Pacientų teisės
42. Kiekvienam pacientui turi būti suteiktos kokybiškos sveikatos priežiūros paslaugos.
43. Pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos
priežiūros specialistų elgesį. Pacientas turi teisę būti prižiūrimas ir numirti pagarboje.
44. Paciento teisių negalima varžyti dėl jo lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės,
socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.
45. Pacientai turi teisę būti gydomi taip, kad į jų diagnozę, gydymą ir slaugą būtų žiūrima
pagarbiai.
46. Pacientams turi būti suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminančios priemonės, kad
jie nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų.
47. Pacientas turi būti informuotas apie jį gydančio gydytojo, specialisto, teikiančio
paslaugas ir slaugos darbuotojo vardą, pavardę, pareigas ir profesinę kvalifikaciją.
48. Pacientas turi teisę rinktis jam paslaugas teiksiantį sveikatos priežiūros specialistą, jei
tai nepažeidžia kitų pacientų teisių ar Centro darbo tvarką reglamentuojančių dokumentų bei
darbuotojo teisių.
49. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigose teikiamas
paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti.
50. Pacientas turi būti informuojamas apie Centro vidaus tvarkos taisykles ir tvarką, kiek
tai susiję su jo buvimu šioje įstaigoje.
51. Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio
tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę.
52. Pacientas turi teisę sužinoti kito specialisto nuomonę apie savo sveikatos būklę ir
siūlomą gydymą.
53. Informacija pacientui turi būti pateikta jam suprantama forma, paaiškinant specialius
medicinos terminus. Informuodamas apie gydymą, gydytojas turi paaiškinti pacientui gydymo eigą,
galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali
turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo gydymo, taip pat apie pasekmes
atsisakius siūlomo gydymo.
54. Informacija pacientui neturi būti pateikta prieš jo valią. Atsisakymą gauti informaciją
apie savo sveikatą pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu.
55. Pacientui nuo 16 metų sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu,
išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus, kai pacientas negali savo valios
išreikšti pats. Sveikatos priežiūros specialistai visais atvejais turi parinkti tokius diagnostikos ir
gydymo metodus, kurie labiausiai atitiktų nepilnamečio interesus, atsižvelgdami pirmiausia į
nepilnamečio, taip pat į jo atstovų valią. Jeigu yra nesutarimų tarp paciento iki 16 metų ir jo atstovų,
diagnostikos ir gydymo metodus parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio
interesus.
56. Nepilnamečiam pacientui iki 16 m. sveikatos priežiūra teikiama tik su jo atstovų
sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus
57. Pacientas negali būti gydomas ar jam teikiama kokia kita sveikatos priežiūra ar slauga
prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip.
58. Kai sveikatos priežiūra turi būti teikiama pacientui nuo16 metų, kuris negali būti
laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, ir Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo
įstatymo (toliau – Įstatymas) 22 straipsnio 3 dalyje nurodytų asmenų nėra arba jie atsisakė būti
atstovais, arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, ar gauti jų informacija
pagrįstą sutikimą laiku, sprendimą dėl pacientui teiktinos sveikatos priežiūros ir jos masto,
alternatyvos pasirinkimo priima sveikatos priežiūrą teikiantis gydytojas, o prireikus – gydytojų
konsultacinė komisija, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais. Sprendimą dėl konsiliumo
sudarymo gydytojas pagrindžia paciento medicinos dokumentuose.
59. Kai sveikatos priežiūra turi būti teikiama nepilnamečiam pacientui iki 16 metų ir nėra
paciento atstovų arba nėra galimybių su jais susisiekti taip greitai, kaip tai būtina, ar gauti jų sutikimą
laiku, sprendimą dėl pacientui teiktinos sveikatos priežiūros masto, alternatyvos pasirinkimo priima
sveikatos priežiūrą teikiantis gydytojas, o prireikus – gydytojų konsiliumas, išimtinai

vadovaudamasis paciento interesais. Sprendimą dėl konsiliumo sudarymo gydytojas turi pagrindžia
paciento medicinos dokumentuose.
60. Dėl nepilnamečio paciento iki 16 metų, kurio tėvai vengia atlikti atstovo pagal įstatymą
funkcijas ir kuriam nėra nustatyta laikinoji globa ar rūpyba, kai nepilnamečio paciento tėvai (įtėviai)
tarpusavyje nesutaria dėl sveikatos priežiūros masto, sprendimus dėl teiktinos sveikatos priežiūros
masto, alternatyvos pasirinkimo priima gydantis gydytojas, o prireikus – gydytojų konsultacinė
komisija, išimtinai vadovaudamasis paciento interesais.
61. Informacija apie paciento, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo
interesų, sveikatos būklę, suteikiama paciento sutuoktiniui (sugyventiniui), paciento tėvams
(įtėviams) ir paciento pilnamečiams vaikams jų prašymu.
62. Teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, turi ne
jaunesni kaip 16 metų pacientai, sergantys Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyto sąrašo
ligomis. Už sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, pacientas moka pats,
išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis.
63. Paciento, psichikos ligonio, nesugebančio teisingai įvertinti savo sveikatos būklės,
gydymo ypatumus nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas.
64. Gydytojai ir slaugos darbuotojai turi gerbti pacientų asmens privatumą: pacientas turi
teisę į informacijos apie savo sveikatos būklę konfidencialumą (išskyrus LR teisės aktuose numatytus
atvejus).
65. Paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie paciento gyvenimo
faktus gali būti renkama tik su paciento sutikimu ir tuo atveju, jei tai yra būtina ligai diagnozuoti,
gydyti ar pacientui slaugyti.
66. Jeigu paciento tolesnis buvimas sveikatos priežiūros įstaigoje nėra mediciniškai
pagrįstas, prieš išrašant iš sveikatos priežiūros įstaigos į namus ar siunčiant į kitą sveikatos priežiūros
įstaigą, pacientui arba šio ir kitų įstatymų nustatytais atvejais jo atstovui turi būti išsamiai paaiškintas
tokio sprendimo pagrįstumas ir tolesnės sveikatos priežiūros tęstinumas.
67. Pacientas turi teisę kreiptis į ligoninės administraciją visais iškilusiais ginčytinais
klausimais.
68. Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros
paslaugas, atlyginimą.
69. Pacientas turi kitas teises, numatytas LR įstatymuose.
70. Visa būtina informacija pacientui suteikiama (prieinama) jo buvimo Centre ar
lankymosi jame metu. Informacija skelbiama Centro informacijos lentose, internetinėje svetainėje,
teikiama registratūroje bei konsultacijų metu.

