui siūlo prevencines priemones; apibendrina pacientų

pasitenkinimo gautomis OASPP anketos duomenis, pateikia rezultatus;

7. nagrinėja pacientų skundus ir jų analizės išvadas teikia Įstaigos direktorei.

8. Direktorei pavedus, atstovauja Klinikai santykiuose su įv. institucijomis. dalyvauja

rengiant Įstaigos dokumentus, susijusius su OASPP kokybės užtikrinimo veikla;

9. analizuoja OASPP kokybės užtikrinimo/gerinimo veiklą;

10.parengia vidaus MA metinę ataskaitą;



5.4. MA eiga. Veiksmai, organizuojant ir atliekant vidaus MA: 

5.4.1. Vidaus medicininio audito planavimas. Atliekami planiniai, neplaniniai MA:

Planiniai MA atliekami pagal metinį auditų planą; ruošiamas iki pvz.: vasario 15 dienos. 

Numatomi atvejai kaip bus elgiamasi jeigu atlikti MA laiku neįmanoma. 

Neplaniniai MA (numatomi atvejai, kokiu būdu bus atliekami ir pan.) 

5.5. Pasiruošimas vidaus MA. 

5.6. Audito užduočių paskirstymas (pvz.: pagal klausimyną)

5.7. Vidaus medicininio audito atlikimas

5.7.1. Įžanginis susitikimas (jei reikia) Tai gali būti atlikta raštu, pvz.: mail‘o, Skype ir kt. 

5.7.2. MA tyrimas:

5.7.2.1. Dokumentų tikrinimas.

5.7.2.2. Pokalbiai su Įstaigos direktore, darbuotojais (jeigu jie tuo metu dirba

Klinikoje).

5.7.2.3. Darbo vietos apžiūra.



5.8. MA rezultatų aptarimas. MA pabaigoje prieš baigiamąjį susitikimą, auditorius aptaria

tyrimo rezultatus, kurie registruojami MA ataskaitoje (3 priedas) ir neatitikties, koregavimo ir

prevencinių veiksmų formoje. Kiekvienai pagrindinei neatitikčiai pildoma atskira pagrindinės

neatitikties forma.

5.9. Baigiamasis MA susitikimas. (suderinama pagrindinių neatitikčių koregavimo datos).

5.10. Audito ataskaita.

5.10.1. Vidaus MA ataskaita pateikiama su: MA planu-grafiku, pagrindinės neatitikties

formomis (jei MA metu nustatoma tokia neatitiktis), pasirašyta MA vadovo. Auditorius

suteikia ataskaitai numerį. (kur saugomas originalas?).

5.10.2. Audito rezultatų analizė ir koregavimo veiksmai MA ataskaitos pagrindu, jei yra

nustatytos neatitiktys (nustatytu terminu auditorius patikrina)

5.11. Pakartotinis vidaus MA. Nustačius neatitiktis, galinčias turėti neigiamą įtaką teikiamai

paslaugai arba saugiam darbui bei kokybės sistemos funkcionavimui ir teisės aktų, normų,

standartų reikalavimų vykdymui, gali būti numatytas pakartotinis vidaus MA įgyvendintų

koregavimo veiksmų efektyvumui nustatyti.



UAB ,,Dantisto“ odontologijos klinika

Adresas: Viliūno g. 10 - 2,

Romuva, LT-29113

Tel.: +370 699 95991

Kokybės vadybos sistemos dokumentas.

ASP paslaugų kokybės valdymo ir 

gerinimo procesas. Aprašas.

VIDAUS MEDICININIO AUDITO VEIKLA

LR SAM 2008-04-29 

Įsakymas Nr. V-338, IV d., 12-17 p.

Patvirtinta įmonėje 2018-07-14 

Įsakymu Nr. KVS 03/2018

Aprašas KVS 07/2018.

Lapas      11     iš 17

B priedas

Vidaus medicinos audito planas – grafikas ..................m. 

