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Pakruojis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos prieZiDros istaigq istatymo 46 straipsnio I ir 2
dalimis, Pakruojo rajono savivaldybes administracijos direktoriaus 2015 m. rugsejo 2 d. isakymu Nr.
AV-619 patvirtintq vie5osios istaigos Pakruojo ligonines istafi424.5 punktu:
1. Tv irt inu vie5osios istaigosPakruojo ligoninesvidaus tvarkostaisykles (pridedama).
2. I s a k a u vie5osios istaigos Pakruojo ligonines personalo specialistei Danutei Kacilevidienei
su vidaus tvarkos taisyklemis pasira5ltinai supaZindinti vie5osios istaigos Pakruojo ligonines
darbuotojus.

3.Pripai:istunetekusiaisgaliosvie5osiosistaigosPakruojoligoninesdirektoriausisakymus:
3.L2014 m. vasario 20 d. isakym4Nr. V-l8,,Del VSI Pakruojo ligonines vidaus darbo tvarkos
taisykliq";
3.2.2015 m. rugsejo 29 d. isakym4 Nr. V-128 ,,Del vie5osios istaigos Pakruojo ligonines vidaus
darbo tvarkos taisykliq papildymo"
3.3.2016 m.balandLio 13 d. isakymq Nr. V-65 ,,Del vie5osios istaigos Pakruojo ligonines vidaus
darbo tvarkos taisykliq dalinio pakeitimo".

Direktorius

Vygantas Sudaris

PATVIRTINTA
vie5osios istaigos Pakruoj o ligonines
direktoriaus 2018 m. liepos 26 d. isakymu Nr. V-138

VIESOSTOS ISTATGOS PAKRUOJO LTGONTNES

VIDAUS TVARKOS TAISYKLES

I. BENDROJI DALIS

-

1. Vie5osios istaigos Pakruojo ligonines (toliau Ligonine) Vidaus tvarkos taisykles (toliau
Taisykles) reglamentuoj a :
1.1. pacientq kreipimosi i Ligoning tvark4;
1.2. nemokamq paslaugq teikimo tvark4;
1.3. pacientq teises ir pareigas Ligonineje;
1.4. pacientq lankymo, i5ra5ymo ir perkelimo i kitas asmens sveikatos prieZiuros istaigas tvarkE;
1.5. gindq ir konfliktq tarp Ligonines ir pacientq sprendimo tvarkq;
1.6. informacijos pacientui ir jo artimiesiems apie jo sveikatos buklg teikimo tvarkq;
1.7. ligos istorijq, ambulatoriniq korteliq, kitq dokumentq nuora5q darymo, i5davimo pacientui
ar kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims tvark4;
1.8. Ligonines administracijos, kitq pagalbiniq tarnybq darbo laik4;
1.9. darbq saug4 reglamentuojandiq lstatymq, kitq teises aktq ir norminiq dokumentq nuostatas;
1.10. paciento turimq dirbiniq i5 brangiqjq metalq, brangiq protezq ir pinigq registravimo bei
saugojimo tvark4.
2. Taisykliq privalo laikytis Ligonines pacientai, jq atstovai, lankytojai bei darbuotojai.
3. Taisykles yra skelbiamos Ligonines interneto tinklalapyje (www.pakruojoligonine.lt).

II. PACIENTU KREIPIMOSI I LIGONIN4 TVARKA
4.Pacientai priimami Ligonines Priemimo - skubios pagalbos skyriuje (toliau Priemimo) vis4
par4. Planine tvarka pacientai stacionarizuojami i Ligoning darbo dienomis nuo 9 iki 14 val., skubiais
atvejais - vis4 par4. Konsultacineje poliklinikoje pacientai priimami gydytojq konsultantq darbo
laiku.
5. Darbo dienomis po l6 val., Sventinemis irpoilsio dienomis i slaugos irpalaikomojo gydymo
skyriq pacientai neguldomi.
6. Pacientai atvyksta ar yra atveLarnrri i Ligonines Priemimo skyriq, kur apZi[rimi budindio
vidaus ligq gydytojo, vaikq ligq gydytojo ar chirurgo. Kiti Ligonineje budintys gydytojai specialistai
i Priemimo skyriq i5kviediami. ApZiurejus budindiam gydy.tojui, pacientai higieni5kai Svarinami ir
uZpildZius reikiamus dokumentus nukreipiami i atitinkamus skyrius.
7. Planine tvarka pacientai stacionarizuoj ami :
7.1. pirmines sveikatos prieZiuros istaigq siuntimu;
7 .2. Ligonines konsultacines poliklinikos siuntimu;
7.3. kitq asmens sveikatos prieZiuros istaigq ambulatoriniq - konsultaciniq skyriq, priemiino
skyriq siuntimu.
8. Skubos tvarka pacientai stacionarizuojami pagal SAM patvirtintus bfrtinosios pagalbos
kriterijus ar gydytojo specialisto siuntimu.
9. Konsultacines poliklinikos gydytojai priima pacientus su pirmines sveikatos prieZiDros
gydytojq ar gydytojq - specialistq siuntimu ar be siuntimo.
10. Atvykdamas pacientas turi pateikti Priemimo skyriui irlar registratirai pasQ ar kit4, jo
asmeni (vaiko - gimimo liudijim4) ir sveikatos draudim4 patvirtinanti dokumentq, atvykg su siuntimu
- siuntim4.

