
PACIENTO TEISES IR PAREIGOS
(Lietuvos Respublikos pacientq teisiq ir Zalos sveikatai atlyginimo istatymas)

Teis6 i kokybi5kas sveikatos prieiiuros paslaugas

1. Pacientas turi teisg ikokybiskas sveikatos prieZiiiros paslaugas.

2. Kokybi5kq sveikatos prieZifiros paslaugq rodiklius ir jq turinio reikalavimus nustato sveikatos

apsaugos ministras.
3. pacientas turi teisg i savo garbes ir orumo neZeminandias s4lygas ir pagarbq sveikatos prieZitiros

specialistq elges!. Pacientui turi biiti suteikiamos mokslu pagristos nuskausminamosios priemones, kad

jis nekentitq f,el'savo sveikatos sutrikimq. Pacientas turi teisg biiti priZiiirimas ir numirti pagarboje.

Teis6 pasirinkti sveikatos prieZitiros istaig4 ir sveikatos prieiiUros specialist4

1. pacientas teises aktq nustatyta tvarka turi teisg pasirinkti sveikatos prieZitiros istaig4.

2. pacientas turi teisg pasirinkti sveikatos prieZilros specialist4. Sveikatos prieZi0ros specialisto

pasirinkimo tvark4 nustato sveikatos prieZiiiros lstaigos vadovas.

3. {gyvendinant teisg pasirinkti sveikatos prieZiiiros lstaigq, paciento teise gauti nemokam4

sveikatos prieZiiir4 teises aktq nustatyta tvarka gali b[ti ribojama.

4. pacientas turi teisg ! kito tos padios profesines kvalifikacijos specialisto nuomong. fgyvendinant

Si4 teisg, paciento teise gauti n".rroku.4 weikatos prieZiiir4 Sveikatos apsaugos ministerijos ar jos

igaliotq institucijq nustatyta tvarka gali biiti ribojama.

5. pacientams uZsienyje teikiamq sveikaios prieZiiiros paslaugq kompensavimo s4lygas ir tvark4

nustato Sveikatos apsaugos ministerija ar jos igaliota institucija.

Teis6 i informacij4
1. pacientas turi teisg gauti informqcij4 apie sveikatos prieZiiiros lstaigose teikiamas paslaugas, jq

kainas ir galimybes jomis f,asinaudoti. Sioi informacijos teikimo tvark4 nustato sveikatos prieZiiiros

istaigos vadovas.
2. pacientas turi teisg gauti informacij4 apie jam sveikatos prieZifiros paslaugas teikiant! sveikatos

prieZiiiros specialist4 (vard4,-pavard9, pareigas) ir informacij4 apie jo profesinq kvalifikacij4'

3. pacientas, pateikgs asmens tapatyU[ patvirtinandius dokumentus, turi teisg gauti informacij4 apie

savo sveikatos b6klg, ligos diagnozg,-sveikaios prieZilros istaigoje taikomus ar gydytojui Zinomus kitus

gydymo ar tyrimo uuo-rr, ga[m4 
'itzikq, 

komptikacijas, Salutini poveiki, gydymo prognozg ir kitas

aplinkybes, kurios gali tuietl ltakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti sillomo gydymo, taip

put upi" padariniui atsisakius sifllomo gyOymo. Si4 informacij4 pacientui gydytojas turi pateikti

atsizvelgdamas ijo amZiq ir sveikatos buk[;jam suprantama forma, paaiSkindamas specialius medicinos

terminus.'-^^'^..+ 
Sio straipsnio 3 dalyje nurodya informacija pacientui gali b[ti nesuteikta tik tais atvejais, jeigu

tai pakenktq paciento sveikaiai ar suleltq pavojq jo gyvybei arba kai pacientas $io istatymo nustatyta

tvarka atsisako sios informacijos. sprendim4 n.i"itti pacientui informacijos, kuri gali pakenkti paciento

sveikatai ar sukelti pavojq io lyvyUli, priima gydantii gydyojas, i5skyrus atvejus' kai istatymai nustato

kitoki4 tokio sprena'i*o prierrii-o tr*tq. Apii-sprendimo neteikti informacijos priemim4 ir jo motyvus

paZymima medicinos doiumentuose. Tais atvejais, kai pranesimas bfltq prielaida Zalai pacientui atsirasti,

visa siame straipsnyje numatyta informacija pateitiama paciento atstovui ir tai prilyginama informacijos

pateikimui pacientui. Informacija pacienrui iateikiama, kai i5nyksta zalos atsiradimo pavojus' Paciento

psichikos ligonio teises gauti iniormacij4 ypuio*u, nustato Psichikos sveikatos prieZiuros istatymas'

