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Apie ką kalbėsime?

+Šiuolaikinė profesinės etikos samprata

+Santykio su pacientu modeliai

+Privatumas

+Pagarba autonomijai

+Informuotas asmens sutikimas

+Konfidencialumas

+Etikos kodeksų apžvalga
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Šiuolaikinė profesinės etikos samprata
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Hipokrato priesaika, IV a. pr. Kr.

+„Gydydamas ligonius, nurodysiu pagal savo sugebėjimą bei sąžinę, 
atitinkamą gyvenimo būdą ir juos saugosiu nuo bet kokios žalos ir 
skriaudos“

+„Užsiimsiu medicinos menu gyvendamas nesavanaudiškai ir dorai“

+„Į kokį tik namą beužeisiu, žengsiu sergančiųjų labui, be išankstinio kėslo 
pakenkti ir įžeisti“

+„Visa, ką gydydamas matysiu ar girdėsiu, ar šiaip ką, net ir nekviestas 
gydyti patirsiu apie žmonių įprastą gyvenimą, nutylėsiu ir laikysiu 
paslaptyje, jei nebus reikalo apie tai viešai paskelbti“

Lietuvos bioetikos komiteto oficiali svetainė. 
Priesaikos tekstas su kai kuriais pakeitimais paimtas iš A. Šuopio ir J. Starkaus knygos „Lingua latina medica“.

Prieiga per internetą: http://bioetika.sam.lt/index.php?3399360033.
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Tradicinės profesinės etikos principai

+Svarbiausias tikslas – paciento sveikatos išsaugojimas

+Gydytojas rūpinosi paciento gerove ir jo interesais, tačiau paciento 
vaidmuo buvo minimalus ir į jo nuomonę nebuvo atsižvelgiama

+Iki pat XX a. vidurio vyravo nuostata, kad sveikatos priežiūros 
specialistas geriausiai žino, kas geriausia jo pacientui, todėl 
neatsižvelgdavo į jo valią (paternalizmas). 

Lietuvos bioetikos komiteto oficiali svetainė. 

E. Peičius. Sveikatos profesionalo ir paciento santykių transformacija: tarp paternalizmo ir autonomijos.

Prieiga per internetą: http://bioetika.sam.lt/index.php?2864089643. 
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Tradicinės profesinės etikos principai (2)

+Paternalizmas

+Besąlyginė gyvybės apsauga

+Konfidencialumas

+Individualizmas
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Paternalizmo samprata

+Pater (lot.) – tėvas

+„Doctor-knows-best“ nuostata

+Iš sveikatos priežiūros specialisto perspektyvos: tikėdamas, 
kad tai paciento labui, sveikatos priežiūros specialistas verčia 
pacientą daryti tai, ko jisai nenori

+Iš paciento perspektyvos: verčiamas savo negalios pacientas 
tikisi gydytojo pagalbos, geranoriškumo, išmanymo
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Paternalizmas šiandien

+„Medicina priklauso nuo profesijų, kurios realizuojamos per 
žmonių bendravimą: negalavimas priverčia žmogų kreiptis į 
gydytoją, kuriuo jis gali pasitikėti, ir jis užmezga bendravimą, 
vedantį prie gydymo kontrakto. Toks kreipimasis galėtų būti 
prilygintas pagalbos šauksmui. Kadangi jis kenčia ir negali sau 
padėti, jis kreipiasi į tą, kuris pagal savo profesiją turėtų žinoti, 
mokėti ir galėti.“ <...> „Abu jie dirba pirmiausia kito asmens 
labui“

Lietuvos bioetikos  komiteto oficiali svetainė. 
Doc. K. Stoškus. Medikas ir pacientas: bendravimo etika.

Prieiga per internetą: http://bioetika.sam.lt/index.php?1761444432. 
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Šiuolaikinės profesinės etikos samprata

+Orientacija į paciento poreikius bei lūkesčius

+Sveikatos priežiūros specialistas – ne vien tik „gelbėtojas“, 
bet ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjas

+Pacientas – sveikatos priežiūros paslaugų vartotojas

+Paternalistinis santykių modelis prieštarauja besikeičiančios 
visuomenės vertybių sistemai

+Visgi išimtinėse situacijose (pavyzdžiui, intensyvios terapijos 
skyriuje) paternalizmas yra neišvengiamas.
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Šiuolaikinės profesinės etikos principai

