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LIETUVOS RESPUBLIKOS
PACIENTU TEISIU IR ZALOS SVEIKATAI ATLYGINIMO

ISTATYMAS

1996 m. sPalio 3 d. Nr.I-1562
Vilnius

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

I straipsnis. [statYmo Paskirtis
1. Sis i^staty*u, nurtuto paciento teises ir pareigas, paciento atstovavimo ypatumus, paciento

skundq nagrinejimo ir Zalos, padarytos jo sveikatai, atlyginimo pagrindus.

;. Si"ame"lstatyme vadLvau.lamaJi nuostata, kad paciento ir sveikatos prieZifiros specialistq,

sveikatos prieZifiros istaigq santykiai yra grindZiami Siais principais:

1) savitarpio pagarbos, supratimo ir pagalbos;

2) paciento t"i-riq uZtikrinimo pagal valstybes nustatyta tvarka pripaZistamas sveikatos

prieZiiiros sqlygas;
3) draudimo varlyti paciento teises del jq lyties, amZiaus, rases, pilietybes, tautybes, kalbos,

kilmes, socialines pudetirt, tikejimo, isitikinimq, paZi[ry, seksualines orientacijos, genetiniq

savybiq, neigalumo ar kitokiais pagrindais, i5skynrs lstatymq nustatytus atvejus, nepaZeidZiant

bendnfq Zmogaus teisiq principq'

2 straipsnis. Pagrindin6s Sio istatymo s4vokos

1. Anonimin€ sieikatos prieiiura - Sio tstatymo ir kitq teises aktq nustatyta tvarka sveikatos

prieZi[ros paslaugq teikimas pacientui, kai asmens duomenys, leidZiantys nustatyti jo asmens

tapatybg, nenurodomi medicinos dokumentuose'

2. Alygintina paciento sveikatai padaryta (turtin6 ir neturtind) iala - pakenkimas

paciento sveifatai, jo suZalojimas ar mirtis, atsiiadg del sveikatos prieZilros paslaugas teikusio

asmens neteisetos kaltos veikos'
3. Chirurgin6 operacija - medicinine procediira, kai gydytojas, siekdamas diagnozuoti,

gydyti ar koregu-oti ligos ar tiaumos paZeistq orgunq ir jq sistemq funkcij4, medicinos prietaisais

ilifiiu pacientJaudinius ir (ar) organus, paZeisdamas audiniq ir (ar) organq vientisum4'

4. Diugr,ortikos ir gydymo metodika - universitetq, mokslo tiriamqiq istaigq, gydytojq

profesiniq diaugijq p*"ng*tur, medicinos mokslo ir praktikos irodymais pagristas dokumentas,

kuriuo nustatomi benirie.li-sreikatos sutrikimq ir ligq diagnozavimo ir gydymo principai'

5. Diagnostikos ir gydymo protokolas - iveikatos prieZiiiros istaigos vadovo patvirtintas

dokumentas, ku.iuo nuosekliai nustatoma diagnostikos ir gydymo eiga.

6. Diagnostikos ir gydymo tvarkos apra5as - sveikatos apsaugos ministro isakymu

patvirtintas dokumentas, kuriuo nustatoma diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo i5 Privalomojo

sveikatos draudimo fondo biudZeto, tvarka.

7. Invazin6 ir (ar) intervencin6 proced[ra - medicinine proced[ra, kai sveikatos prieZi[ros

specialistas, siekdamas diagnozuoti, gydyti ar koreguoli.organq ir jq sistemq funkcij4' medicinos

prietaisais veikia paciento iudinius ii tutl organus, paZeisdamas audiniq ir (ar) organq vientisum4

arba jo nepaZeisdamas.



8. Kokybi$kos sveikatos prieiiuros paslaugos - prieinamos, saugios, veiksmingos sveikatos

stiprinimo, ligq prevencijos, diagnostikos, ligoniq gydymo ir slaugos paslaugos, kurias tinkamam

pacientui, tinlamu laiku, tinkamoje vietoje suteikia tinkamas sveikatos prieZiiiros specialistas ar

iveikatos prieZiiiros specialistq komanda pagal Siuolaikinio medicinos ir slaugos mokslo lygi ir ger4

patirt!, atiiZvelgdami ! paslaugos teikejo galimybes ir paciento poreikius bei lukesdius, juos

tenkindami ar vir5ydami.
9. Konsiliumas - ne maZiau kaip trijq gydytojq pasitarimas, kurio tikslas - ivertinti paciento

sveikatos b[klg, diagnozuoti lig4, i5siai5kinti ir nustatyti gydymo galimybes. Konsiliumo sudarymo

tvarkq nustato sveikatos prieZiiiros istaigos vadovas.

10. Pacientas - asmuo, kuris naudojasi sveikatos prieZitiros istaigq teikiamomis paslaugomis,

nepaisant to, arjis sveikas, ar ligonis.
11. Paciento atstovas - atstovas pagal istatym4 arba atstovas pagal pavedim4.

12. Paciento pralymas - asmens raSytinis kreipimasis i sveikatos prieZiiiros istaig4, kuriame

pra5oma paai5kinti, suteikti informacij4 ar gauti pageidaujamus dokumentus.

13. Paciento skundas - asmens ra5ytinis kreipimasis i sveikatos prieZi0ros istaig4 ar

kompetenting4 valstybes institucij4, kuriame nurodomos teikiant sveikatos prieZiiiros paslaugas

paZeistos jo teises ar teiseti interesai.

II SKYRIUS
PACIENTO TEISES IR PAREIGOS

3 straipsnis. Teis6 i kokybiSkas sveikatos prieiiuros paslaugas

1. Pacientas turi teisg ikokybiskas sveikatos prieZiiiros paslaugas.

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

sveikatos apsaugos ministras.
3. Pacientas turi teisg

prieZi0ros specialistq elgesi.

priemones, kad jis nekentetq
numirti pagarboje.

i savo garbes ir orumo neZeminandias s4lygas ir pagarbq sveikatos

iracientui turi b[ti suteikiamos mokslu pagristos nuskausminamosios

del savo sveikatos sutrikimq. Pacientas turi teisq b[ti priZifirimas ir

4 straipsnis. Teis6 pasirinkti sveikatos prieiiuros istaig4 ir sveikatos prieZiuros

sPecialist4
1. pacientas teiies aktq nustatyta tvarka turi teisg pasirinkti sveikatos prieZitros istaig4.

