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V5[ Tilies g. BPG kabinetas
VIDAUS WARKOS TAISYKLES

I. BENDROJI DALIS

1.1. VSl fities g. BPG kabinetas, kodas 145628128, adresu Til2es g. 67, Siauliai yra ambulatorind asmens sveikatos prieZiuros

lstaiga (toliau - Klinika),

L.2. Klinika veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos [statymais, Vyriausybes nutarimais, sveikatos apsaugos ministro

1.3.
[sakymais, medicinos standartais (medicinos, higienos normomis) ir Klinikos [statais.
Klinika teikia privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau - PSDF) ir paciento ld5omis apmokamas pirmines

ambulatorines asmens sveikatos prieZi[ros - Seimos medicinos, psichikos sveikatos, odontologinds prieZiiiros (pagalbos)

- paslaugas, antrines ambulatorines asmens sveikatos prieZiiiros paslaugas, kitas sveikatos prieZi[ros paslaugas, kurios

nurodytos Klinikai i5duotoje asmens sveikatos prieZiIros licencijoje Nr. 1922

Vidaus tvarkos taisyklds paruoStos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, sveikatos prieiiUros [staigL1,

sveikato's sistemos, sveikatos draudimo, pacientq teisiq ir Zalos sveikatai atlyginimo [statymais, sveikatos apsaugos

ministro [sakymais, Klinikos [statais bei kitais norminiais aKars.

Siq taisyklirl privalo laikytis visi Klinikos darbuotojai, pacientai ir lanlqtojai.

II. KLINIKOS DARBO LAIKAS

2.L Klinikos skyriai pacientus priima darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 19.00 val.

2.2. Klinikos nedarbo metu pirmines asmens sveikatos prieiiUros paslaugas teikia: V5[ Respublikind Siauliq ligonine

2.3. Ddl skubios medicinos pagalbos pacientai kreipiasi Igreitosios medicinos pagalbos stot[telefonu 112 visq parE.

2.4. Informacija apie Klinikos darbo laikE skelbiama interneto svetain6je www,tilzesbpg.lt.

rrr. cwENToJq pRrsIRASvMo PRIE KLTNIKOS WARKA

3.1. Kiekvienas asmuo, pageidaujantis prisira5yti prie Klinikos, gali laisvai pasirinkti SydytojA (Seimos Sydytojfu SydytojA
psichiatr{. Pasirinkqs Klinik4 ir gydytojq, asmuo registrat[roje turi pateikti asmens tapatybq liudijant[ dokument4

uZpildyti ir pasiraiyti nustatytos formos praSym4 bei informuoto paciento sutikim4. Pacientas privalo sur;ipaZinti su Jam

pateiKomis Klinikos vidaus tvarkos taisykldmis, kitais Klinikos norminiais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas

pareigas. Asmeniui pasirinkus Klinik4 bet nepasirinkus gydytojo, savo sutikimq gydytis pas Klinikos administracijos

paskirt4 gydytoja asmuo paWirtina pasira5ydamas Siame punKe minetoje praiymo formoje.

3.2. Pakeisti asmens sveikatos prieZiuros [staigE galima pateikus pra5ymq kitai pasirinKai gydymo [staigai. Tokio pra5ymo

pagrindu asmuo yra [traukiamas I naujai pasirinKos gydymo [staigos aptarnaujamq gyventojq sqra54. Pacientui

paslrinkus kit4 gydymo [staig4 jo asmens sveikatos istorija (ambulatorind koftele) perduodama paciento naujai

pasirinktai [staigai. Asmens sveikatos istorija ar vaikq raidos istorija perduodama per 3 darbo dienas nuo naujai

pasirinktos sveikatos prieiiriros [staigos praiymo Klinikai pateikti Siuos asmens sveikatos prieZitlros dokumentus gavimo

dienos,

3.3. PrisiraSius prie Klinikos, ja keisti I kita gydymo lstaiga galima ne anksdiau kaip po 5e5ir.t mdnesiq nuo prisira5ymo dienos.

Apribojimas netaikomas asmenims, aWykusiems mokytis I mokymosi [staig4 arba gr[Zusiems I nuolatinQ gyvenam4A

vietq baigus mokslus.

3.4. Asmuo (globejas), anksdiau nei po 5e5iq mdnesiq pasirinkqs kit4 pirminds asmens sveikatos prieZiuros [staigq, u2

prisiraiymo dokumentq Warkymq ir medicininiq dokumentq persiuntim4 jo pasirinktai lstaigai apmoka 2,90 Eur mokest[,

3.5. Jeigu asmuo yra pateikqs praSymus kelioms pirminds asmens sveikatos prieZilros [staigoms, galiojandiu laikomas

paskutiriis (veliausiai pateiktas) jo pra5ymas.

3.6. Asmuo, pageidaujantis gydytis pas kitq Seimos Sydytoj4 Klinikoje, pildo nustatytos formos praiym4.

3.7. Seimos gydytojui nutraukus darbo santykius su Klinika, administracija skiria kit4 gydytoj4 jeigu pacientas nepasirenka

kitaio.

3.8. Jei prisira$antis prie Klinikos asmuo jau yra prisiraSqs pagal individualq praSymq prie kito tos pacios teritorinds ligoniq

kasos veiklos zonos psichikos sveikatos centro, psichikos sveikatos paslaugos jamfiai teikiamos toliau Siame centre.
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4.r.

4.2.

rv. pRrsrRAirusrqru pRrE KLrNrxos r5nrersrRAvlMo wARKA

Prisira5qs asmuo automatiniu biidu i5registruojamas i5 Klinikos aptarnaujamq asmenq s4ra5o, kai jis:
,/ mir5ta (i5registruojamas nuo mirties datos);
/ teisds aktq nustatyta tvarka deklaruoja i5vykimq i5 Lietuvos Respublikos (iSregistruojamas nuo i5vykimo

deklaravimo datos);
/' pasirenka kitq pirmihes sveikatos prieZi0ros lstaiga (ii;registruojamas nuo prisiraSymo prie kitos [staigos datos).

Klinikos atsakingi darbuotojai i5registruoja (i5braukia i5 aptarnaujamq asmenq s4ra5o) prisiraSius[asmeni jei:

'/ asmuo pateikia laisvos formos pralymq i[ i6registruoti (iiregistruojamas nuo praiymo pateikimo datos);
/ Klinika likviduojama arba nustoja teikti paslaugas.

Kitai asmens sveikatos prieZi[ros [staigai Klinikos pacientai priskiriami, jeigu Klinikos teisds ir pareigos perimamos pagal

Klinikos reorganizavimo sqlygas ar kitu teisdtu juridiniu pagrindu,

V. PACIENTU KREIPIMOSI I KLINIKAWARKA

5.1. Pacientai del Klinikos sveikatos prieZiuros specialistti paslaugq registruojasi svetaineje www.tilzesbpg.lt, Klinikos

registratUroje, telefonais: registrat0ra 841 55 00 65; mob: +37051650550, odontologai: 841 55 00 75,

5.2. Prisira5q prie Klinikos drausti privalomuoju sveikatos draudimu pacientai gali kreiptis d6l butinosios medicinos pagalbos, i5

PSDF apmokamq asmens sveikatos prieZiuros paslaugq.