5. Jeigu paciento tolesnis buvimas sveit<atos prieZiiiros lstaigoje nera medicini5kai pagristas, pries

ilrasant is sveikatos priezifiros lstaigos ! namus ar siunEiant ! kit4 sveikatos pri.eziflros istaig4, pacientui

arba sio ir kitq lstatymq nustaiytais atvejais jo arstovui turi buti i5samiai paai5kintas tokio sprendimo

pagrlstumas ir tolesnes sveitatos prieZiiiios igstinumas. Gavgs toki4 informacij-4, pacientas arba sio ir

kitq lstatymq nustatytais atvejais jo atstovas patvirtina tai parasu. Kai pacientas, kuris jo hospitalizavimo

metu negali b6ti laikomas gebandiu protingii vertinti savo. interesq, i5ra5omas i5 sveikatos prieZiuros

lstaigos ar siundiamas ! kit4 sveikatos prilziuros !staig4, Sioje dalyje nurodyta informacija turi b[ti

pateikta paciento atstovui, jeigu jis pasiraiytinai nurodytas paciento medicinos dokumentuose arba jeigu



paciento atstovas sveikatos prieZitiros istaigai yra pateikqs atstovavim4 patvirtinanti dokument4,

atitinkanti Siame ir kituose istatymuose nustatytus reikalavimus.

6. Informacija apie paciento, kuris negali blti laikomas gebandiu protingai vertinti savo interesq,

sveikatos btiklg suteikiami paciento sutuoktiniui (sugyventiniui), paciento tevams (iteviams) ir paciento

pilnameEiams vaikams jq pra5ymu. Neapribojant kitiems asmenims suteiktq teisiq, Sie asmenys, kai yra

uZ pacient4 atsakingo gydytojo (gydytojq) sutikimas, taip pat turi teisg lankyti pacient4.

Teis6 neiinoti
1. Informacija apie paciento sveikatos blklg, ligos diagnozg, sveikatos prieZiEros istaigoje

taikomus ar gydyto.lui ?inomus kitus gydymo ar tyrimo b[dus, galim4 izikq, komplikacijas, Salutini

poveik!, gyOimo piognorg negali bflti pacientui pateikiama prie5 jo va1i4. Atsisakymq informacijos

pacientas turi ai5kiai i5reik5ti ir patvirtinti para5u.

Z.Sio straipsnio 1 dalyje nurodyti informacijos pateikimo pacientui apribojimai netaikomi, kai del

paciento atsisakymo gauti informacij4 gali atsirasti Zalingq padariniq pacientui ar kitiems asmenims.

Teis6 susipaiinti su ira5ais savo medicinos dokumentuose
1. paciento pageidavimu jam turi buti pateikti jo medicinos dokumentai. Siame straipsnyje

nurodytq medicinoi d-okumentq pateikimas pacientui gali blti ribojamas, jeigu juose esanti informacija

patenktq paciento sveikatai ar iukeltq pavojq jo gyvybei. Sprendim4 neiSduoti pacientui medicinos

Ootumentq priima gydantis gydytojas. Apie sprendimo nei5duoti medicinos dokumentq priemimq ir jo

motyvus paZymima medicinos dokumentuose.' 
z. Sveitatos prieZiiiros specialistas pagal savo kompetencij4 privalo paai5kinti pacientui irasq jo

medicinos dokumentuor" p.urrng. Jeigu paiiento reikalavimas yra pagristas, netikslius, nei5samius,

dviprasmi5kus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, sveikatos

prie7iuros specialistas per 15 darbo dienq turi i5taisyti, papildyti, uZbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti.
^Sveikatos 

pieZitiros specialisto ir paciento gind4 del ira5q jo medicinos dokumentuose istaisymo,

papildymo, uZbaigimo, panaikinimo ii (ar) pakeitimo sprendZia sveikatos prieZiiiros istaigos vadovas.

j. paciento psichikos ligonio teises susipaZinti su paciento medicinos dokumentais ypatumus

nustato Psichikos sveikatos prieZilros istatymas.
4. Su nepilnamedio paciento iki i6 rnetq medicinos dokumentais turi teisg susipaZinti jo atstovai. 

.