Z. pacientas turi teisg puri.inkti sveikatos prieZi[ros specialist4. Sveikatos prieZiiiros

specialisto pasirinkimo tvark4 nustato sveikatos prieZiflros istaigos vadovas'

3. fgyvendinant teisg pasirinkti sveikatos prieZilros istaig4, paciento teise gauti nemokam4

sveikatos prieZitir4 teises aktq nustatyta tvarka gali bfiti ribojama.

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

lgyvendinant Si4 teisg, pacilnto teise gauti nemokam4 sveikatos prieZiiir4 Sveikatos apsaugos

riinisterijos ar jos igaliotq institucijq nustatyta tvarka gali biiti ribojama'

5. pacientams uZsilnyje teiliamq sveikatos prieZiUros paslaugq kompensavimo s4lygas ir

tvarkq nustato Sveikatos apsaugos ministerija ar jos igaliota institucija'

5 straipsnis. Teis6 i informacij4
1. pacientas turi ieisg gauti-lnformacijq apie sveikatos prieZiflros istaigose teikiamas

paslaugas, jq kainas ir galimybes jomis pasinaudoti. Sios informacijos teikimo tvark4 nustato

sveikatos prieZiiiros istaigos vadovas.

2. pacientas turi tlisg gauti informacij4 apie jam sveikatos prieZitiros paslaugas teikianti

sveikatos prieZilros speciatiit4 (vardq, pavarOg, pareigas) ir informacij4 apie jo profesing

kvalifikacij4.
3. pacientas, pateikgs asmens tapatybg patvirtinandius dokumentus, turi teisg gauti informacij4

apie savo sveikatos biikig, ligos diagnozg,^sveikatos prieZiiiros lstaigoje taikomus ar gydytojui



Zinomus kitus gydymo ar tyrimo budus, galim4 nzikq, komplikacijas, Salutini poveiki, gydymo

prognozg ir kitas uplinkyb"r, kurios gali tureti ltakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti

riUi6-o gydymo, taip pat apie padainius atsiiakius iiUlomo gydymo. Si4 informacij4 pacientui

gydytojas-turi pateikti-atsifvelgdamas !jo amZiq ir sveikatos btiklg, jam suprantama forma,

paai5kindamas specialius medicinos terminus.

4. Sio straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija pacientui gali b[ti nesuteikta tik tais atvejais,

jeigu tai pakenkq paciento sveikatai ar sukeltq pavojq jo gyvybei arba kai pacientas 5io istatymo

,ultutytu^trarfa atiisatco Sios informacijos. Sprendimq neteikti pacientui informacijos, kuri gali

patenlti paciento sveikatai ar sukelti pavojq jo gyvybei, priima gydantis gydytojas, i5skyrus

atvelus, tai lstatymai nustato kitokiQ tokio sprendimo priemimo tvark4. Apie sprendimo neteikti

informacijos-pri6mim4 ir jo motyvus paZymima medicinos dokumentuose. Tais atvejais, kai

prane5imas bitq prieliida Lalai pacientui atsirasti, visa Siame straipsnyje numatyta informacija

pateikiama pacilnto atstovui ir tai prilyginama informacijos pateikimui pacientui. Informacija

pacientui paieikiama, kai ilnyksta Zalos atsiradimo pavojus. Paciento psichikos ligonio teises gauti

informacij 4 ypatumus nustato Psichikos sveikatos prieZifiros istatymas.
5. 1gifi paciento tolesnis buvimas sveikatos prieZi[ros istaigoje nera mediciniskai pagristas,

prie5 i5ra5ait i3 sveikatos prieZitiros istaigos i namus ar siundiant i kit4 sveikatos prieZitiros istaig4,

pacientui arba Sio ir kitq litatymq nustatytais atvejais jo atstovui turi biiti i5samiai paai5kintas tokio

sprendimo pagrlstumas ir tolesnes sveikatos prieZi[ros tgstinumas. Gavgs toki4 informacij4,

p'acientas arbalio ir kitq lstatymq nustatytais atvejais jo atstovas patvirtina tai para5u. Kai pacientas,

iuris jo hospitalizavimo mitu negali bfiti laikomas gebandiu protingai vertinti savo interesq,

i5ra5omas iS sveikatos prieZiliros litaigos ar siundiamas i kit4 sveikatos prieZi[ros istaig4, Sioje

dalyje nurodyta informacija turi bUti pateikta paciento atstovui, jeigu jis pasira5ytinai nurodyas

pu.-ilnto *rii.ino, dokumentuose arba jeigu paciento atstovas sveikatos prieZiuros istaigai yra

pateikgs atstovavim4 patvirtinant! dokument4, atitinkanti Siame ir kituose istatymuose nustatytus

reikalavimus.
St raip snio dalie s pake itimai :
Nr. Xtt-SqA. 2013- 10-08, Zir., ZOt S, Nr. 110-5430 (2013- t0-19), i. k. I l3l0lUSTA0XII-546

6. Informacija apie paciento, kuris negali b[ti laikomas gebandiu protingai vertinti savo

interesq, sveikatoi uutctg- suteikiama paciento sutuoktiniui (sugyventiniui), paciento tevams

(teviams) ir paciento pilnamediams vaikams jq pra5ymu. Neapribojant kitiems asmenims suteiktq

i.iriq, Sie asmenys, kai yra uZ pacient4 atsakingo gydytojo (gydytojq) sutikimas, taip pat turi teisg

lankyi pacient4.
P ap ildyta s t raip snio dalimi :
Ni. xti-ztae. iots-tz-t s, paskelbta TAR 201 5-12-29, i. k.2015-20892

6 straipsnis. Teis6 neZinoti
l. Informacija apie paciento sveikatos biiklg, ligos diagnozg, sveikatos prieZilros istaigoje

taikomus ar gydytojui Zinomus kitus gydymo * ty.i*o1iidus, galim4izik,, komplikacijas, Salutini

poveik!, gydyil piognorg negali buti-pacientui pateikiama prie5 jo vali4. Atsisakym4 informacijos

pacientas turi ai5kiai i5reik5ti ir patvirtinti para5u'
'*^-;. S;;,i*iprri" 1 dalyje nurodyti informacijos pateikimo pacientui apribojimai netaikomi,

kai del paciento atsisakymo gauti informacijq gali atsirasti Zalingq padariniq pacientui ar kitiems

asmenims.

