
PATVIRTINTA
V5{ Kalvarijos pirmines sveikatos prieZitros
centro vyriausiojo gYdYtoj o

2020 m. vasario20d. lsakymu Nr. P- //

VTESOSIOS ISTAIGOS KALVARIJOS PIRMINES SyEIKATOS PRJEZIUROS CENTRO
VIDAUS TVARKOS TAISYKLES

I. BENDROSIOSNUOSTATOS

1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos prieZiiiros biudZetiniq istaigq 1997-06-

24 Reorganizavimo i valstybines ir savivaldybiq sveikatos prieZiiros vie54sias istaigas istatymu Nr.
y]I,I - ,97 ir Marijampoles rajono tarybos 1997- 09- 29 sprendimu Nr. 5-5, istaigos kodas -
165802'771, adresas: Vyauto g. 9, Kalvarija, iregistruota Vie5oji istaiga Kalvarijos pirmines

sveikatos prieZitros centras, kodas 165802771. lstaigos savininkas - Kalvarijos savivaldybe (kodas

188751268), adresas Laisvds 9.2,69214 Kalvarij a.

2. Vie5oji istaiga Kalvarijos PSPC veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

istatymais, Vyriausybes nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos norminiais aktais,

nacionaliniais, Europos ir tarptautiniais medicinos standartais (medicinos, higienos normomis),

Kalvarijos savivaldybds tarybos sprendimais ir kitais teises aktais.

3. VieSoii istaiga Kalvarij os pirminds sveikatos prieZiiiros cenhas (toliau tekste - PSPC) -

pelno nesiekiantis ribotos civilin€s atsakomybes viesasis juridinis asmuo, teikiantis pirmines

ambulatorinds asmens sveikatos prieZifiros paslaugas. Pagrindinis finansavimo Saltinis -
Privalomojo sveikatos draudimo fondo leSos, gaunamos (sveikatos draudimo istatymo numatyta

tvarka) pagal sutarlj su Kauno teritorine ligoniq kasa.

4. Viesoji istaiga Kalvarij os PSPC teikia sveikatos prieZiiiros paslaugas asmenims, kurie
jq pra5ymu, pasirinko 5i4 pirmines sveikatos prieZiflros istaigq.

5. Sios taisykles reglamentuoja struktdriniq padaliniq esaadiq, Akmenynq k., Akmenynq

sen., Kalvarijos sav., Jungenq k., Kalvarijos sen., Kalvarijos sav., Jusevidiq k., Kalvarijos sen.,

Kalvarij os sav., Liubavo k., Liubavo sen., Kalvarijos sav., medicinos punkto darbq.

6. Siu taisyklir+ privalo laikltis visi V5{ Kalvarijos PSPC darbuotojai ir pacientai-

II. ISTAICOS STRUKTURA

7. Viesosios fstaigos Kalvarijos PSPC struktur4 sudaro:

7.1 . Administracija;
7.2. Regi stratiira;
7.3. Seimos (vidaus ligq) gydyojo kabinetas;
7.4. Vaikq ligq gydl'toj o kabinetas;
7.5. Gydltojo aku5erio ginekologo kabinetas;
7.6. Chirurgijos kabinetas;
7.7. Odontologijos kabinetas;
7.8. Laboratorij a;

8. Ukio dalis.

III. ISTAIGOS DARBO LAIKAS

9. VI{ Kalvarijos PSPC (Vltauto g.9,69216 Kalvarija) darbo laikas darbo dienomis 7.00 -
17.00.
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IV. PACIENTV KREIPIMOSI I ISTAIGA TVARKA

10. Visi, besikeipiantys i PSPC pacientai, turi tueti asmens tapatybg patvirtinanti
dokumentq.

11. Pacientai, besikeipiantys i V5{ Kalvarij os PSPC (Vytauto g. 9, 69216 Kalvarija),
registruojami registratiirose tiesiogiai kreipiantis i registratorius, telefonais (8 343) 21
984 (suaugusiqjq registratiira) ir (8 343) 21 235 (vaikrl registratira). Seimos gydyojq
iSkvietimai i namus registruojami kasdien tel. (8 343) 21 984 ir tel. (8 343) 21 235 nuo 8
val. iki 13 val.

12. Umios ligos atveju, kai pasirei3kia kar5diavimas, vidutinis skausmas (,t-5 balai pagal
vizualing analoging skausmo skalE), paros laikotarpiu, esant ramybes blsenos, atsiranda
dusulys, galvos skausmas ir svaigimas, koordinacijos sutdkimas, pykinimas ir vemimas,
staiga progresuojantis tinimas, patyrgs ivairios kilmes traumas ir suZeidimus, pacientas
pas Seimos gydyoj4 patektq kreipimosi i PSPC del asmens sveikatos prieZitros paslaugq
dien4, o paflmejus letinei ligai pas Seimos gydytoj Q ar kit4 pirmines ambulatorines
asmens sveikatos prieZitiros specialist4 - per 5 kalendodnes dienas nuo kreipimosi i
PSPC del asmens sveikatos prieZiiiros paslaugq dienos.

13. Psichikos sveikatos centras ,,Medgintras" pagal sutarti teikia asmens sveikatos prieZifros
paslaugas visiems gyventojams, prisiraSiusiems prie pirmines sveikatos prieZiuos centro.
Pacientai registruojami registratlroje arba telefonais (8 343) 21 984, (8 343) 21 235.