Pastaba. Dokumentas pridedamas prie Medicinos audito ataskaitos, pilnai užpildytas. Jeigu medicininio audito metu keitėsi 

dalyviai, trukmė ar data, dokumento turinys keičiamas atitinkant tikruosius faktus. 

Užduotis Data Trukmė (val.) Dalyviai Pastabos



Audito programa, planas, paskirtis

 Audito programa (vieno ar daugiau auditų visuma, apibrėžta suplanuotam 

laikui ir specifiniam tikslui) t.b. kiekvienoje įstaigoje.

 Audito programos apimtis g.b. 1 metai. 

 Audito planas – veiklų ir pasirengimo auditui aprašymas. T.b. audito tikslas, 

kriterijai, laikas, dalyviai, patalpos (Auditas t.b. atliekamas taip, kad 

NETRUKDYTI darbuotojams dirbti ! Darbo etikos reikalavimas). 

 Audito techninis ekspertas – asmuo, kuris teikia specifines žinias ar atlieka 

audituojamojo objekto ekspertizę audito grupei. 
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Planinio vidaus kokybės medicininio audito planas 2019 m., pvz.:1.

Užduotis/audito kriterijus Data Trukmė 
(val.)

Dalyviai Pastabos /
ĮVERTINIMAS

I. Įstaigos kokybės vadovo dokumentų (pagal LST EN ISO 9001:2015
standartą) atitikties LR SAM 2008 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. V-338 „Dėl
minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų
aprašo tvirtinimo” reikalavimams įvertinimas (toliau V-338).

2019-01-10 2 val. A.Kerienė

I. Šulpa

0 – atitiktis,
1 – nežymi
neatitiktis,
2 – žymi neatitik

II. Pacientų teisių, pareigų, saugos, užtikrinimas; ar stebimas pacientų
pasitenkinimo suteiktomis paslaugomis lygis?
II.I Nustatyti pacientui pateikiamų sutikimo formų atitiktį LR SAM 2010 m.
kovo 8 d. įsakymui Nr. V-184 ,,Dėl sutikimo dėl sveikatos priežiūros
paslaugų teikimo formos reikalavimų aprašo patvirtinimo”.
II.II Nustatyti Klinikos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės valdymo atitiktį

LR SAM Įsakymams, bei kokybės rodiklių, pasiektiems rezultatams vertinti,
taikymą įstaigos praktikoje.

2019-01-10 1,5 val. A.Kerienė

I. Šulpa

0 – atitiktis,
1 – nežymi
neatitiktis,
2 – žymi neatitiktis.

III. Žmogiškieji ištekliai. Darbuotojų sveikatos tikrinimas, tai įrodantys
dokumentai. Nustatyti Klinikos personalo kvalifikacijos atitikimą teikiamų
paslaugų kompetencijų reikalavimams, kvalifikacijos kėlimo užtikrinamo
mastą. Ar darbuotojų kvalifikacijos, pasiekimo bei darbo patirties
informacija yra prieinama pacientams kad pasirinkti Klinikos sveikatos
priežiūros specialistą?

2019-06-10 0,5 val. A.Kerinė

I. Šulpa

0 – atitiktis,
1 – nežymi
neatitiktis,
2 – žymi neatitiktis.

IV. Įstaigos Infekcijų kontrolės procedūrų vadovo atitiktis 2012 m. spalio 19
d. įsakymo Nr. V-946 ,,Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012
„Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“
reikalavimams, 7 pagrindinės dalys.

2019-11-12 1,5 val. A.Kerienė

I. Šulpa

0 – atitiktis,
1 – nežymi
(nepagrindinė
neatitiktis),
2 – žymi neatitik



VIDAUS MEDICININIO AUDITO PLANAS-GRAFIKAS 

2017-2018  m. 
Įstaigos pavadinimas UAB ,,Dentisto“ odontologijos klinika 

Įstaigos adresas Viliūno g. 10 - 2, Romuva, LT-29113 

Paslaugos teikiamos 

Sutartis 

2017-03-01 Nr. 