5.3. Neprisiraiq prie Klinikos pacientai gali kreiptis ddl bUtinosios medicinos pagalbos ir mokamq asmens sveikatos prieZi[ros

pasraugq.

5.4. Atvyke I Klinik4 pacientai turi kreiptis I registratUr4. Su savimi pacientui bUtina tur€ti asmens tapatybq patvlftinantl

dokument4. Asmenys iki 16 metq privalo blti lydimi tdvq ar globejq.

5.5. Pacientai, registruodamiesi pas gydytojq telefonu, Klinikos darbuotojui nurodo savo vardq, pavardq, gimimo dat4 adresE

ir kontaktin[ telefonq. Pacientai privalo prisiminti Klinikos darLruotojo nurodyt4 pridmimo pas gydytoj4 dat4 ir laikq bei

gydytojo pavardq.

5.5. Be eilds ir iSankstin€s registracijos priimami asmenys, kuriems reikalinga neatiddliotina pagalba.

5.7. Pacientas pas gydytoj4 priimamas tik pridmimui uZregistruotu laiku. Jei pacientas pavdluoja I pridmim4 pas gydytoj+ jis

turi pakaftotinai registruotis pas gydytojq ir aWyKi naujos registracijos dienq ir laiku.

5.8. Jei pacientas negali atvykti I priemimq nustatytu laiku, jis privalo apie tai i5 anksto (ne vdliau kaip prieS dvideSimt

keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradiios) prane5ti telefonu arba asmeniSkai atvykqs I Klinikq.

5.9, Jei ddl svarbiq aplinkybirl gydytojas aptarnauja pacient4 ilgiau negu tam pacientui paskirtas laikas, kiti pacientai priimami

vdlesniu nei nurodyta registracijoje laiku. Klinikos darbuotojai apie gydytojo vdlavim4 pacientE informuoja lodiiu.
5.10. Gydytojui susirgus ir/ar nesant galimybes aptarnauti uZsiregistravusius pacientus, pastarieji apie tai informuojami

skambudiu, jei yra nurodq kontaktin[telefono numer[.

5.11. Pacientai ar jq globejai, pageidaujantys iSsikviesti Sydytoja I namus, turi paskambinti Klinikos informaciniu telefonu arba

tiesiogiai kreiptis I registrat0r4 darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 12.00 val. Kreipiantis b0tina nurodyti iSkvietimo prieiast[.

Kviediant gydytojq I namus nepilnamediam vaikui, namuose turi bi]ti jo t6vai arba globejai.

5.12. Seimos gydytojas pas prisiraSiusiuosius prie Klinikos pacientus vyksta, kai:

/ serga vaikas iki 1 metq amiiaus;
/ vaikui nustaffis sunkus ne[galumo lygis;

r' pacientui yra nustatytas 0-25 procentq darbingumo lygis arba specialusis nuolatind:s slaugos poreikis;

r' pacientui Umiai sutriko judejimo funkcija (pacientas negali savarankiSkai judeti);

/ pacientui karSdiavimo metu atsirado naujq odos bdrimq;

/ pacientui pakilo auk5tesnd kaip 38,50 temperatiira ir kurios neveikia temperaturq maiinantys vaistai;

r' vykdomos pirmin6s ambulatorinds asmens sveikatos prieZiUros skatinamosios programos ir kitos i5 .PSDF

biudZeto apmokamos paslaugos pagal teritoriniq ligoniq kasq (toliau - TLK) nomenklatUrE;

/ vykstama pas naujagim[ gavus informacii4 apie iq i5vykimE i5 gimdymo namq ir awykimE I namus, iei jt1

namuose neaplankd slaugytojas ar aku5eris.

5.13. Jeigu paciento skundai ir biikld neatitinka iSvardintq indikacijtl Seimos gydytojo vizitui I namus, o pacientas nesutinka

a1yldi I Klinik4 ieimos gydytojas privalo susisiekti su pacientu telefonu ir aptafti jo bUklq. Jeigu Seimos gydytojas,

[vertinqs paciento bUklq ir skundus nusprendiia nevyKi pas pacientq, o pacientas atsisako atvyKi I Klinik4 Seimos

gydytojas padaro atitinkamus [raius asmens sveikatos istorijoje ir informuoja administracijos vadovq apie aWej[.

Administracijos vadovas uZregistruoja lvyk[ neatitikditl registravimo Zurnale.

5.t4. Bendrosios praktikos slaugytojas, akuSeris, bendruomen6s slaugytojas pas prisiraSiusiuosius prie Klinikos pacientus I

namus vyksta, kai:

4.3.
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/ vykstama pas naujagim[ gavus informacij4 apie jrl iSvykim4 i5 gimdymo namq ir atvykima I namus, jei jr1

namuose neaplankd slaugytojas ar akuSeris;

/ vykdomos pirmin6s ambulatorinds asmens sveikatos prieZi0ros skatinamosios programos ir kitos i5 'PSDF

biudZeto apmokamos paslaugos pagal TLK nomenklat0rq.
5.15' Gripo epidemUos metu paslaugos namuose teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

[sakymais.

5.16. Laikoma, kad savanoriSkai IKlinik4 del sveikatos prieZi0ros atvykqs pacientas yra informuotas ir sutinka, kad Klinikos
specialistaij[apiitiret4 lveftintq jo sveikatos buklq, paskirtq ir atliKrl b0tinas tyrimrl ir gydymo proceduras.

5't7' Planine tvarka pacientus (planiniai vizitai pas naujagimius ir ne[galiuosius) namuose lanko Seimos gydytojas, bendrosios
praKikos slaugytojas. Lankymo namuose datq ir laikq specialistai nusistato patys.

VI. NEMOKAMOS IR MOKAMOS PASLAUGOS. PASLAUGq TEIKIMO IRAPMOKEJMO WARKA

6.1. PrisiraSiusiems prie Klinikos ir apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu bazinq kain4 uZ suteiktas sveikatos
prieiiUros paslaugas PSDF leSomis apmoka teritorind ligoniq kasa.

6.2. Neprisira5iusiems prie Klinikos ir neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimo pacientams sveikatos prieiilros
pasrau9os yra moKamos.

6,3. Neapdraustiems privalomuoju sveikatos nemokamaiteikiama tik bUtinoji (skubi) medicinos pagalba.

6.4. Mokamoms paslaugoms, teikiamoms Klinikoje priskiriamos paslaugos, kurirl iSlaidos nekompensuojamos i5:
r' valstybes ir savivaldybitl biudZetq leiq;
r' privalomojo sveikatos draudimo fondo biudZeto leSq;

r' valstyb6s, savivaldybiq Zmonitl ir kitq organizacijq sveikatos fondrl bei le54 skirtrl sveikatos programoms

flnansuoti.

