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1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1 . UAB „Druskinink ų Pušyno klinika“ ( toliau - įstaiga) vidaus tvarkos taisyklės parengtos
pagal Sveikatos prieži ū ros į staig ų į statymo 46 straipsnio reikalavimus.
1.2. Įstaigos darbuotojai turi teisę nukrypti nuo ši ų vidaus tvarkos taisykli ų, jeigu konkreč iu
atveju formalus ši ų taisykli ų laikymasis prieštaraut ų paciento interesams. Bet koks nukrypimas nuo
š i ų vidaus tvarkos taisykli ų turi b ūti atžymėtas paciento medicininėje dokumentacijoje.
1.3. Vidaus tvarkos taisyklėse naudojamos są vokos:
1.3.1. Pacientas - asmuo, kuris naudojasi įstaigos teikiamomis paslaugomis.
1.3.2. Paciento atstovas - atstovas pagal į statym ą (tėvai, į tėviai, glob ėjai, rū pintojai) ar atstovas
pagal pavedimą. Jeigu pilnametis pacientas negali b ū ti laikomas gebanč iu protingai vertinti savo
interesų ir jeigu jam nenustatyta nei rū pyba, nei globa, visos į staigos pareigos pacientui vykdomos
asmeniui, kurį pacientas yra raštu į galiojęs veikti savo vardu . Jeigu tokio į galioto asmens nėra arba
jeigu į galiotas asmuo nesiėmė b ūtin ų veiksm ų, pareigos turi b ūti vykdomos paciento sutuoktiniui
arba sugyventiniui ( partneriui ), išskyrus atvejus, kai jie to atsisako, o jei sutuoktinio ar sugyventinio
( partnerio) nė ra. pareigos vykdomos paciento tėvui arba vaikui, išskyrus atvejus, kai šie atsisako.
1.3.3. Nepilnametis pacientas - pacientas iki 18 met ų, išskyrus įstatym ų nustatytus atvejus.

2. Į STAIGOS DARBO LAIKAS

2.1. Įstaigos darbo laikas nurodomas skelbim ų lentoje, kuri turi b ūti prieinama pacientams
susipažinti.
3. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į Į STAIG Ą TVARKA

3.1. Įstaigoje priimami tik iš anksto u žsiregistravę pacientai .
3.2. B ū tinoji medicinos pagalba teikiama be eilės.
3.3. Pacientai registruojami į staigos darbo laiku - telefonu arba jiems atvykus į į staigą.
3.4. Pacientui registracijos metu suteikiama informacija apie dirbanč ius sveikatos prie ži ū ros
specialistus, j ų kvalifikaciją, darbo grafik ą, teikiam ų paslaug ų rūšis ir kainas. Registruojant
pacientui pasi ū loma palikti savo telefono numerį.
3.5. Kai pacientas u žsiregistruoja atvykęs į į staigą, jam i šduodama apsilankymo kortelė, kurioje
nurodoma jo apsilankymo data ( mėnuo, diena ), valanda ir gydytojas.
3.6. Už pacient ų registraciją ir informacijos jiems suteikimą atsakingos registratorės.
3.7. Atvykdamas pirm ą kartą pacientas turi turėti pasą ar kitą asmens tapatyb ę patvirtinant į
dokumentą, o jeigu bus teikiamos paslaugos, apmokamos iš draudimo lėšų - dokumentą,
patvirtinant į paciento draustum ą sveikatos draudimu..
3.8.
Pacientai privalo atvykti į į staigą 5-10 minuč i ų prieš numatytą vizito laik ą. Pacientai,
pavėlavę daugiau nei 15 min., gali b ū ti nepriimami .
3.9. Apie numatytą vizitą pacientui gali b ū ti iš anksto priminta telefonu, SMS žinute arba
elektroniniu paštu .
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3.10. Jei pacientui yra skirtas konkretus priė mimo laikas ir į staiga savo iniciatyva nori jį pakeisti,
naujas priėmimo laikas pacientui, palikusiam savo telefono numerį, turi b ū ti praneštas ne vė
liau
kaip prieš 12 valand ų iki planuoto priė mimo prad žios.
4. NEMOKAM Ų PASLAUG Ų NOMENKLAT Ū RA IR ASORTIMENTAS, JŲ TEIKIMO
ĮSTAIGOJE TVARKA
4.1. Apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims visos planinės asmens
sveikatos prieži ū ros paslaugos, kurios yra nurodytos sutartyje, sudarytoje su teritorinėmis
ligoni ų
kasomis ir b ū tinoji medicinos pagalba teikiamos nemokamai, jei yra į vykdytos kitos numatytos
sąlygos (turi siuntimą ir pan.)