AM2017/024 

Pirminis  

medicinos 

auditas  

Kartotinis 

medicinos 

auditas 

Priežiūros 

medicinos 

auditas 

Teisės aktas arba 

standartas 

LR Sveikatos 

priežiūros įstaigų 

įstatymas 

 

2017-08-12 

 

Iki 

2017-12-30 

Iki 

2018-03-01 

SAM  2008-04-29 

įsakymas Nr. V-

338 

 

2017-08-12 

 

Iki 

2017-12-30 

Iki 

2018-03-01 

Kokybės vadybos 

sistemos 

dokumentai 

2017-08-12 

 

Iki 

2017-12-30 

Iki 

2018-03-01 

SAM 2010-05-06 

įsakymas Nr. V-

401 

 

2017-08-12 

 

Iki 

2017-12-30 

Iki 

2018-03-01 

SAM  2010-05-03 

įsakymas  Nr. V-

383  

 

2017-08-12 

 

Iki 

2017-12-30 

Iki 

2018-03-01 

SAM  2009-11-17 

įsakymas  Nr. V-

942 (korupcijos 

prevencijos dok) 

 

2017-08-12 

 

Iki 

2017-12-30 

Iki 

2018-03-01 

 

Medicinos normos 
 

2017-08-12 

 

Iki 

2017-12-30 

Iki 

2018-03-01 

Higienos normos, 

IKPV 
 

2017-08-12 

 

Iki 

2017-12-30 

Iki 

2018-03-01 

Kiti teisės aktai  

2017-08-12 

 

Iki 

2017-12-30 

Iki 

2018-03-01 

 

Pvz.:  Nr. 2.

Kokia versija Jums patogi –

nesvarbu. Svarbu turinys ir 

dokumento patvirtinimas 

įstaigos vadovo nustatyta 

vidaus tvarka.  



Auditas (P-D-T-V ciklo metodas, Demingo ratas)

Planuok ... audito planą:

Daryk (planas vykdomas)

Tikrink (atlikdamas auditą patikrini veiklos 

rezultatą).

Veik (atliekami koregavimo korekciniai ir 

prevenciniai veiksmai t.y. koreguojama ir iš naujo 

planuojama → sudaromas planas – programa.    Ir 

vėl iš naujo
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Planuok 
• Ką daryti? 
• Kaip daryti? 

Daryk 
• Daryk tai kas 

suplanuota  

Tikrink 
• Ar viskas įvyko 

kaip buvo 

suplanuota? 

Veik 
• Kaip kitą kartą 

pagerinti veiklą? 



ĮSTAIGOS PAVADINIMAS                                                              

Tvirtinu:

Vidaus audito planas – programa 2019 m.

Proceso 

(padalinio) 

pavadinimas

Audito 

kriterijai

Audito tikslas Audito 

vadovas, 

auditoriai

Audito data Pastabos dėl 

atlikimo

Konkretus 

įsakymas, PĮ, A

Išsiaiškinti ... ?
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UAB ,,Dantisto“ odontologijos klinikos 2019-06-10

vidaus kokybės medicininio audito programa, I dalis

Audito data 
(trukmė)

Audito objektas
(procesas)

Auditorius Audito tikslas Pastabos dėl atlikimo

2019 -06-10, 2 
val.

UAB ,,Dantisto“ 

odontologinės priežiūros
(pagalbos) procesų
visuma. 

E. Trunka Klinikos kokybės vadovo dokumentų

atitikimo LR SAM 2008 m. balandžio 29 d. 
įsakymo Nr. V-338 „Dėl minimalių asmens
sveikatos priežiūros paslaugų kokybės
reikalavimų aprašo tvirtinimo” 
reikalavimams įvertinimas; atliekamų
odontologinės pagalbos paslaugų atitikimo
patvirtintiems diagnostikos ir gydymo
metodikoms ir protokolams įvertinimas.