6.5, Ui mokamas paslaugas moka pacientai arba kiti fiziniai ar juridiniai asmenys (darbdaviai, papildomo (savanoriSkojo)
sveikatos draudimo paslaugas teikiandios [staigos ir kt.).

6.6. Mokamos asmens weikatos prieii0ros paslaugos, jeijos neatitinka b[tinosios medicinos pagalbos kriterij4 teikiamos, kai: I

/ 'pacientas, neturedarnas gydytojo siuntimo (iei teises aKuose nera numa\rtos kitos sqlygos), pats kreipiasl I i

KlinikE del konsultacijos, procedUros, tyrimo ir pan. Tuo atveju, jei pacientas yra apdraustas privalomuoju :

sveikatos draudimu ir gydytojas nustato, kad pacientas kreipesi pagr[stai, tolimesnio gydymo i5laidos

apmokamos i5 PSDF biudZeto;

z paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos, Prie papildomq priskiriamos paslaugos, kurias pasirenka

pacientas ir jos nera susijusios su diagnozuotos ligos gydymu. Tokios paslaugos gali butiteikiamos tik leidus tuo
metu pacient4 gydandiam gydytojui;

r' pacientas pageidauja gauti paslaugq ne eilds tvarka ir yra pasiraSytinai supaiindinamas su jo teise ir galimybe jq
gauti nemokamai eiles tvarka, nurodant paslaugos teikimo dat4.

6.7. Kitos mokamos paslaugos teikiamos, kai:

/ mokama uZ odontologines mediiagas ir vienkaftines priemones (iSimtis - vaikai, moksleiviai, besimokantys

dienindse bendrojo lavinimo mokyklose, profesiniq mokykltl dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau nei jiems

sukanka 24 metai, bei socialiai remtini asmenys, pateikq gyvenamosios vietos savivaldybds socialinds paramos

skyriaus paiymq).
/ paciento pageidavimu pasirenkama papildoma asmens sveikatos prieZi[ros paslauga, tyrimas, procedUra, kuri

Klinikoje ndra apmokama i5 PSDF leSq ir Klinikos licencija leidiia teikti toki4 paslaugq.

/' teikiamos nemedicinines paslaugos,

6.8. Mokamq paslaug4 teikiantis Klinikos darbuotojas supaZindina pacient4 bei kitus suinteresuotus asmenis su mokamq
paslaugq teikimo Warka, sqra5u ir kainomis. Pacientas, gavqs informacijE apie jam skiriamas sveikatos prieZiuros

paslaugas, savo sutikimq ar atsisakymE del Siq sveikatos prieiiUros paslaugq gavimo turi pafuirtinti paraSu,

6.9. Klinikai i5naudojus le5r1 limit4 numatyt4 sutartyje su teritorine ligoniq kasa, ir laikinai, del leSq tr[kumo, nesant

galimybds teikti tam tikrq planinio gydymo paslaugq, pacientai uZ ambulatorines specializuotas gydymo paslaugas moka

pagal patvirtintq kainora5t[, Esant medicinindms indikacijoms, Klinika i5duoda apdraustiesiems privalomuoju sveikatos

draudimu tinkamai [formint4 siuntimE teikti jiems auk5tesnio lygio ar kito profilio sveikatos prieiiUros paslaugas. Siundiant
pas specialistus, Seimos gydytojas savo kompetencijos apimtyje iStiria pacientq ir tik tada siundia gydytojo specialisto

konsultacijai.

6.10. Asmens sveikatos istorijoje turi bUti [detiniai lapai su paciento apmokdtrl paslaugq s4ra5u ir nustatytos formos,,Paciento

sutikimu ddl mokamLl paslaugq teikimo".

6.11. Formoje,,Paciento sutikimas (pradymas) ddl mokamq paslaugqteikimo" nurodoma:
/ paciento paraiu patviftintas sutikimas (praiymas) ddl mokamq paslaugq teikimo.
/ suteiKos mokamos paslaugos pavadinimas ir jos teikimo pagrindas.



r' paslaugos apmokdjimo faKq patvirtinandio dokumento numeris ir data.
6.12. Apmokejus uZ paslaugas, pacientui i5duodamas mokejimo uZ paslaugas dokumentas (kasos kvitas, kasos pajamq orderis,

sAskaita ir pan.), kuriame nurodoma paslaugos kaina, teikimo data, paslaugos, ui kuri4 mokama pavadinimas.

Apmokdjus uZ paslaugq, pacientas nukreipiamas pas sveikatos prieiiUros specialist4 atitinkamai paslaugai gauti.

6.13. Sumokdtos le5os ui suteiktas mokamas paslaugas, nepriklausomai nuo suteiktos paslaugos rezultato, n6ra gr4Zinami.

6.t4. Del objektyviq prieZasdiq nesuteikus pageidaujamq mokamq paslaugr.S uZ paslaugas sumokdti pinigai yra grqiinami.

Asmuo, pageidaujantis susigr4Zinti sumokdtus pinigus, Klinikos direktoriui privalo pateiKi praSymq su Klinikos atsa.kingo

uZ pacientui mokamos paslaugos suteikimE darbuotojo rasytiniu paWiftinimu, jog konkreti paslauga nebuvo suteiKa, bei

dokumentq, pailiftinantl apmokdjimo faK4 (kasos kvitq, kasos pajamq order[ ar K.).
6.15. Duomenys apie pacientui suteiKas mokamas paslaugas paZymimi asmens medicinos dokumentuose (ambulatorineje

kofteleje ir pan.) bei suvedami Iteritoriniq ligoniq kasq informacinq sistemq.
6.15. UZ mokamq paslaugr.l teikimo procedUrq paieidimus atsako Sias procedUras paieidq Klinikos darbuotojai.
6.L7. Mokamq paslaugq teikimo ir apmokejimo tvarkos apraSas bei atskirrl mokamq paslaugq sqraiai ir kainos tvirtinami ber

keidiami Klinikos direktoriaus [sakymu.

vrr. sEIMos GYDYTOJO KOMPETENCUAI PRISKTRTq rR NEMOKAMAI ATLTEKAMU

TYRIMO SKYRIMO INDIKACIJOS IR DAZNIS

7.1. Tyrimai, priskirti Seimos gydytojo kompetencijai, atliekami tik 5eimos gydytojui juos paskyrus,

7.2. Pacientas turi teisq reikalauti, kad Seimos gydytojas aiSkiai ir suprantamai pacientui paai5kintq laboratoriniq tyrimLl
skyrimo/neskyrimo motyvus.

7.3. Pagal Lietuvos medicinos normq Seimos gydytojas jo kompetencjai priskiriamus tyrimus skiria nemokamai 5iais atvejais:

7.3.1. Svorio, Ugio matavimas - 1 kaft4 per metus, esant antsvoriui - 2 kaftus per metus;

7.3.2. EleKrokardiogramos atlikimas:

/ pacientams iki 18 metq - esant indikacijoms;

/ pacientams nuo 19 metq- 1 kart4 per metus.

7.3.3. Afterinio kraujo spaudimo matavimas:

'/ 7 kaftE per metus;

/ kitais atvejais - tik esant indikacijoms.