I 1. Atvykus neapdraustiems ar be siuntimo asmenims ir ne del bfrtinosios pagalbos uZ gydytojo

I

konsultacij4 konsultacineje poliklinikoj e ft ar Priemimo skyriuje mokamas nustatyto dydZio
mokestis pagal Ligonines Direktoriaus isakymu patvirtint4 mokamq paslaugq asortiment4.
12. Pacientq konsultacijos ir jq hospitalizavimas stacionaro skyrius vyksta Ligonines
direktoriaus isakymais nustatyta tvarka.
13. Vir5utinius drabuZius, avalyng, dokumentus ir kitus daiktus pacientai atiduoda Priemimo

i

skyriaus

(ar

skyriaus, kuriame hospitalizuoti) bendrosios praktikos slaugytojai,

pasiraSant

atiduodaniq daiktq apra5e.
14. DraudLiama priimti i Ligoning nepilnameti ar neveiksnq asmeni be jo istatyminiq atstol'r1
sutikimo (i5skynrs butinosios pagalbos atvej us, numatytus istatymuose).
15. Priemimo skyriaus budintis gydytojas (ar jo nurodymu bendrosios praktikos slaugytoja)
prane5a policijos komisariatui apie paguldyus ar konsultuotus traumuotus pacientus ir suteikt4 jiems
pagalb4, visuomenes sveikatos centrui prane5a apie apsinuodijusius ligonius.
16. UZsienio piliediams medicinine pagalba teikiama Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos
ministerij o s nustatyta tvarka.

III. NEMOKAMU PASLAUGU NOMENKLATURA IR ASORTIMENTAS, JU
TEIKIMO TVARKA
1

7. Nemokamai teikiama:

17.1 btitinoji medicinos pagalba, vadovaujantis timiq klinikiniq bukliq ir skubiosios medicinos
pagalbos teikimo indikacijq s4ra5u, patvirtintu Sveikatos apsaugos ministerijos. Sqra5as i5kabinamas

pacientams matomoje vietoj e;
l7.2.pIanines ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos prieZifiros paslaugos, nurodytos
sutartyse su teritorinemis ligoniq kasomis Lietuvos gyventojams, apdraustiems sveikatos draudimu
ir Europos s4jungos Salir1 nariq piliediams, pateikusiems Europos sveikatos draudimo kortelg
(sertifrkat4) ir E formos paZymq.
18. Nemokamai planines paslaugos teikiamos tik del pagrindines ligos (del kurios siqstas
ambulatorinei konsultacijai arba hospitalizuotas) ir lesq ribose, nustatytose sutartyse su teritorinemis
ligoniq kasomis.

IV. PACIENTU TEISES IR PAREIGOS ISTAIGOJE
19. Pacientq teises:
19.1. Pacientq teisiq negalima varZyli del jq lyties, amLiaus, rases, pilietybes, tautybes, kalbos,
kilmes, socialines padeties, tikejimo, isitikinimq,paLiiry,seksualines orientacijos, genetiniq savybiq,
neigalumo ar del kitq istatymais nepagristq aplinkybiq;

79.2. Paciento teisg gauti nemokam4 sveikatos prieLiirq, kompensuojam4 i5 valstybes ar
savivaldybiq biudZeto, nustato Lietuvos Respublikos istatymai ir teises ,aldai. Paciento teisg gauti
sveikatos prieZiuros paslaugas, kompensuojamas i5 privalomojo sveikatos draudimo le5q, nustato
Sveikatos draudimo istatymas;
19.3. Pacientai turi btti gydomi taip, kad i jq diagnozg, gydym4 ir slaug4 butq Ziurima
pagarbiai;
19.4. Kiekviena intervencija ipaciento sveikat4, iskaitant tyrimus, atliekama pagal Ligonineje
patvirtintus pareiginius nuostatus, kokybes vadybos sistemos procedfiras, darbo procediiras;
19.5. Ligonineje pacientas gali btti slaugomas ir lankomas artimqjq bei kitq asmenq, laikantis
ligoninej e nustatytos tvarkos;
19.6. Pacientams turi buti teikiamos moksli5kai pagristos nuskausminamosios priemones, kad
jie nekentetq del savo sveikatos sutrikimq;
19.7. Pacientas turi teisg pasirinkti gydanti, operuojanti, konsultuojanti gydytoj+ ir slaugos
specialist4 bei kit4 medicinos darbuotoj4 ar sveikatos prieZitros istaig4, jei tai nepaLeidLia kitq
pacientq teisiq ar ligonines darbo tvark4 reglamentuojandiq dokumentq bei darbuotojq teisiq;

