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VIDAUS TVARKOS TAISYKLES

1. Pacientr; kreipimosi i istaigq tvarka
1.1. Pacientai kreipiasi i V5[ Kupi5kio rajono savivaldybes PASPC (toliau tekste
laisvu apsisprendimu del sveikatos prieZiEros paslaugq.
1.2. Jeigu pacientas kreipiasi ne pagal profili, jam paai5kinama, kur kreiptis

- istaiga) savo

del sveikatos
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problemq sprendimo.
1.3. Pacientai registruojami telefonu, elektroniniu pa5tu arba atvykg i istaigq.
1.4. Kiekvienam pacientui pildoma asmens sveikatos istorija.
1.5. Biitinosios medicinos pagalbos teikimo tvarka.
Btitinoji medicinos pagalba gydytojrl kompetencijos ribose teikiama visiems asmenims,
neatsiZvelgiant i tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, taip pat neatsiZvelgiant i
apsilankymq istaigoje per kalendorinius metus skaidiq ir gyvenamq4 vietq. Teikiant bUtin4j4
pagalbq vadovaujamasi SAM 2004 m. balandZio 8d. isakymo Nr. V-208 '.DEL BUTINOSIOS
MEDICINOS PAGALBOS IR BUTINOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGU
TEIKIMO TVARKOS BEI MASTO PATVIRTINIMO" nuostatomis.
1.5.1. Btitinajai medicinos pagalbai priskiriama pirmoji medicinos pagalba ir asmens sveikatos
prieZiiiros istaigose (teikiandiose ambulatorines irlar stacionarines paslaugas) teikiama skubi
medicinos pagalba.
1.5.2. Pirmoji medicinos pagalba teikiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2003
m. geguZes 14 d. nutarimu Nr. 590 ,pel profesijq, darbq ir veiklos sridiq darbuotojq bei transporto
priemoniq vairuotojq, buvusiq kartu su nukentejusiaisiais ar ligoniais nelaimingq atsitikimq ar
iimaus gyvybei pavojingo susirgimo vietose ir privalandiq suteikti jiems pirmAiq pagalbq, s4raSo
patvirtinimo, taip pat istatymq nustatytq kitq asmenq kompetencijos Siais klausimais nustatymo"
(Zin.,2003, Nr. 48-2123), Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 1l d.

isakymu Nr. V-450 ,,Del sveikatos prieZiiiros ir farmacijos specialistq kompetencijos teikiant
pirmaiq medicinos pagalbq, pirmosios medicinos pagalbos vaistineliq ir pirmosios pagalbos
rinkiniq" 1Zin.,2oo3, Nr. zq-joos ;2004,Nr. 32-103b) ir 2011 m. rugpju'dio :'t a.isakyr* N.. v-
822 ,,Del gaivinimo standartq patvirtinimo" (Zin.,20l l-09-06, Nr. 1 lO-5214).

2. Nemokamrl paslaugg nomenklatflra ir asortimentas, jq teikimo tvarka
2.1. Nemokamai istaigoje teikiama bUtinoji medicinos pagalba esant pavojui paciento gyvybei.
2.2. Jei yra sudaroma sutartis su TLK, sutartyje numatytos asmens sveikatos prieZitiros paslaugos
teikiamos nemokamai.
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3. Pacientq teisds
3.1. Teis6 i sveikatos prieiiUrq.
3.1.1. Kiekvienam pacientui turi biiti suteikta kokybi5ka sveikatos prieZitira. Sveikatos prieZiflros