5. PACIENT Ų TEISĖS IR PAREIGOS
5.1. Pacientas turi šias teises:
5.1.1. Teisę gauti informaciją apie jam sveikatos prieži ūros paslaugas teikiantį sveikatos prieži ū ros
specialistą ( vard ą, pavard ę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją.
5.1.2. Pasirinkti gydytoją.
5.1.3. Teisę gauti informaciją apie į staigose teikiamas paslaugas.
5.1.4. Teisę susipažinti su į rašais savo medicinos dokumentuose ir teisę gauti informaciją apie
savo sveikatos b ū klę, ligos diagnozę, įstaigoje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar
tyrimo b ū dus, galim ą riziką, komplikacijas, šalutinį poveik į , gydymo prognozę ir kitas aplinkybes,
kurios gali turėti į takos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti si ū lomo gydymo, taip pat apie
padarinius atsisakius si ū lomo gydymo. Š i teisė į gyvendinama š i ų vidaus tvarkos taisykli ų 6 ir 8
punkte nustatyta tvarka.
5.1 .5. Teisę rinktis diagnostikos ir gydymo metodikas ( jei į staigoje yra galimyb ė ) ir atsisakyti
gydymo.
5.1 .6. Turi teisę į privataus gyvenimo nelieč iamumą. Š i teisė įgyvendinama ši ų vidaus tvarkos
taisykli ų 7 punkte nustatyta tvarka.
5.1.7. Teisę nežinoti. įstaiga neturi teisės teikti informacijos pacientui apie jo sveikatos b ūklę,
ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę prieš paciento
valią. Paciento valia turi b ūti patvirtinta paciento parašu paciento medicinos dokumentuose. Teisė
nežinoti netaikoma, kai , informacijos nepateikus pacientui ar kitiems asmenims, gali atsirasti

žalingų pasekmi ų ir t ų pasekmi ų negalima išvengti pateikus informaciją paciento šeimos nariams, jo

atstovui ar kitiems asmenims.
5.1 .8. Teisę į kito tos pač ios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę, jeigu įstaigoje dirba
daugiau nei vienas tos pačios profesinės kvalifikacijos specialistas.
5.1 .9. Teisę atsisakyti dalyvauti mokymo procese ir biomedicininiuose tyrimuose.
5.1.10. Teisę sk ųstis. Ši teisė įgyvendinama vidaus tvarkos taisykli ų 10 punkte nustatyta tvarka.
5.1 .11 . Teisę į žalos atlyginimą. Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant
sveikatos prieži ūros paslaugas, atlyginimą.
5.2.
Pacientas turi šias pareigas:
5.2. 1 . suteikti gydytojui pilną informaciją apie savo sveikatos b ūkl ę ( buvusius ir esamus
susirgimus, atliktas operacijas), alergines reakcijas, vartotus ir vartojamus vaistus, genetinį
paveldimumą ir kitas pacientui žinomas aplinkybes, galinč ias turėti į takos teikiamai asmens
sveikatos prieži ūrai;
5.2.2. negalint atvykti sutartu laiku, nedelsiant pranešti apie tai telefonu ar kitomis ryšio
priemonėmis;
5.2.3. rū pintis savo sveikata, geranoriškai ir sąžiningai vykdyti gydytojo nurodymus ir paskyrimus
arba atsisakyti paskirt ų sveikatos prieži ū ros paslaug ų. Pacientas privalo informuoti sveikatos
priež i ū ros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrim ų ar nustatyto režimo;
5.2.4. laiku ir pilnai sumok ėti už konsultacijas ir gydymą;
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5.2.5. negadinti įstaigos inventoriaus, kit ų vertybi ų, rū pesting
ai su jais elgtis;
5.2.6. laikytis nustatyt ų į staigos tvarkos taisykli ų, vykdyti gydytoj
o ar slaugos personalo
nurodymus.
6. TEISĖS Į INFORMACIJ Ą Į GYVENDINIMAS

6.1 .

