Asmens sveikatos priežiūros įstaigų kontrolės dėl imunoprofilaktikos vykdymo 2017 m.
apžvalga
Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau –
NVSC) 2017 m. patikrino 505 asmens sveikatos priežiūros įstaigas ir įvertino jose
imunoprofilaktikos vykdymo atitiktį teisės aktų reikalavimams.

Atlikti 505
patikrinimai

Suteiktos
daugiau nei 104
konsultacijos

Nustatyti 62
pažeidimai

1 pav. 2017 m. asmens sveikatos priežiūros įstaigų kontrolės dėl imunoprofilaktikos vykdymo
duomenys
NVSC vykdoma kontrolė apima ne tik objektų patikrinimus, bet ir konsultavimą visuomenės
sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo klausimais. 2017 m.
atliekamų patikrinimų metu imunoprofilaktikos vykdymo klausimais suteikta daugiau nei 104
konsultacijos.
2017 m. vertinant asmens sveikatos priežiūros įstaigų imunoprofilaktikos vykdymą nebuvo
apsieita be pažeidimų nustatymo. Iš viso užfiksuoti 62 pažeidimai. Už nustatytus pažeidimus buvo
taikytos administracinės nuobaudos, t. y. surašyti administracinio nusižengimo protokolai, bei duoti
nurodymai pažeidimus pašalinti nedelsiant.
Dažniausiai nustatomi pažeidimai:
• imuniniai vaistiniai preparatai laikomi netinkamai (netinkamoje temperatūroje,
temperatūra periodiškai nestebima ir / ar neregistruojama; imuninių vaistinių preparatų laikymui
skirti šaldytuvai perkrauti arba juose yra laikomi net maisto produktai);
• imuniniai vaistiniai preparatai laikomi pasibaigus jų galiojimo terminui;
• pasibaigus galiojimo terminui imuniniai vaistiniai preparatai pašalinami ne kaip
farmacinės atliekos;
• neparengti skiepijimų procedūrų aprašai;
• nesudaryti individualių skiepijimų planai laiku nepaskiepytiems vaikams;
• atlikti skiepijimai neregistruojami ,,Profilaktinių skiepijimų registravimo žurnale”
(forma Nr. 064/a);
• neregistruojami gauti imuniniai vaistiniai preparatai;
• NVSC nepateiktos arba laiku nepateiktos statistinės ataskaitų formos Nr. 7 ,,Imuniteto
būklės ataskaita“ ir Nr. 8 ,,Profilaktinių skiepijimų ataskaita“;
• imunoprofilaktika taikoma be asmens / vaiko tėvų (globėjų) raštiško sutikimo.
Pagal pateiktų ataskaitų duomenis ir patikrinimų metu NVSC specialistai aiškinosi ir
identifikavo pagrindines nepaskiepijimų priežastis:

• pacientų migracija (tarp asmens sveikatos priežiūros įstaigų, į kitus miestus ar šalis);
• laikinos bei ilgalaikės kontraindikacijos dėl pacientų sveikatos būklės;
• raštiški atsisakymai skiepytis / skiepyti vaiką;
• imuninių vaistinių preparatų gavimo problemos (vakcinos nuo žmogaus papilomos
viruso tiekimo sutrikimų);
• skiepijimų atidėjimas sudarant individualius skiepijimų grafikus.