7 straipsnis. Teis€ susipaiinti su iralais savo medicinos dokumentuose

1. paciento pugriO*i*u jam turi b[ti pateikti jo medicinos dokumentai. Siame straipsnyje

nurodytq medicinos- dokumeniq pateikimas pacieniui gali biiti ribojamas, jeigu juose esanti

informacija pakenktq paciento'sveikatai ar iukeltq pavojq jo gyvybgi' Sprendim4 nei5duoti

pacientui m"ii"ino. doiumentq priima gydantis BVdftojp, Apie sprendimo nei5duoti medicinos

iokumentq priemim4 ir jo motyvus paZymima medicinos dokumentuose.

2. Sveikaro, pri"Ziu.os speciaiistas pagal savo kompetencij4 privalo paai5kinti pacientui [ra5q



jo medicinos dokumentuose prasmg. Jeigu paciento reikalavimas yra pagristas, netikslius,

nei5samius, dviprasmi$kus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga,

sveikatos prieZiuros specialistas per 15 darbo dienq turi i5taisyti, papildyti, uZbaigti, panaikinti ir
(ar) pakeisti. Sveikatos prieZitiros specialisto ir paciento gind4 del iraSq jo medicinos dokumentuose

iStuiiyrno, papildymo, ,Zbuigi*o, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendZia sveikatos prieZiDros

istaigos vadovas.
3. Paciento psichikos ligonio teises susipaZinti su paciento medicinos dokumentais ypatumus

nustato Psichikos sveikatos prieZiiiros istatymas.
4. Su nepilnamedio paciento iki 16 metq medicinos dokumentais turi teisg susipaZinti jo

atstovai.
5. pateikus asmens tapatybg patvirtinandius dokumentus, pacientui pageidaujant, jo le5omis

sveikatos prieZitiros istaiga piirifo padaryti ir iKduoti sveikatos prieZiiiros istaigos patvirtintas

paciento medicinos dokumentq kopijas, taip pat i5duoti diagnozes ir gydymo apraSymus' St

paciento teise gali b[ti ribojama tik Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka.

8 straipsnis. Teisd i privataus gyvenimo nelieEiamum4

1. paciento privatus gyvenimaJyra neliediamas. Informacija apie paciento gyvenimo faktus

gali b[ti renkama iit ., pac-ilnto sutikimu ir tuo atveju, jei tai yra biitina ligai diagnozuoti, gydyti ar

pacientui slaugyti.
2. Sveikatos prieZigros istaigose duomenys apie paciento buvim4 sveikatos prieZi[ros

istaigoje, jo sveikatos biiklg, .iam taityas diagnostikos, gydymo ir slaugos priemones ira5omi i

nustltytos formos ir rU5iq paciento med-icinos dokumentus. Nustatant Siq dokumentq form4, turini ir

naudojimo tvark4, turi btiti uZtikrinama paciento privataus gyvenimo apsauga.

3. Visa informacija apie paciento buvim4 sveikatos prieZilros istaigoje, gydym4, sveikatos

b[klg, diagnozg, p.ogrtr", ir gydym4, taip pat visa kita. asmeninio pobiidZio informacija apie

puci"nta tu-.i uuii tuit6rnu konfidencialia ir po paciento mirties. Teisg gauti informacij4 po paciento

*i.ties iuri lpediniai pagal testamentq ir pagal fstatymQ, sutuoktinis (partneris)' tevai' vaikai'

4. Konfidenciati iiformacija gali buti suieikiama kitiems asmenims tik turint ra5ytini paciento

sutikim4, kuriame yra nurodyta totios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai'

i5skyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasira5ytinai nurodgs, koks konkretus

asmuo turi teisg gauii toki4 informacij4, taip pat tokios informacijos teikimo mast4 ir terminus'

pacientas turi teisg nurodyi asmenis,'kuriims konfidenciali informacija negali biiti teikiama'

Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacient4, atliekantiems paciento sveikatos

ekspertizg, be paJiento sutikimo konfidenciali informacija gali blti suteikiama tais atvejais ir tiek,

kiek tai biitina paciento interesams apsaugoti. Kai pacientui luikomur negalindiu protingai vertinti

savo interesq ir nera jo sutikimo, tonnoJnciali informacija gali biiti suteikiama paciento atstovui,

sutuoktiniui (partneriui), t€vams (lteviams) ar pilnamediams vaikams tiek, kiek tai bltina paciento

interesams apsaugoti.

9 straipsnis. Teises i privataus gyvenimo nelieEiamum4 ypatumaj

1. Be paciento sutikimo teises aktq nustatyta tlarka konfidenciali informacija gali bfiti

suteikiama valstybes institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos lstatymai suteikia teisg gauti

konfidenciali4 informacija apie pacientq, taip pat sio istarymo 23 straipsnio 8 dalyje nurodytiems

asmenims. Konfidenciuriirro.-a"ija siems asmenims gali bflti suteikiama tik rasytiniu jq prasymu,

kuriame nurodomas konfidencialios informacijos ptusy*o pagrindas' jos naudojimo tikslai ir

reikalingos informacijos mastas. visais atvejais konfidencialioi informacijos suteikimas turi atitikti

protingrimo, s4Ziningirmo ir paciento teisiq apsaugos ir interesq prioriteto principus'

z. IJL neteisJt'4 konfiiencialios informacijos apie pacient4 rinkim4 ir naudojim4 atsakoma

teises aktq nustatyta tvarka.
3. UZtikrinant paciento teisg ! privataus gyvenimo neliediamum4, turi b[ti vadovaujamasi

nuostata, kad paciento interesai ir gerove yru J*b"rni uZ visuo*tnti interesus' Sios nuostatos

taikymas gati 
-Uuti 

ribojamas lstatymq nuitatytais atvejais, kai tai bfltina visuomenes saugumo'



nusikalstamumo prevencijos, visuomenes sveikatos arba kitq Zmoniq teisiq ir laisviq apsaugai.

4. Apie suialotus pacientus, kuriems i.ala galbjo bfiti padaryta nusikalstama veika, sveikatos

prieZi[ros lstaigos privalo nedelsdamos prane5ti teisesaugos institucijoms.

L0 straipsnis. Paciento teis6 i anoniming sveikatos prieiiur4
1. Teisg ! sveikatos prieZilros paslaugas, neatskleidZiant asmens tapatybes, turi ne jaunesni

kaip 16 metq pacientai, sergantys Vyriausybes ar jos igaliotos institucijos nustatyto sQra5o ligomis.

UZ sveikato" pri"ZiUror paslaugas, neatskleidZiant asmens tapatybes, pacientas moka pats, i5skyrus

teises aktq nustatytas i5imtis.
2. Sveikatos prieZiiiros paslaugq teikimo, kai neatskleidZiama asmens tapatybe, tvark4

reglamentuoja Vyriausybe ar jos igaliota institucija.