7.3.4, Hematologinis kraujo tyrimas PSP specifikai pritaikytu analizatoriumi:

, / neinfekciniq ligrl profilaktikai ir kontrolei - 1 kaftq per 2 metus;

/ kitais atvejais - tik esant indikacijoms.

7.3.5. Bendras Slapimo tyrimas juostele (su analizatoriumi) neinfekciniq ligr.1 profilaktikai ir kontrolei:

/ pacientams iki 65 m. - 1 kaft4 per 2 metus;

/ pacientams nuo 65 m. - 1 kaft4 per metus;

/ kitais atvejais - tik esant indikacijoms.

7.3.6. Gliukozes kiekio kraujyje nustatymas neinfekciniq ligq profilaKikai ir kontrolei:

/ pacientams iki 65 m. - 1 kaftq per 2 metus;

r' pacientams nuo 65 m. - 1 kaft4 per metus;

/ kitais atvejais - tik esant indikacijoms.

7. 3.7. Cholesterol io kiekio kra ujyje nustatymas:
/ pacientams nuo 19 metq neinfekciniq ligr.1 profilaktikai ir kontrolei - 1 kart4 per 1 metus;

/ pacientams iki 18 metrl ir visais kitais aWejais - tik esant indikactjoms.

7.3.8. Tik esant indikacijoms:

/ eritrocitq nusddimo greitis ENG irlarba C reaktyvaus baltymo (CRB) nustatymas;

r' kalio ir natrio kraujo serume tyrimas;

/ kreatinino ir Slapalo (urea) tyrimas;
/ gliukozes toleraVimo m6ginys;

/ geleZies kiekis kraujyje;
/ mikroalbumino kiekis Slapime.

7.3.g. Kepenrl fermentai (alaninind transaminaze (ALAT), asparaginine transaminaze (ASAT), Sarmind fosfataze (5F)

gama-gliutamil transferazd (GGT), bilirubinas - Seimos gydytojui [tarus kepenq funkcijos sutriklmus, per

kalendorinius metus - 1 tyrimas.

7.3.I0. Skydliaukes hormonai (tireotropinis hormonas (TTH); laisvas tiroksinas (Fl-4) - 5eimos gydytojui [tarus

skydliaukes funkcijos sutrikimus, per kalendorinius metus - 1 tyrimas.

7.3.Lt. Prostatos specifinis antigenas (pacientams po radikalaus prieSinds liaukos vdZio gydymo) - per kalendorinius

metus - iki 2 tyrimq, Pakartotinis tyrimas - ne anksdiau kaip po 6 mdn. nuo ankstesnio tyrimo.
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7.4. pagal Skatinamqjr{ pirmines ambulatorinds asmens sveikatos paslaugq sqrasq Seimos gydytojas laboratorinius tyrimus

skiria nemokamai Siais atvejais:

r' protrombino laiko (INR) tyrimas kraujo kreSumo sistemos bUklei [vertinti - skiriamas pacientui, kuriam

' paskirtas gydymas antikoaguliantais (Wadarinum, Acenocoumarolum), lraSytais I patviftint4 Ligq ir

kompensuojamrljrl vaistrl joms gydyti s4ra5E. Per kalendorinius metus - iki 12 vieno paciento kraujo

kreiumo sistemos b[kles [veftinimo paslaugq.

r' glikozilinto hemoglobino nustatymo tyrimas - skiriamas pacientui, kuriam pagal s4ra54 paskirtas cukrinio

diabeto gydymas. Per kalendorinius metus - iki 4 tyrimq. Pakaftotinis tyrimas - ne anksdiau kaip po 3 m€n'

nuo ankstesnio tYrimo.

/ tuberkulino mdginio (Mantu m€ginio) atlikimas 7 metq vaikams ir rizikos grupitl vaikams;

r' greitojo A grupds beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatyto testas 2-7 metq vaikams, susirgusiems

vir5utinemis kvepavimo takq infekcindmis ligomts,

7.5. Neidiosios kraujo tyrimai:
/ kraujo grupds pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybds faKoriaus nustatymas - siundiama, jei

ndSdiosios kraujo grupd ir RH faktorius ndra Zinomas;

/ Rh antikunq nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu, kai ndSdiosios Rh neigiama/ o vyro Rh teigiama

kraujo grupd;

/ tyrimas del sifilio (RPR) - 2 kartus: I-o apsilankymo metu ir 28-32 ndStumo savaitq;

/ tyrimas del ZN antikUniq - 2 kartus: I-o apsilankymo metu n 28-32 ndStumo savaitq.
, / ndsdiosios Slapimo tyrimo paselio tyrimas - besimptomei baKeriurijai nustatyti siundiama 1 kartq nditumo

metu, Nustadius besimptomq baKeriurijq, priei siundiant neSdiqjq pas gydytojq akuSer[ ginekolog4

konsultuotis, atliekama antibiotikograma.

Kraujo tyrimai, aliekami prieS planinq operacijq skiriami 5eimos gydytojui pateikus gydytojo specialisto siuntimA ar i5rasq

planineioperacijai, kuriame nurodyti, kokie konkrediai tyrimai operacijai reikalingi.

Asmen4 kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenofinu, kraujo tyrimus skiria Seimos

gydytojas arba gydytojas, teikiantis pirminds ambulatorines psichikos sveikatos prieZiuros paslaugas, 1 kaft4 per

kalendorinius metus (pagal kiekrvienam tyrimui numatytas sqlygas):

/ serologinis sifilio atrankos testo (RPR testas) atlikimas;

/ T. pallidum hemagliutinacijos testas (TPHA) atlikimas, iei RPR testas buvo teigiamas;

,/ hl/ serologinio tyrimo atlikimas (neatliekamas, jei pacientuijau yra diagnozuota ZMiga);

r' anti-HCV testo atlikimas (neatliekamas, jei pacientui jau buvo nustaq as teigiamas anti-HCV testas).

Pagal Prevencinitl programq s4ra54 nemokamai skiriami 5ie laboratoriniai tyrimai:

/ lipidograma l5irdies ir kraujagyslitl ligq prevencijos programa): 40 - 55 metq vyrams ir 50 - 65 metLl

moterims - 1 kafta Per metus'

/ testas slaptam kraujavimui nustatyti (Storosios Zarnos veZio ankstyvosios diagnostikos programa): 50 - 74

' metq asmenims. - 1 karta per 2 metus.

/ prostatos specifinio antigeno (pSA) tyrimas (PrieSin6s liaukos (prostatos) vdZio ankstyvosios diagnostikos

programa): 50 - 75 metq vyrams - 1 kartq per 2 metus'

/ citologinis gimdos kaklelio tyrimas (pAp testas) (Gimdos kaklelio piktybinirl navikrl prevencijos programa): 25

- 60 metq moterims - lkartq per 3 metus.

r' atrankinds mamografinds patikros tyrimas (Krilties v6iio prevencijos programa): 50-69 metq moterims - 1

kaft4 per 2 metus.

