
 

   PATVIRTINTA 

                                                                                                         VšĮ Druskininkų ligoninė  

                                                                   direktoriaus 2021 m. liepos 7 d.   
                                   įsakymu Nr. V - 49 

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DRUSKININKŲ LIGONINĖ 

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

 

IV SKYRIUS 

PACIENTO TEISĖS 

 

20. Pacientas turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas. 

21. Pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos 

priežiūros specialistų elgesį. 

22. Pacientui turi būti suteikiamos tik mokslu pagrįstos nuskausminamosios priemonės, kad jis 

nekentėtų skausmo dėl savo sveikatos sutrikimų. 

  23. Pacientas turi teisę būti prižiūrimas ir numirti pagarboje. 

24. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį 

sveikatos priežiūros specialistą (vardas, pavardė, pareigos) ir informaciją apie jo kvalifikaciją. 

25. Pacientas turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą, vadovaujantis šia tvarka: 

25.1. pacientai pageidaujamą sveikatos priežiūros specialistą gali pasirinkti išankstinės 

registracijos gydytojų specialistų konsultacijoms ar planiniam stacionariniam gydymui metu; 

25.2. sveikatos priežiūros specialisto pasirinkimas galimas iš tuo metu dirbančiųjų skyriuje; 

25.3. atvykę dėl būtinosios medicinos pagalbos, pacientai pageidaujamą sveikatos priežiūros 

specialistą gali pasirinkti iš tuo metu dirbančių sveikatos priežiūros specialistų, jeigu pageidaujamas 

specialistas tuo metu neteikia asmens sveikatos priežiūros paslaugų kitam pacientui; 

25.4. informacija apie specialistų pasirinkimo galimybes teikiama Priėmimo ir skubios pagalbos 

skyriuje bei registratūroje, atsižvelgiant į tai planinė ar skubi medicininė pagalba turi būti suteikta; 

 25.5. ši teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos įstatymuose nurodytais pagrindais ir 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

26. Pacientas turi teisę į kito tos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę apie savo 

sveikatos būklę ir siūlomą gydymą bei diagnozę. Įgyvendinant šią teisę, paciento teisė gauti nemokamą 

sveikatos priežiūrą Sveikatos apsaugos ministerijos ar jos įgaliotų institucijų nustatyta tvarka gali būti 

ribojama. 

 27. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie įstaigoje teikiamas paslaugas, jų kainas ir galimybes 

jomis pasinaudoti. Dėl informacijos suteikimo pacientas turi kreiptis į atitinkamo skyriaus vedėją - 

gydytoją ar vyr. slaugytoją. Taip pat informacija teikiama registratūroje, skelbiama įstaigos 

informacinėse lentose bei įstaigos interneto svetainėje. 

28. Elgesio sutrikimų turinčio paciento teisių įgyvendinimo ypatumus nustato Lietuvos 

Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymas: 

28.1.  hospitalizuoti elgesio sutrikimą turintys pacientai turi teisę bendrauti su kitais asmenimis 

(tarp jų ir su kitais pacientais), naudotis interneto prieiga, telefonu ir kitomis ryšio priemonėmis; 

28.2 elgesio sutrikimų turinčių pacientų teisė pasirinkti asmens sveikatos priežiūros specialistą, 

asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo sąlygas arba jų atsisakyti gali būti ribojamos Lietuvos 

Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymo nustatyta tvarka. 

28.3. Hospitalizuotas elgesio sutrikimą turintis pacientas dėl aukščiau nurodytų teisių 



 

įgyvendinimo arba pageidaudamas susisiekti su savo atstovu, artimaisiais ar pagalbą priimant 

sprendimus teikiančiu asmeniu, turi kreiptis į gydantį gydytoją arba budintį gydytoją. 

28.4. Gydantis gydytojas arba budintis gydytojas gali riboti hospitalizuoto psichikos ir elgesio 

sutrikimą turinčio paciento aukščiau nurodytas teises, jeigu kyla grėsmė, kad psichikos ir elgesio 

sutrikimų turintis pacientas savo veiksmais gali padaryti esminės žalos savo ir (ar) aplinkinių sveikatai, 

gyvybei ir (ar) turtui. Psichikos ir elgesio sutrikimų turinčio paciento teisių ribojimai įrašomi į medicinos 

dokumentus, nurodant jų taikymo trukmę, kuri nustatoma, atsižvelgiant į psichikos ir elgesio sutrikimų 

turinčio paciento sveikatos būklę. 

 28.5. Elgesio sutrikimų turinčių pacientų judėjimo laisvė gali būti ribojama, taikant fizinio 

suvaržymo priemones Lietuvos Respublikos psichikos sveikatos priežiūros įstatymo nustatyta tvarka. 

 29, Pacientai 16 metų mažiaus turi teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens 

tapatybės, sergantys Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyto sąrašo. Už sveikatos priežiūros 

paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, pacientas moka pats, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis. 

30. 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. 

31. Nepilnamečiam pacientui iki 16 metų sveikatos priežiūra teikiama tik su jo atstovų sutikimu, 

išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo atvejus. 

 32. 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. 

33. Jeigu yra nesutarimų tarp paciento iki 16 metų ir jo atstovų, diagnostikos ir gydymo metodus 

parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio interesus. 

34. Nepilnametis pacientas iki 16 metų, kuris, gydytojo pagrįsta nuomone, išreikšta medicinos 

dokumentuose, gali pats teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti 

dėl jam reikiamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus. 

35. Sutikimą dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo duoda (išreiškia) pats pacientas arba 

įstatymų nustatyta tvarka jo atstovas. Prieš atliekant pacientui chirurginę operaciją, invazinę ir (ar) 

intervencinę procedūrą, turi būti gautas informacija pagrįstas paciento sutikimas, kad jam būtų atliekama 

konkreti chirurginė operacija, invazinė ir (ar) intervencinė procedūra. Toks sutikimas, išskyrus atvejus, 

kai invazinės ir (ar) intervencinės procedūros metu nepažeidžiamas audinių ir (ar) organų vientisumas ir 

ta procedūra gali kelti tik nedidelį nepageidaujamą laikiną poveikį paciento sveikatai, turi būti išreikštas 

raštu, pasirašant Sveikatos apsaugos ministro patvirtintus reikalavimus atitinkančią formą. 

36. Pacientas bet kada raštu gali atšaukti savo sutikimą gydytis. Pacientas, atsisakydamas 

gydymo, yra supažindinamas su visomis galimomis komplikacijomis ir išeitimis, ir pasirašo, jog 

pretenzijų neturi ir neturės, netęsdamas skiriamo gydymo. 

37. Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, 

atlyginimą. Žalos atlyginimo sąlygas ir tvarką nustato Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos 

sveikatai atlyginimo įstatymas, taip pat Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos 

sveikatos draudimo įstatymas, kiti teisės aktai. 

 