11 straipsnis. Paciento dalyvavimas biomedicininiuose tyrimuose ir mokymo procese

1. Be paciento ra$ytinio sutikimo negalima jo ltraukti i biomedicininius tyrimus. Paciento

itraukimo i Siuos tyrimus tvark4 nustato Biomedicininiq tyrimq etikos istatymas.
2.ltiaukianipacient4 ! bi,omedicininius tyrimus ir mokymo proces4, turi blti vadovaujamasi

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

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

privalo pasira5ytinai susipaZinti su jam pateiktomis sveikatos prieZi[ros istaigos vidaus tvarkos

iaisyklemis. Siose taisyklese turi b[ti pai-ymdta,kad jis yra itraukiamas i mokymo proces4.

4. Laikoma, kad pacientas, pasiralytinai susipaZings su sveikatos prieZilros istaigos, kuriose

mokomi sveikatos p.i.ZiUror specialistai, vidaus tvarkos taisyklemis, sutinka, kad jis bfltq

ltraukiamas ! mokymo pto.tt4. Pacientas, nesutinkantis dalyvauti mokymo procese arba

nesutinkantis, tcaO informacija apie j! biitq naudojama mokslo ir mokymo tikslais, tai pareiskia

ra5tu. Jo ra5ytinis pareiSkimas turi biiti saugomas paciento medicinos dokumentuose.

5. Naudojant informacij4 mokslo ir mokymo tikslais, neturi b[ti paZeidZiamas paciento

asmens privatumas. Paciento medicinos dokumentuose esandios informacijos panaudojimo tvark4,

uZtikrinant asmens privatumo apsaugq mokslo tikslais, nustato Biomedicininiq tyrimq etikos

lstatymas, o mokymo tikslais - sveikatos prieZifiros istaiga, kurioje 5i informacija saugoma.

L2 straipsnis. Paciento pareigos
l. pacientas privalo pasirasytinai susipaZinti su jam pateiktomis sveikatos prieZiiiros istaigos

vidaus tvarkos taisyklemis, kitais sveikatos prieZi[roi lstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyi

juose nurodytas Pareigas.
Z. pacientas p?uato rupintis savo sveikata, sqZiningai naudotis savo teisemis, jomis

nepiktnaudZiauti, bendradarbiauti su sveikatos prieZilros lstaigos specialistais ir_darbuotojais'

3. pacientas, uZsiregistravQs planinei asmens sveikatos prieZiiiros paslaugai gauti, tadiau

negalintis atvykti nustatytri laiku, privalo apie tai informuoti asmens sveikatos prieZiiiros istaig4 ne

,.iiu, kaip prie5 dvide5imt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradZios'

P apildyta s t raiP snio dalimi :

Ni. xti-zosz. iot s-t t -tz, paskelbta TAR 2015-1 l-24, i. k' 2015'18597

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

patvirtinandius dokumentus, iiskyms bltinosios sveikatos prieZiiiros atvejus.

Straipsnio dalies numeracijos pakeitimas :

Nr. XU-ZOSZ. 2015-t l-17, paskelbta TAR 2015-11-24, i. k' 2015-18597

5. pacientas kiek lstengdamas turi suteikti sveikatos prieZi[ros specialistams informacijos apie

savo sveikat4, persirgta, tig^, atliktas operacijas, vartotus-ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas,

genetin!puu"tii-uro'a ir kltus pacientuiZinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos

prieZiiiros paslaugas.
Straipsnio dalies numeraciios pakeitimas:

N r. XA -ZOSZ. 20 1 5 - I I - I 7, paskelbta TAR 20 I 5 - I l'24, i' k' 20 I 5 - I 8597



6. Pacientas, gavgs informacij4 apie jam skiriamas sveikatos prieZiiiros paslaugas, Sio

istatymo nustatytais utri3ui, savo sutikimq ar atsisakym4 del Siq sveikatos prieZi[ros paslaugq

suteikimo turi patvirtinti ra5tu.
Straipsnio dalie s numeracij os pake itimas :

Nr. XA-ZOSZ. 2015'1 t'17, paskelbta TAR 2015-l I-24, i. k. 201 5-j,8597

7. pacientas privalo vykdyti sveikatos prieZiiiros specialistq paskyrimus ir rekomendacijas

arba Sio lstatymo nustatyta tvarka atsisakyti paskirtq sveikatos prieZiiiros paslaugq. Pacientas

privalo informuoti sveikatos prieZi[ros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimq ar nustatyto

reZimo, del kuriq jis dave sutikim4.
Straipsnio dalie s numeracii os pake itimas :

Nr. XA-ZOSZ. 2015-l l-17, paskelbta TAR 2015-1 1-24, i. k. 2015-18597

8. pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais sveikatos prieZiiiros istaigos

darbuotoj ais ir kitais pacientais.
Straipsnio dalies numeraciios pakeitimas :

ttr. XA-ZOSZ. 201 5't t-17, paskelbta TAR 2015'l l-24' i. k' 201 5-j,8597

9. pacientui, kuris paLeidLia savo pareigas, tuo sukeldamas gresmQ savo ir kitq pacientq

sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybi5kas sveikatos prieZiiiros paslaugas, sveikatos

prieZi[ros puituugq teikimas gali biiti nutrauktas, i5skyrus atvejus, jei tai grestq pavojus paciento

gyvybei.
Straipsnio dalies nume racijos pake itimas :

xr. *n-zosz. 2015-t I-17, paskelbta TAR 2015-l 1'24, i. k.201 5'18597

L3 straipsnis. Teis0 i Zalos atlyginim4
pacientas turi teisg ! Zalos,-padarytos paZeidus jo teises teikiant sveikatos

paslaugas, atlyginim4. Zalos atlyginimo s4lygos ir tvarka nustatyta Sio istatymo V
^Ciuiliniu*" 

kodekse, Draudimo istatyme ir kituose teises aktuose.

III SKYRIUS
INFORMUOTO PACIENTO SUTIKIMAS

14 straipsnis. Draudimas teikti sveikatos prieZiuros paslaugas be paciento sutikimo

1. pacientui nuo 16 metq sveikatos prieZitiros paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu, i5skynts

b[tinosios medicinos pagalbos paslaugq teikimo atvejus, kai pacientas negali savo valios isreiksti

pats.