Seimos gydytojas, [vertinqs paciento sveikatos bUklq, esant bOtinybei, tyrimus, priskirtus Seimos gydytojo normai, atlieka

tiek kaft+ kiek reikia.

vrrr. sruNTrMo I KrrAs svErKATos PRIEZI(iROS IsrArGAs WARKA

siuntimas - tai gydytojo kreipimasis I kitq gydytojq, siekiant pasikonsultuoti ddl paciento sveikatos bukl6s, diagnozds

nustatymo ar patikslinimo, gydymo taKikos (pradeti, pratqsti, pakeisti ar nutraukti pradet4 gydymq) ar darbingumo'

Siundiant pacient4 uZpildoma Nr' 0271a'

Siuntimas nemokamai konsultuotis pas tok[specialistq iSduodamas ne pagal paciento norfu o pagal poreiki.atsiivelgiant I

nustatyte paciento ligos diagnozq bei sveikatos b[klq'

Siuntimq ambulatorinems specializuotoms asmens sveikatos prieZiuros paslaugoms turi teisq iSduoti Seimos gydytojas ar

gydytojas specialistas, o brangiesiems tyrimams ir procedUroms, apmokamiems i5 PSDF biudZeto leS+ - tik gydytojas

specialistas, teikiantis antrinro ar tretinio lygio asmens sveikatos prieZiUros paslaugas.

Apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu, turintiems gydytojo siuntimq, ambulatorin€s antrinio ar tretinio lygio

gydymo paslaugos sutaft[su ligoniq kasa sudariusiose [staigose yra teikiamos nemokamai'

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

8.1.

8,2.

8.4.



9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

oa

9.9.

g.5. Siuntime nurodomi jo iidavimo data rr galiojimo laikas, ligos diagnoz6, atliKtl tyrim4 priskirtq Seimos gydytojo ar

gydytojo specialisto kompetencijai, rezultatai, informacAa apie tai$rtq gydymE ir jo efektyvumq. Be to, nurodoma, pas

kokios profesinds loralifikacUos gydytoja specialistq pacientas siundiamas ir siuntimo tiksl4.

g.6. pacientas gali pasirin6i gydytojq specialist4 bet kurioje asmens sveikatos prieZiiiros [staigoje, turindioje sutaft[ su

teritorine ligoniq kasa ddl gydytojLt specialistq paslaugq

8.7. Siuntimas neprivalomas kreipiantis d6l skubios medicinin6s pagalbos arba kai numa$tas ilgalaiks paciento stebdjimas'

siuntimo nereikia ir kreipiantis i gydytojE dermatovenerologq.

8.8. Ui antrinio ir tretinio gydytojLt specialistlt sprendimus ar gydymo kokybe Klinika neatsako'

IX. PACIENTq TEISES IR PAREIGOS

9.1. paciento teises ir pareigas reglamentuoja Lietuvos Respublikos pacientrlteisirl ir Zalos sveikatai atlyginimo [statymas bei

Sios taisYklds.

g.2. pacientq teisiq negalima variyti del jq lyties, amZiaus, rasds, tautybds, kalbos, kilm6s, socialin€s paddties, lsitikinimq ar

paZiUrq, taip pat del kokirl nors kitq lstatymais nepagr[sttl aplinkybiq'

9.3. pacientas turi teisq I kokybiSkas sveikatos prieZitiros paslaugas, kuriq rodiklius ir jq turinio reikalavimus ntjstato Lietuvos :i'

Respublikos sveikatos apsaugos ministras.

pacientas turi teisq I savo garbds ir orumo neZeminandias sAlygas ir pagarbq Klinikos darbuotojq elges[.

Pacientas turi teisq pasirinkti bet kur[ Klinikos sveikatos prieZifiros specialisQ.

pacientas turi teisq gauti informacij4 apie Klinikoje teikiamas paslaugas, jr'l kainas ir galimybes jomis pasinaudoti'

pacientas turi teisq gauti informacij4 apie jam sveikatos prieZiUros paslaugas teikiant[ sveikatos prieZiUros specialistE

(varda pavardq, pareigas) ir informacij4 apie jo profesinq kvalifikacijA.

pacientas turi teisq reikalauti, kad netikslius, neiSsamius, dviprasmiSkus duomenis arba duomenis, nesusijusius su

diagnoze, gydymu ar slauga, sveikatos prieZiiiros specialistas pagristu paciento praSymu per 15 (penkiolika) darbo dienut

iStaisytq, papildytLt uibaigt4 panaikintq ir (ar) pakeistq. Sveikatos prieZiUros specialisto ir paciento gind4 del [ra5q jo

medicinos dokumentuose iStaisymo, papildymo, uZbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendZia Klinikos direktorius.

Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali bDti renkama tik su paciento sutikimu ir tuo atveju, jei tai yra butina ligai

diagnozuoti, gydyti ar pacientui slaugyti.

9.10, Pacientas bet kada raitu gali atSaukti savo sutikim4 gydytis'

9,11. pacientas turi teisq IZalos, padafios paieidus jo teises teikiant sveikatos prieZiuros paslaugas, atlyginimq' Zalos

agyginimo sAlygos ir warka nustagrta Lietuvos Respublikos pacientq teisiq ir Zalos sveikatai atlyginimo lstatyme, Lietuvos

Respublikos Civiliniame kodekse, Lietuvos Respublikos draudimo lstatyme ir kituose teisds aktuose'

g.tz. pacientas privalo pasiraiytinai susipaiinti su Klinikos vidaus tvarkos taisykldmis, kitais nustatytais dokumentais, kurie yra

vieSai prieinami ir vykdytijuose nurodytas pareigas.

9.13. pacientas privalo rUpintis savo sveikata, s4Ziningai naudotis savo teisdmis, jomis nepiktnaudZiauti, bendradarbiauti su

Klinikos specialistais ir darbuotojais.

g.r4. pacientas privalo vykdyti specialistq paskyrimus ir rekomendacijas arba nustaq a tvarka atsisa$i paskitttt sveikatos

prieZiiiros paslaugq, pacientas privalo informuoti sveikatos prieZiiiros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimtl ar

nusta\rto reZimo, del kuriq jis dav6 sutikimE.

9.15, pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais Klinikos darbuotojais, pacientais ar lanMojais

9,16. pacientui draudZiama elgtis neatsargiai bei kelti grdsmq savo ir aplinkiniq atZvilgiu' Pacientui, kuris paZeidiia savo

pareigas, tuo sukeldamas grdsmq savo ir kitq pacientq sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiSkas sveikatos

prieZilros paslaugas, sveikatos prieZiUros paslaugq teikimas gali blti nutrauktas, iSskyrus aWejus, jei grdstq pavoJus

paciento gYvYbei.

9.17. pacientas privalo laikytis nustatytos registracijos ir pri6mimo pas gydytojus WarKos.

9.1g. pacientas privalo laigrtis vie5osios tvarkos: netriuGmauti, ner0$rti, nevaftoti alkoholio, narkotini[ psichotropiniq ar kittl

psichik4 veikiandiq mediiagq laikytis asmens higienos, ner[kyti Klinikos patalpose ar specialiai tam neskirtose vietose.