19.8. Pacientas turi teisg gauti informacij4 apie Ligonineje teikiamas paslaugas ir galimybes
jomis pasinaudoti. Sios informacijos teikimo tuu*a r"glu-.nt roja Ligonin.i dit.Ltoriaus
isakymu
nustatyta tvarka;
19. 9. Pacientas turi btiti informuojamas apie ji gydanti gydytojqir slaugos specialist4, nurodant
jo vard4, pavardg, pareigas ir profesing kvalifikacij4;
19.10. Pacientas turi blti supaZindinamas su Ligonines Vidaus tvarkos taisyklemis h frarka,
kiek tai susijg su jo buvimu Sioje istaigoje;
19.11. Pacientas turi teisg gauti informacij4apie savo sveikatos btiklE, ligos diagnozg, atliktq
tyrimq duomenis, gydymo altematyvas, gydymo metodus, numatomas atlikti operacijas ar kitas
medicinines manipuliacijas, rizikos laipsni, galimas komplikacijas bei laukiamus rezultatus, kas gali
tureti itakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti sitilomo gydymo ar tyrimo, taip pat apie
pasekmes jq atsisakius. Informacija pacientui turi b[ti pateikta jam suprantama forma, atsiZvelgiant
i
jo amZiq ir sveikatos bUklE;
19.12. Pacientas turi teisg susipaZinti su ligos istorija, ambulatorine kortele ar kitais
medicininiais dokumentais, i5skyrus tuos atvejus, kai tai i5 esmes gali pakenkti paciento sveikatai ar
pukelti pavojq jo gyvybei. Tokiais atvejais apie inform;acijos teikimo ribojimus sprendZia gydantis
gydytojas ar gydytojq konsiliumas, apie tai ira5ant ligos istorijoje, i5skyrus atvejus, kai istatymai
numato kitoki4 sprendimo priemimo tvarkq;
19.13. Pacientas turi teisg gauti jo le5omis padarytas ligos istorijos ar kitq medicinos dokumentq
kopijas. Gydantis gydytojas privalo paai5kinti pacientui ira5qjo ligos istorijoje prasmg. Jeigupaciento
reikalavimas pagristas, gydytojas privalo i5taisyti, lLbaigi, panaikinti ir (ar) pakeisti netikslius,
nei5samius, dviprasmi5kus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga.
Jeigu gydantis gydytojas nesutinka su tokiu paciento pageidavimu, ar paciento pageidavimas
pagristas sprendZia Ligonines direktorius;
19.14. Pacientas turi teisg suZinoti kito specialisto nuomong apie savo sveikatos btiklg ir
siUlom4 gydym4 bei diagnoze;
19.15. Su nepilnamedio paciento iki 16 metq medicinos dokumentais turi teisg susipaZinti jo
atstovai. Jeigu yra nesutarimq tarp nepilnamedio paciento ir jo tevq ar globejq, gydantis gydyojas
pateikdamas informacij4, turi vadovautis nepilnamedio paciento interesais;
19.16. Pacientui informacija neteikiama prie5 jo valiq, tadiau toks paciento pageidavimas turi
bflti ai5kiai i5reik3tas, patvirtintas jo paraiu ir apie tai ira5yta ligos istorijoje ar ambulatorineje
korteleje;
19.17. Paciento pageidavimu informacija apie pacientq neteikiama jo pageidavimu
i5vardytiems asmenims ar jq grupems, iforminant ligos istorijoje. Si teise gali bfti ribojama Lietuvos
Respublikos istatymq nustatyta tvarka;
19.18. Jeigu paciento tolesnis buvimas Ligonineje nera medicini5kai pagristas, prie5 i5raSant i
namus ar siundiant i kit4 istaig4, pacientui iSsamiai paai5kinamas tokio sprendimo pagristumas;
19.19. Pacientas turi teisg kreiptis i Ligonines administracij4 visais i5kilusiais gindytinais
klausimais;
19.20. Pacientas negali btti gydomas ar jam teikiama kokia nors kita sveikatos prieZiiiros ar
slaugos paslauga prie5 jo valiq,jeigu Lietuvos Respublikos istatymq nenustatyta kitaip; .
19.21. Btitinoji (pirmoji ar skubioji) medicinos pagalba, kai pacientas yra be s4mones ar del
kitos prieZasties negalima suZinoti jo valios, o paciento gWybei ar sveikatai gresia pavojus, teikiama
ir nesant paciento sutikimo. Tokia pagalba teikiama ir nesant paciento atstovo sutikimo, jei jo
negalima gauti laiku arba atstovas atsisako duoti sutikiffi?, o gydandio gydytojo ar slaugos darbuotojo
nuomone, medicinos pagalbos suteikimas atitinka paciento interesus. Apie tai turi b0ti ira5oma

paciento medicinos dokumentuose ;
19.22. Jeigu paciento istatyminis atstovas atsisako duoti sutikim4 gydymui, kuris nera skubus,
o gydandiojo gydytojo nuomone, medicinos pagalbos teikimas atitinka paciento interesus, tokiam
gydymui sutikim4 turi teisg duoti Ligonines medicinos etikos komisija ar Lietuvos medicinos etikos
komitetas. | 5i4 komisij4 kreipiasi gydantis gydytojas ar Ligonines administracija;

19.23. Paciento, psichikos ligonio, nesugebandio teisingai ivertinti savo sveikatos btkles,
gydymo ypatumus nustato Lietuvos Respublikos Psichikos sveikatos prieZilros
20.Pacientq pareigos:
20.1. Pasira5ytinai susipaZinti ir laikytis Ligonineje nustatytos vidaus tvarkos reikalavimq ir
kitq Ligonines dokumentq nuostatq ir juos vykdyti;
20.2. Noredamas Ligonineje gauti asmens sveikatos prieZiiiros paslaugas, atvykti i Ligoning
siuntime ar kitame dokumente nurodyu laiku numatytai operacijai, apLiirai ar tyrimams. Tureti ir
pateikti us-"trs tapatybE patvirtinandius dokumentus;
20.3. Teikti gydandiam ir slaugandiam medicinos personalui teising4 ir vis4 informacij4 apie
savo sveikat4, persirgtas ligas, atliktas operacijas, , vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas,
genetini paveldimum4, sveikatos btikles pasikeitimus gydymo metu, ir kitus pacientui Zinomus
duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos prieZiuros paslaugas ;
20.4. Yykdyti medicinos darbuotojq paskyrimus, nurodymus ir rekomendacijas del gydymo,
slaugos ir profilaktikos. Apie atsisakym4 vartoti kuriuos nors vaisfus, atlikti procedflras, tyrimus ir /
ar apie nukrypimus nuo paskyrimq ar nustatyto rclimo, del kuriq dave sutikim4 informuoti gydanti
gydytoj+;
20.5. Gavgs informacij4 apie jam skiriamas paslaugas, istatymo numatytais atvejais, savo
sutikim4 ar atsisakym4 del paslaugq suteikimo, patvirtinti ra5tu;
20.6. Riipintis savo sveikata, s4Ziningai naudotis savo teisdmis, jomis nepiktnaudLiatti,
bendradarbiauti su ligonines darbuotojais;
20.7.Pagarbiai ir deramai elgtis su Ligonines darbuotojais, kitais pacientais bei lan$tojais;
20.8. Tausoti laikinai jam patiket4 ir bendrojo naudojimo Ligonines turt4;
20 .9 . Ligoninej e b e si gydanti ems p aci entam s dr audLiama;
20.9.1. savavali5kai i5eiti i5 Ligonines be skyriaus vedejo ar gydandio gydyojo Zinios;
20.9 .2. savavali5kai lankytis kituose Ligonines skyriuose;
20.9.3. riikyti, Zaisti kortomis ir kitus azartinius Zaidimus;
20.9.4. laikyti ir gerti alkoholinius gerimus;
20.9 .5 . laikyti ir vartoti nepaskirtus medikamentus ;
20.9.6.laikyti maisto produktus ant palangiq ar spinteliq;
20.9.7. atsine5ti ir naudoti elektrinius prietaisus;
20.9.8. atsine5ti i skyriq degias medLiagas;
20.9.9. guleti lovose apsirengus virSutinius drabuZius;
20.9.10. atsine5ti i Ligoning dideles pinigq sumas, juvelyrinius dirbinius ir kitus verlingus
cl,aiktus, kadangi Ligonines personalas neatsako uZ jq saugum4.
20.10. Laikytis asmens higienos reikalavimu;
20.11. Pacientas privalo rupintis savo sveikata, sqLiningai naudotis savo teisemis, jomis
nepiktnaudLiauti;
20.12. Laiku sumoketi uZ teikiamas mokamas asmens sveikatos prieZitiros paslaugas;
20.13. Pacientui, kuris paZeidLia savo pareigas tuo sukeldamas grdsmg savo ir kitq pacientq
svelkatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybi5kas sveikatos prieZiiiros paslaugas, sveikatos
paslaugq teikimas gali bflti nutrauktas, i5skyrus atvejus, jei grestq pavojus paciento gyvybei;
20.14. UZ savo veiksmais Ligoninei ar jos darbuotojams padaryt4 Lalq atsako Lietuvos
Respublikos istatymq nustatyta tvarka.