Auditas vykdomas vertinant

parengtus dokumentus, jų
turinį, tinkamumą Klinikos
specifiniams poreikiams, 
peržiūrint statistinės
apskaitos formas 025-043/a 
,,Odontologo įrašai. Asmens
sveikatos istorija“, ne 
mažiau 6 vnt. Atliekant
auditą naudojamas
klausimynas.



Klausimas/ audito kriterijus. Parengta pagal LR SAM įsakymus ir  LST EN 9001:2015: 7.3 p. 

,,Supratimas“, 7.4 p. ,,Komunikavimas“, 7.5 p. ,,Dokumentuota informacija“ ir 8 dalies 8.1 p. ,,Pagrindinės 

veiklos planavimas“, 8.2 p. ,,Reikalavimai skirti produktams ir paslaugoms“.  

Pareigos Vertini-

mas

Audito-

riaus

pastabos

Ar įstaigoje parengtas ir patvirtintas kokybės vadovas, atitinkantis LR SAM 2008 m. balandžio 29 

d. įsakymo Nr. V-338 „Dėl minimalių ASPP kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo” reikalavimus?

direktorė 1

Ar Kokybės vadove (KVS)yra Medicininių dokumentų pildymo tvarka, atitinkanti Klinikos 

specifiką:

direktorė 1

Ar dokumentai įskaitomi, identifikuojami? 1

Ar Klinikos veikloje naudojami tik patvirtinti ir galiojantys dokumentai? 1

Ar Klinikos dokumentų segtuvuose, skelbimų lentose, pan. matoma, negaliojanti tvarka?

Ar visi įrašai identifikuoti ir ar užtikrintas greitas jų atsekamumas? 1

Ar pagrįsta nustatyta klinikinė diagnozė? 0

Ar sudaryti tyrimų ir gydymo planai (ar pagrįstas jų keitimas)? 0

Ar komentuoti gautų tyrimų rezultatai? 1

Ar užpildyti ir pasirašyti pacientų sutikimai radiologiniams tyrimams bei invazinėms 

procedūroms?

0

Ar pilnai ir kokybiškai užpildytos ambulatorinės kortelės titulinis ir antrasis puslapis? 1

Ar po gydytojo įrašu yra gydytojo spaudas, parašas, ar nurodytas procedūros laikas? 1

Ar KVS yra Pacientui ASPP teikusių medicinos specialistų, vadovo pareigų instrukcijos (PI), DS? direktorė 0

Ar VISI dirbantys Klinikoje medicinos specialistai turi galiojančias licencijas, spaudus? direktorė 1

Ar KVS yra Sutikimo dėl SPP teikimo aprašo reikalavimų įgyvendinimo tvarka? direktorė 0

Ar KVS yra būtinosios ir planinės medicininės pagalbos paslaugų teikimo tvarka? direktorė 0



Ar KVS yra specialistų konsultacijų organizavimo tvarka? 0

Ar KVS yra gydymo ir diagnostikos protokolai? 0

Ar KVS yra dokumentų (apskaitos formų) sąrašas ir pildymo tvarka? Direktorė 0

Ar KVS yra mirčių atvejų nagrinėjimo tvarka? 0

Ar KVS yra įsakymas dėl vidaus MA Klinikoje sudarymo? 0

Ar KVS yra vidaus MA veiklos aprašas? 0

Ar KVS yra medicininių pažymų (forma Nr. 094/a ir forma Nr. 094-1/a) 

išdavimo tvarka?

-

Ar parengti rizikingiausių pacientų saugai toje įstaigoje atliekamų tyrimų, 

taikomų gydymo metodų aprašai?

0

Ar KVS yra išrašų iš pacientų medicinos dokumentų siuntimo (gavimo) 

elektroniniu paštu tvarkos aprašas?