9.19. pacientas privalo tausoti Klinikos turt4 uZ jo sugadinim4 ar sunaikinima atsakyti Lietuvos Respublikds teisds aktut

nustatyta tvarka'

9.20. Apie pasikeitusl adres4 ar kitus kontaktinius duomenis pacientas turi informuoti Klinikos darbuotoja'

g.2t. pacientas gydandiajam gydytojui ar slaugos specialistui turi suteikti visa teising4 informacijE apie ankstesnes ligas,

operacijas, vartojamus (vartotus) vaistus, sveikatos b0kles pasikeitim4 gydymo metu, gydymo metodq netoleravim4 ir

pan.

g.22. pacientas savo sutikimq ar atsisakyma apie jam skiriamas sveikatos prieZiuros paslaugas privalo pawirtinti pasirasytinai

asmens sveikatos istorijoje.
g.23. Teikiant asmens sveikatos prieZiUros paslaugas nepilnamediams pacientams, privalo dalyvauti jq [statyminiai atstovai,

tadiau jie savo veiksmais neturi teisds trukdyti dirbandiam personalui,



X. KLINIKOS TEISES IR PAREIGOS

10.1. Klinikoje dirbandiq specialistr4 ir kitq darbuotojrl teisds pagaljq kompetencijq:

,/ teikti tik licencijoje nurodytas gydymo paslaugas Klinikos patalpose, paciento namuose;

,/ pacientams pageidaujant - konsultuott telefonu;

,/ israsyti receptus, laikinojo nedarbingumo, ndltumo ir gimdymo atostogtl paiymejimus, mifties liudijimus bei kitus

medicjnos dokumentus Lietuvos Respublikos teisds aftq nusta$rta Warka; ;;'

./ turdti asmenin[ spaudq, iSduot4 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nusta$rta tvarka;

r' bendradarbiauti su kitais asmens sveikatos prieZi[ros specialistais;

,/ esant medicinindms indikacijoms ir neaiSkiais atvejais sirlsti pacientus konsultuotis, hospitalizuoti, titti ir kitoms

sveikatos prieiiUros paslaugoms gauti;

./ gauti darbui bUtin4 informacijE apie savo pacientus Lietuvos Respublikos teises aKq nustaffta tvarka;

r' atliKi laikinojo nedarbingumo ekspertizq;

r' vykdyti privalom4sias sveikatos programas;

atsisakyti teikti sveikatos prieZigros paslaugas, jei tai prieStarauja sveikatos prieiiUros specialisto profesinds etikos principams

arba gali sukelti realq pavojtl paciento ar sveikatos prieZiUros specialisto gyvybei, iSskyrus aWejus, kai teikiama b[tinoji

medicinos pagalba;

/ nustatyti Zmogaus mifties faKus Lietuvos Respublikos teisds aKq nustatyta tvarka (taikoma tik gydytojams);

,/ gauti darbui b6tin4 informacija apie pacientq Lietuvos Respublikos teisds aktq nustaqta Warka;

,/ tobulinti profesinq t<rralifikacijE Lietuvos Respublikos teisds aktq nustaq a tvarka;

,/ dalyvauti pasitarimuose, konferencijose, nagrindjandiose sveikatos prieiiOros klausimus;

r' teikti si0lymus sveikatos prieZiUros lstaigq administracijai ddl pacientrl tyrimo, gydymo ir profilaKikos gerinimo'

10.2. Klinikoje,dirbandiq specialisttl.ir kitq darbuotojq pareigos pagal jq kompetencijq:

,/ teiKi bUtinqlq medicinos pagalbq vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro pawiftintais

teisds aKais;
y nepriskirtais jo kompetencijai awejais sir.lsti pacientq konsultuotis ir gydytis pas atitinkamos srities specialistq;

r pacientui raltu atsisakius sveikatos prieZiilros paslaug4 iSaiSkinti pacientui apie rizikE sveikatai bei perspdti

apie galimas komPlikacijas;

,/ bendradarbiauti su kitais Klinikos darbuotojais, asmens bei visuomends sveikatos prieZiiJros, slaugos ir

socia li nds ril pybos da rbuotojais bei specia lista is;

./ propaguoti sveikq gyvensenq, ligrl prevencijos ir sveikatos ugdymo priemones;

'/ vykdyti privalomEsias sveikatos programas;

,/ laitcytis profesines etikos princip4 gerbti pacientq teises ir iq nepaieisti;

,/ tobulinti profesinq kvalifikaciiq Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;

,/ laikytis sveikatos prieZiUros specialisto praKikos licencijavimo taisyklitl

./ Warglti dokumentus Lietuvos Respublikos teis6s aktq nusta$rta tvarka;

{ teiKi statistines ir kitas privalomas atskaitomybds Zinias Lietuvos Respublikos teisds aKq nustatyta warKa;

r' taikyti Lietuvos ReSpublikoje [teisintus tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodus;

{ atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisds aKais nustaq/bs pareigas.

v paciento tyrimo, gydymo, profilaktinio darbo rezultatus ai5kiai ir [skaitomai lraSyti I medicinos dokumentus;

./ konsultuotis su atitinkamu specialistu arba siqsti pas j[ pacientq;

,/ praneiti teritoriniam visuomends sveikatos centrui apie iSaiSkint4 arba ltariamA iimi4 registruojamEja

uZkrediamaja ligq, apsinuodijimq maistu bei profesin[ apsinuodijimq arba namuose esant[ sergantij[ infekcine

,iga bei infekciniq ligrf uZkratq ne5iotojfu sanitarijos-epidemiologijos reZimo paZeidim4 Lietuvos Respublikos

teisds aktq nustatyta tvarka;

r praneiti policijai apie suZeidimus Saltuoju, 5aunamuoju ginklu arba kitus smuftinius suZalojimus, [tariam4

vaikq neprieZi[r4 vaikq ir globojamq asmenq smuft4 Lietuvos Respublikos teisds aktq nustatyta WarKa;

10.3. Klinika garantuoja, kad asmens sveikatos prieZi0ros paslaugas teikia specialistai, turintys licencijas atitinkamai veiklai,

kurie vadovaujasi teisds aktq nustatytais 5i11 paslaugrl teikimo reikalavimais ir jq teikimo metodikomis.

t0.4. Klinikoje dirbantis specialistas uZ padarytas klaidas, aplaidumfu netinkam4 jam priskirtrl funkcijrl atlikimq ar bioetikos

reikalavimq paZeidima, taip pat uZ kompetencijos virSUima atsako Lietuvos Respublikos teisds aktq nustatyta tvarl€.



xr.'pAcrENTo suTrKIMAr, Jq ATSISAKYMAS. PASLAUGII TEIKIMAS BE PACIENTO SUTIKITMO

11.1. Visais atvejais pacientas, kiek [manoma, dalyvauja duodamas sutikim4 gydyti. Jis bet kada ra5tu gali at5auKi savo

sutikim4 gydytis.