istatpnas.

v. PACTENTU LANKYMO, _tSnnSvnno rR PERKELTMO I KrTAS SvErKATos
PRIEZIUROS ISTAIGAS TVARKA

21.

P

acientq lankymo tvarka:

2l.l.Pacientai lankomi kasdien nuo 11.00 val. iki 13.00 val. ir nuo 18.00 val. iki 20.00 val.;
21.2. rumybes laikas nuo 14.00 val.

iki

16.00 val.;

21.3. Gydytojq vizitacijq ir palatoje atliekamq pacientams procedfiry metu, lankytojams
palatoje biiti neleidliama, i5skyrus atvejus, kai reikalinga slaugandiojo pacient4 asmens pagalba;

i

2l.4.le1dim4 slaugyti sunkios b[kles pacientus duoda skyriaus vedejas;
21.5. pas pacient4 vienu metu leidZiama ne daugiau trijq lankytojq;
21.6. Lankytojams neleidZiama pacientams nesti alkoholinius gerimus, rdkalus bei
nerekomenduotinus maisto produktus ir vaisius ;
21.7. pacientams perduoti maisto produktai turi bDti SvieZi, geraiir tvarkingai supakuoti.
22. P acientq artimiej i privalo :
22.1 .,atvykg i Ligoning, apsiaustus nusirengti drabuZinej e ;
22.2. nene5ti savo artimiesiems draudZiamq, nerekomenduojamq maisto produktq ir
alkoholiniq gerimq;
22.3. sunkios bDkles pacient4 slaugyti pasilikti tik gydytojui leidus ir vykdlti jo nurodymus.
23. P acientai i5 Ligonines i5ra5omi:
23.1. ir,ykdZius tyrimo ir gydymo plan4;
23 .2. tgsti gydymQ ambulatori5kai;
23.3. tgsti sveikat4 gr4Linanti ar reabilitacini gydym4;
23.4. perkeliant gydytis i kit4 gydymo istaig4;
:
23 .5 . tL, grubius Ligonines vidaus tvarkos
24. I5ra5ant pacient4 i5 Ligonines jam parengiami ir atiduodami visi konkrediu atveju reikalingi
medicininiai dokumentai (i5ra5ai, med. paZymos, epikrizes ir kt.).
25. Pacientas, jei jo sveikatos biikle, gydytojo nuomone, reikalauja intenslvaus papildomo
gydymo, gali biiti nukreipiamas i kitas stacionarias asmens sveikatos prieZitiros istaigas, suderinus su
ta istaiga paciento perkelim4 ir transport4 bei iSra5ius siuntim4 ir informavus pacient4. Gaut4
informacij4 pacientas patvirtina savo para5u gydymo stacionare ligos istorijoje.
26. Pacientui mirus, gydantis gydytojas arba skyriaus vedejas (budejimo metu, i5eiginemis ir
Svendiq dienomis - budintis gydytojas) ne veliau kaip per 72 val. apie paciento mirti informuoja
mirusiojo Seimos narius, jo istatymini atstov4 (-us) arba asmenis, nurodyhrs Paciento valios
parei5kime, jq nesant - policijai.
2T.Pacientui mirus Ligonineje, patologoanatominis jo lavono tyrimas daromas, jei:
2T.I.reikalaujamirusiojo Seimos nariai ar jo istatyminiai atstovai;
27.2. mirtis staigi ir netiketa;
27.3. neailki mirties prieZastis;
27.4. mirltama po chirurginiq intervencijq, diagnostikos ir gydymo procedtiry;
27 .5. miritama nuo profesiniq ar infekciniq ligq arba itariama, jog mirties prieZastis profesine
ar infekcine liga;
27.6. mir5ta naujagimis ar vaikas;
27.7. mrita gimdyve ar neSdioji;
27.8. mir5ta asmuo, nei5buvgs stacionare dvidesimt keturiq valandq;
27 .9 . kitais istatymq numatytais atvej ais.
28. Pacientui mirus, jo lavono teises medicinos ekspertize daroma, jei:
28.1. mirtis ivyksta nuo suZalojimo, apsinuodijimo ar kriminalinio aborto;
28.2. neLinoma mirusiojo asmenybe;
28.3. itariana, jog staigios mirties prieZastis yra smurtas;
28.4. kitais btidais negalima nustatyti mirties prieZasties;
28.5. kitais istatymq nustatytais atvejais, ga\us teisesaugos institucijq reikalavim4.
29. Atvykgs mirusiojo Seimos narys, atstovas pagal istatym4 ar paciento prie5 mirti nurodytas
asmuo pasira5o Paciento pomirtinio tyrimo skyrimo akt4, sutikdamas ar prieStaraudamas atlikti
mirusiojo autopsij4.
30. Galutini sprendim4 apie mirusiojo patologoanatomini ar teises medicinos tyrim4 priima
Ligonines direktorius ar direktoriaus pavaduotojas medicinai, o budejimo metu, i5eiginemis ir
Svendiq dienomis
budintis gydytojas, vykdantis tuo metu Ligonines administracijos vadovo
funkcijas.