+Privatumas (Privacy)

+Konfidencialumas (Confidentiality)

+Autonomija (Autonomy)

+Informuotas sutikimas (Informed consent)
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„Gydytojo ir paciento tarpusavio 
santykiai grindžiami paciento 
sveikatos prioritetu, derinant 
jį su paciento autonomiškumo 
užtikrinimu“

Lietuvos gydytojo profesinės 
etikos kodeksas

„Kineziterapeutas turi priimti 
nepriklausomus ir 
objektyvius profesinius 
sprendimus siekdamas 
geriausių pacientų/klientų 
interesų“

Lietuvos kineziterapeutų 
profesinės etikos kodeksas



Privatumas
asmens sveikatos priežiūros įstaigoje
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„Privatus gyvenimas yra suprantamas kaip kiekvieno 
asmens sritis, į kurią niekas negali be asmens sutikimo 

įsikišti“

(“Lietuvos konstitucinė teisė”, 2002)
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PRIVATUMAS

KONFIDENCIALUMAS

PAGARBA AUTONOMIJAI
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Su privatumu susiję pažeidimai

+Privatumo pažeidimas – įsikišimas į privačią asmens sritį be 
sutikimo (pavyzdžiui, įeiti į palatą nepasibeldus)

+Konfidencialumo pažeidimas – paciento asmeninės sveikatos 
informacijos atskleidimas be jo sutikimo (pavyzdžiui, 
dalijantis paciento sveikatos informacija girdint pašaliniams)

+Pagarbos autonomijai pažeidimas – paciento teisės pasirinkti 
gydymą suvaržymas (pavyzdžiui, suteikus gydymą be 
paciento sutikimo)
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Konfidencialumas
asmens sveikatos priežiūros įstaigoje
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Konfidencialia laikoma informacija apie 
paciento:
+Sveikatos būklę

+Diagnozę

+Prognozes

+Gydymą

+Paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje

+Kitą asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą

Informacija išlieka konfidenciali ir po paciento mirties. Teisę ją 
gauti turi sutuoktiniai (sugyventiniai, partneriai), vaikai, tėvai.
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Etikos kodeksai apie konfidencialumą

+„Gydytojas įstatymų nustatyta tvarka laikosi informacijos apie 
pacientą ir jo sveikatą konfidencialumo reikalavimo <...> 
Gydytojas neturi komentuoti konkretaus paciento sveikatos 
būklės viešumoje“

Lietuvos gydytojo profesinės etikos kodeksas

+„Kineziterapeutas turi saugoti konfidencialią pacientų/klientų 
informaciją ir ją gali atskleisti atitinkamoms institucijoms tik 
vadovaudamasis galiojančiais LR įstatymais“

Lietuvos kineziterapeutų profesinės etikos kodeksas
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Etikos kodeksai apie konfidencialumą (2)

+„Slaugytojas užtikrina asmeninės informacijos konfidencialumą ir 
vadovaujasi profesine kompetencija bei teise dalintis tokia informacija“

Lietuvos slaugytojo kodeksas

+„Už visuomenės pasitikėjimą silpninančius ir odontologo vardą 
žeminančius poelgius, neužtraukiančius baudžiamosios atsakomybės, šie 
specialistai atsako drausmine tvarka. Tokiais poelgiais tarp kitų gali būti 
pripažįstama: konfidencialumo principo pažeidimas profesinių pareigų 
atlikimo metu“

+„Odontologas privalo saugoti paciento ligos įrašų konfidencialumą“
Odontologų profesinės etikos kodeksas
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Neturint raštu išreikšto paciento sutikimo 
galima teikti konfidencialią informaciją:

+Asmenims, kurie tiesiogiai dalyvauja slaugant ar gydant pacientą, 
atlieka sveikatos ekspertizę

Bet tik tiek, kiek būtina paciento interesams apsaugoti

+Kai informacija suteikiama paciento atstovui 
Kai pacientas yra nesąmoningas, ar nesugebantis tinkamai vertinti savo interesų

