2019 m. I ketvirčio Vilniaus teritorinės ligonių kasos vykdytų kontrolės procedūrų metu nustatytos neatitiktys

Eil.
Nr.

Vykdytų kontrolės procedūrų
kryptys

1

Aktyviajam gydymui priskiriamų
stacionarinių asmens sveikatos
priežiūros paslaugų, dienos
chirurgijos paslaugų kurių išlaidos
apmokamos Privalomojo sveikatos
draudimo fondo (toliau - PSDF)
biudžeto lėšomis, tinkamumo ir jų
išlaidų apmokėjimo pagrįstumo
kontrolė.

Ambulatorinių paliatyviosios pagalbos
paslaugų, apmokamų PSDF biudžeto
2
lėšomis, tinkamumo ir jų apmokėjimo
pagrįstumo kontrolė.

3

Ambulatorinės asmens sveikatos
priežiūros paslaugas teikiančių
gydytojų specialistų konsultacijų,
kurių metu atliekamos medicininės
manipuliacijos, atitikties nustatytiems
reikalavimams ir jų apmokėjimo
PSDF biudžeto lėšomis pagrįstumo
vertinimas.

Atliktų
kontrolės
procedūrų
skaičius

Dažniausiai nustatyti pažeidimai teisės aktų
nuostatoms

3

ASPĮ nesivadovavo kodavimo standartais,
nustatančiais pagrindinės ir gretutinių ligų
kodavimą. Nekoduotos medicininės intervencijos
(ACHI kodai).

2

Įvesta netiksli informacija į Informacinę sistemą
Sveidra (toliau - IS "Sveidra") apie pacientams
suteiktas paslaugas. Medicininės dokumentacijos
pildymo trūkumai.

4

ASPĮ nesilaikė teisės aktų, reglamentuojančių
gydytojų specialistų konsultacijų pateikimo
apmokėti iš PSDF biudžeto lėšų, reikalavimų
(nepateikti medicininiai dokumentai; nerasta įrašų
apie suteiktas paslaugas; apsilankymai pateikti
apmokėti kaip konsultacijos; pateiktos apmokėti
atskirai gydytojo specialisto ir gydytojo tyrėjo
konsultacijos, nors turėjo būti pateikta viena
gydytojo specialisto konsultacija su
manipuliacija).

Neteisėtai
panaudota
PSDF lėšų
(Eur)

Taikytos prevencinės ir poveikio
priemonės

0,00

Nustatyti pažeidimai aptarti su įstaigų
atstovais; ASPĮ įpareigotos laikytis
teisės aktų reikalavimų; ištaisyti
neteisingai sukoduotų atvejų statistines
korteles.

0,00

ASPĮ įpareigota laikytis teisės aktų
reikalavimų; ištaisyti statistinių kortelių
duomenis.

2 731,06

Nustatyti pažeidimai aptarti su įstaigų
atstovais; ASPĮ įpareigotos grąžinti
neteisėtai panaudotas PSDF biudžeto
lėšas; laikytis teisės aktų reikalavimų;
ištaisyti statistinių kortelių duomenis.

4

Kompensuojamųjų vaistų ir
medicinos pagalbos
priemonių išdavimo (pardavimo)
vaistinėje teisėtumo kontrolė.

5

Centralizuotai apmokamų vaistų
(Aflibercept (Zaltrap) ir intraveninio
imunoglobulino panaudojimo
pagrįstumo vertinimas.

6

Brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių
išlaidos apmokamos PSDF biudžeto
lėšomis, prieinamumo, tinkamumo,
kiekio, apskaitos, medicinos
dokumentų pildymo kokybės ir
norminių dokumentų laikymosi
kontrolė.

7

Ortopedijos įmonės pagamintų
ortopedijos techninių priemonių
skyrimo, išrašytų siuntimų
apdraustiesiems bei norminių teisės
aktų reikalavimų atitikimo kontrolė.

Išduoti vaistai ir medicinos pagalbos priemonės
pagal receptus, kuriuose nenurodyta vaisto
farmacinė forma ir (ar) vaistinio preparato
stiprumas ir (ar) naudojimo dažnumas ir (ar)
gydymo kurso trukmė; neteisingai įforminta
"vaisto pakanka iki" data.

0

Vaistinės įpareigotos laikytis teisės
aktų reikalavimų, koreguoti nurodytų
receptų "vaisto pakanka iki..." datas.

3

Į IS "Sveidra" įvesti netiksūs duomenys apie
panaudotus centralizuotai perkamus vaistus.
Nepagrįstai panaudoti centralizuotai perkami
vaistai.

9 252,54

ASPĮ pateiktas įspėjimas dėl aplaidžiai
vedamos centralizuotai apmokamų
vaistinių preparatų apskaitos ir įpareigta
paskirti atsakingą už centralizuotai
apmokamų vaistinių preparatų apskaitą
asmenį ir informuoti Vilniaus TLK.
Atlyginti neteisėtai panaudotas PSDF
biudžeto lėšas; ištaisyti neteisingai
įvestus duomenis į IS ,,Sveidra“ ir įvesti
teisingus duomenis apie centralizuotai
apmokamų vaistų sunaudojimą.

1

Neteisėtai pateiktas apmokėti iš PSDF biudžeto
lėšų magnetinio rezonanso tyrimas (du tyrimai
atlikti tuo pačiu metu dėl tos pačios priežasties).

155,60

Atlyginti neteisėtai panaudotas PSDF
biudžeto lėšas.

4 514,80

Atlyginti neteisėtai panaudotas PSDF
biudžeto lėšas; pareikšta pastaba;
ortopedijos įmonė įpareigota koreguoti
pacientų apžiūros lapo formas ir pildyti
taip, kad jų turinys atitiktų kiekvieno
paciento individualius duomenis.
Numatyta kartotinė kontrolės procedūra.

6

2

Diagnozės, pagal kurias pacientams paskirtos ir
pagamintos ortopedijos techninės priemonės,
nustatytos ne pagal gydytojo kompetenciją, todėl
ortopedijos techninės priemonės išduotos
nepagrįstai.

8

9

Pirminės ambulatorinės asmens
sveikatos priežiūros paslaugų, kurių
išlaidos apmokamos PSDF biudžeto
lėšomis, prieinamumo, tinkamumo,
apskaitos, medicinos dokumentų
pildymo kokybės, norminių teisės
aktų atitikimo kontrolė.

Kita (pagal IS "Sveidra").

1

ASPĮ nevykdė teisės aktais numatytos gyventojų
prisirašymo tvarkos.

0,00

19

Paslaugos pateiktos apmokėti du kartus tą pačią
dieną tam pačiam pacientui; išrašyti
kompensuojamieji vaistai privalomuoju sveikatos
draudimu nedraustiems pacientams.

1587,47

ASPĮ įpareigota griežtai laikytis
Gyventojų prisirašymo tvarkos ir
nustatytu terminu, pagal prašymus
perduoti ambulatorines pacientų
korteles kitai asmens sveikatos
priežiūros įstaigai. Numatyta kartotinė
kontrolės procedūra.
Nustatyti pažeidimai aptarti su įstaigų
atstovais; ASPĮ įpareigotos laikytis
teisės aktų reikalavimų; atlyginti
neteisėtai panaudotas PSDF biudžeto
lėšas; ištaisyti statistinių kortelių
duomenis.