Z. Nepilnamediam pacientui iki 16 metq sveikatos prieZifira teikiama tik su jo atstovq

sutikimu, isskyrus butinoiios medicinos pagalbos paslaugq teikimo atvejus. Sveikatos prieZifiros

specialisiai visais atvejais turi parinkti totius diagnostikos ir gydymo metodus, kurie labiausiai

atitiktq nepilnamedio iiteresus, atsiZvelgdami pirmiausia i nepilnamedio, taip pat ijo atstovq vali4'

Jeigu yra nesutarimq tarp paciento iki 16 metq ir jo atstovq, diagnostikos ir gydymo metodus

p*rntu gydytojq konsiliumas, atsiZvelgdamas i nepilnamedio interesus.
' 3.ili.pifnu-.tis pacientas iki 16 

-*"tq, 
kuris, gydytojo pagrlsta nuomone, i5reik5ta medicinos

dokumentuose, gali pats teisingai vertinti savo sveiiatos bulilg, turi teisg savarankiskai kreiptis ir

sprgsti del jam rJikiamq sveikaios prieZi[ros paslaugq teikimo, i5skyrus lstatymq nustatytus atvejus'

4. [statymai gali numatyti atvejus, kai iutikimqdel sveikatos prieZilros paslaugq teikimo turi

teisg duoti tik pilnametis pacientas.

15 straipsnis. Sutikimo dll sveikatos prieZiUros paslaugq teikimo reikalavimai

l. Sutikim4 del sveikatos prieZiiiros purlurgq teikimo duoda (i5rei5kia) pats pacientas arba sio

ir kitq istatymq nustatyta tvarka jo atstovas'

2. paciento sutikimas del sveikatos prieZiiiros paslaugq teikimo turi buti pagristas informacija

prieZi[ros
skyriuje,



ir tinkamas.
3. Sutikimas laikomas pagrlstas informacija ir tinkamas, jeigu jis atitinka visas Sias s4lygas:

1) yra duotas asmens, galindio tinkamai i5reik5ti savo vali4;

2) yraduotas, gavus pakankam4 ir aiSki4 informacij4;
3) yra duotas paciento (o atstovo) laisva valia;
4) atitinka teises aktq nustatytus formos reikalavimus.

4. Sutikimo del sveikatos prieZilros paslaugq teikimo formos reikalavimus tvirtina sveikatos

apsaugos ministras.^ 
5. Jeigu pacientas pasira5o sveikatos apsaugos ministro patvirtintus reikalavimus atitinkandios

formos sutikimq, rei5kia, kad pacientas gavo tinkamq informacijq

16 straipsnis. Sutikimo d6l sveikatos prieiiuros i5rei5kimas
1. Laikoma, kad savanori5kai i sveikatos prieZiiiros istaig4 del stacionarines ar ambulatorin€s

sveikatos prieZigros atvykgs arba i namus sveikatos prieZiiiros specialist4 iSkvietgs pacientas yra

informuotas ir sutinka, kad tos lstaigos sveikatos prieZiiiros specialistas ji apZiiiretq, ivertintq jo

sveikatos biiklg, paskirtq ir atliktq bUtinas tynmtl ir gydymo procedflras, jei sveikatos prieZiiiros

lstaiga yra uZtii<rinusi, kad visa bltina informacija pacientui biitq suteikta (prieinama) jo buvimo ar

iantlm'osi 5ioje lstaigoje metu, o Sios istaigos darbuotojai atsakytq i visus paciento klausimus,

susijusius ,, iiu-inf6rmacija. Si nuostata netaikoma Sio lstatymo 17 straipsnio I ir 2 dalyse

nustatytais atvejais.
2. B[tina Sio straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija laikoma informacija apie toje sveikatos

prieZilros istaigoje teiki'amq mokamq, i5 daiies mokamq paslaugq kainas, nemokamas paslaugas ir

galimybes lomis-pasinaudoii, siuntimo ! kitas sveikatos prieZiiiros istaigas tvark4, apie istaigos

vidaus tvarkos taisykles, sveikatos prieZiiiros paslaugas teikiandiq specialistq profesinq

kvalifikacij4, galimytg rinktis sveikatos prieZiiiros specialistq, taip pat paciento pareig4

bendradarbiauti su *.itutor prieZiiiros paslaugas paskyrusiu (ar teikiandiu) sveikatos prieZiiiros

specialistu, vykdyti jo paskyrimus ir nurodymus, prane$ti apie bet kokius nukrypimus nuo

paskyrimq. fonos informacijos teikimo tvark4 nustato sveikatos prieZiiiros istaiga.

17 straipsnis. Paciento sutikimo ra5ytin6 forma
L Jeigu yra galimybe konkredioje ru.ikuto. prieZilros lstaigoje rinktis taikomus diagnostikos

ir gydymo lr"toAur, pacientas turi bUti apie tai informuojamas ir jo pasirinkimas patvirtinamas

paciento para5u.

2. pries atliekant pacientui chirurging operacij4, invazinq ir (ar) intervencinq procediir4, turi

biiti gautas informacija pagrlstas pacieito 
-soiikimir, 

kad jam biitq atliekama konkreti chirurgine

op"ri.i.;u, invazine ir i*l intervencine proced[ra. To\s sutikimas turi buti i5reik5tas raStu,

pasiraSant sveikatos apsaugos ministro patvirtintus reikalavimus atitinkandi4 form4.

3. Gaunant iniormlcija pagrlst4 sutikim4 del chirurgines operacijgl, .-invazines 
ir (ar)

intervencines procedlros, iniormaiija laikoma tinkama, kai pacientui buvo i5ai5kinta chirurgines

operacijos ar lnvazines ir (ar) intervencines procediiros esme, jq alternatyvos, pobfidis, tikslai,

Zinomos ir galimos komplikacijos (nepageidaujami padariniai), kitos aplinkybes, kurios gali tureti

ltakos paciento apsisprindimui sutiicti arba atsisakyti numatomos chirurgines operacijos at

invazin6s ir (ar) lntervencines procediiros, taip pat galimi padariniai atsisakius numatomos

chirurgines operacijos ar invazines ir (ar) intervencines procediiros'

4. pries atlikdamas pacientui chirurging operacij6 invazinq ir (ar) intervencinq procedlr4, Sio

straipsnio 3 dalyje nurodyt4 informacij4 fydytoJas pacientui turi pateikti atsiZvelgdamas ijo amZiq

ir sveikatos b1ki;, iam suprantama forma, paai5kindamas specialius medicinos terminus.