paZeidimus.

-

31. Kai patologoanatominis tyrimas neatliekamas, mirties liudijim4 iSraSo gydantis gydytojas
(budejimo metu budintis gydytojas). Jeigu atliekama autopsija, mirties liudijm4 iSraSo
patologoanatomas ar teises ekspertas.
32. Medicininis mirties liudijimas mirusiojo giminems ir artimiesiems i5duodamas, pateikus
jiems asmens dokumentus. Atiduoti mirusij!be medicininio mirties liudijimo draudLiama.

VI. GINdU IR KONFLIKTU TARP ISTAIGOS IR PACIENTU SPRENDIMO
TVARKA
33. Pacientas

(o

atstovas) nepatenkintas sveikatos prieZiura ir manydamas, kad yra paZeistos

jo teises, turi teisg kreiptis i Ligonines direktoriq ar atitinkamo padalinio vadov4, kuris kreipim4si
uZregistruoj a pacientq skundq

gistravimo Zurnale.
34. Skund4 pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinejami tie skundai, kurie sura5yti
valstybine kalba, yra paciento pasira5yti, nurodyas jo vardas ir pavarde, faktine gyvenamoji vieta ir
duomenys ry5iui palaikyti, i5destyta skundo esm6, pateikti asmens tapatybg palvirtinantys
dokumentai.
35. Pacientas fio atstovas) turi teisg pareik5ti skundq ne veliau kaip per vienus metus, kai suZino,
kad jo teises paZeistos, bet ne veliau kaip per trejus metus nuo teisiq paZeidimo dienos.
36. Ligonines personalo skyriuje uZregistruoti skundai perduodami nagrineti vadovaujantis
Siais principais:
36.1. Ligonine, galusi paciento skund4, privalo ji i5nagrineti ir ra5tu prane5ti pacientui (o
atstovui) nagrinejimo rezultatus ne veliau kaip per 20 darbo dienq;
36.2. Atsakymas i paciento ( jo atstovo) skundus parengiamas dviem egzemplioriais, i5 kuriq
vienas i5siundiamas (iteikiamas) pacientui (o atstovui), o kitas lieka Ligonineje.
37. Atsakymai i paciento fio atstovo) skundus parengiami atsiZvelgiant i skundo turini del
paZeistq paciento (o atstovo) teisiq: patenkinti skunde iSdestytus reikalavimus; patenkinti skunde
i5destytus reikalavimus i5 dalies nurodant prieZastis; atmesti skund4 nurodant prieZastis.
38. Pacientui (o atstowi) pateikus skund4 lodLiu, aptariami galimi abiem pusems priimtini
problemos sprendimo btrdai ir sutariama del terminq. Parei5kejas, nesutinkantis su Zodinio skundo
nagrinejimo rezultatais, savo skund4 iformina ra5tu.
39. Pacientas turi teisg apskqsti Ligonines veikl4 Sveikatos apsaugos ministerijai, steigejui Pakruojo savivaldybei, Valstybinei akreditavimo sveikatos prieZiriros veiklai tarnybai prie sveikatos
apsaugos ministerijos (VASPVT), teismui istatymq nustatyta tvarka.
40. I pacientq skundus nagrinejandias valstybes institucijas pacientas (o atstovas) turi teisg
kreiptis tik nepatenkintas skundq nagrinejimu Ligonineje, kurioje, jq manymu, jq teises buvo
re

,

paZeistos.

VII. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE JO SVEIKATOS
BUKL4 TEIKIMO TVARKA
41. Informacija apie pacient4 gali btiti teikiama:
41.1. pacientui;
4I .2. paciento atstor,ui ;
41.3. asmeniui , kuriam pacientas sutiko atskleisti informacij4 apie savo sveikatos bUklg;
41.4. asmenims, kurie teises aktq nustatyta tvarka turi teisg gauti informacij4.
42. Informacij a pacientui gali buti teikiam a Zodhiu ar ra5tu:
42.1. sveikatos prieZiiiros paslaugas teikgs gydytojas, k"ri informacijos kreipiamasi
betarpiSkai, gali teikti informacij4 Zodliu;
42.2. ra(tu teikiama informacija apie pacient4 i5ra5ai i5 medicinos dokumentq, asmens
sveikatos istorijos kopijos. Del raSytines informacijos apie pacient4 pateikimo kreipiamasi i sekretorg
pateikiant ra5ytini pra5ym4.
43. Informacija apie pacient4 telefonu neteikiama.