It.2. Laikoma, kad savanoriskai I Klinika d€l ambulatorinds sveikatos prieZiuros awykqs arba I namus sveikatos prieiiuros

specialistq iSkvietqs pacientas yra informuotas ir sutinka, kad Klinikos sveikatos prieZiuros specialistas ji ap2iuret[

[vertintrl jo sveikatos bUklq, paskiftq ir atliKrtr bUtinas tyrimr-1 ir gydymo procedOras, jei Klinika yra uZtil<rinusi, kad visa

b[tina informacija pacientui butq suteiKa (prieinama) jo buvimo ar lankymosi Klinikoje metu, o Klinikos darbuotojai

atsa$1tq Ivisus paciento klausimus, susijusius su Sia informacija.

11.3 Klinikos darbuotojrl pacientui suteikiama ir suprantamai paaiSkinama informacija apie:

r' teikiamq mokamq, i5 dalies mokamq paslaugrl teikimo s4lygas, kainas ir galimybes jomis pasinaudoti;

,/ teikiamq nemokamq paslaugq teikimo s4lygas ir galimybes jomis pasinaudoti;

./ siuntimo 1 kitas sveikatos prieZi0ros [staigas tvarkq;

r' [staigos vidaus tvarkos taisykles;
./ sveikatos prieiitlros paslaugas teikiandiq specialistq profesinq lwalifikaciiq, galimybe rinktis sveikatos

prieZiIros specialist4;
/ paciento pareig4'bendradarbiauti su sveikatos prieZitiros paslaugas paskyrusiu ir (ar) teikiandiu sveikatos

prieZilros specialistu, vykdyti jo paskyrimus ir nurodymus, praneiti apie bet kokius nukrypimus nuo

PaskYrimt1;

r' paciento pareig4 apsilankyti Klinikoje bent vienq kaft4 per du metus'

tt.4. Nepilnamediui pacientui iki 15 metrl sveikatos prieiiuros paslaugos Klinikoje teikiamos tik su jo atstovt-1 pagal [statymq

(t6vai, [t6viai, globdjai, rUpintojai) sutikimu, isskyrus bt]tinosios pagalbos awejus.

11.5. Kai pacientas yra tokios sveikatos bukles, kad negali pareikSti savo valios del sutikimo gydytis ir ddl diagnostikos bei

gydymo metodikrl pasirinkimo, kiek [manoma, nepakenkiant paciento interesams, atsiivelgiama I jo anksdiau raitu

pareikBtA valia.

11.6. Pagalba gali buti 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 paZymima paciento ligos istorijoje.

It.7. Jeigu paciento, kuris d6l amZiaus ar sveikatos biiklds negali iSreikSti savo valios, atstovas atsisako duoti sutikimA gydyti,

kuris ndra skubus, o medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus, tokiam pacientui gydymas galimas, jei

yra gydytojit komisijos sutikimas.

11.8, Pacientui davus sutikimq teikti sveikatos prieZi[ros paslaugas, o vdliau atsisakius konkrediq diagnostikos; irlar gydom{Lt

veiksmq irlar sveikatos prieiilros paslaugq teikimo bendrai, paciento valiq (sprendimd gydytojas [ra5o I medicinos

dokumehtus. 5L Lragq pasira6o pacientas (arba jo [statyminis atstovas).

11.9. Kai ndra nustaqa tvarka isreiGtos paciento (jo atstovo) valios, diagnostika ir gydymas gali b[ti taikrmi tik [statymq

nustatytais pagrindais ir tvarka, kai yra reali grdsmd paciento arba aplinkiniq asmenq sveikatai ar gyvybei.

xrr. sKuNDu NAGRTNEJTMO IR GrNdU SPRENDTMO WARKA

t1.t. 5i Warka nustato pacientq skundq, nesusijusir,l su Zalos atlyginimu, pateikimo ir nagrinejimo Wark4.

L2.2. Manydamas, kad yra paZeistos jo, kaip paciento teisds, pacientas (jo atstovas) raStu kreipiasi I Klinikos direktoriq,

laikydamasis pacientq teisiq ir ialos sveikatai atlyginimo [statyme nustatyto pacientq skundq nagrinejimo tvarkos turinio

ir formos reikalavimq. Klinikos direftorius ar jo [galiotas asmuo per [manomai trumpq laikq, bet ne ilgiau kaip per 36

valandas iSnagrindja kreipim4si ir raitu praneia pacientui (jo atstovui) apie nagrindjimo rezultatus'

t2.3. pacientas prie skundo privalo pateikti asmens tapatybq paWirtinandio dokumento kopijq, Kai toks skundas siundiamas

pa$tu ar per pasiuntin[, prie jo turi b0ti prideta notaro ar pacientui atstovaujandio advokato patvirtinta pareiSkejo asmens

tapatybQ patvirtinandio dokumento kopija bei sutafties tarp pacento ir notaro (advokato) kopija' Paciento atstovas,

kreipdamasis ddl tokios informacijos, pateikia tapatybQ ir atstovavimE liudijant[dokument4. 
;,:

t2.4. Pacientds turi teisq pareikiti ,skund4 ne vdliau kaip per vienus metus, kai suZino, kad jo teisds paZeistos, bet ne vdliau

kaip per trejus metus nuo teisiq paZeidimo dienos.

t2.5. Nagrindjami tie skundai, kurie yra paciento pasiraSyti, nurodytas jo vardas ir pavard6, faktine gyvenamoji vieta ir

duomenys ry5iui palaikyti, iSdestyta skundo esmd. Jeigu skundE pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir

pavardd, gyvenamoji vieta, atstovavimq liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Ne[skaitomi, Sioje

dalyje nurodytrl reikalavimq neatitinkantys skundai grqiinami pacientui ir nurodoma grEiinimo prieZastis'

12.6. Jeigu paciento netenkina Klinikos administracijos atsakymas ar sprendimas, pacientas turi teisq keiptis I kitas valstybines

institucijas arba I teismq teisds aktq nustaq/ta Warka. I pacientq skundus nagrindjandias valstybds institucijas pacientai

turi teisq kreiptis tik nepatenkinti skundq nagrindjimu Klinikoje, kurioje, jq manymu, jq teis6s buvo paZeistos.



t2J. Anonimiliai skundai ndra nagrindjami.

XIII. INFORMACIJOS PACIENTUI IR /AR JO ATSTOVAMS TEIKIMO WARKA

13.1. Informacija apie paciento sveikatos buklq, diagnozq, gydymq, slaug4 pacientui ar kitiems asmenims telefrrnu neteikiama.

t3.2 Pacientas, pateikQs asmens tapatybe patvirtinandius dokumentus, turi teisq gauti informacij4 apie savo sveikatos bUklq,

ligos diagnozq, Klinikoje taikomus ar gydytojui Zinomus kitus gydymo ar tyrimo bUdus, galim4 rizikq, komplikacijas,

Salutin[ poveiki, gydymo prognozQ ir kitas aplinkybes, kurios gali tureti Fakos paciento apsisprendimui sutiKi ar atsisakyti

siUlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siUlomo gydymo, 5i4 informacije pacientui gydytojas turi pateiKi

atsiivelgdamas Ijo amZiq ir sveikatos b[klq, jam suprantama forma, paaiikindamas specialius medicinos terminus.