+Teisėsaugos institucijoms
Kai įtariama nusikalstama veika

+Valstybės institucijoms
Kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas; teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo institucijoms, vaikų 

teisių skyriams; neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijoms

+Paciento skundą dėl sveikatos priežiūros nagrinėjančioms šalims
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Privatumas ir konfidencialumas 
kasdienybėje
+ Tinkamos patalpos procedūroms, konsultacijoms 

vaizdo, garso izoliacija; širmos

+ Pacientų aptarimas viešose vietose

lifte, valgykloje

+ Stacionaruose besilankančių asmenų kontrolė 

žiniasklaidos atstovai

+ Informacijos teikimas telefonu

+ Kompiuterinėse duomenų bazėse saugomų duomenų prieinamumas 

+ Pacientų dokumentų laikymas ir prieinamumas

tapatybės nustatymas

+ Pacientų aptarinėjimas/atvaizdo naudojimas socialiniuose tinkluose, internete
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Viešas paciento būklės komentavimas 
pavyzdys

Įstaigos vadovė rajono laikraštyje komentuoja paciento artimojo viešai išsakytus nusiskundimus įstaigoje dirbančios 
gydytojos darbu:

Neturėdami pono X rašytinio valios pareiškimo, kam ir kokios apimties galime teikti informaciją apie jo asmens sveikatos 
duomenis, nieko ir niekam apie jo buvimą mūsų gydymo įstaigoje ir nekomentuojame. 

Pats ponas X niekada nėra pateikęs administracijai nei rašytinių, nei žodinių nusiskundimų savo gydytoja. Na, o kad pats 
laiškas redakcijai be galo tulžingas ir užgaulus, jame yra netiesos, tiesiog netikslinga ką nors aiškinti. Tai nėra racionalu. Aš 

labai dėkinga gyventojams, kurie teikia konstruktyvią informaciją, pastebėjimus ir pageidavimus.

Be to, mes, gydytojai, žinome, kai žmogus „kupinas tulžies“ neatmestina, jog retkarčiais po tuo gali slėptis kažkokios 
psichologinės ar kitos, tame tarpe, ir sveikatos, problemos
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Autonomija
asmens sveikatos priežiūros įstaigoje
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Autonomijos samprata

+„Autos“ (gr.) – pats + „nomos“ (gr.) – taisyklė, įstatymas

+Autonomija yra sąvoka, priešinga paternalizmui, ir reiškia tai, 
kad pacientas yra geriausias savo interesų atstovas, todėl 
gali pats sau kurti įstatymus, tam tikras elgesio taisykles ar 
vadovautis jam priimtinomis vertybėmis

+Apie autonomiją galima kalbėti tik tada, kai užtikrinama 
paciento teisė rinktis ir laisvė priimti sprendimus
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Autonomija sveikatos priežiūroje 

+Pacientas informuojamas apie diagnozės, gydymo ir tyrimų 
tikslus, priemones, galimas pasekmes, pašalinius poveikius, 
galimas alternatyvas 

+Autonomijos principas suteikia pacientui laisvę veikti, 
pasirinkti ir apsispręsti pačiam, kas jam yra svarbu, be 
išorinio spaudimo ir prievartos

+Tam tikrą atsakomybės pasidalijimas už būsimo gydymo 
pasekmes 
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Informuotas sutikimas
asmens sveikatos priežiūros įstaigoje
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Žmogaus teisių ir biomedicinos konvencija 
(Oviedo konvencija)

+5 straipsnis. Kiekviena intervencija sveikatos srityje gali būti 
atliekama tik gavus atitinkamo asmens laisvai duotą ir 
informuotumu pagrįstą sutikimą. 

+Šiam asmeniui iš anksto suteikiama atitinkama informacija 
apie intervencijos tikslą ir pobūdį, taip pat apie jo 
padarinius ir pavojus. 
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Informuoto sutikimo elementai

+Informacija

+Suvokimas

+Laisva valia

+Sutikimas

+Teisė bet kada atšaukti
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Etikos kodeksai apie informuotą 
sutikimą
+„Gydytojas gerbia paciento laisvą ir informuotumu pagrįstą 

profilaktikos, diagnostikos ir gydymo pasirinkimo teisę. Gydytojas 
aiškiai, suprantamai ir laiku informuoja pacientą apie jo 
sveikatą, profilaktikos, diagnostikos ir gydymo procedūras, 
alternatyvių procedūrų panaudojimo galimybes bei riziką ir 
prognozuojamus rezultatus“

Lietuvos gydytojo profesinės etikos kodeksas

+„Kineziterapeutas turi teikti visą reikalingą informaciją, kad 
pacientas/klientas ar jo artimieji galėtų patys priimti sprendimą dėl 
kineziterapijos“