Pacientas, pateikęs asmens tapatyb ę patvirtinančius dokumentus turi
,
teisę į informaciją apie
savo sveikatos b ū klę, ligos diagnozę įstaigoje taikomus ar gydytojui
žinomus kitus gydymo ar
tyrimo b ūdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutin į poveik į, gydym
o prognozę ir kitas aplinkybes,
kurios gali turėti į takos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti
si ū lomo gydymo, taip pat apie
padarinius atsisakius si ū lomo gydymo. Informacija pacientui pateiki
ama atsižvelgiant į jo amži ų ir
sveikatos b ū klę, jam suprantama forma, paai škinant specialius
medicinos terminus.
6.2. Informaciją apie sveikatos b ū kl ę, ligos diagnozę, medicininio
tyrimo duomenis, gydymo
metodus ir gydymo prognozę pacientui ir jo atstovams teikia gydantis gydyto
jas.
6.3. Gydytojas aukšč iau paminė tos informacijos pacientui gali neprane
šti tik tais atvejais, jeigu
tai pakenkt ų paciento sveikatai ar sukelt ų pavoj ų jo gyvybei arba kai
pacientas nustatyta tvarka
raštu atsisako šios informacijos. Tais atvejais, kai pranešimas b ūt ų prielaid
a žalai pacientui atsirasti ,
visa aukšč iau paminėta informacija pateikiama paciento atstovui ir tai prilygi
nama informacijos
pateikimui pacientui . Atstovui pateikta informacija pateikiama pacien
tui iš karto, kai išnyksta
pavojus, kad jos pranešimas pacientui gali nulemti minėtą žalą.
6.4.
Paciento pageidavimu jam turi b ūti pateikti susipažinimui jo medici
nos dokumentai.
Medicinos dokument ų pateikimas pacientui gali b ūti ribojamas, jeigu juose
esanti informacija
pakenkt ų paciento sveikatai ar sukelt ų pavoj ų jo gyvybei. Sprendimą nei šduoti
pacientui medicinos
dokument ų priima gydantis gydytojas. Apie sprendimo nei šduoti medici
nos dokument ų pri ė mimą ir
jo motyvus pažymima medicinos dokumentuose.
6.5. Sveikatos priež i ū ros specialistai pagal savo kompetenciją privalo paai
škinti pacientui į rašų
jo medicinos dokumentuose prasmę. Jeigu paciento reikalavimas
yra pagr įstas, netikslius,
neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su
diagnoze, gydymu ar slauga,
sveikatos prieži ū ros specialistas per 15 darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, u
žbaigti, panaikinti ir
(ar) pakeisti. Sveikatos prieži ū ros specialisto ir paciento ginčą dėl į ra
šų jo medicinos dokumentuose
ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar ) pakeitimo sprend ž staigos
ia į
vadovas.
6.6. Su nepilnameč io paciento iki 16 met ų medicinos dokumentais turi
teisę susipažinti jo
atstovai.
6.7. Pateikus asmens tapatyb ę patvirtinan č ius dokumentus, pacientui pageida
ujant, jo lėšomis
į staiga padaro ir i šduoda į staigos patvirtintas paciento medicinos
dokument ų kopijas, taip pat
išduoda diagnozės ir gydymo aprašymus. Medicinos dokument ų kopijos
i šduodamos per 3 darbo
dienas nuo prašymo pateikimo, o diagnozės ir gydymo aprašymai per 10
darbo dien ų nuo prašymo
pateikimo.
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7. TEISĖS Į PRIVATAUS GYVENIMO NELIEČIAMUM Ą ĮGYVE
NDINIMAS,
INFORMACIJOS APIE PACIENT Ą TEIKIMO KITIEMS ASME
NIMS IR
INSTITUCIJOMS TVARKA

