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ŠIANDIEN APŽVELGSIME

 Pagrindiniai dokumentai reglamentuojantys
pacientų teises Lietuvoje;

 Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos
sveikatai atlyginimo įstatymas;

 Pacientų teisių priežiūra.



PAGRINDINIAI DOKUMENTAI REGLAMENTUOJANTYS
PACIENTŲ TEISES LIETUVOJE

 Lietuvos Respublikos Konstitucija;

 Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo
įstatymas.



PACIENTŲ AUTONOMIJA

 Pagarbos asmens autonomijai principas garantuoja svarbiausios pacientų teises:

 teisę į pasirinkimą;

 teisę į informaciją;

 teisę į asmens privatumą;

 teisę išlaikyti paslaptį (konfidencialumas);

 teisę būti nediskriminuojamam.



PTŽASĮ ĮTVIRTINA PACIENTO TEISĘ GAUTI KOKYBIŠKAS 
SVEIKATOS PASLAUGAS

Kokios 

paslaugos 

teikiamos?

Kaip 

paslaugos 

teikiamos?

KOKYBIŠKOS SVEIKATOS 

PASLAUGOS



PTŽASĮ ĮTVIRTINA PACIENTO TEISĘ:

 Pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą;

 Pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą, kurio skyrimo tvarką nustato 
sveikatos priežiūros įstaigos vadovas;

 Į kito tos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę.



PTŽASĮ ĮTVIRTINA PACIENTO TEISĘ Į INFORMACIJĄ

 Pacientui sveikatos priežiūros įstaigoje turi būti suteikiama visa
reikiama informacija apie gydymo būdą, eigą, riziką,
komplikacijas bei alternatyvias gydymo galimybes;

 Pacientas turi teisę gauti informaciją jam suprantama forma,
atsižvelgiant į jo amžių ir sveikatos būklę.



TEISĖS Į INFORMACIJĄ IŠIMTIS: TEISĖ NEŽINOTI

 Informacija negali būti pacientui pateikiama prieš jo valią;

 Atsisakymą informacijos pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu.

Išimties išimtis:

 Informacijos pateikimo pacientui apribojimai netaikomi, kai dėl paciento atsisakymo 
gauti informaciją gali atsirasti žalingų padarinių pacientui ar kitiems asmenims.



TEISĖS Į INFORMACIJĄ IŠIMTIS: ŽALA PACIENTUI

 Sveikatos priežiūros įstaiga informacijos pacientui gali nepranešti (t. y., neteikti ligos
istorijos ar kitų med. dokumentų) tik tais atvejais, jeigu pranešimas būtų aiški
prielaida rimtai žalai pacientui atsirasti (pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų
pavojų jo gyvybei);

 Tokiais atvejais informacija pateikiama paciento atstovui. Pacientui informacijas
pateikiama iš karto, kai išnyksta pavojus.



PTŽASĮ ĮTVIRTINA INFORMUOTO ASMENS SUTIKIMĄ

Numanomas sutikimas

 Jeigu pacientas pats atvyko į gydymo įstaigą ar
išsikvietė į namus, laikoma, kad pacientas davė
sutikimą apžiūrai, sveikatos būklės įvertinimui,
būtinų neinvazinių tyrimų ir gydymo procedūrų
paskyrimui ir atlikimui.

Išreikštas

 Jeigu yra galimybė konkrečioje sveikatos
priežiūros įstaigoje rinktis taikomus
diagnostikos ir gydymo metodus;

 Prieš atliekant pacientui chirurginę operaciją,
invazinę ir (ar) intervencinę procedūrą;

 Įtraukimui į biomedicininį tyrimą;

 Konfidencialios informacijos atskleidimui.