istaigose pacientq teisiq negalima varilyti del jq lyties, amZiaus, rasos, pilietybes, tautybes, kalbos,
kilmes, socialines padeties, tikejimo, isitikinimq, paZiiiry, seksualines orientacijos, genetiniq
savybiq, neigalumo ar del kokiq nors kitq istatymais nepagristq aplinkybiq.
3.l.2.Pacientams teikiama kvalifikuota sveikatos prieZitira. Medicinos darbuotojai gerbia pacientq
asmens privatumq. Pacientai gydomi taip, kad i jq diagnozg, gydymq ir slaugq bUtq Zifirima
pagarbiai. Kiekvienas pacientas turi teisg i savo garbes ir orumo neZeminandias s4lygas ir
sveikatos prieZiiiros istaigos personalo pagarbq elgesi teikiant paslaugas pacientui bei jam mirus.
Kiekviena intervencija i paciento sveikat4, iskaitant tyrimus, turi bUti atliekama laikantis
atitinkamq profesiniq pareigq ir standartq.
3.1.3. Jeigu istaigoje ribotos gydymo galimybes neleidZia visiems pacientams suteikti tuo padiu
metu vienodq gydymQ, gydytojo pasirinktas gydymas yru medicini5kai pagristas ir
nediskriminuoj antis kitq pacientq.
3.1.4. Jeigu paciento tolesnis gydymas sveikatos prieZiiiros istaigoje nera medicini5kai pagristas,
prie5 siundiant i kitq sveikatos prieZiiiros istaigq, pacientui turi buti i5samiai paai5kintas tokio
sprendimo pagristumas. Gavgs toki4 informacijq,pacientas patvirtina para5u
3.1.5. Pacientams suteikiamos mokslu pagristos nuskausminandios priemones, kad jie nekentetq
del savo sveikatos sutrikimq.
3.2. Teisd i prieinamq sveikatos prieiiurq.
3.2.1. Paciento teisg gauti nemokamq sveikatos prieZitirq, kompensuojamq i5 valstybes ar
savivaldybiq biudZetq, nustato kiti Lietuvos Respublikos istatymai ir teises aktai. Paciento teisg
gauti sveikatos prieZiiiros paslaugas, kompensuojamas i5 privalomojo sveikatos draudimo le5q,
nustato Sveikatos draudimo istatymas.
3 .2.2. Bfiinoj i medicinos pagalba pacientui suteikiama neatideliotinai.
3.2.3. Teisg i kitos rii5ies sveikatos prieZitir4 nustato kiti Lietuvos Respublikos istatymai ir teises
aktai.
3.3. Teis6 pasirinkti gydytojq, sveikatos prieiiuros istaigq.
3.3.1. Pacientas turi teisg pasirinkti gydytoj4, sveikatos prieZiiiros istaigq, nepriklausandiq arba
prikl ausandiq Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai.
3.3.2. Si teise gali bUti ribojama Lietuvos Respublikos istatymq numatyta tvarka.
3.4. Teis6 i informacijq.
3.4.l.Pacientas gauna informacij4 apie sveikatos prieZiiiros sistemoje teikiamas paslaugas ir
galimybes j omis pasinaudoti.
3.4.2.Pacientas informuojamas apie ji gydandio gydytojo vardq, pavardg, pareigas ir kvalifikacij4.
3.4.3. Pacientas informuojamas apie istaigos vidaus tvarkos taisykles ir tvark4, kiek tai susijg su jo
buvimu toje istaigoje. Pacientas turi teisg reikalauti ir gauti diagnozes, gydymo ir slaugos
apra5ymq.
3.4.4. Pacientas turi teisg i informacijq apie savo sveikatos bUklg, ligos diagnozg, medicininio
tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozg.
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3.4.5. Pacientas turi teisg suZinoti kito specialisto nuomong apie savo sveikatos bUklg ir siUlomq
gydymS.
3.5. Paciento dalyvavimas molcymo procese, moksliniuose ir medicinos bandymuose.