0

Ar parengti Odontologo įrašai (Asmens sveikatos istorija, F Nr. 025-

043/a) formos pildymo, įrašų ištaisymo, archyvavimo reikalavimai?

direktorė 0

Ar KVS yra neatitikčių valdymo tvarka ir registras? direktorė 0

Ar KVS yra nepageidaujamų įvykių valdymo ir registravimo tvarka? direktorė 0



D priedas

VIDAUS MEDICINOS AUDITO ŽYMIOS (PAGRINDINĖS) NEATITIKTIES AKTAS NR. ..............

Klinikos pavadinimas, adresas ...........................................................................................................

Data........................................................................ . Laikas ....................................................................

Dokumentas (pagal kurį atliktas medicinos auditas)........................................................................ 

.................................................................................................................................................................

Neatitikties apibūdinimas.....................................................................................................................

Koregavimo veiksmus parengti iki......................................................................................................

IPT MAV ...............................................................................................................................................

Tikrinamos Klinikos atsakingas darbuotojas arba direktorė ......................................................... 

Neatitikties priežastis (užpildo Klinikos direktorė )........................................................................... 

................................................................................................................................................................

Koregavimo veiksmai (nurodyti datą iki kada bus atlikti)............................................................... 

Parengė..................................................................................................................................................

Tikrino..................................................................................................................................................



E priedas  

VIDAUS MEDICININIO AUDITO ATASKAITA Nr...... 

Pastaba. Išvardintos dokumento grafos yra privalomos. Dokumentas gali būti papildomas naujomis dalimis, 

priklausomai nuo IPT MAV.  

MEDICININIO  AUDITO DATA.................................................................................................................. . 

KLINIKOS DUOMENYS .............................................................................................................................. . 

VIDAUS AUDITO TIKSLAS......................................................................................................................... . 

VIDAUS AUDITO KRITERIJAI....................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................. 

VIDAUS AUDITO IŠVADOS.............................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

IŠVADOS APIE KOREGAVIMO VEIKSMŲ ATLIKIMĄ............................................................................ 

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

PRIEDAI................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................  

VIDAUS ATASKAITA ĮTEIKTA...................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................................  

IPT MAV ............................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................ . 



F priedas

Kokybės vidaus auditų registras

Padalinio (įstaigos) 

pavadinimas, 

audituoto aprašo 

(proceso) ar kt. 

kriterijaus žymuo ir 

pavadinimas

Audito 

data

Audito 

vadovas,

auditoriai

Audito 

ataskaitos Nr. 

Audito 

neatitikties 

akto Nr. ir 

pastabų Nr. 

Numatyta 

koregavimo 

veiksmų 

įvykdymo 

data

Informacija 

apie 

koregavimo 

veiksmų 

vykdymo 

eigą. 
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Kas gali būti audituojama?

Audituojame BET KURĮ PROCESĄ, PRODUKTĄ, PASLAUGĄ, SUTARTIS, PROJEKTĄ 

(naujos paslaugos: operacijos, įrangos poreikis pagal pvz.: poreikį, lėšas ir pan.), 

IKPV

Koks gali būti Audito pobūdis?

Sistemos auditas (horizontalus) – audituojami visi sistemos elementai ir nustatoma 

atitiktis arba neatitiktis galiojantiems reikalavimams.

Proceso/produkto/paslaugos auditas ,,rankos piršto principas“ – vertikalusis auditas, 

kai audituojamos pasirinktinai arba visos su konkretaus produkto gamyba ar 

paslaugos teikimu susijusios sistemos ar jų dalys. 
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III. II. Dalis  

Įstaigos KVS aprašas.



UAB ,,Dantisto“ 

odontologijos klinika

Adresas: Viliūno g. 10 - 2,

Romuva, LT-23113

Tel.: +370 699 95991

Kokybės vadybos sistemos dokumentas.