i

-

44. Informacija apie pacient4 neteikiama padiam pacientui, jeigu pacientas yra pasinaudojgs
teise neZinoti informacijos apie savo sveikatos b[klg, ligos diagnoz1 ar paciento asmens sveikatos
istorijoje yraLyma, kad pacientui gali btti atskleidZiama ne visa informacija.
45. Tretysis asmuo, pra3ydamas suteikti jam informacijq apie pacient4, pateikia ra5ytini
pra5ym4 bei paciento sutikim4 del informacijos atskleidimo.
46. Prie5 teikdamas informacij4 apie pacient4 kitiems asmenims, 5i4 informacij4 teikiantis
asmuo privalo isitikinti, ar tie asmenys turi teisg informacij4 apie pacient4 gauti.
47. Be paciento sutikimo informacija apie pacientq gali buti atskleista teises aktq nustafrtais
atvejais:
47.1. teisesaugos institucijoms - Ligonine savo iniciatyva nedelsiant informuoja teisesaugos
institucijas apie suZalotus pacientus, kuriems Lala galejo buti padaryta nusikalstama veika;
47 .2. teisesaugos institucij oms
- Siq institucij q pra5ymu;
47 .3.kitoms asmens sveikatos prieZi[ros istaigoms pateikus pra5ym4 del ambulatoriniq korteliq
ar ligos istorijq iSra5q;
47.4. pagal individualius uZklausimus, kai pacientas gydomas, slaugomas ar jam teikiamos
sveikatos prieZitiros pasldpgos keliose asmens sveikatos prieZiDros istaigose;
47 .5 . institucij oms, kontroliuoj andioms sveikato s. prieZiuro s paslaugas ;
47.6. paciento fpediniams pagal testament4 ir pagal istatym4, sutuoktiniui (partneriui), tevams,
vaikams po paciento mirties.
48. Informacijos apie pacient4 pateikimo terminai:
48.1. Zodine informacija pacientui pateikiama gydytojo priemimo metu;
48.2. ralytine informacija suteikiama ne veliau kaip per 10 (de5imt) darbo dienq nuo paslaugos
apmokejimo (le5q gavimo istaigoje) dienos; jei informacija teikiama nemokamai, per 10 (desimt)
darbo dienq nuo paklausimo gavimo dienos;
48.3. raSytine informacijapagal pra5ymus su nuoroda ,,skubos tvarka" suteikiama ne veliau
kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo paklausimo gavimo dienos;
48.4. paciento pra5ymu asmens sveikatos istorijos kopijos padaromos ir iSduodamos ne veliau
kaip per I (vien4) darbo dienQ nuo paciento kreipimosi ir sumokejimo uZ iSduodamus dokumentus
;

dienos;

48.5. tuo atveju, kai Ligonine neturi pra5omos ra5ytines informacijos (neturi medicinos
dokumentq apie pacientqir jam suteiktas paslaugas), ji apie tai informuoja parei5kej4 ra5tu ne veliau
kaip per 5 darbo dienas nuo praSymo pateikti informacijq gavimo dienos. UZ informacijos teikim4
sumoketas mokestis grqLinamasj ! sumokej usiam asmeniui pateikus prasym4.
, 49. Teikti informacij4 apie pacient1galiigalioti asmenys:
49.1. Loding informacrj4 apie suteiktas paslaugas pacientui (o atstovui) asmens sveikatos
prieZiuros paslaugas teikgs specialistas arbajo pavedimu su juo dirbantis slaugytojas;
49.2. i5ra5us i5 medicininiq dokumentq daro gydantis gydyojas, taip pat asmens sveikatos
prieZirlros paslaug4 teikgs gydytojas gali padaryti i5ra54 i5 medicininiq dokumentq apie jo teikt4
paslaug4;
49.3. medicininirl dokumentq kopijas daro paslaugas teikiandiq padaliniq r,yresnieji slaugytojai.

50. Parengt4 i5ra54 pasira5o ji renggs gydytojas. Jei informacija siundiama pa5tu, lydra5ti
4, vadovas.
51. ISraSai i5 medicininiq dokumentq bei dokumentq kopijavimas - mokamos nesveikatos
prieZi[ros paslaugos (iSskyrus teises aktuose numatytus atvejus). Mokamq paslaugq teikim4
reglamentuoja Ligonines direktoriaus isakymu patvirtinta mokamq paslaugq teikimo tvarka.
52. Ra5ytine informacija pradedama rengti tik gavus i5ankstin! apmokejimqui: jq.
pasiraSo padalinio, parengusio informacij

V[I.

LIGOS ISTORI4I, AMBULATORINIV KORTELIU, KITU DOKUMENTU
NUORASU DARYMO,ISIIVTVTO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR
JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

53. Asmens sveikatos istorijos (ambulatorines korteles

F

0251a) laikomos Ligonines
konsultacines poliklinikos registraturoje. Pacientq ligos istorijos (F003/a) laikomos Ligonines
skyriuose, veliau perduodamos i statistikos skyriq. Visa medicinine dokumentacija saugoma archyve
pagal SAM isakymu nustatlt4 saugojimo trukmg.
54. Pacientas, pateikgs asmens tapatybE patvirtinanti dokumentq, turi teisg pra5yti, kad jo
le5omis butq padarytos jo ambulatorines korteles, ligos istorijos ar kitq dokumentq kopijos. Si
paciento teise gali b[ti ribojama tik Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka. Gydytojas
privalo paaiSkinti pacientui ira5q ambulatorinej e kortelej e reik5mg.
55. Gydantis gydytojas ar gydytojq konsiliumas gali atsisakyi iSduoti pacientui jo
ambulatorines korteles ar kitq dokumentq nuoraSus, kai tai gali pakenkti paciento sveikatai ar net
sukelti pavojq jo gyvybei.
56. Noredamas gauti atitinkam4 pfrymq, koprja ir kt., pacientas ar jo igaliotas asmuo turi
kreiptis i ji gydziusi (gydanti ) gydytoja.
57. Visa informacija apie paciento sveikatos bflklg, diagnozg, prognozes ir gydymq yra
konfidenciali. Dokumentq nuora5ai bei i5ra5ai fiziniams ar juridiniams asmenims i5duodami tik esant
ra5ti5kam paciento,ar nepilnamedio paciento istatyminio atstovo sutikim3ri, i5skyrus atvejus, kai
dokumentq nuoraSq reikalauja asmenys, tiesiogiai dalyvaujantys gydyme ar slaugant pacient4, taip
pat atliekantiems paciento sveikatos ekspertizg, institucijoms, kontroliuojandioms sveikatos
prieZiiiros veikl4, teismui, taip pat kitoms valstybes institucijoms, kurioms toki4 teisg suteikia
Lietuvos Respublikos istatymai.