5. pateikus ur*"ni tapatybg patvirtinandius dokumentus, pacientui pageidaujant, jo le5omis

sveikatos prieZi[ros lstaiga p.iruto'piOaryti ir i5duoti sveikatos prieZiliros istaigos patvirtintas paciento

medicinos dokumentq to[i.1as, taip pat isduoti diagnozes ir gydymo apra5ymus. Si paciento teise gali blti
ribojama tik Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka'

Teis6 i privataus gyvenimo nelieEiamum4
1. paciento privatils gyvenimas yra neliediamas. Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali

bflti renkama tik su pacientJ sutikimu ii tuo atveju, jei tai yra biitina ligai diagnozuoti, gydyti ar pacientui

slaugyti.
2. Sveikatos prieZilros lstaigose duomenys apie paciento buvim4 sveikatos prieZiEros istaigoje, jo

sveikatos biiklE, jam taikytas diag-nostikor, gydy.o irilaugos priemones irasomi i nustatytos formos ir

riisiq paciento ."di"iros dokumentus. Nust-atant 5iq dokumentq form4, turini ir naudojimo tvark4, turi

biiti uZtikrinama paciento privataus gyvenimo apsauga'

3. Visa informacija apie paciJnto buvim4 ,u"ikutot prieZi[ros istaigoje, gydym4, sveikatos biiklg,

diagnozg, prognozes ir gVAVmq, taip pat visa kiia asmenini,o pobtidZio informacija apie pacient4 turi.btiti

laikoma konfidencialiali p'o paciento mirties. Teisg gauti informacij4 po paciento mirties turi ipediniai

pagal testament4 ir pagal lstatym4, sutuoktinis (partneris), tevai, vaikai.

4. Konfiden.i4i informacija gali b[ti suteikiama kitiems asmenims tik turint ra5ytini paciento

sutikim4, kuriame yra nurodyta ioti=os informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, isskynts

atvejus,'kai pacienias medicinos dokumentuose yra pasira5ytinai nurodqs, koks konkretus asmuo turi

teisi gauti tokiq informacij4, taip pat tokios informacijos teikimo mast4 ir terminus. Pacientas turi teisg

nurodyti asmenis, kuriemi konfidenciali informacija negali buti teikiama. Asmenims, tiesiogiai

dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacient4, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizg, be paciento



sutikimo konfidenciali informacija gali blti suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai btitina paciento

interesams apsaugoti. Kai pacientas laikomas negalindiu protingai vertinti savo interesq ir nera jo
sutikimo, konfidenciali informacija gali btiti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui),

tevams (lteviams) ar pilnamediams vaikams tiek, kiek tai b[tina paciento interesams apsaugoti.

Teis6s ! privataus gyvenimo nelieEiamum4 ypatumai
1. Be paciento sutikimo teises aktq nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali biiti suteikiama

valstyb€s institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos istatymai suteikia teisg gauti konfidenciali4

informacij4 apie pacient4, taip pat Sio istatymo 23 straipsnio 8 dalyje nurodytiems asmenims.

Konfideniiali informacija Siems asmenims gali biiti suteikiama tik ra5ytiniu jq pra5ymu, kuriame

nurodomas konfidencialios informacijos pra5ymo pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos

informacijos mastas. Visais atvejais konfidencialios informacijos suteikimas turi atitikti protingumo,

s4Ziningumo ir paciento teisiq apsaugos ir interesq prioriteto principus.

2. Ui, neteiset4 konfidencialios informacijos apie pacientq rinkim4 ir naudojim4 atsakoma teises

aktq nustatyta tvarka.
3. UZtikrinant paciento teisg i privataus gyvenimo neliediamum4, t_uri biiti vadovaujamasi nuostata,

kad paciento interesai ir gerove yia irarUesni uZ visuomenes interesus. Sios nuostatos taikymas gali btiti

ribojamas istatymq nustaiytais atvejais, kai tai b[tina visuomenes saugumo, nusikalstamumo prevencijos,

visuomenes sveikatos arba kitq Zmoniq teisiq ir laisviq apsaugai.

4. Apie suZalotus pacientus, kuriems Zala galejo btiti padaryta nusikalstama veika, sveikatos

prieZitiros lstaigos privalo nedelsdamos prane5ti teisesaugos institucijoms.

Paciento teis6 i anoniming sveikatos prieZiur4
1. Teisg i sveikatos prieZi[ios paslaugis, neatskleidZiant asmens tapatybes, turi ne jaunesni kaip 16

metq pacientai, sergantys Vyriausybes ar jos lgaliotos institucijos nustatyto s4ra5o ligomis. UZ sveikatos

prieZiiros paslaugis, neatskleidZiant asmens tapatybes, pacientas moka pats, i5skyrus teises aktq

nustatytas i5imtis.
Z. Sveikatos prieZilros paslaugq teikimo, kai neatskleidZiama asmens tapatybe, tvark4

reglamentuoja Vyriausybe ar jos igaliota institucija.

