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DĖL SEIMO KONTROLIERIAUS 2016 M. LIEPOS 29 D. PAŽYMOJE TEIKTŲ
REKOMENDACIJŲ VYKDYMO
Informuojame, kad vadovaujantis Planinių konsultacijų užsakymo valstybės ir
savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir pacientų konvojavimo tvarkos,
patvirtintos Laisvės atėmimo vietų ligoninės direktoriaus 2014 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-53
„Dėl kokybės vadybos sistemos procedūros „Planinių konsultacijų užsakymo valstybės ir
savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir pacientų konvojavimo tvarka“
patvirtinimo“, 14 punktu, gydantis gydytojas Gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 0031/ap) nurodo konsultacijos būtinumo priežastį, tikslą, užpildo Reikalavimo I dalį bei Paraišką, kurią
pasirašo bei pateikia pasirašyti gydomojo skyriaus viršininkui (jam nesant – direktoriaus
pavaduotojui), nenurodant planinės konsultacijos datos ir laiko, užpildytus Paraišką ir Reikalavimą
pateikia asmeniui, atsakingam už konsultacijų užsakymą. Asmuo, atsakingas už konsultacijos
užsakymą, viešojoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje užsako konsultaciją (ne daugiau kaip 2
planinės konsultacijos per vieną darbo dieną), užpildo reikalavimo II dalį (jau minėtos tvarkos 15
punktas). Dėl ribotų Laisvės atėmimo vietų ligoninės galimybių konvojuoti pacientus planinėms
konsultacijoms į viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas formuojasi laukiančių konsultacijų
pacientų eilė, nuo Reikalavimo konsultacijai pateikimo iki jos užsakymo ir realizavimo
neišvengiamai atsiranda laiko tarpas. Užsakęs konsultaciją, asmuo, atsakingas už konsultacijų
užsakymą, Paraiškoje įrašo suderintą planuojamos konsultacijos datą ir laiką, informuoja
atitinkamos kalinimo įstaigos sveikatos priežiūros tarnybą apie pacientui užsakytos planinės
konsultacijos atlikimo datą bei apie paciento konvojavimo į Ligoninę būtinumą prieš planinę
konsultaciją. Akivaizdu, kad Ligoninės sveikatos statistikė telefonu galėjo informuoti Kybartų
pataisos namų administraciją apie pareiškėjo X dar neužsakytą konsultaciją.
Vykdant Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriaus 2016 m. liepos 29 d. pažymoje Nr.
4D-2016/1-607 „Dėl pareiškėjo X skundo prieš Laisvės atėmimo vietų ligoninę“ rekomendacijas,
Laisvės atėmimo vietų ligoninėje gydomiems ar gydytiems pacientams reikalingos konsultacijos
viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose bus užsakomos įmanomai greitai, pacientai, esant
būtinybei, bus nukreipiami į skirtingas Kauno miesto gydymo įstaigas, bus siekiama maksimaliai
išnaudoti Ligoninės konvojavimo galimybes, didesniam pacientų skaičiui suteikti gydytojų
specialistų konsultacijas pačioje Ligoninėje.
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