3.5.1. Be paciento sutikimo negalima jo panaudoti mokymo procese, moksliniuose ar medicinos
bandymuose. Jeigu pacientas yra nepilnametis, toki sutikimq duoda vienas i5 tevq ar istatyminis
atstovas ir rajono, miesto vaikq teisiq apsaugos tarnyba.
3.5.2. Paciento naudojimo mokymo procese, moksliniuose ir medicinos bandymuose tvarkq
nustato Lietuvos Respublikos istatymai ir kiti teises aktai.
3.6. Teisd rinktis diagnostikos bei gydymo metodikas ir atsisakyti gydymo.
3.6.1. Pacientai, iskaitant nepilnamedius pacientus nuo l6 iki 18 metq, gali biiti gydomi arba jiems
teikiama kokia kita sveikatos prieZiiira ar slauga, tik kai yra jq sutikimas. Sveikatos prieZiiira ar
slauga nepilnamediams pacientams iki 16 metq teikiama, kai yra jq atstovq sutikimas, i5skyrus
atvejus, jei tokio sutikimo pra5ymas prie5tarautq nepilnamedio paciento interesams.
3.6.2. Kai laikantis sveikatos prieZiiiros nonnq yra galimybe rinktis diagnostikos ir gydymo
metodikas, pacientas turi bflti supaZindintas su Siq metodikq ypatybemis ir jam turi biiti suteikta
pasirinkimo galimybe. Pacientq, iskaitant nepilnamedius pacientus nuo 16 iki 18 metq,
pasirinkimas iforminamas ra5tu. UZ nepilnamedius pacientus iki 16 metq, taip pat uZ kitus
pacientus, kurie del savo bflkles negali objektyviai vertinti diagnostikos ir gydymo metodikq,
pasirenka ir pasiraSo jq atstovai. Jeigu yra nesutarimq tarp nepilnamedio paciento iki 16 metq ir jo
atstovq, tai diagnostikos ir gydymo metodikas parenka gydytojr+ konsiliumas, atsiZvelgdamas i
nepilnamedio interesus.
3.6.3. Prie3 pra5ant Siose taisyklese auk5diau nurodyto sutikimo, pacientui (o atstovui) i5ai5kinami
intervencijos i paciento sveikat4 tikslas, pobudis, padariniai ir pavojai. Asmens sveikatos
prieZiiiros paslaugq teikejas apie visas asmens sveikatos prieZiiiros paslaugas turi ira5yti ipaciento
medicinos dokumentus. Sutikimas del paslaugq, del kuriq nesudaryta sveikatos prieiiiiros
paslaugq sutartis, patvirtinamas paciento (o atstovo) para5u paciento medicinos dokumentuose.
3.6.4. Pacientas bet kada ra5tu gali at5aukti savo sutikim4 gydytis. Kai pacientas yra tokios
sveikatos b[kles, kad negali pareik5ti savo valios del sutikimo gydytis ir del diagnostikos bei
gydymo metodikq pasirinkimo, kiek imanoma, nepakenkiant paciento interesams, atsiZvelgiama i
jo anksdiau ra5tu pareik5t4 vali4. Kai nera nustatyta tvarka i5reik5tos paciento (o atstovo) valios,
slauga, diagnostika ir gydymas gali btiti taikomi tik istatymq nustatytais pagrindais ir tvarka, kai
yra reali gresme paciento arba aplinkiniq asmenq sveikatai ar gyvybei. Teikiant biitinqjq (pirmaia
ar skubiqj4) medicinos pagalbq pacientui, kuris del amZiaus ar sveikatos biikles negali tinkamai
i5reik5ti savo valios, yra butinas paciento atstovo sutikimas. Pacientas, kiek imanoma, dalyvauja,
kai sprendZiamas sutikimo gydyti klausimas. Pagalba gali biiti teikiama be atstovo sutikimo, jei jo
nera arba sutikimo negalima gauti laiku, arba atstovas atsisako duoti sutikimq, o medicinos
pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus. Apie tai pailymima paciento ambulatorineje
asmens sveikatos istorij oj e.