7.1. Pacient ų privatus gyvenimas yra nelieč iamas. Informacija apie
pacient ų gyvenimo faktus
gali b ū ti renkama pacient ų sutikimu ir tik tuo atveju , jei tai yra b ū tina
diagnozuoti ligą, gydyti ar
slaugyti.
7.2. Į staigoje draud žiama fotografuoti , filmuoti , daryti garso į raš us be įstaigos
direktoriaus arba
jo įgalioto asmens raštiško sutikimo.
7.3. Visa informacija apie paciento buvimą įstaigoje, gydym ą, sveikat
os b ū kl ę, diagnozę,
prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pob ūd žio informacija
apie pacientą yra laikoma
konfidencialia ir po paciento mirties. Teisę gauti šią informaciją po pacien
to mirties turi į pėdiniai
pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai.
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7.4.
Konfidenciali informacija gali b ū ti suteikta kitiems asmenims tik turint rašytin į paciento
sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas, naudojimo tikslai.
7.5.
Telefonu informacija apie pacientą neteikiama .
7.6. Be paciento sutikimo konfidenciali informacija apie pacientą gali b ūti teikiama:
7.6. 1 . į staigos medicinos personalui , tiesiogiai dalyvaujančiam gydant ar slaugant pacientą;
7.6.2. sveikatos prieži ū ros į staigoms, kuriose gydomas, slaugomas pacientas arba atliekama jo
sveikatos ekspertizė;
7.6.3. paciento atstovui , sutuoktiniui, sugyventiniui ( partneriui ), tėvams (įtėviams) ar
pilnameč iams vaikams, tiek kiek tai b ū tina paciento interesams apsaugoti jeigu pacientas yra iki 16
met ų am žiaus arba yra laikomas nesugebanč iu protingai vertinti savo interesų;
7.6.4. institucijoms, kontroliuojanč ioms sveikatos prieži ū ros paslaugas;
7.6.5. teismui, prokurat ūrai , ikiteisminio tyrimo į staigoms, savivaldybi ų vaiko teisi ų apsaugos
tarnyboms bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos į statymai.
7.7. Lietuvos Respublikos į statym ų ir kit ų teisės akt ų numatytais atvejais ( kai reikia pranešti apie
nusikaltimą ir pan.) į staiga konfidencialią informaciją apie pacientą pateikia savo iniciatyva.
7.8. Už konfidencialios informacijos teikim ą kitoms įstaigoms ir institucijoms atsakingas
į staigos direktorius. Kiti darbuotojai informaciją apie pacientą gali teikti tik į staigos direktoriaus
pavedimu.
7.9. Už konfidencialios informacijos tinkamą teikimą kitiems asmenims, tiesiogiai
dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą ir paciento atstovams pagal į statymą, kai pacientas yra
laikomas nesugebančiu protingai vertinti savo interesų, atsakingas pacientą gydantis gydytojas.
7.10. {staiga turimą informaciją apie pacientą šios tvarkos 7.6.2., 7.6.4. - 7.6.5. punktuose
nurodytiems asmenims pateikia ne vėliau kaip per 10 kalendorini ų dien ų nuo prašymo gavimo
dienos. Teikiamą informaciją apie pacientą pasirašo gydantis ir į staigos direktorius. Jeigu gydytojas
jau nebedirba į staigoje - pasirašo į staigos direktorius.
7.11. Medicinos dokument ų nuorašai ir kita rašytinė informacija teikiama ne vėliau kaip per 10
kalendorini ų dien ų nuo prašymo gavimo dienos.
7.12. Asmenys, turintys raštišką paciento sutikimą gauti konfidencialią informaciją, norėdami
gauti ją raštu turi pateikti raš tišką prašymą. Prašyme turi b ū ti nurodyta pareiškėjo vardas ir pavardė,
gyvenamoji vieta, paciento vardas ir pavardė, prašomos informacijos apimtis. Su prašymu turi b ū ti
pateikiamas raštiškas paciento sutikimas suteikti apie j į konfidencialią informaciją. Teikdamas
prašymą pareiškėjas turi pateikti pareiškėjo tapatyb ę patvirtinant į dokumentą. Prašymai
registruojami į staigos registrat ū roje. Registrat ūros darbuotojas padaro pareiškėjo tapatyb ę
patvirtinanč io dokumento kopiją ir prideda ją prie prašymo, prašymą užregistruoja. Raštiška
informacija asmenims, turintiems paciento rašytin į sutikimą, pateikiama per 20 darbo dien ų nuo
prašymo gavimo dienos. Medicinos dokument ų kopijos daromos pareiškėjo lėšomis.

