
 
VIDAUS MEDICININIO AUDITO  METINĖ ATASKAITA UŽ 2020 M. 

 

 Įstaigos pavadinimas  

 UAB „VNT Medicinos centras“  

 

2. Audituotas padalinys (-iai):  
Taikos pr. 141A-121, Klaipėda 

 

3.Audituota veiklos sritis:  
Sveikatos priežiūros paslaugų teikimas.  

 

4. Norminiai dokumentai, reglamentuojantys audituojamas veiklos sritis  (audito kriterijai):  
4.1. Lietuvos Respublikos Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas; 

4.2. . Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymas 1996 m. spalio 3 d. Nr. I-1562; 

4.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų kokybės reikalavimų aprašo tvirtinimo“ 2008 m. balandžio 29 d. Nr. V-338; 

4.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl privalomų registruoti nepageidaujamų įvykių 

sąrašo ir jų registravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“2010 m. gegužės 6 d. Nr. V-401;  

4.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl  medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2010 m. gegužės 3 d. Nr. V-383; 

4.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „ Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 

„sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo 2012 m. spalio 19 d. Nr. V-94; 

4.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 

„medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo. 2013 m. liepos 18 d. Nr. V-706; 

4.8. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679, 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų 

apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 

95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). 

 

5. Informacija apie atliktus auditus: 

2020 m. birželio mėn. 05 d. 

2020 lapkričio mėn. 10 d.  

 

6. Parengtos tvarkos ir procedūros, reikalingos sveikatos priežiūros įstaigos veiklai: 

6.1. Veiksmai susidūrus su pacientais, kuriems įtariama COVID-19;  

6.2. Planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų atnaujinimo ir teikimo  planas ( 2020 m. gegužės 5 

d.)  

6.3. Planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų atnaujinimo ir teikimo  planas (2020 m. spalio 27 

d. visi padaliniai).  

6.4. Kitų dokumentų atnaujinimas vadovaujantis teisės aktų pakeitimais.  

7. Nustatyta (-os) neatitiktis (-ys)  

Norminiai dokumentai, 

reglamentuojantys audituojamas 

veiklos sritis   

Neatitiktys, pastabos, rekomendacijos 

7.1. Neatitikčių nenustatyta  

  

7. Audito grupės nuomonė apie audituotos veiklos neatitiktį reglamentuojantiems normatyviniams 

dokumentams ir rekomendacijos neatitiktims pašalinti (nurodant laikotarpį, per kurį turi būti pašalintos 

neatitiktys):  

8. Auditą atliko: Auditorė Ingrida Kokštienė:  
        