3.6.5. Jeigu paciento, kuris del amZiaus ar sveikatos bUkles negali i5reik5ti savo valios, atstovas
atsisako duoti sutikimq gydyti, kuris nera skubus, o medicinos pagalbos suteikimas atitinka
paciento interesus, tokiam pacientui gydymas galimas, jei yra gydytojq konsiliumo i5vada
Gydandio gydytojo pra5ymu sveikatos prieZiiiros istaigos administracija sudaro gydytojrt
konsiliumq. I Medicinos etikos komisijq ar Lietuvos bioetikos komitet4 gali kreiptis sveikatos
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prieZiiiros istaigos administracija ar gydantis gydytojas. Paciento, psichikos ligonio, nesugebandio
teisingai ivertinti savo sveikatos biikles, gydymo ypatumus nustato Psichikos sveikatos prieZiiiros

istatymas. Visais atvejais pacientas, kiek imanoma, dalyvauja duodamas sutikimq gydyti.
3.7. Teis6 skqstis.
3.7.1. Nepatenkintas sveikatos prieZitira pacientas turi teisg kreiptis i istaigos vadovq, atsakingq uZ

sveikatos prieZi[r4 Sioje istaigoje. {staigos vadovas per 20 darbo dienq atsako i paciento
kreipimqsi.
3.7.2. Pacientas turi teisg apskqsti sveikatos prieZiiiros istaigg veiklq Sveikatos apsaugos
ministerijai, kitoms kontroliuojandioms institucijoms, teismui.
3.8. Privataus gyvenimo nelieiiamumas.
3.8.1. Pacientq privatus gyvenimas yra neliediamas. Informacija apie pacientq gyvenimo faktus
renkama ligos istorijai pacientq sutikimu ir jei, gydandio gydytojo nuomone, tai yra bUtina
diagnozuoti ligq, gydyti.
3.8.2. Visa informacija apie paciento sveikatos buklg, diagnozg, prognozes ir gydymq, taip pat
visa kita asmeninio pobiidZio informacija apie pacientq laikoma konfidencialia net ir po paciento
mirties. Tokios konfidencialios informacijos saugojimo tvarkq nustato Lietuvos Respublikos
istatymai ir Sveikatos apsaugos ministerijos teises aktai. Konfidenciali informacija gali biiti
suteikta kitiems asmenims tik turint ra5ti5k4 paciento sutikimq arba jei tai numato Lietuvos
Respublikos istatymai.
3.9. Teis6 neiinoti
3.9.1. Informacija apie savo sveikatos bflklg, ligos diagnozg, medicininio tyrimo duomenis,
gydymo metodus ir gydymo prognozg neturi biiti pacientui pateikta prie5 jo vali4. Paciento,

iskaitant nepilnamedius nuo 16 iki 18 metq, valia turi biiti ai5kiai pareik5ta sveikatos prieZiiiros
paslaug+ sutartyje ar patvirtinta paciento paralu paciento medicinos dokumentuose.
3.9.2. Sio straipsnio I dalies nuostatos netaikomos, kai, informacijos nepateikus pacientui ar
kitiems asmenims, gali atsirasti Lalingrl pasekmiq ir tq pasekmiq negalima i5vengti pateikus
informacij4 paciento Seimos nariams, jo atstovui ar kitiems asmenims. Apie informacijos
pateikim4 pacientui priel jo valiq paiymima paciento medicinos dokumentuose. Elgesio su
pacientu, kuris del psichines ligos nesugeba teisingai ivertinti savo sveikatos bfikles, ypatumus
nustato Psichikos sveikatos prieZiiiros istatymas.

3.10. Teisd i Ialos atlyginimq
Pacientas turi teisg i Zalos, padarytos paZeidus jo teises teikiant sveikatos prieZiiiros paslaugas,
atlyginimq. Zalos atlyginimo sqlygas ir tvark4 nustato Pacientq teisiq ir Zalos sveikatai atlyginimo
istatymo III skyrius, taip pat Civilinis kodeksas, Draudimo istatymas, kiti teises aktai.

4. Pacientg pareigos
4.1. Atvykti i istaigq registracijos dokumente (talone) nurodytu laiku.
4.2 P agarbiai elgtis personalo atZvilgiu.
4.3. fstaigoje nertikyti, nevartoti alkoholiniq gerimq, narkotikq.
4.4. Laikytis asmens higienos reikalavimq.
4.5. Vykdyti gydytojo nurodymus del ligos Cq) gydymo bei profilaktikos.
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4.6. Pateikti gydyojui praSant reikiamus duomenis apie ligos diagnozg, atliktus tyrimus, taikytq
gydym4.
4.7. Informuoti gydytojq apie sveikatos biikles pasikeitimus gydymo metu, gydymo metodq

netoleravim4.
4.8. Laikytis Siq vidaus tvarkos taisykliq reikalavimq.