ASP paslaugų kokybės valdymo ir gerinimo 

procesas. Aprašas.

KOKYBĖS POLITIKA, RODIKLIAI, JŲ STEBĖSENA 

IR PACIENTŲ PASITENKINIMAS GAUTOMIS 

PASLAUGOMIS

LR SAM 2008-04-29 

Įsakymas Nr. V-338, V d., 18.1-18.4p.

Patvirtinta įmonėje 2018-08-10 

Įsakymu Nr. KVS 05/2018

Aprašas KVS 10/2018

Lapas      1     iš 16

Dokumentas priskiriamas UAB ,,Dantisto“ odontologijos klinika kokybės vadybos sistemos

dokumentams. Dokumento turinys – konfidencialus; jo dauginimas be įmonės Direktorės leidimo –

draudžiamas.

Leidimas ............

(įrašyti ranka)

Egzempliorius Nr. ............

(įrašyti ranka)

Originalas  □ Kopija □

(įrašyti ranka)

Atiduota:....................................

Parengė: 

Aušra Macijauskienė 

Medicinos audito vadovė, infekcijų 

kontrolės gydytoja IVVP Nr.728320

Parašas: ...............................

Data 2018-07-26

Patvirtino:

UAB ,,Dantisto“ odontologijos

klinika

Direktorė Eglė Jomantienė

Parašas: .............................

Data: 2018-08-12

Sekanti peržiūra:

Atsakingas už peržiūrą:

Sekanti peržiūra:

Atsakingas už peržiūrą:
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Tel.: +370 699 95991

Kokybės vadybos sistemos dokumentas.

ASP paslaugų kokybės valdymo ir gerinimo 

procesas. Aprašas.

KOKYBĖS POLITIKA, RODIKLIAI, JŲ 

STEBĖSENA IR PACIENTŲ PASITENKINIMAS 

GAUTOMIS PASLAUGOMIS

LR SAM 2008-04-29 

Įsakymas Nr. V-338, V d., 18.1-18.4p.

Patvirtinta įmonėje 2018-08-10 

Įsakymu Nr. KVS 05/2018

Aprašas KVS 10/2018

Lapas      2     iš 16
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UAB ,,Dantisto“ 

odontologijos klinika

Adresas: Viliūno g. 10 - 2,

Romuva, LT-29113

Tel.: +370 699 95991

Kokybės vadybos sistemos dokumentas.

ASP paslaugų kokybės valdymo ir gerinimo 

procesas. Aprašas.

KOKYBĖS POLITIKA, RODIKLIAI, JŲ 

STEBĖSENA IR PACIENTŲ PASITENKINIMAS 

GAUTOMIS PASLAUGOMIS

LR SAM 2008-04-29 

Įsakymas Nr. V-338, V d., 18.1-18.4p.

Patvirtinta įmonėje 2018-08-10 

Įsakymu Nr. KVS 05/2018

Aprašas KVS 10/2018

Lapas     4 iš 16

1. TAIKYMO SRITIS, TIKSLAI 

1.1. Kokybės vadybos sistema taikoma UAB ,,Dantisto“ odontologijos klinika įskaitant visus čia vykstančius 

procesus: organizacines ir technines priemones, teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, jų metodologiją, 

saugą ir atitiktį išorės dokumentams užtikrinančios tvarkos, įstaigos darbuotojų teises ir pareigas, įstaigos 

kokybės politiką, tikslus ir uždavinius, rizikos valdymą, kokybės kriterijų monitoringą, vidaus auditą. 