Lietuvos kineziterapeutų profesinės etikos kodeksas
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Etikos kodeksai apie informuotą 
sutikimą (2)

+„Odontologas privalo teikti teisingą ir objektyvią informaciją pacientui 
ar trečiajam asmeniui apie savo atliekamus diagnostikos, gydymo ar 
profilaktikos veiksmus“

+„Odontologas privalo teisingai informuoti pacientą ar tretįjį asmenį apie 
jo paslaugos kainą. Iš anksto neaptartas, nemotyvuotas mokesčio už 
gydymą didinimas be paciento sutikimo yra profesinės etikos pažeidimas“

+„Odontologas, siūlydamas gydymo priemones ir pagrįstas alternatyvas, 
privalo informuoti pacientą taip, kad šis galėtų pasirinkti gydymą“

Odontologų profesinės etikos kodeksas
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Informuoto sutikimo reikalavimo 
išimtys sveikatos priežiūroje
+Pavojus pacientui (pavyzdžiui, būtinoji pagalba)

Paciento atstovo sutikimas

Atstovo nesant (nėra vietoje, nėra galimybės susisiekti, atsisakė būti 
atstovais) sprendimą priima:

Sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis specialistas

Gydytojų konsiliumas, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais
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Informuoto sutikimo reikalavimo 
išimtys sveikatos priežiūroje (2)

+Pavojus kitiems (pavyzdžiui, ypač pavojingos užkrečiamosios 
ar sunkios psichikos ligos atveju)

Pacientas atsisako ar vengia hospitalizavimo ir (ar) izoliavimo

Pažeidžia asmens sveikatos įstaigos vidaus tvarką

Sukelia pavojų aplinkinių sveikatai
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Sveikatos priežiūros specialisto ir 
paciento santykio modeliai
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Sveikatos priežiūros specialisto ir 
paciento santykio modeliai (1)
+Paternalistinis: 

sveikatos priežiūros specialistas 

parenka gydymo taktiką

pacientas

raginamas kuo tiksliau vykdyti nurodymus
H.A.M.J. Ten Have, R.H.J. Meulen, E. van Leewen. Medicinos etika. Vilnius: Charbidė, 2003; 214-216 p. 
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Sveikatos priežiūros specialisto ir 
paciento santykio modeliai (2)
+Informacinis: 

sveikatos priežiūros specialistas 

suteikia visą būtiną informaciją

pacientas

pats pasirenka geriausią gydymo būdą
H.A.M.J. Ten Have, R.H.J. Meulen, E. van Leewen. Medicinos etika. Vilnius: Charbidė, 2003; 214-216 p. 
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Sveikatos priežiūros specialisto ir 
paciento santykio modeliai (3)
+Interpretacinis: 

sveikatos priežiūros specialistas 

išsiaiškina paciento vertybes ir padeda išsirinkti geriausią 
variantą

pacientas

nurodo savo vertybes
H.A.M.J. Ten Have, R.H.J. Meulen, E. van Leewen. Medicinos etika. Vilnius: Charbidė, 2003; 214-216 p. 
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Sveikatos priežiūros specialisto ir 
paciento santykio modeliai (4)
+Konsultacinis: 

sveikatos priežiūros specialistas 

išsiaiškina paciento vertybes, jas pripažįsta ir kartu aptaria

pataria pasirinkti geriausią variantą

mėgina įtikinti, jeigu pacientas nenutuokia, kas jam geriausia

pacientas

nurodo savo vertybes
H.A.M.J. Ten Have, R.H.J. Meulen, E. van Leewen. Medicinos etika. Vilnius: Charbidė, 2003; 214-216 p. 
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Etikos kodeksai apie pacientų vertybes

+„Kineziterapeutas turi priimti profesinius sprendimus, paremtus 
profesiniais standartais bei įrodymais (remdamasis literatūra, 
mokslo grįsta praktika), patirtimi ir pacientų/klientų 
vertybėmis“

Lietuvos kineziterapeutų profesinės etikos kodeksas

+„Slaugytojas, teikdamas paslaugas, kuria aplinką, užtikrinančią 
pagarbą individo vertybėms, papročiams bei dvasiniams 
įsitikinimams“

Slaugytojo profesinės etikos kodeksas
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Ką dar galime aptarti?
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Etikos kodeksai apie profesijos prestižą

+ Lietuvos gydytojo profesinės etikos kodeksas:

