VII. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE JO SVEIKATOS
BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA
140. Visa informacija apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, gydymą, sveikatos
būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie
pacientą turi būti laikoma konfidencialia ir po paciento mirties. Teisę gauti informaciją po paciento
mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai.
141. Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį
paciento sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo
tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks
konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir
terminus. Pacientas turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti
teikiama.
142. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems
paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikiama tais
atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Kai pacientas laikomas negalinčiu
protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama
paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai
būtina paciento interesams apsaugoti.
143. Be paciento sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti
suteikiama valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti
konfidencialią informaciją apie pacientą, taip pat sveikatos priežiūros įstaigos civilinę atsakomybę
apdraudusiai draudimo įstaigai, asmenims, kurie tiesiogiai nagrinėja skundą. Konfidenciali
informacija šiems asmenims gali būti suteikiama tik rašytiniu jų prašymu, kuriame nurodomas
konfidencialios informacijos prašymo pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos
mastas. Visais atvejais konfidencialios informacijos suteikimas turi atitikti protingumo, sąžiningumo
ir paciento teisių apsaugos ir interesų prioriteto principus. Tokią informaciją, kreipiantis raštu,
suteikia ligoninės administracija.
144. Informacija telefonu, vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, apie pacientą neteikiama.
145. Vadovaujantis Paciento valios pareiškimu (toliau – pareiškimas), informacija apie
paciento būklę teikiama jam pačiam ir/ar pareiškime nurodytiems asmenims.
146. Informacija suteikiama pacientui ir/ar pareiškime nurodytiems asmenims suprantama
forma apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, galimus gydymo
būdus ir rezultatus, gydymo prognozę, apie pasekmes, atsisakius siūlomo gydymo.
147. Informacija nepilnamečiui pacientui, jo tėvams ar globėjams pateikiama jiems
suvokiama forma. Gydytojas, pateikdamas informaciją, vadovaujasi nepilnamečio interesais.
148. Informaciją apie besigydančių pacientų būklę gali suteikti gydantys gydytojai, skyrių
vedėjai, budintys gydytojai.