1.2. Įstaigos kokybės sistemos tikslas – sukurti efektyvią ir rezultatyvią kokybės valdymo sistemą, siekiant 

valdyti galimas rizikas ir neigiamas pasekmes bei pacientams patrauklią ir patikimą aplinką. Užtikrinti 

saugias, efektyvias, prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas įstaigos pacientams, kurias tinkamam 

pacientui, tinkamu laiku, tinkamoje vietoje suteikia tinkamas sveikatos priežiūros specialistas pagal 

šiuolaikinio medicinos (ir slaugos) mokslo lygį ir gerą patirtį, atsižvelgiant į paslaugos teikėjo galimybes ir 

paciento poreikius bei lūkesčius, juos tenkindami ar viršydami. 

1.3. ĮSIPAREIGOJIMAS. Ne rečiau kaip kartą per metus peržiūrėti įstaigos dokumentus reglamentuojančius 

Klinikos kokybės politiką ir tikslus.  



4. ATSAKOMYBĖ

Klinikos direktorė atsakinga už visų, įmonės KVS procesų įdiegimą, valdymą, tame

tarpe - šiame apraše numatytų, procesinių veiksmų organizavimą įdiegimą bei

valdymo kontrolę; už darbuotojams pavesto atlikti darbo, vykdant KVS

reikalavimus, kontrolę. Už saugos ir sveikatos priemonių įgyvendinimo kontrolę.

Klinikos darbuotojai atsakingi už savo funkcijų vykdymą pareiginių instrukcijų bei

teisės aktų nustatyta tvarka savo kompetencijos ribose; Asmens saugos ir

kolektyvinės saugos, instrukcijų vykdymą, savo sveikatos periodinį tikrinimą.

Darbo atsekamumo vykdymą – padarius įrašą patvirtintose (SAM ar įstaigos

vidaus tvarka) dokumentų formose įrašą patvirtinti savo spaudu, parašu).

UAB ,,Dantisto“ odontologijos klinikos IPT medicinos auditorius už kokybės sistemos

vertinimą.



5. Aprašymas
Ką aprašyti?

5.1. DUOMENYS APIE ORGANIZACIJĄ

5.2. ORGANIZACIJA, JOS KONTEKSTAS

5.3. SUINTERESUOTOS ŠALYS: JŲ POREIKIAI IR LŪKESČIAI:

5.4. OPĮ PERSPEKTYVINĖ PROCESO KRYPTIS, TIKSLAI, UŽDAVINIAI.

5.5. VADOVAVIMAS.

5.6. KOKYBĖS VADYBOS SISTEMA (kada pradėjote taikyti, kaip žymėsite dokumentų leidimus ir t.t.,

kokiais standartais, teisės aktais vadovaujatės ir pan.

Suinteresuota šalis Tarpusavio santykių

apibrėžimas

Poreikiai ir lūkesčiai

Klinikai

Klinikos

poreikiai ir lūkesčiai

Pacientai Tarpusavio santykiai 

apibrėžiami LR 

įstatymais, SAM 

įsakymais ir UAB 

,,Ametisto“ 

odontologijos klinikos 

įsakymais

Gaunamos saugios, savalaikės, 

pagrįstos mokslu, LR Odontologų 

rūmų metodikomis bei gydymo 

būdais bei kokybiškos 

odontologinės paslaugos

Teisingai pateikta asmeninė 

paciento sveikatos 

informacija; užduoti visi, 

pacientą dominantys 

klausimai, išsiaiškinti visi 

neaiškumai, gydytojo 

rekomendacijų vykdymas 

prieš ir po procedūrų. 



5.7. VIDAUS KOKYBĖS KONTROLĖ IR JOS VYKDYMAS. Šitoje dalyje aprašote savo pasirinktus 

kokybės rodiklius (lentelė, I paskaitos dalis). Pažymėkite kaip stebėsite rodiklius 

daugiametėje dinamikoje. 

5.8. ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA IR DARBO ORGANIZAVIMAS (UAB? IĮ? Vadovas? Kokie 

specialistai ar turi turėti su spaudus? Koks išsilavinimas?  