8. PACIENTO SUTIKIMAS

Pacientui nuo 16 met ų sveikatos prieži ū ros paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu, išskyrus
8.1 .
b ūtinosios medicinos pagalbos paslaug ų teikimo atvejus, kai pacientas negali savo valios išreik šti
pats.
8.2. Nepilnameč iam pacientui iki 16 met ų sveikatos prieži ū ra teikiama tik su jo atstov ų sutikimu,
išskyrus b ūtinosios medicinos pagalbos paslaug ų teikimo atvejus. Sveikatos prieži ū ros specialistai
visais atvejais turi parinkti tokius diagnostikos ir gydymo metodus, kurie labiausiai atitiktų
nepilnameč io interesus, atsi žvelgdami pirmiausia į nepilnamečio, taip pat į jo atstov ų valią. Jeigu
yra nesutarim ų tarp paciento iki 16 met ų ir jo atstov ų, diagnostikos ir gydymo metodus parenka
gydytoj ų konsiliumas, atsi žvelgdamas į nepilnameč io interesus.
8.3. Nepilnametis pacientas iki 16 met ų, kuris, gydytojo pagrįsta nuomone, išreikšta medicinos
dokumentuose, gali pats teisingai vertinti savo sveikatos b ū kl ę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir
spręsti dėl jam reikiam ų sveikatos prie ži ū ros paslaug ų teikimo, i šskyrus įstatym ų nustatytus atvejus.
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8.4.
Laikoma, kad savanoriškai j sveikatos prieži ū ros į staigą dėl stacionarinės ar ambulatorinės
sveikatos prieži ū ros atvykęs arba į namus sveikatos prieži ū ros specialistą iškvietęs pacientas yra
informuotas ir sutinka, kad tos į staigos sveikatos prieži ū ros specialistas j į apži ū rėt ų į vertintų jo
sveikatos b ūklę, paskirt ų ir atlikt ų b ū tinas tyrim ų ir gydymo proced ū ras, jei sveikatos prieži ūros
įstaiga yra u žtikrinusi, kad visa b ū tina informacija pacientui b ūt ų suteikta ( prieinama ) jo buvimo ar
lankymosi šioje į staigoje metu o šios į staigos darbuotojai atsakyt ų į visus paciento klausimus,
susijusius su šia informacija. Toks paciento sutikimas laikomas pagrį stu informacija ir tinkamas, jei
jam yra prieinama ši informacija: 1 ) informacija apie toje sveikatos prie ži ū ros į staigoje teikiam ų
mokam ų, iš dalies mokam ų paslaug ų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti; 2 ) informacija apie
nemokamas paslaugas ir galimybes jomis pasinaudoti; 3 ) informacija apie siuntimo į kitas sveikatos
prieži ū ros įstaigas tvark ą; 4) informacija apie į staigos vidaus tvarkos taisykles; 5) informacija apie
sveikatos prieži ū ros paslaugas teikianč i ų specialist ų profesinę kvalifikaciją, galimyb ę rinktis