5. Pacientr; teisiq ir pareigg igyvendinimo tvarka
5.I.Ui:pacientq teisiq ir pareigq vykdymo rcalizavimq istaigoje atsakingas vadovas.
5.2. Informacija pacientui apie jo teises ir pareigas pateikiama istaigos vidaus tvarkos taisyklese.
5.3. Vidaus tvarkos taisykliq koprja saugoma registratiiroje, pacientams matomoje vietoje,
uZtikrinant, kad biitq patogu su jomis susipaZinti.
5.4. SusipaZings su vidaus tvarkos taisyklemis, pacientas tai patvirtina para5u specialioje valios
pareiSkimo formoje, kuri iklijuojama ipaciento ambulatoring asmens sveikatos istorij4.
5.5. Ui: informacijos pacientui apie jo teises ir pareigas pateikimq atsakingas istaigos vadovas,
kuris pateikia pacientui visus i5ai5kinimus ir informacijos pateikimo faktq patvinina savo para5u
5.4. p. nurodytoje formoje.
5.6. Jei pacientas mano, kad jo teises yra paZeistos, jis turi teisg pateikti istaigai skund4 Siose
vidaus tvarkos taisyklese nustatyta fvarka.
5.7. Pacientui nesilaikant Siose vidaus tvarkos taisyklese nustatytq pareigq, registratore ar gydantis
gydytojas perspeja pacient4. Jei perspejimas btina neveiksmingas, informuojamas vadovas, kuris
priima sprendim4 del tolimesniq veiksmq.

6. Ginig ir konfliktrl tarp istaigos ir pacientr; sprendimo tvarka
6.1. Ra5ti5ki pacientq parei5kimai, skundai ir pasiiilymai turi buti pasira5yti, be to, nurodyti
Sie duomenys: vardas, pavarde ir gyvenamoji vieta (arba darbo ar mokymosi vieta), telefono
numeris ar el. pa5to adresas ir pridedama asmens dokumento kopija. Nepasira5yti ir be Siq
duomenq parei5kimai, skundai ir pasiiilymai pripaZistami anoniminiais ir nenagrinejami.
6.2. fstaigos vadovas, jeigu istaiga nepajegi i5sprgsti pasiiilymuose i5keltq klausimq, per penkias
dienas persiundia juos pagal priklausomybg, prane5dama apie tai parei5kejams, ir asmeni3kai
priimdamas, paaiSkina, kur jiems reikia kreiptis.
6.3. fstaigos vadovas, nagrinedamas gyventojq parei5kimus, skundus ir pasiiilymus, privalo:
6.3.1. i5nagrineti parei5kimq, skundq ir pasiUlymq esmg, prireikus i3reikalauti papildomq
dokumentq, imtis kitq priemoniq klausimams objektyviai i5sprgsti;
6.3.2. ra5tu prane5ti pacientams, kokie priimti sprendimai del jq parei5kimq, skundq ir
pasiElymq, o jeigu parei5kimas, skundas ar pasi[lymas atmetamas, nurodyti atmetimo
motyvus ir paai5kinti tokio sprendimo apskundimo tvarkq;
6.3.3. analizuoti ir apibendrinti gautus parei5kimus, skundus ir pasiiilymus, juose pareik5tas
kritines pastabas, Salinti prieZastis ir s4lygas, del kuriq paLeidLiamos gyventojq teises ir
istatymq ginami jq interesai;
6.3.4. istaiga, gavusi paciento skundq, ji i5nagrineja ir raitu prane5a pacientui nagrinejimo
rezultatus ne veliau kaip per 20 darbo dienq.
6.4. Pacientas, nesutink4s su sprendimu, priimtu del jo parei5kimo, skundo ar
pasiUlymo, turi teisg apskqsti 5i sprendimq teismui, Valstybinei akreditavimo sveikatos
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prieZiiiros veiklai tarnybai prie SAM, kitoms sveikatos prieZiDros veiklq kontroliuojandioms
institucijoms, teismui.