5.9. DOKUMENTŲ VALDYMAS.

5.10. UŽSAKYMŲ BEI SUTARČIŲ VYKDYMAS.

5.11. SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA.

5.12. NEATITIKČIŲ, NEPAGEIDAUJAMŲ ĮVYKIŲ IR INCIDENTŲ, SUSIJUSIŲ SU MEDICINOS 

PRIEMONĖMIS IR PRIETAISAIS, VALDYMAS.

5.13.VIDAUS MEDICININIO AUDITO ATLIKIMAS.

Eil. Nr. Rodiklio pavadinimas Rodiklio duomenys Teisės aktai, kuriuose nustatyti rodikliu 

vertinamos veiklos reikalavimai

1. Pacientų 

pasitenkinimo lygis

2019-01-01 – 2020-01-01 atlikti pacientų

apklausą (arba ne mažiau kaip 50 pacientų

apklausa raštu), pateikiant jiems apklausos

anketą (žr. šio Aprašo 1 priedą) užpildyti raštu.

Rodiklio duomuo - bendras pacientų

pasitenkinimo balas įvairiais gautų paslaugų

aspektais.

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2008 m. balandžio 29 d.

įsakymas Nr. V-338 „Dėl Minimalių

asmens sveikatos priežiūros paslaugų

kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“

(Žin., 2008, Nr. 53-1992). ??????????????

http://www3.lrs.lt/pls/inter/dokpaieska.showdoc_l?p_id=319609


5.14. VADOVYBINĖ VERTINAMOJI ANALIZĖ.

5.15. PERSONALO KVALIFIKACIJA IR JOS TOBULINIMAS.

5.16. ĮRENGINIŲ NAUDOJIMAS.

5.17. GYDYMO METODIKOS.

5.18. DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS PRIEMONĖS.

5.19. POKYČIŲ VALDYMAS.

5.19.1.Atliekami pokyčiai turi užtikrinti nuolatinę reikalavimų atitiktį. Pakeitimai, turinys ar galimai turintys 

įtakos proceso atitikčiai dokumentuojami. Pokytį prižiūrintis asmuo – įstaigos direktorius (savininkas). 

5.19.2. Privaloma išskirti tikslią datą nuo kurios bus prižiūrimas pokytis. Jeigu yra poreikis (būtinumas) 

nustatyti termino baigtį, nustatoma pokyčio įvykdymo data. 

5.20. RIZIKŲ VALDYMAS

Nenumatyti (galimi) 

atvejai

Galimos rizikos

Sprendimo būdai (kaip 

išvengti nenumatytų 

atvejų)

Korekciniai, 

prevenciniai veiksmai

Korekcinių, prevencinių 

veiksmų taikymo 

rezultatyvumas Pastabos

Gaisras Labai maža

tikimybė

Darbuotojų mokymai,

gaisrinės saugos

instrukcijos, gesintuvų

patikros, priešgaisrinės

sistemos patikra, elektros

instaliacijos patikra.

Mokymai, gaisro

gesinimo priemonės,

patalpose, matomas ir

aiškus evakuacijos

planas. Organizuojami

įvadiniai, periodiniai,

pakartotiniai

instruktažai.

Nėra kilęs nei vienas

gaisras

Įmonės priešgaisrinių priemonių (plano,

vizualizacijos schema, dokumentų

segtuvas).

Medicinos priemonių

ir kt. gaminių tiekimo

problemos

Vidutinė Periodinis išankstinis

priemonių užsakymų

vykdymas, IPT paslaugų

kokybės kontrolė ir

vertinimas.

Priemonių poreikio

planavimas, sutartys su

alternatyviais tiekėjais.

Sutarčių vykdymo

kontrolė, užsakomo

kiekio kontrolė

Laiku apsirūpinama

darbo priemonėmis,

siekiama turėti atsargas

ne mažiau 1 mėn. į

priekį.

Sutarčių registravimo žurnalas.
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Dr.  M.Veseliūnienės

paskaitos skaidruolė



DĖKOJU UŽ DĖMESĮ