„Gydytojas savo elgesiu formuoja profesijos įvaizdį visuomenėje, todėl net ir 
neatlikdamas profesinių pareigų turi vengti elgesio ir viešų pasisakymų, kurie galėtų 

diskredituoti gydytojo vardą, kenkti jo asmeniniam ir gydytojo profesijos prestižui ir taip 
silpninti visuomenės pasitikėjimą gydytojo profesija“

+ Lietuvos kineziterapeutų profesinės etikos kodeksas

„Kineziterapeutas turi geranoriškai bendradarbiauti su kolegomis bei kitais sveikatos 
priežiūros specialistais, saugoti profesinį savarankiškumą ir profesijos prestižą“
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Etikos kodeksai apie profesijos prestižą (2)

+Odontologų profesinės etikos kodeksas

„Odontologas, viešai pasisakydamas (pvz., žodžiu, raštu, per radiją, televiziją, 
spaudą) turi gerbti savo profesiją“

„Už visuomenės pasitikėjimą silpninančius ir odontologo vardą žeminančius 
poelgius, neužtraukiančius baudžiamosios atsakomybės, šie specialistai atsako 

drausmine tvarka. Tokiais poelgiais tarp kitų gali būti pripažįstama: nepagarbus 
elgesys viešose vietose arba su aplinkiniais, netvarkinga odontologo išvaizda 

darbo metu“

„Odontologas savo sutikimą tarnauti visuomenei turi rodyti savo, profesine ir 
visuomenine veikla. Ši veikla turi padėti išlaikyti arba didinti pagarbą odontologo 

specialybei“
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Etikos kodeksai apie profesijos prestižą (3)

+Slaugytojo profesinės etikos kodeksas

„Slaugytojo pareiga - žiniomis, elgesiu, bendravimo kultūra kelti 

profesijos prestižą“

„Teikdamas slaugos paslaugas, slaugytojas savo elgesiu 

formuoja profesijos įvaizdį visuomenėje“
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Etikos kodeksai apie santykius su 
kolegomis
+Lietuvos gydytojo profesinės etikos kodeksas:

„Gydytojų tarpusavio santykiai bei santykiai su kitais sveikatos 
priežiūros specialistais ir medicinos darbuotojais grindžiami pagarba 

vienas kitam, pasitikėjimu, geranoriškumu, taktiškumu ir sutarimo siekimu“

+Lietuvos kineziterapeutų profesinės etikos kodeksas

„Kineziterapeutas turi geranoriškai bendradarbiauti su kolegomis bei 
kitais sveikatos priežiūros specialistais, saugoti profesinį savarankiškumą 

ir profesijos prestižą“
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Etikos kodeksai apie santykius su 
kolegomis (2)
+Lietuvos slaugytojų kodeksas

„Slaugytojas bendradarbiauja su kolegomis - slaugytojais, gydytojais, 
slaugos administratoriais, pacientų organizacijomis ir kitų sričių atstovais, 

kurie rūpinasi žmonių sveikata“

+Lietuvos odontologų profesinės etikos kodeksas

„Odontologų tarpusavio santykiai grindžiami pasitikėjimu, sąžiningumu, 
draugiškumu, taktiškumu ir mandagumu. Odontologai turi padėti vienas kitam 

profesinėje veikloje, jeigu tai neprieštarauja paciento interesams.“
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Apibendrinimas
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Pacientas/klientas – partneris

Siekiant, kad pacientas taptų sveikatos priežiūros specialisto 
partneriu ir galėtų aktyviai įsitraukti į sprendimų priėmimą 
turėtų būti išpildytos šios sąlygos:

+Suteikiama laisvė reikšti savo nuomonę, rinktis, atsisakyti;

+Pateikiama medicininė informacija (jei to pageidaujama);

+Atsižvelgiama į subjektyvias paciento vertybes;

+Gaunamas paciento sutikimas ar pritarimas;

+Sprendimas priimamas abipusiu sutarimu.
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Take-home-message

+Minėti pacientų dalyvavimą sudarantys elementai yra 
glaudžiai tarpusavyje susiję

+Be autonomijos nėra galimas tikras informuotas sutikimas

+Be informacijos pacientas nėra pajėgus priimti sprendimą

+Partneriškų sveikatos priežiūros specialisto ir paciento 
santykių modelis apima tiek informuoto sutikimo, tiek 
autonomijos, tiek paternalizmo sąveikos požymių
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