13.3. Pacientas, pateikqs asmens tapatybq patvirtinandius dokumentus, turi teisq susipaZinti su savo ligos istorija ir kitais

medicinos dokumentais, iSskyrus tuos atvejus, kai tai i5 esm€s gali pakenKi paciento sveikatai, ar net :;ukelti pavojq jo

gyvybei. Tokiais awejais apie informacijos teikimo ribojimus sprendZia gydantis gydytojas ar gydytojq komisija, apie tai

[ra5ant ligos istorijoje. Su nepilnamedio paciento iki 16 metq medicinos dokumentais turi teisq susipaZinti jo atstovai.

13.4. Visa informacija apie paciento blklq, diagnozq, gydym4 slaugE gali bUti suteikta kitiems asmenims tik gavus raitiSka

paciento fio atstovo) sutikimA.

13.5, Teisq gauti informacijq apie paciento buvim4 Klinikje, gydymfu sveikatos b[klq, diagnozq, prognozes ir gydym4 taip pat

visa kita asmeninio pobUdiio informacija apie pacientq po paciento mirties turi [pediniai pagal testamentE ir pagal

lstaVmfu sutuolGi n is (pa ft neris), tdva i, va i ka i,

13.6. Konfidenciali informacija gali buti suteikta kitiems asmenims tik turint raSytin[ paciento sutikimq, kuriarne yra nurodyta

tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, i5skyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra

pasiraSytinai nurodqs, koks konkretus asmuo turi teisQ gauti tokie informacijq. Pacientas turi teisq nurodyti asmenis,

kuriems konfidenciali informacija negali bUtiteikiama. Kai pacientas laikomas negalindiu protingai veftinti savo interesq ir

n6ra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali bUti suteikiama paciento atstovui, sutuoKiniui (parlneriui), tdvams

(ltdviams) ar pilnamediams vaikams tiek, kiek tai bUtina paciento interesams apsaugoti.

13.7. Be paciento sutikimo teisds aKrl nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali blti suteikiama valstybds institucijoms,

kurioms Lietuvos Respublikos [statymai suteikia teisq gauti konfidencialiq informacij4 apie pacientq. prieS jo valiq.

Konfidenciali informacija Siems asmenims gali bUti suteikiama tik ra5ytiniu jr1 praSymu, kuriame nurodomas

konfidencialios informacijos praSymo pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos apimtis.

xlv. ASMENS SVEIKATOS ISTORTJU, KITq DOKUMENTIT NUORASq DARYMO,ISDAVIMO PATCTENTAMS,

KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS WARKA

14.t. Asmens sveikatos istorijos yra Klinikos dokumentai ir yra saugomi Klinikoje ar jos archyve. 5i informacija yra

konfidenciali, su ja susipaZinti gali tik [galioti asmenys.

14.2. Asmens sveikatos istorUos ir kitq medicininirl dokumentq kopijos (ar nuoraSai) pacientui ar jo lgaliotam asmeniui

pageidaujant, atliekami paciento ld5omis, Pacientai ar jr-1 atstovai, norintys gauti iSraiq i5 medicininirl dol<umentq kopijas

apie jq gydymasi Klinikoje, kreipiasi I registraturE.

14.3. Juridiniams asmenims asmens sveikatos istoruq ir kitq medicininiq dokumentq kopijos teikiamos tik vadovaujantis LR

teises aktq nusttayta Warka.

14.4. Medicininiq dokumentq kopijos (ar nuoraSai), reikalingi siundiant ligonl konsultacijai bei esant tam tikroms medicinindms

indikacijoms, gydymui I kitas gydymo [staigas, I Nelgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyb4 yra nemokami.

14.5. Asmens sveikatos istorijos ar kitq mediciniq dokumentq kopijos (ar nuoraSai) iSduodami per 10 darbo dienq' Jei pacientas

ar jo [galiotas asmuo pageidauja kopijas gauti skubos tvarka, privalo sumokdti Klinikos patviftintq mokest]l'

)o/. pAcrENTq TURTMq DIRBINIq I5 BRANGIqJU METALU, BRANGTU PROTEZq rR PTNTGU

REGISTRAVIMO IR SAUGOJIMO WARKA

15,1. Pacrentq turimi dirbiniai i5 brangiqjq meta14 brang0s protezai ir pinigai Klinikoje saugojimui nepriimami ir [staiga uZ juos

neatsako.



xvr. DARBq SAUGA

16.1. Pacientui Klinikoje teikiamos tik saugios sveikatos prieZiUros paslaugos.

16.2. Klinikoje naudojamos tik tos sveikatos prieiiOros technologijos, kurios yra nustalAa tvarka aprobuotos ir (ar) leistos

naudoti Lietuvos Respu bl i koje, iSskyrus lstatymq numatytais atveja is;

16.3. Klinikos'darbuotojai gali praddti darb4 tik esant tvarkingiems, atitinkantiems saugos reikalavimus [renginiims bei darbo

priemondms ir tinkamai sutvarlqrtai darbo vietai.

L6.4. Darbo vietoje ir Klinikos patalpose privaloma laikytis darbq saugos, prieSgaisrinds ir eleKros saugos reikalavimq,

vadovautis Lietuvos Respublikos darbuotojq saugos ir sveikatos lstatymu bei kitq teisds aKais, susijusiais su darbq

sauga, pareigindms instrukcijomis ir procedrirq atlikimo taisykldmis, direlGoriaus [sakymais.

16.5. Darbuotojai privalo susipaZinti (pasiraSytinai) su saugos darbe normatyviniais dokumentais, dalyvauti periodiniuose

instruktaZuose. UZ saugos darbe normatyviniq dokumentq (su kuriais supaZindinti) reikalavimq nesilaikym4 darbuotojai

atsako pagal Lietuvos Respublikos [statymus.
16.6. Klinikos pacientai ir lankytojai privalo atsargiai elgtis savo ir aplinkiniq aUvilgiu, apie [vykus[ nelaiming4 atsitikimE

Kli n ijoje nedelsiant informuoti da rbuotoj us.

16.7. Ui darbq saugE Klinikoje atsakingas direktorius ar [galiotas asmuo darbuotojq saugai ir sveikatai,

XVII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

LT.L Vidaus tvarkos taisyklds [sigalioja nuo jr{ paWirtinimo da!o; ir galioja visiems Klinikos darbuotojams, pacientams ir

lan$1tojams.

17.2. Visi darbuotojai turi bUti supaZindina'mi su Siomis taisykldmis pasiraSytinai, pacientai ir lan$Aojai su jomis susipaZ[sta

Klinikos skelbimq lentose arba interneto svetaindje www.tilzesbpg.lt .

L7.3. Vidaus tvarkos taisyklds gali b[ti keidiamos irlar papildomos pasikeitus Klinikos darbo organizavimui ar atitinkamiems

teisds aktams.
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