L8 straipsnis. Nenumatyti ypatingi atvejai
1. Kai sveikaros prieZi[ra turi tUtileikiama pacientui nuo 16 metq, kuris negali bfiti laikomas

gebandiu protingai vertinti savo interesq, ir sio istatymg 22 straipsnio 3 dalyje nurodytq asmenq

nera arba jie atsisake blti atstovais, aria nera galimybiq su jais susisiekti taip greitai, kaip tai



btitina, ar gauti jq informacija pagrlstQ sutikim4 laiku, sprendim4 del pacientui teiktinos sveikatos

prieZi[ros ir jos-masto, alternatyvos pasirinkimo priima sveikatos prieZitirq teikiantis gydytojas, o

prireikus - iydytoj.l konsiliumas, i5imtinai vadovaudamasis paciento interesais. Sprendim4 del

konsiliumo sudarymo gydytojas turi pagrlsti paciento medicinos dokumentuose.

Z. Ku sveikatos prieZitra turi b[ti teikiama nepilnamediam pacientui iki 16 metq ir nera Sio

lstatymo 22 straipsnio 1 Outy3. nurodytq asmenq arba nera galimybiq su jais susisiekti taip greitai,

laip tai b[tina, ar gauti jq sutikim4 laiku, sprendim4 del pacientui teiktinos sveikatos prieZiiiros

111uito, alternatyvos pasirinkimo priima sveikatos prieZi[r4 teikiantis gydytojas, o prireikus -
gydytojq konsiiiumai, isimtinai vidovaudamasis paciento interesais. Sprendim4 del konsiliumo

sudarymo gydytojas turi pagristi paciento medicinos dokumentuose.

3. DEi nepilnameeio paciento iki 16 metq, kurio tevai vengia atlikti atstovo pagal istatym4

funkcijas ir kuriam ,".u nuJtutya laikinoji globa ar riipyba, kai nepilnamedio paciento tevai (iteviai)

tarpusavyje nesutaria del sveikatos prieZiiiros masto, sprendimus del teiktinos sveikatos prieZiiiros

masto, aliernatyvos pasirinkimo priima gydantis gydytojas, o prireikus - gydytojq konsiliumas,

i5imtinai vadovaudamasis paciento interesais. lstatymai gali nustatyti, kada Sioje dalyje nurodytais

atvejais bgtinas teismo leidimas. Del tokio leidimo ! teism4 kreipiasi sveikatos prieZiiiros istaiga

arba nepilnamedio paciento atstovas pagal istatym4.

IV SKYRIUS
ATSTOVAYIMAS

L9 straipsnis. Bendrosios atstovavimo nuostatos
1. Pacientas teises lgyja, pareigas prisiima ir jas lgyvendina pats arba per savo atstovus'

2. [statymq nustati;is aivejais pacientas teises igyja, pareigas prisiima ir jas igyvendina tik

per atstovus ar teismo leidimu.
3. Atstovai, veikdami paciento vardu, privalo pateikti atstovavim4 patvirtinanti dokument4 ir

savo asmens dokumentus.
4. paciento nuo 16 metq atstovais gali b[ti: atstovai pagal lstatym4 ir atstovai pagal pavedim4'

Atstovai pagal lstatym4 yra tie, kurie kaip atstovai nurodyti Siame ar kituose istatymuose'

20 straipsnis. Atstovavimas neveiksniam ir ribotai veiksniam pacientui

1. Pacientui, teismo pripaZintam neveiksniu, atstovauja paskirti globejai'

2. pacientas, teismo pripaZintas ribotai veiksniu, teises lgyja ir pareigas prisiima, taip pat jas

igyvendina pats tiek, kiek tq teisiq jam nera apribojgs teismas'

21 straipsnis. Paciento atstovai pagal pavedim4
pacientas nuo 16 metq gali pasirintii aistov4 pagal pavedim4. Sis atstovavimas iforminamas

notarine tvarka arba pacienlas apie savo pasirinkt4 atstov4 pasira5ytinai gali nurodyti savo

medicinos dokumentuose.

22 straipsnis. Paciento atstovai pagal [statym4
l. Nepilnamediampacientui iki f6 metq atstovauja jo atstovai pagal istatymq: vienas i5 tevq

(iteviq), globejas, ruPintojas.
2. Nepilnameiiam pacientui iki 16 metq, kuriam nustatyta institucine globa (r[pyba)'

atstovauja Siq istaigq paskirti asmenys' pateikg atstovavimq patvirtinanti dokument4'

3. Paciento n"o fO metq suiuoktirir, sugyventinis (partneris), o k{ jq nera, - vienas i5

paciento tevq (!teviq) arba vienas i5 pilnamediq vaikq yra paciento, kuris 
^negali 

biiti laikomas

lebandiu proiingai vertinti savo interesq, atstovu pagal lstatym*' Nurodyti asmenys nelaikomi

fiaciento nuo tO metq atstovais pagal litatymq, jeigu jie 
-atsisako 

b[ti atstovais, pacientas yra

paskyrgs atstov4 pagal pavedim4 arba pacientui nustatyta globa (riipyba).

V SKYRIUS



crNdr; srRENDIMAS rR ZLr,os ATLYGTNIMAS

23 straipsnis. Teis6 skqstis
t. Sis straipsnis nustaio pacientq skundq, nesusijusiq su Zalos atlyginimu, pateikimo ir

nagrinejimo tvark4.- 
2. Pacientas, manydamas, kad yra paZeistos jo teises, sveikatos prieZiuros istaigai, kurioje, jo

manymu, buvo paZeistos jo teises, turi teisg pateikti skund4, laikydamasis Siame istatyme nustatyto

pacientq skundq nagrinejimo tvarkos turinio ir formos reikalavimq.

3. Skund4 pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinejami tie skundai, kurie yra paciento

pasira5yti, nurodytur jo vardas ir pavarde, faktine gyvenamoji vieta ir duomenys ry5iui palaikyi,

iSAertyiu skundo esm€. Jeigu skund4 pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir
pur*d., gyvenamoji vieta, atstovavim4 liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis

ireipiasi. 
-Nelskaitomi, 

Sioje dalyje nurodytq reikalavimq neatitinkantys skundai gtqLinami

pacientui ir nurodoma gr4Zinimo prieZastis.