sveikatos prieži ū ros specialistą; 6) informacija apie paciento pareigą bendradarbiauti su sveikatos
prieži ū ros paslaugas paskyrusiu ir (ar) teikianč iu sveikatos prie ži ū ros specialistu, vykdyti jo
paskyrimus ir nurodymus, pranešti apie bet kokius nukry pimus nuo paskyrim ų .
8.5. Prieš atliekant pacientui chirurginę operaciją, invazinę ir (ar ) intervencinę proced ū rą, turi
b ūti gautas informacija pagr į stas paciento sutikimas, kad jam b ū t ų atliekama konkreti chirurginė
operacija, invazinė ir ( ar) intervencinė proced ū ra. Paciento ( jo atstovo) sutikimas išrei škiamas raštu
pasirašant į staigos direktoriaus patvirtintoje formoje.
8.6.
Kai sveikatos prieži ū ra turi b ū ti teikiama pacientui nuo 16 met ų, kuris negali b ū ti laikomas
gebanč iu protingai vertinti savo interes ų, ir n ėra jo atstov ų pagal į statym ą arba jie atsisak ė b ūti
atstovais, arba nėra galimybi ų su jais susisiekti taip greitai , kaip tai b ū tina, ar gauti j ų informacija
pagrįstą sutikimą laiku, sprendimą dė l pacientui teiktinos sveikatos prieži ū ros ir jos masto,
alternatyvos pasirinkimo priima sveikatos prieži ū rą teikiantis gydytojas, o prireikus - gydytoj ų
konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais.
8.7. Kai sveikatos prieži ū ra turi b ū ti teikiama nepilnameč iam pacientui iki 16 met ų ir nėra jo
atstovų pagal į statym ą arba nė ra galimybi ų su jais susisiekti taip greitai, kaip tai b ū tina, ar gauti jų
sutikimą laiku, sprendim ą dėl pacientui teiktinos sveikatos prieži ū ros masto, alternatyvos
pasirinkimo priima sveikatos prieži ū rą teikiantis gydytojas, o prireikus - gydytoj ų konsiliumas,
išimtinai vadovaudamasis paciento interesais.
8.8 .
Dė l nepilnameč io paciento iki 16 met ų, kurio tėvai vengia atlikti atstovo pagal įstatymą
funkcijas ir kuriam nė ra nustatyta laikinoji globa ar r ū pyba, kai nepilnameč io paciento tėvai ( į tėviai )
tarpusavyje nesutaria dėl sveikatos prieži ū ros masto, sprendimus dė l teiktinos sveikatos prieži ū ros
masto, alternatyvos pasirinkimo priima gydantis gydytojas, o prireikus - gydytoj ų konsiliumas,
išimtinai vadovaudamasis paciento interesais. Į statymai gali nustatyti, kada šioje dalyje nurodytais
atvejais b ūtinas teismo leidimas. Dėl tokio leidimo į teism ą kreipiasi sveikatos prieži ū ros į staiga
arba nepilnamečio paciento atstovas pagal į statymą.