Paciento dalyvavimas biomedicininiuose tyrimuose ir mokymo procese

1. Be paciento ra5ytinio sutikimo negalima jo itraukti i biomedicininius tyrimus. Paciento

itraukimo i Siuos tyrimus tvark4 nustato Biomedicininiq tyrimq etikos istatymas.
Z. ftraukiani pacient4 i biomedicininius tyrimus ir mokymo proces4, turi b[ti vadovaujamasi

nuostata, kad paciento interesai ir gerove yra svarbesni uZ mokslo interesus'

3. Sveikatos prieZi[ros istaigose, kuriose mokomi sveikatos prieZilros specialistai, pacientas

privalo pasira5ytinai susipaZinti * ;u* pateiktomis sveikatos prieZi[ros istaigos vidaus tvarkos

iaisyklemis. Siose taisykleJe turi biiti paZymeta, kad jis yra itraukiamas imokymo proces4'

4. Laikoma, kai pacientas, pasira5ytinai susipaZings su sveikatos prieZifiros istaigos, kuriose

mokomi sveikatos prieZiiros speciaiistai, ,iduor tvarlos taisyklemis, sutinka, kad jis b[tq itraukiamas i

mokymo procesQ. Pacientas, nesutinkantis dalyvauti mokymo procese arba nesutinkantis, kad

informacija apie j! bltq naudojama mokslo ir mokymo tikslais, tai parei5kia ra5tu. Jo rasytinis

pareiskimas turi blti saugomas paciento medicinos dokumentuose.

5. Naudojant infoimacija mokslo ir mokymo tikslais, neturi btiti paZeidZiamas paciento asmens

privatumas. paliento medicinos dokumentuose esandios informacijos panaudojimo tvark4, uZtikrinant

ur-.n, privatumo apsaug4 mokslo tikslais, nustato Biomedicininiq tyrimq etikos istatymas, o mokymo

tikslais - sveikatos prieziiiros istaiga, kurioje 5i informacija saugoma.

Paciento pareigos
1. pacientas priialo pasirasytinai susipaZinti su jam pateiktomis sveikatos prieZilros istaigos vidaus

tvarkos taisyklemis, kitais ,r"ikuto, prieZiUros lstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyi juose

nurodytas pareigas.



2. Pacientas privalo riipintis savo sveikata, s4Ziningai naudotis savo teisemis, jomis

nepiktnaudZiauti, bendradarbiauti su sveikatos prieZiiiros istaigos specialistais ir darbuotojais.

3. Pacientas, uZsiregistravgs planinei asmens sveikatos prieZiiiros paslaugai gauti, tadiau negalintis

atvykti nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti asmens sveikatos prieZiiiros istaig4 ne veliau kaip

prie5 dvide5imt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradZios.

4. Pacientai, noredami gauti sveikatos prieZitiros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybq

patvirtinandius dokumentus, i5skynrs biitinosios sveikatos prieZi[ros atvejus.

5. Pacientas kiek istengdamas turi suteikti sveikatos prieZiiiros specialistams informacijos apie savo

sveikat4, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetini

paveldimum4 ir kitus pacientui Zinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos prieZiEros

paslaugas.

6. Pacientas, gavgs informacij4 apie jam skiriamas sveikatos prieZiiiros paslaugas, Sio istatymo
nustatytais atvejais savo sutikim4 ar atsisakym4 del Siq sveikatos prieZitiros paslaugq suteikimo turi

patvirtinti ra5tu.
7. Pacientas privalo vykdyti sveikatos prieZiiiros specialistq paskyrimus ir rekomendacijas arba Sio

istatymo nustatyta tvarka atsisakyti paskirtq sveikatos prieZilros paslaugq. Pacientas privalo informuoti

iveiftatos prieZiuros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimq ar nustatyto reZimo, del kuriq jis dave

sutikim4.
8. pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais sveikatos prieZi[ros istaigos darbuotojais ir

kitais pacientais.

i. pacientui, kuris paleid1iasavo pareigas, tuo sukeldamas gresmg savo ir kitq pacientq sveikatai ir
gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybi5kas sveikatos prieZiEros paslaugas, sveikatos prieZiuros

iirfurgq teikimas gali bUti nutrauktas, i5skyrus atvejus, jei tai grestq pavojus paciento gyvybei.

Teis6 i ialos atlyginimq
Pacientas turi teisg i Zalos, padarytos paZeidus jo

atlyginim4. Zalos atlyginimo s4lygos ir tvarka nustatyta

Draudimo istatyme ir kituose teises aktuose.

teises teikiant sveikatos prieZilros paslaugas'

Sio istatymo V skyriuje, Civiliniame kodekse,

Dausiau informaciiios apie Pacientu teises

http ://sam. lrv. lUlUveiklo s- sritys/pacientu-teises