7. Informacijos pacientui ir jo artimiesiems apie jo sveikatos btiklg teikimo tvarka
7.1. Informacija apie sveikatos biiklg, ligos diagnozg, medicininio tyrimo duomenis, gydymo
metodus ir gydymo prognozg pacientui pateikiama jam suprantama forma paai5kinant specialius
medicinos terminus. Informuodamas apie gydymQ, gydyojas paaiSkina pacientui gydymo eigq,
galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali
tureti itakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti sitilomo gydymo, taip pat apie pasekmes
atsisakius sifllomo gydymo. Informacija neteikiama pacientui prie5 jo vali4, tadiau toks jo noras
turi bEti ai5kiai i5reik5tas ir apie tokipaciento pageidavim4 paZymima jo ambulatorineje asmens
sveikatos istorijoje.
7.2. Pacientui pageidaujant, pateikiama ambulatorine asmens sveikatos istorija ar kiti jo
medicininiai dokumentai, i5skyrus atvejus, kai tai i5 esmes gali pakenkti paciento sveikatai ar net
sukelti pavojq jo gyvybei (apie tai sprendZia ji gydantis gydytojas). Tokiais atvejais apie
informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas pailymi ambulatorineje asmens sveikatos
istorijoje.
7.3. Pacientas turi teisg pra5yti, kad jo leSomis biitq padarytos jo ambulatorines asmens sveikatos
istorijos ir (ar) kitq dokumentq kopijos. Si paciento teise gali buti ribojama tik Lietuvos
Respublikos istatymq nustatyta tvarka. Gydytojas paai5kina pacientui ira5q ambulatorineje asmens
sveikatos istorijoje reik5mg. Jeigu paciento reikalavimas yra pagristas, gydytojas i5taiso, uLbaigia,
panaikina, paai5kina ir (ar) pakeidia netikslius, neiSsamius, dviprasmi5kus duomenis arba
duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga. Jeigu gydantis gydytojas nesutinka su
tokiu paciento pageidavimu, tai paciento pageidavimo pagristum4 sprendZia gydytojq
konsiliumas.
7.4. Informacija nepilnamediui pacientui, jo tevams ar globejams pateikiama jiems suvokiama
forma. Jeigu yra nesutarimq tarp nepilnamedio ir jo tevq ar globejq, gydantis gydyojas,
pateikdamas informacijq, vadovauj asi nepilnamedio paciento interesais.
7.5. Nepilnametis pacientas, kuris, gydytojo nuomone, gali teisingai vertinti savo sveikatos bEklg,
turi teisg savaranki5kai kreiptis ir sprgsti del jam siulomo gydymo. Gydantis gydytojas
nepilnamedio tevq ar globejq pra5ymu informuoja nepilnamedio istatyminius atstovus apie
gydymq, tadiau, nepilnamediui papraSius, tokia informacija gali biiti ir nesuteikta, jeigu tai i5
esmes gali pakenkti nepilnamedio paciento interesams, jeigu kiti teises aktai nenustato kitaip.
Jeigu nepilnametis yra hospitalizuotas, apie tai informuojami jo tevai ar globejai.
7.6. Paciento dokumentq i5ra5ai ir kopijos padaromi per 3 darbo dienas nuo pra5ymo gavimo
dienos. Sis terminas gali btiti trumpesnis, jei informacija reikalinga priimti skubiam sprendimui
del pacientui teikiamq sveikatos prieZiiiros paslaugq. Apie tai sprendZia istaigos vadovas.

S.Informacijos apie pacientq teikimas valstyb6s institucijoms ir kitiems subjektams
8.l.Visa informacija apie pacientq ir jo sveikat4 yra privati ir konfidenciali (net ir po paciento
mirties) ir gali bUti teikiama tik esant ra5ti5kam paciento (arba jo atstovo) sutikimui.
8.2.Teisg gauti informacijq po paciento mirties turi ipediniai pagal testamentq ir pagal istatymq,

Direktorius
liobertas Baltr0nas

sutuoktinis arba partneris, tevai, vaikai.
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8.3. Nesant ra5ti5ko paciento (ar jo atstovo) sutikimo, informacija apie pacientq gali biiti suteikta
tik tamybiniais tikslais valstybes institucijoms, ra5tu pateikusioms; pra5ym4, Siais atvejais:

sveikatos prieZiiiros istaigoms, kuriose gydomas, slaugomas pacientas ar atliekama jo
sveikatos ekspertize;

institucijoms, kontroliuojandioms sveikatos prieZiuros paslaugas;

kai informacija apie pavojingus paciento ketinimus, keliandius $esmg jo paties ar
aplinkiniq sveikatai ar gyvybei teikiama teisetvarkos ar kitoms institucijoms, kuriq
teisg gauti toki4 informacij4 nustato istatymai;
kai i istaig4 kreipiasi ar pristatomi i5 kitq ASPI asmenys, turintys kuno suZalojimq,
kurie gali btiti susijg su nusikaltimu;

teismui, prokurattirai, kvotos organams bei kitoms institucijoms, kurioms tokiq teisg
suteikia Lietuvos Respublikos istatymai, pateikus ra5ti5k4 pra5ym4, patvirtint4 istaigos
vadovo para5u ir istaigos spaudu.