IX. LIGONINES, LIGONINES ADMINISTRACIJOS IR KITU PAGALBINIU
TARNYBU DARBO IR POILSIO LAIKAS
58. Ligonineje taikomos dvi darbo laiko normos:
58.1. penkiq dienq darbo savaite su dviem poilsio dienomis Se5tadieniais ir sekmadieniais;
58.2. penkiq darbo dienq savaite su dviem poilsio dienomis pagal patvirtint4 slenkanti darbo
grafik4.
59. Penkiq dienq darbo savaite su dviem poilsio dienomis Se5tadieni ir sekmadieni taikoma:
medicinos statistikams, Konsultacines poliklinikos, skyriq ir padaliniq vedejams, administracijos,
personalo specialistui, tikio dalies darbuotojams (iSskyrus virtuves darbuotojus), Buhalterines
apskaitos skyriaus darbuotojams, vyriausiajai slaugytojai, vyresniosioms slaugytojoms, socialiniams
darbuotojams.
60. Administracijos, Ukio skyriaus, Bendrojo personalo skyriaus, medicinos statistikos ir
birhalterijos darbuotojams, dezinfekuotojui, valytojoms nustatoma 40 valandq darbo savaite: darbas
pradedamas 8.00 val. ir baigiamas 17.00 val. (su 45 min. pietq pertrauka), Svendiq i5vakarese ir
penktadieniais darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.
61. Ligonines gydomojo profilio tarnybose specialistai dirba pagal slenkanti grafikqiki 16 val.
per par4. Darbuotojai, kuriems Ligonine yra nepagrindine darboviete, i5 pagrindines darbovietes (ir
kitq darboviediq) turi pristatytipalym4 apie darbo toje darbovieteje pradLios ir pabaigos laik4. Jei
darbuotojas dirba pagal kintanti darbo grafikq, darbo grafik4 Ligoninei turi pristatyti kiekvien4
menesi.
62. Vadovaujantis LR Vyriausybes 2017 m. birZelio 28 d. nutariEnu Nr. 534 patvirtintu Daibo
laiko ir poilsio laiko ypatumq ekonomines veiklos srityse apra5o 77.3 papunkdiu, darbuotojams
Ligonines direktoriaus isakymu i5duodamas leidimas dirbti paromis. Leidimas dirbti paromis galioja
iki to laiko, kol darbuotojas eina pareigas ir gali bfiti panaikintas Ligonines direktoriaus isakymu.
63. Darbo dienos pradLia, pabaiga, pietq pertraukos numatomos darbo grafikuose su kuriais
darbuotojai supaZindinami ne veliau kaip prie5 2 savaites iki jq isigaliojimo.
64. Darbuotojas su jo darbo grafiku supaZindinamas pasira5ytinai. Atostogq grafikai kasmet
sudaromi iki kovo 1 dienos.
65. Esant gamybiniam b[tinumui administracrja turi teisg pakoreguoti darbo grafrkq,
papildomai supaZindinant darbuotoj 4.

66. Darbuotojams, kurie teikiant sveikatos prieZiiiros paslaugas negali palikti darbo vietos ir
daryti pietrl pertraukos, suteikiama galimybe pavalgyti darbo metu.
67. Kasmetines atostogos suteikiamos pagal patvirtintus atostogq grafikus, vadovaujantis LR
darbo kodeksu bei Vyriausybes nutarimais, patvirtinandiais kasmetlni[ pailgintq bei papildomq
atostogq skyrimo tvarkq.
68. Darbuotojai dirba:
68.1. Konsultacines poliklinikos gydytojai ir bendrosios praktikos slaugytojos, medicinos
registratoliai, psichologai, klinikos biologas, kiinikos laborantas, gydytojai akuieriai-ginekologai,
gydytojai-chirurgai, Vaikq raidos sutrikimq ankstyvosios reabilitac-iior di"tror stacionaro, Dienos
chirurgijos - reanimacijos skyriaus, Vidaus ligq skyriaus, sterilizacines autoklavines, operacines
.personalas,
-

slaugytojos, Fizines medicinos

ir

reabilitacijos skyriaus gydytojai

ir

vidurinis

rentgenodiagnostikos gydytojai ir laborantai, dietiste 3g val. p.t.uuuitg.
68.2. Ligonines Priemimo - skubios pagalbos skyriaus specialistai -37 val. per savaitg.
69. Pagal darbuotojo pageidavimus pailseti ir pavalgyti suteikiama 30 min. arba vaI.
pertrauka.
70. lligonines darbuotojams draudliama pasitraukti i5 darbo vietos iki atvyks ji pakeidiantis
darbuotojas. Neatvykus darbuotojui, pranesti darbq vadowi, kuris privalo nedelsiant imtis priemoniq
pakeisti darbuotoj4.