PTŽASĮ ĮTVIRTINA INFORMUOTO ASMENS SUTIKIMĄ

 Yra duotas asmens, galinčio tinkamai išreikšti savo valia;̨

 Yra duotas, gavus pakankamą ir aiškią̨ informaciją;

 Yra duotas paciento (jo atstovo) laisva valia;

 Atitinka teisės aktų nustatytus formos reikalavimus.



PTŽASĮ ĮTVIRTINA DRAUDIMĄ TEIKTI SVEIKATOS 
PRIEŽIŪROS PASLAUGAS BE PACIENTO SUTIKIMO

 Pacientams nuo 16 m. sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu,
išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus, kai pacientas negali
savo valios išreikšti pats;

 Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų sveikatos priežiūra teikiama tik su jo atstovų
sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus.



PTŽASĮ ĮTVIRTINA PACIENTO ATSTOVAVIMĄ

Atstovai pagal įstatymą:

 Iki 16 metų – tėvai, globėjai;

 Nuo 16 metų (kai pacientas negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo 
interesų) – sutuoktinis, sugyventinis (partneris), o kai jų nėra, vienas iš paciento tėvų 
(įtėvių) arba vienas iš pilnamečių vaikų

Atstovas pagal pavedimą:

 Pacientas nuo 16 metų gali pasirinkti atstovą pagal pavedimą. 



PTŽASĮ ĮTVIRTINA PACIENTO ATSTOVAVIMĄ

Jeigu atstovų nėra:

 vienas iš šio paciento pilnamečių brolių (seserų);

 vienas iš šio paciento pilnamečių vaikaičių;

 vienas iš šio paciento senelių.

Gavus vieno iš šių asmenų sutikimą būti atstovu pagal įstatymą, kitų asmenų sutikimas
nereikalingas



PTŽASĮ ĮTVIRTINA PACIENTO TEISĘ Į PRIVATUMĄ IR 
KONFIDENCIALUMĄ

Jaučiuosi prastai, sirgau X liga, 
vartojau XX vaistus, esu 

alergiškas XXX, mano senelis 
sirgo XXXX.

Papasakokite 
daugiau, kad 

galėčiau padėti



PTŽASĮ ĮTVIRTINA PACIENTO TEISĘ Į PRIVATUMĄ IR 
KONFIDENCIALUMĄ

 Paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas;

 Visa informacija apie pacientą turi būti laikoma konfidencialia ir po paciento mirties;

 Informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento
sutikimą.*

 Konfidencialios informacijos suteikimas turi atitikti protingumo, sąžiningumo ir
paciento teisių apsaugos ir interesų prioriteto principus.

*paciento atstovui, asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą̨ sveikatos priežiūros įstaigų̨ darbuotojams, 
valstybės institucijoms ir kitoms institucijoms.



PTŽASĮ ĮTVIRTINA PACIENTO TEISĘ Į PRIVATUMĄ IR 
KONFIDENCIALUMĄ

 Pacientas turi teisę susipažinti su savo medicininiais
dokumentais;

 Paciento pageidavimu jis turi teisę gauti savo medicinos
dokumentų kopiją.



GINČŲ SPRENDIMAS IR ŽALOS ATLYGINIMAS

Skundus nagrinėjančios įstaigos



PACIENTŲ TEISIŲ PRIEŽIŪRA

 Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija;

 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos;

 Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

 Lietuvos bioetikos komitetas;

 Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija prie Sveikatos apsaugo 
ministerijos.



APIBENDRINKIME

 Teisę pasirinkti (sveikatos priežiūros įstaigą̨ ir 
sveikatos priežiūros specialistą);

 Teisė į pagarbų ir orų elgesį;

 Teisė į informaciją;

 Teisė į privatumą ir konfidencialumą;

 Teisė dalyvauti gydymo procese.
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TINKAMO INFORMAVIMO SVARBA