8.4. fstaigos darbuotojai, informuodami apie pacientq sveikat4 i5vardytas institucijas, turi teikti ne
daugiau duomenq, negu jq reikia institucijos ra5te nurodytam tikslui pasiekti.

8.5. Kitos institucijos, siekiandios gauti informacijos apie pacient4, pateikia istaigai institucijos
vadovo pasira5yt4 pra5ymq. Pra5ymas priimamas perduotas tiesiogiai, atsiqstas pa5tu ar atnestas
kurjerio. Pra5ym4 gali pateikti ir parei5kejo atstovas. Nagrinejami tik tie pra5ymai, kuriuose
nurodytas norimos gauti informacijos pobtidis bei jos panaudojimo tikslas. Prie institucijos
pra5ymo turi bUti pridetas ra5ti5kas paciento (ar jo atstovo) sutikimas ir notaro patvirtinta asmens
tapatybes dokumento kopija. Jei kyla abejoniq del paciento paraSo autenti5kumo, istaiga turi teisg
taipatikslinti.
8.6. Advokatq pra5ymu informacija apie pacient4 teikiama tuo atveju, kai yra pasira5yta paciento
ar jo atstovo ir advokato atstovavimo sutartis, notaro ar advokato patvirtinta asmens tapatybes
dokumento kopija.

8.7. Pra5ymas registruojamas gautq ra5tq registracijos Zurnale ir perduodamas vizuoti istaigos
vadovui ar jo igaliotam darbuotojui. Vadovo ar jo igalioto darbuotojo vizuotas pra5ymas
registruoj amas istaigoj e ir perduodamas vykdytoj ui.

8.8. Parei5kejui teikiamos informacijos apie paciento sveikatq (medicinos dokumentq i5ra5ai ar
kopijos) oficialq dokument4 pasira5o gydantis ar gydgs gydytojas. Lydradti pasira5o vadovas ar jo
igaliotas asmuo. Parengt4 dokumentq (informacija LodLiu neteikiama) vykdytojas ne veliau kaip
per 10 darbo dienq nuo pra5ymo gavimo dienos iSsiundia atsakymq parei5kejui.
8.9. Informacijos teikimas policijai apie suZalotus asmenis, kurie gali biiti susijg su nusikaltimu:

Gydytojas nedelsiant telefonu informuoja policijos budetoj4 tel. 112, jei i istaigq
kreipiasi arba pristatomas asmuo, kurio gyvybei kelia pavojq padaryti k[no
suZalojimai, taip pat asmuo, kurio gyvybei pavojus negresia, tadiau jam padarytos
durtines, pjautines, Sautines ar sprogimo Laizdos arba kitokio pobiidZio kuno
suZalojimai, kurie gali bUti susijg su nusikaltimu, ar nukentejg keliq eismo ivykiuose
asmenys;

apie del smurtiniq veiksmq suZalotus asmenis prane5ama telefonu Nr.



informacijos perdavimo duomenq ira5ai daromi informacijos apie asmenis su kuno
suZalojimais registre, kuriame nurodoma informacijos policijai perdavimo data ir
laikas, jq priemusio policijos budetojo ir perdavusio istaigos darbuotdo vardai ir
pavardes, ivykio komentaras;

informacijos policijai perdavimo fakt4 ir laik4 iralu paciento medicinos dokumentuose
patvirtina paciento gydytojas; medicinos dokumentuose jis i5samiai apra5o ivykio
aplinkybes, nurodo paciento, kuriam padaryti kiino suZalojimai, ir ji pristadiusio
asmens anketinius duomenis (F Nr. 0251a).