4. Pacientas st<unde privalo pateikti asmens tapatybg patvirtinanti dokument4. Kai toks

skundas siundiamas pa$tu ar per pasiuntin!, prie jo turi btiti prideta notaro ar pacientui

atstovaujandio advokaio patvirtinta parei5kejo asmens tapatytg patvirtinandio dokumento kopija.
paciento atstovas, kreipdamasis del iokios informacijos, pateikia tapatybg ir atstovavim4 liudijanti

dokument4.
5. pacientas turi teisg pareik5ti skund4 ne veliau kaip per vienus metus, kai suZino, kad jo

teises paZeistos, bet ne veliau kaip per trejus metus nuo teisiq paZeidimo dienos'

6. 1 pacientq skundus nagrine.jandias valstybes institucijas pacientai turi teis9 kreiptis tik

nepatenkinii skundq nagrinejimri rr"ikutot prieZiuros istaigoje, kurioje, jq manymu, jq teises buvo

paZeistos.

7. Sveikaros prieZi[ros lstaiga, gavusi paciento skund4, privalo ji i5nagrineti ir ra5tu prane5ti

pacientui nagrinejimo rezultatus ne veliau kaip per 20 darbo dienq.

8. Kai paciento skundas yra susijqs su lnformacijos apie pacient4, hl Ytu 
konfidenciali'

nagrinejimu, iokios informacijos patei'kimas sveikatos prieZilros istaigos civilinq atsakomybq

upi.uudrriui draudimo lstaigai, asmenims, kurie tiesiogiai nagrineja skund4, yra teisetas ir

pagristas. Asmenys, susipiZing su konfidencialia informacija, privalo uZtikrinti jos

konfidencialum4.
9. pacientq skundus nagrinejandiq valstybes institucijq sprendimus pacientai turi teisg

apskqsti istatymq nustatyta tvarka'

24 straipsnis. Pacientui padarytos Zalos atlyginimas
1. Turtine ir neturtine Zita, piaaryta paLeidnant nustatytas pacientq teises, atlyginama sio

istatymo ir Civilinio kodekso nustatyta tvarka.

2. pacientas ar kiti asmenys, turintys teisg i Sio straipsnio 1 dalyje nurodytos Zalos atlyginim4

ir norintys gauti jos atlyginim4, su parei5kimu privalo kreiptis i Pacientq sveikatai padarytos Zalos

nurtuty,no 
-tomisi34, ,"ii.iuneiq pril Sveikatos apsaugos ministerijos. Parei5kimai Siai komisijai

paduoiami ra5tu. parei5kime turi bflti nurodyta: komisijos pavadinimas, parei5kejo vardas, pavarde,

asmens kodas, gyvenamoji vieta, taip put ut.ioro, jeigu jis yra, vardas, pavarde ir adresas, sveikatos

prieZiiiros lstigos, tuiios veika ikundZiamu, purudini*ut, buveine, aplinkybes' kuriomis

parei5kejas grinl7ia savo reikalavim4 (faktinis parei5kimo pagrindas), irodymai, patvirtinantys

pareilkejo isdestytas aplinkybes, pareiite.io reikaiavimas (paZeista teise ir prasomas Zalos dydis),

pridedamq dokumentq'r4.uiur, pareiskimo sura5ymo vieta ir data. Parei5kim4 pasiraSo parei5kejas

u. .1o utrtlvas. Prie utriouo paduodamo parei5kimo turi biiti pridedamas igaliojimas ar kitoks

do(umentas, patvirtinantis atstlvo lgaliojimus. Prasymas turi atitikti formos ir turinio reikalavimus'

3. pacientq sveikatai paAaryoi Zalts nustatymo komisija yra privaloma ikiteismine institucija

gindams del pacientq teisiq paZeidimo fakto ir tuo padaryto, ZAb, dydZio nustatymo nagrineti' Sios

komisijos sudarymo, u"iklor, jos kompetencijai priskiriamq klausimq sprendimo tYqt+

reglamentuoja pacientq sveikatai padarytos Zalos nustitymo komisijos nuostatai, kuriuos tvirtina



Vyriausybe ar jos igaliota institucija. Pacientq sveikatai padarytos Zalos nustatymo komisijos darbo

reglament4 tvirtina sveikatos apsaugos ministras.

4. Picientq sveikatai padarytos Zalos nustatymo komisija sudaroma ketveriems metams i5 7

asmenq, turindiq medicinin!, teisin! arba kit4 universitetini auk5t4ji i5silavinim4, sveikatos apsaugos

ministro isakymu. Parenkant atstovus ! 5i4 komisij4, atsiZvelgiama i tai, kad joje vienodai biitq

atstovaujama pacientq ir asmens sveikatos prieZiiiros istaigq interesams. Ne maZiau kaip 2 Sios

komisijos nariai turi biiti pacientq teises ginandiq nevyriausybiniq organizacijt4 deleguoti atstovai.

Sveikatos apsaugos ministerija uZtikrina technines s4lygas Siai komisijai veikti.

5. Pacientq sveikatai padarytos Zalos nustatymo komisija, svarstydama pra5ymq, turi teisq

gauti vis4 reikiamE informacijE ir dokumentus, reikalingus sprendimui priimti, ir kreiptis i sveikatos

prieZiflros specialistus del i5vadq, kurioms reikalingos specialios Zinios, gavimo dienos.

6. pariiSkimai Pacientq sveikatai padarytos Zalos nustatymo komisijoje turi b[ti i5nagrineti ir
sprendimas priimtas ne veliau kaip per 2 menesius nuo parei5kimo gavimo dienos. Kai del

objektyviq prieZasdiq per 5! termin4 parei5kimas negali biiti iSnagrinetas ir sprendimas priimtas,

,u"ikuior apsurgos ministras Pacientq sveikatai padarytos Zalos nustatymo komisijos argumentuotu

teikimu gali 5!termin4 pratgsti, bet ne ilgiau kaip dar 2 menesiams.