„Vykusios apžiūros metu, Pareiškėjai buvo liepta nusirengti,
išgirdusi tokį prašymą Pareiškėja sutriko ir perklausė gydytojo,
kodėl reikia nusirengti, į šį klausimą gydytojas atsakė, jog apžiūra
per rūbus nėra įmanoma. Pareiškėja, pasitikslinusi, ar reikia
nusirengti visiškai nuogai ir gavusi teigiamą gydytojo atsakymą,
pilnai apsinuogino. Būdama visiškai nuoga, rankomis siekė kojų
pirštus ir atliko pritūpimus, po šių veiksmų tikrinamajai buvo liepta
apsirengti. Pareiškėjos žodžiais, tuo metu ji jautėsi „šlykščiai,
nepatogiai, jautėsi žeminama, išėjusi iš kabineto turėjo abejonę,
kad ši apžiūra nebuvo tokia, kokia turėtų būti“.



MEDICINOS DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

„Pareiškėja pagal pavedimą atstovauja savo motiną,
pacientė apie savo pasirinktą atstovą pasirašytinai nurodė savo
medicinos dokumentuose, tačiau Pareiškėja atstovavimą
patvirtinančių dokumentų negali pateikti dėl Ligoninės galimai
neteisėtų veiksmų neteikiant rašytinių duomenų apie pacientės
gydymą“.



PACIENTŲ TEISĖ Į PRIVATUMĄ

„Skunde nurodoma, kad plastinės
chirurgijos gydytojas interneto portaluose
viešina nuogų moterų, klinikos pacienčių,
nuotraukas. Galimai taip reklamuodami
teikiamas paslaugas.“



PACIENTŲ TEISĖ GAUTI SUPRANTAMĄ INFORMACIJĄ

„Pareiškėja skunde nurodo, kad nežinojo ir
nesuprato visų atliktų laboratorinių kraujo tyrimų
(„Bendro moters organizmo ištyrimo programa“)
sudedamųjų dalių, nesuprato skirtumų tarp šių ir
kitų tyrimų, jai nebuvo tinkamai paaiškinta, kodėl
siūloma atlikti vėžio žymenų tyrimus.“



PACIENTŲ GINČŲ SPRENDIMO SVARBA

„Skunde pareiškėjas nurodo, kad ligoninės gydytoja 2017 m. kovo 3 d.
su pareiškėjo seserimi bendravo arogantiškai „Jums toli iki to, Jūs nežinot,
Jūs nesuprantat, Jūs ne taip suprantat, ne taip aiškinat“, bei „kai kas
parašyta, bet daug ko nėra. Žinomas tas daktarų „lygis“, jau ne kartą
susidūriau su tuo“. Taip pat skunde nurodyta, kad gydytoja kardiologė
darė psichologinį spaudimą dėl tyrimo atlikimo ir „grasino mirtimi“
pareiškėjo tėvui sakydama, kad „nesulauksit šviežių bulvių, numirti galit ir
šiandien, nesulauksit rytojaus, savo gimtadienio“, „ir taip ilgai gyvenat“.
2017 m. gegužės 15 d. ligoninės rašte pareiškėjui nurodyta, kad gydytojos
kardiologės bendravimas su pacientu ir jo artimaisiais bus svarstomas
ligoninės etikos komisijos. 2017 m. rugsėjo 11 d. raštu pareiškėjas kreipėsi
į ligoninę, prašydamas informuoti apie priimtus sprendimus. 2017 m.
rugsėjo 22 d. Jūsų įstaigos pateiktame atsakyme pareiškėjui nurodyta, kad
posėdis įvyko 2017 m. rugsėjo 14 d.“



ŽINUTĖ Į NAMUS

Tik žinodamas apie savo turimas teises ir pareigas,
pacientas galės tinkamai išreikšti savo sutikimą dėl
gydymo, bendradarbiauti ir komunikuoti su gydytoju,
reikalauti kokybiškų, jo poreikius atitinkančių sveikatos
priežiūros paslaugų, tokiu būdu pasiekiant geriausius
gydymo rezultatus.
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