8. 1 0. Informacd os teikimas kritiniq, ekstremaliq situacijq atvej ais.
Kritiniq bei ekstremaliq situacijq atvejais informacija apie pacientus teikiama pagal patvirtintus
LR SAM reikalavimus.
8.11. Informacija (medicinos dokumentq kopijos ir iSra3ai) teikiama
Nemokamai:

1. Draudimo kompanijoms, kai pacientas yra sudargs sutarti, ivykus traumai yra
ivertinama paljrtailala.

2. Teismams, prokuratErai, policij os komisariatams (visais atvej ais).
3. Advokatams, kai teismas ipareigoja advokat4 pateikti papildomq informacij4, t.y. yru

pridetas teismo nuosprendis.
Mokamai:

1. Draudimo kompanijoms, kai pacientas pageidauja sudaryti sutarti.
2. Advokatams, iBskyrus atvejus, kai teismas ipareigoja advokatq pateikti papildomq

informacij q, t.y . yapridetas teismo nuosprendis.
3. Pacientams pageidaujant, pateikus ra5ytini pra5ymq.

8. 1 2. Informacijos neteikimas.
Asmens sveikatos prieZitiros paslaugq teikejas negali jokiems kitiems asmenims be paciento
sutikimo suteikti informacijos apie pacientq arba sudaryti s4lygq gauti oficialiq medicinos
dokumentq kopijas. Visa informacija apie istaigoje gydomq pacient4 laikoma konfidencialia net ir
po paciento mirties.

8.13. Telefonu informacija apie pacientq neteikiama.

8.14. Informacija apie paciento sveikatos btiklg, ligos diagnozg, taikomus ar gydytojui Zinomus
kitus tyrimo ar gydymo btidus, galimq fizikq, komplikacijas, Salutini poveiki, gydymo prognozg
negali btiti teikiama prie5 paciento valiq, kuri4 jis ai5kiai i5rei5kia, patvirtindamas para5u. Tadiau
informacijos pateikimo pacientui apribojimai netaikomi, kai del paciento atsisakymo gauti
informacij4 gali atsirasti Zalingq padariniq pacientui ar kitiems asmenims.
8.15. Pacientq dokumentuose esandios informacijos panaudojimas moksliniam tiriamajam darbui
ir studentams mokyti.
8.15.1.Pacientq dokumentuose esandios informacijos panaudojimo moksliniam tiriamajam darbui
ir studentams mokyti tvark nustato Lietuvos medicinos etikos komitetas. Siais tikslais naudojant
informacijq, gerbiamas paciento asmens privatumas.

9. [staigos darbo laikas:
PIRMADIENIS
08:00 - 17:00



AIITRADIENIS:
08:00 - 17:00
TREdIADIENIS:
08:00 - 17:00
KETVITRADIENIS:
08:00 - 17:00
PENKTADIENIS:
08:00 - 17:00
SrSr,rnrBNrs:
08:00 - 12t00

10. Darbrl saugq reglamentuojaniig istatymg, kitrl teis6s aktg ir norminig dokumentrl
nuostatos
10.1. UZ saugaus darbo istaigoje uitikrinim4 atsakingas vadovas.
l0.2.Ui! darbo saugos normatyviniq dokumentq laikymqsi atsakingi fstaigos darbuotojai.
10.3. Darbq saugai uZtikrinti istaigoje vadovaujamasi LR Zmoniq saugos darbe lstatymu bei kitais
teises aktais ir norminiais dokumentais.

11. Pacientg turimrl dirbinig i5 brangiqjg metalq, brangirl protezg ir pinigg
registravimo ir saugojimo tvarka
11.1. Pacientams teikiamos tik ambulatorines sveikatos prieZiiiros paslaugos, todel pacientq turimi
dirbiniai i5 brangiqjq metalq, brangiis protezai ir pinigai neregistruojami ir nesaugomi.

12. Pacientq lankymo, i5ra5ymo ir perkdlimo i kitas asmens sveikatos prieEi[ros
istaigas tvarka
12.1. Pacientams teikiamos tik pirmines asmens sveikatos prieZiiiros paslaugos, todel pacientq
lankymo, i5ra5ymo ir perkelimo i kitas asmens sveikatos prieZiiiros istaigas tvarka nera
reglamentuojama.
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