I

X. DARBU SAUGA REGLAMENTUOJANdIP IST.{TYMU, KITV TEISES IR
NORMINIU DOKUMENTU NUOSTATOS

71. Darbo vietoje privaloma laikytis darbq saugos, prie5gaisrines

ir

elektros

saugos

reikalavimq, vadovautis Lietuvos Respublikos darbuotojq saugos it ru"ikutor
istatymq bei teises alitq,
susijusiq su darbq sauga, pareigq instrukcijq reikalavimq ir piocedflry atlikimo taisykliq, Ligonines
direktoriaus isakymq nuostatomis.
72. Ligonines darbuotojas gali pradeti darb1 tik esant tvarkingiems, atitinkantiems saugos
reikalavimus irenginiams bei darbo priemonems ir tinkamai sutvarkytai darbo vietai. Ligonineje
organizuojamas privalomas darbuotojq sveikatos tikrinimas; sudaromos s4lygos pasitikrinti sveikata
darbuotojq darbo laiku. Atsisakg tai padarfii, darbuotoj ai yra nu5alinami nuo darbo ir jiems uZ t4
laik}, kol pasitikrins sveikat4, nemokamas darbo uzmokesiis. Vadovaujantis sveikatos
iatikrinimo
i5vadomis, darbuotojai, jq sutikimu, gali bflti perkelti kit4 darb6 ne5dioms, neseniai pagimdZiusioms
i
ar kr[timi maitinandioms moterims sudaromos s4lygos dirbti nekenksmingoje aarUo aptintco3e.
. !""gtys nelaimingus atsitikimus darbe ir incidentus tiria ligonines direktoiiaus isakymu
patvirtinta dvi5ale komisija, sudaryta i5 darbdavio atstovo Darbuotojq saugos ir sveikatos
specialisto ir darbuotojq atstovo saugai ir sveikatai, i5rinkto Lietuvos Respublikos darbuotojq saugos
ir sveikatos istatymo 13 straipsnio nustatytatvarka. Tiriantnelaimingq atsiiikim4darbe, gali dutyuu1tti
pats nukentejgs darbuotojas. Apie kiekvien4 nelaiming4 atsitikim4,lvykusi darbe, patetiui darb4
ar
i
i5 darbo, incidentq, nukentejusysis arba asmuo, matgJ
jo
arba
pasekmes,
privalo
nedelsdamas
ivyki
apie tai praneSti padalinio vador,ui, o padalinio vadovas pranesii Darbuotojq saugos ir sveikatos
tarnybai. Visi ligonineje ivykg nelaimingi atsitikimai darbe ir incidentai yrur.gi.t*ojamiNelaimingq
atsitikimq darbe, incidentq ir nelaimingq atsitikimq darbe aktq registruui-o Eumalebei i5tiriami pei
7 darbo dienas nuo ivykio
73. Datbuotojai privalo laikytis saugos darbe instrukcijq, su kuriomis jie supaZindinami pries
pradedant darb4 pasira5ytinai, reikalavimq. Periodiniai instruktaZai pravedami I kart4 per metus.luos
organizuoj a ir supazindina atsakin gas ui, saugq darb4 Ligoninej e asmuo.
7 4. Ligonne s patalpose ir teritorij oj e riikyti dr audLiama.
75. Ligonines darbuotojams draudLiama ligonineje btiti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo
alkoholio, narkotiniq ar toksiniq m edLiag4.Ligonines direktoriaus Zodiniu/ra5yiniu
isakymu gali briti
atliekamas darbuotojtl patikrinimas darbo vietoje del neblaivumo, girtumo- ar- apsvaigimo
narkotinemis medZiagomis, rodmenis fiksuojant alkotesteriu, testais. Visi patikrinimai
iiorminami
atitinkamais dokumentais, kuriais remiantis gali buti taikomos drausmines nuobaudos.

.

-

76. Ligonines elektroniniais rySiais, programine yanga, biuro iranga, telefoniniais rySiais ir
kanceliarinemis bei kitomis priemonemis darbuotoj ai galinaudotis tik su darbu susijusiais tikslais.
77. Ligonines darbuotojai, turintys tiesiogini kontakt4 su pacientais, privalo dirbti vilkedami
Svari4 ir tvarking4 medicining aprarrgE.
78. Darbo metu Ligonines darbuotojai privalo tureti galiojandius darbo pa4rmejimus, i$duotus
Ligonines direktoriaus nustatyta tvarka.
79. Ligonines darbuotojai privalo uZtikrinti pacientq asmens duomenq saugum4 taip, kaip
nustatyta teises aktuose.
bO. figonines administracija neatsako uZ darbuotojq asmeninius daiktus, nesusijusius su
tiesioginiu darbu ir paliktus darbo vietoje.

XI. PACIENTO TURIMU DIRBINIU T5 NNANCIUJU METALU, BRANGIU
PROTEZU IR PINIGU REGISTRAVIMO BEI SAUGOJIMO TVARKA
81. Atvykus pacientui i Ligoning ar prieS atliekant proceduras, kuriq metu yra galimas tam tikro
laipsnio s4mones sutrikimas, pacientas gali brangius daiktps bei pinigus perduoti saugoti Ligonines
personalui.
82. Prie5 perduodant saugoti, sudaromas brangiq daiktq bei pinigq sqraSas dviem
egzemplioriais. Kiekvien4 egzemplioriq pasira5o darbuotojai ir pats pacientas arba jo atstovas.
Pacientui pateikiamas vienas s4raSo egzempliorius, o kitas kartu su saugojimui atiduodamais daiktais
beilar pinigais dedamas i specialq vok4, kuris uZklijuojamas bei antspauduojamas ir idedamas i
Ligonines skyriuje, kuriame gydomas pacientas, esanti seif4.
83. Brangts daiktai bei pinigai saugomi Ligonines skyriq seifuose.
84. I5ra5ant pacient4 i5 Ligonines, po procedlros, kurios metu yta tam tikro laipsnio s?mones
sutrikimas, ar pacientui pareikalar,us, brangls daiktai bei pinigai grEhinami pacientui. Pacientas
personalo akivaizdoje atple5ia vok4, patikrina vertybes pagal s4ra54 ir pasiraSo s4ra5e, jog vertybes
gavo. Paciento pasira5ytas s4ra5as iklijuojamas i gydymo stacionare istorij4 ir joje saugomas.
85. UZ ne seife saugomus brangius daiktus bei pinigus Ligonine neatsako.
86. Kilus gindui del brangiq daiktq ir pinigq saugojimo bei gr4Zinimo, pacientas privalo kreiptis
Ligonines
administracij 4.
i

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