.

.

9. DUOMEN Ų SUBJEKTŲ TEIS ĖS Į GYVENDINIMAS

9.1.
Duomen ų subjektas prisirašydamas prie sveikatos paslaugas teikianč ios į staigos šeimos
gydytojo ir/arba registruodamasis gauti sveikatos priež i ūros paslaugas pasirašo ant paciento
sutikimo dė l paslaug ų gavimo Į staigoje, kuriame informuojamas apie jo asmens duomen ų tvarkym ą
Informacin ėje sistemoje.
9.2.
Duomen ų subjektas, pateikęs asmeniškai, paštu ar elektronini ų ry ši ų priemonėmis
Informacinės sistemos valdytojui rašytin į prašymą ir asmens tapatyb ę patvirtinant į dokument ą ar jo
kopiją, turi teisę susipa ž inti su Informacinėje sistemoje tvarkomais jo asmens duomenimis ir gauti
informaciją, iš koki ų šaltini ų ir kokie Informacinėje sistemoje tvarkomi jo asmens duomenys
surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomen ų gavėjams teikiami ir buvo pateikti per ne
trumpesn į nei 3 met ų laikotarpį . Duomen ų subjektui prašoma informacija pateikiama ne vėliau kaip
per 30 kalendorini ų dien ų nuo šiame papunktyje nurodyto prašymo gavimo dienos.
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9.3. Jeigu duomen ų subjektas, susipa žinęs su Informacinėje sistemoje tvarkomais savo asmens
duomenimis, nustato, kad Informacinėje sistemoje tvarkomi jo asmens duomenys yra neteisingi ar
netiksl ūs, jis turi teisę asmeni škai , paštu ar elektronini ų ry ši ų priemonėmis, pateikti Informacinės
sistemos valdytojui rašytinį prašym ą ir asmens tapatyb ę patvirtinant į dokumentą, jo asmens
duomenis patvirtinanč ius dokumentus, ar j ų kopijas ir reikalauti ištaisyti Informacinėje sistemoje
tvarkomus neteisingus ar netikslius jo asmens duomenis. Informacinės sistemos valdytojas, gavęs
šiame papunktyje nurodytą prašymą, nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo
prašymo gavimo dienos, privalo patikrinti Informacinėje sistemoje tvarkomus prašym ą pateikusio
duomen ų subjekto asmens duomenis ir nustatęs, kad prašymas yra pagrįstas, i štaisyti neteisingus ar
netikslius asmens duomenis ir ( arba) sustabdyti toki ų asmens duomen ų tvarkymo veiksmus.
9.4. Duomen ų subjektas turi teisę nesutikti, kad b ū t ų tvarkomi jo asmens duomenys, kai šie
asmens duomenys yra tvarkomi Lietuvos Respublikos asmens duomen ų teisinės apsaugos įstatymo
5 straipsnio 1 dalies 5 ir 6 punktuose nustatytais atvejais. Tokiu atveju, duomen ų subjektas privalo
asmeniškai, paštu ar elektronini ų ryši ų priemonėmis pateikti Informacinės sistemos valdytojui
rašytin į prašymą ir asmens tapatyb ę patvirtinant į dokumentą ar jo kopiją. Informacinės sistemos
valdytojas, nustatęs, kad š iame papunktyje nurodytas duomen ų subjekto nesutikimas yra teisiškai
pagrį stas, nedelsdama neatlygintinai nutraukia asmens duomen ų tvarkymo veiksmus, išskyrus
į statym ų nustatytus atvejus, ir apie tai informuoja duomen ų gavėjus."
9.5. tinkam ą Nuostatų 1.1 - 1.4 punktuose nurodyt ų duomen ų subjekto teisi ų į gyvendinimą
užtikrina Informacinės sistemos tvarkytojas, tvarkantis paciento duomenis.
10. DUOMEN Ų SUBJEKTO TEISĖS U Ž DRAUSTI RODYTI SAVO EMI DUOMENIS
Į GYVENDINIMAS
10.1. duomen ų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Informacinėje sistemoje, turi teisę
Informacinės sistemos valdytojo nustatyta tvarka uždrausti rodyti sveikatinimo specialistams tam
tikrus savo EMI esanč ius asmens duomenis, tačiau prieš tai jis turi b ū ti aiškiai į spėtas dėl galim ų
EMI duomen ų nerodymo pasekmi ų ir turi b ū ti išreiškęs aišk ų sutikimą dėl EMI duomen ų
nerodymo;
10.2. duomen ų subjekto EMI asmens duomen ų, susijusi ų su užkreč iamosiomis ligomis, psichikos
susirgimais ir kitais visuomenei pavojingais atvejais, rodymo u ždraudimas įgyvendinamas
atsižvelgiant į tai reglamentuojanč ius teisės aktus;
10.3. duomen ų subjektas turi teisę nedelsdamas atšaukti tam tikrų EMI asmens duomen ų

nerodymą.
10.4. teisę matyti visus duomen ų subjekto EMI asmens duomenis, į skaitant duomen ų subjekto
uždraustus rodyti tam tikrus EMI asmens duomenis, turi:
10.4.1. duomen ų subjekto šeimos gydytojas ir sveikatos prieži ū ros specialistai, teikiantys b ū tiną j ą
medicinos pagalb ą pacientui;
10.4.2. sveikatos prie ži ū ros specialistai, atliekantys paciento medicinos ekspertizę ( teismo,
specializuotą j ą, psichiatrinę, psichologinę ar kitoki ą) ar teikiantys išvadas dė l duomen ų subjekto
darbo profesinės rizikos sąlygomis;
karinės medicinos ekspertizės komisijos sveikatinimo specialistai, kai toki ų duomen ų reikia
duomen ų subjekto ( tikrosios karo tarnybos kario ar civilinės krašto apsaugos tarnybos statutinio
tarnautojo) karinei medicininei ekspertizei atlikti .