7. pacientq sveikatai padaryos Zalos nustatymo komisijos sprendimai sveikatos prieZiiiros

istaigoms ir paciintui ar kitiims aimenims, turintiems teisg i Sio straipsnio 1 dalyje nurodytos Zalos

atlyginim4, yra privalomi.
8. pacientas ar kiti asmenys, turintys teisg ! Sio straipsnio I dalyje nurodytos Zalos atlyginim4,

ir (ar) sveikatos prieZiiiros lstaiga, nesutikdami su Pacientq sveikatai padarytos Zalos nustatymo

tomiiijos sprendinu, per 3d dienq nuo sprendimo priemimo dienos, o sprendimo priemimo metu

nedalyvavg ur-"ryr, - per 30 dienq noo tot dienos, kai jie suZinojo apie sprendimq, turi teisq

Civilinio iro."ro kodekio nustatyta tvarka kreiptis i teism4 del gindo tarp sveikatos prieZiEros

istaigos ir parei5kim4 pateikusio asmens nagrinejimo i5 esmes'

25 straipsnis. Sveikatos prieiiuros istaigq civilin6s atsakomybds draudimas ir jo

kontrol0
t. Kiekviena sveikatos prieZiiiros istaiga, prie5 pradedama teikti sveikatos prieZitiros

paslaugas, draudZia savo civiling atsakomybg privalomuoju ir (ar) savanori3kuoju civilin0s

atsatomyUes draudimu turtinei ir neturtinei Zalai atlyginti'
2. Sveikatos prieZilros lstaiga privalo pateikti galiojandio civilines atsakomybes draudimo

poliso kopij4:
1) licencijas sveikatos prieZitiros lstaigoms i5duodandiai institucijai, kai i5duodama licencija

teikti sveikatos prieZi[ros paslaugas;

2) teritorinei ligoniq kasai,-tai sudaroma sutartis del sveikatos prieZiuros paslaugq teikimo ir

apmokejimo;^ 
3i institucijai, vykdandiai visq sveikatos prieZiiiros istaigq civilines atsakomybes draudimo

stebesen4, sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka'

3. Minimali4 draudilmo sum4 vienam draudZiamajam lvykiui ir minimaliq draudimo sum4

visiems draudZiamiesiems lvykiams per vienus draudimo sutarties galiojimo metus nustato

Vyriausybe ar jos igaliota institucija.

26 straipsnis. Reikalavimas atlyginti pacientui ar tiriamajam padaryt4i'alq
Pakeistas straipsnio pavadinimas :

Nr. XII-982. Zbtl-U'ZA, paskelbtaTAR 2014'07-01, i' k' 2014-094U

1. DraudZiamuoju ivYkiu laikoma:

l) del sveikatos prirZiUro, lstaigos ar jos darbuotojq kaltes teikiant sveikatos prieZiiiros

paslaugas pacientui padaryta turtine ir neturtine Zala;

2) del sveikatos pri.ZiUro, lstaigos, kuri yra biomedicininio tyrimo uZsakove' ar jos

darbuotojq, kurie yra biomedicininio tirimo uZsakovai ir (ar) tyrejai, kaltes atliekant klinikini

vaistinio preparato iyrim4, klinikin! medicinos prietaiso tynmq ar bet kuri kitq biomedicinini tyrim4'



kuriame dalyvaujandiam asmeniui tyrimo tikslais taikomi intervenciniai tyrimo metodai kelia tik
nedidel! nepageidaujam4 laikin4 poveiki tiriamojo sveikatai, tiriamajam padarya turtine ir neturtine

Zala, jeigu sveikatos prieZiiiros istaigos civilines atsakomybes uZ pacientams padaryt1 ialq
draudimo sutartyje yra numatytas Zalos, galindios atsirasti tokiq tyrimq metu, atlyginimas.
Straip snio dalie s p ake i t imai :
Nr. XII-982. 2014-06-26, paskelbta TAR 2014-07-01, i. k. 2014-09404

2. Jeigu draudimo atlyginimo nepakanka Zalai visi5kai atlyginti, i5moketo draudimo

atlyginimo ir faktines Zalos skirtum4 atlygina sveikatos prieZilros istaiga, atsakinga uZ padaryt4

Lalq.
3. Ilimtiniais atvejais, siekiant i5vengti visq nuosavybes formq sveikatos prieZiiiros istaigos

bankroto, pacientui padarytos faktines Zalos ir i5moketo draudimo atlyginimo skirtumas gali buti

ilmoketas i5 Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudZeto rezervo ar kitq Saltiniq Vyriausybes

nustatyta tvarka.

Skelbiu ii Lietuvos Respublikos Seimo priimtq istatymq.

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS ALGIRDAS BRAZAUSKAS

Pakeitimai:

l.
Lietuvos Respublikos Seimas, lstatymas
Nr. VrrI-755, 1998-05-21, Lin., tggl,Nr. 52-1425 (1998-06-05), i. k. 098l0IoISTAvIII-755

I-i"touo, R"rpublikos pacientq teisiq ir Zalos sveikatai atlyginimo lstatymo 25 straipsnio pakeitimo istatymas

2.

Lietuvos Respublikos Seimas, fstatymas
Nr.IX-2361,)0M-07-13, |in.,zOU,Nr. ll5-4284 (2004-07-24), i. k. l04l010ISTA0IX-2361

Li"tonor R"tpublikos pacientq teisiq ir Zalos sveikatai atlyginimo istatymo pakeitimo istatymas

3.

Lietuvos Respublikos Seimas, [statymas
Nr. XI499, iOOs-tt-tS,Ltn.,ioOS,Nr. 145-6425 (2009-12-08), i. k. l0910l0ISTA00XI499

l-i"tor* R"tpublikos pacientq teisiq ir Zalos sveikatai atlyginimo istatymo pakeitimo istatymas

4.
Lietuvos Respublikos Seimas, Istatymas
Nr. XII-546, 

-2013-10-08, 
Zin.,'ZOti,Nr. I 10-5430 (2013-10-19), i' k. I 13l0l0ISTA0XII-546

Li"tir* R"rpublikos pacientq teisiq ir Zalos sveikatai atlyginimo istatymo 5 straipsnio pakeitimo istatymas

5.
Lietuvos Respublikos Seimas, lstatymas
Nr.XIHE2, 2}l4-06-26,paskelbta TAR 2014-07-01, i' k' 2014-09404

Lietuvos Respublikos pacientq teisiq ir Zalos sveikatai atlyginimo istatymo Nr. I-1562 26 straipsnio pakeitimo istatymas

6.

Lietuvos Respublikos Seimas, Istatymas
Nr. XII-2 I 8 8, 2Ol 5 -12-l 5, paskelbta TAR 20 I 5- I 2 -29, i. k' 20 I 5 -20892

Li"trro, R"rpublikos pu"i*tq teisiq ir Zalos sveikatai attyginimo lstatymo Nr. I-1562 5 straipsnio pakeitimo istatymas

7.
Lietuvos Respublikos Seimas, Istatymas
Nr. XII-2037, 2}l5-ll-17, paskelbta TAR 2015-1 l-24, i' k' 2015-18597

Lietuvos Respublikos pu.i"ntq teisiq ir Zalos sveikatai atlyginimo istatymo Nr' I-1562 12 straipsnio pakeitimo istatymas