11 . PACIENTŲ SIUNTIMO|KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽ I Ū ROS ĮSTAIGAS
TVARKA

11.1. Jeigu įstaigoje nėra galimybi ų suteikti pacientui jam b ūtinas sveikatos prieži ū ros paslaugas,
pacientas turi b ūti nukreipiamas į kitas asmens sveikatos prieži ū ros į staigas, išrašant jam siuntimą
ar rekomendaciją ir išsamiai paaiš kinant tokio sprendimo pagrį stumą.

.
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12 GINČŲ IR KONFLIKT Ų TARP ĮSTAIGOS IR PACIENT Ų SPRENDIMO TVARKA

12.1 . Pacientas, manydamas, kad yra pažeistos jo teisės turi teisę pateikti skundą. Skundą pateikti
gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento pasirašyti , nurodytas jo
vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryš iui palaikyti, i šdėstyta skundo esm ė.
Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavard ė, gyvenamoji vieta,
atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi, šiame
punkte nurodyt ų reikalavim ų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui ir nurodoma grąžinimo
priežastis.
12.2. Pacientas skunde privalo pateikti asmens tapatyb ę patvirtinant į dokumentą Kai toks
skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntin į, prie jo turi b ūti pridėta notaro ar pacientui
atstovaujanč io advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatyb ę patvirtinanč io dokumento kopija.
Paciento atstovas, kreipdamasis dė l tokios informacijos, pateikia tapatyb ę ir atstovavimą liudijant į
dokumentą.
12.3. Pacientas turi teisę pareikšti skund ą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo
teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisi ų pažeidimo dienos.
12.4. Į pacientų skundus nagrinėjančias valstyb ės institucijas pacientai turi teisę kreiptis tik
nepatenkinti skund ų nagrinėjimu į staigoje.
12.5. Į staiga, gavusi paciento skundą, j į išnagrinėja ir raš tu praneša pacientui nagrinėjimo
rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dien ų.
13. DARB Ų SAUG Ą REGLAMENTUOJANČ I Ų TEISĖS AKT Ų NUOSTATOS

13.1. Darb ų sauga į staigoje u žtikrinama vykdant darb ų saugą reglamentuojanči ų teisės aktų
reikalavimus.
13.2. Už darb ų saugą į staigoje atsakingas klinikos vadovė Jelena Vaikšnorienė.

14. PACIENTO TURIM Ų DIRBINI Ų IŠ BRANGI ŲJ Ų METAL Ų, BRANGI Ų PROTEZ Ų IR
PINIG Ų REGISTRAVIMO IR SAUGOJIMO TVARKA

14.1. Jei pacientas pageidauja, prieš atliekant tyrimus, kuri ų metu gali b ūti tam tikro laipsnio
sąmonės sutrikimas, paciento turimi dirbiniai i š brangi ų j ų metal ų, brang ūs protezai, pinigai gali b ū ti
registruojami ir saugomi tokia tvarka:
14.1 . 1. sudaromas turim ų vertybi ų sąrašas dviem egzemplioriais;
14.1.2. po kiekvienu egzemplioriumi pasirašo gydytojas, atliekantis proced ū rą, ir pats pacientas;
14.1.3. vieną sąrašo egzempliori ų paima pacientas, kitas į dedamas į special ų voką;
14.1.4. į voką sudedamos išvardintos vertyb ės, vokas užklijuojamas, u žantspauduojamas ir
įdedamas į į staigoje esant į seifą;
14.1.5. po proced ū ros pacientui grąžinamas vokas, kurį pacientas atplėšia gydytojo ir dar vieno
įstaigos darbuotojo akivaizdoje, sutikrina vertybes pagal sąrašą ir pasirašo tame są raše, kad vertybes
atgavo;
14.1.6. paciento pasirašytas sąrašas į klijuojamas į jo medicininę kortelę ir joje saugomas.