14. Pasibaigus V5{ Kalvarijos PSPC darbo laikui, savaitgaliais ir Svendiq dienomis
pacientams medicining pagalb4 teikia V5{ Kalvarijos ligonines ir V5{ Marijampoles
Iigonines priemimo skyriai.

V. NEMOKAMU PASLAUGV NOMENKLATURA IR ASORTIMENTAS, JU
TEIKIMO TVARKA KALVARIJOS PSPC

15. VSf Kalvarijos PSPC teikiamos Sios nemokamos paslaugos:
15.1. sveikatq gr4Zinandios medicinos pagalbos paslaugos (atvykusiems i PSPC ir

pacientams namuose):
15.2. butinoji medicinos pagalba;
15.3. ligq diagnozavimas irjq gydymas pagal kompetencijq;
15.4. gydymotgstinumouZtikinimas;
15.5. prevencinesmedicinospaslaugos:
15.5.1. sveikatos ugdymas ir ligq profilaktika;
t 5.5.2. profi laktiniai glventoj q sveikatos patikinimai;
15.5.3. vaikq ir suaugusiqjq skiepijimas:
15.5.4. naujagimiq, kldikiq ir vaikq raidos stebejimas;
1 5.5.5. ne5diqjq stebejimas;
15.6. reabilitacinespriemones:
15.6.1. negalios i5tiktq Zmoniq mokymas adaptuotis aplinkoje ir bendruomeneje;
15.6.2. negalios iStiktq Zmoniq Seimos nariq mokymas prisitaikyti gyventi visuomeneje;
15.7 . sveikatos ugdymo paslaugos;
15.8. pacientq slaugymas namuose, nustatart individualius slaugos poreikius bei veiklos

tvark4;
15.9. pacientq darbingumo medicinine ekspertize, vadovaujantis laikinojo nedarbingumo

ekspertizg reglamentuojandiais teises aktais;
15.10. laikinojo nedarbingumo paiymejimq iSdavimas;
15.1 1 . siuntimq i Nefgalumo ir darbingumo nustatymo tamyb4 Q.,IDNT) pildymas;
1 5.I2. odontologines pagalbos teikimas gydl.tojo odontologo kbmpetencijos ribose;
15.13. mirlies konstatavimas ir mirties liudijimq i5davimas, jeigu mirties prieZastys aiSkios;
16. Nemokamq paslaugq teikimo tvarka:
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16.1. biitinosios medicinos pagalbos paslaugos teikiamos nemokamai visiems Lietuvos
Respublikos glventojams;

16.2. kitos ambulatorines paslaugos nemokamai teikiamos asmenims, apdraustiems
privalomuoju sveikatos draudimu ir pasirinkusiems VS{ Kalvarijos pSpC;

VI. PACIENTU TEISES IR PAREIGOS

1,7. Teisd ikokybi5kas sveikatos prieZirlros paslaugas:
1,7.1. pacientas turi teisg ikokybi5kas sveikatos prieZiiiros paslaugas;
17.2. kokybi5kq sveikatos prieZiiiros paslaugrl rodiklius ir jq turinio reikalavimus nustato

sveikatos apsaugos ministras;
17.3. pacientas turi teisg i savo garbes ir orumo neZeminandias s4lygas ir pagarbq sveikatos

prieZiiiros specialistq elgesi. Pacientui turi buti suteikiamos mokslu pagristos
nuskausminamosios priemones, kad jis nekent€tq del savo sveikatos sutrikimo. Pacientas
turi teisg biiti priZitrimas ir numirti pagarboje.

18. Teise pasirinkti sveikatos prieZiiiros istaigq ir sveikatos prieZiiiros specialist4:
18.1. pacientas teises aktr+ nustat)'ta tvarka turi teisg pasirinkti sveikatos prieZi[ros istaig4;18.2. pacientas, V5{ Kalvarij os PSPC vyriausiojo gydytojo nustat}ta tva.rka, turi teisE

pasirinkti Seimos gydyoj 4;18.3. pacientas turi teisg !kito tos padios profesines kvalifikacijos specialisto nuomonq.
19. Teise i informacij4:
19.1. pacientas turi teisg gauti informacij4 apie sveikatos prieZitros istaigoje teikiamas

paslaugas, jq kainas ir galimybes jomis pasinaudoti;
19.2. sveikatos prieZilros istaigoje pacientas tud teisQ gauti informacij4 apie ji gydandio

gydytojo ir slaugos specialisto vard4, pavardg, pareigas ir profesing kvalifikacij4;
19.3. pacientas, pateikps asmens tapatybg patvirtinandius dokumentus, turi teisQ gauti

informacij4 apie savo sveikatos bUklg, ligos diagnozg, medicininio tyrimo duomenis,
gydymo metodus ir gydl.rno prognozg. Informuodamas apie gydym4, gydyojas turi
paai5kinti pacientui gydymo eig4, galimus gydymo rezultatus, galimus altematyvius
gydymo metodus ir kitas aplinkybes, kurios gali tureti itakos paciento apsisprendimui
sutikti ar atsisakyi siiilomo gydymo, taip pat apie pasekmes atsisakius siiilomo gydymo.
Si4 informacij4 pacientui gydyojas turi pateikti atsiZvelgdamas i jo amZiq ir sveikatos
bUklg, jam suprantama forma, paai5kindamas specialius medicininius terminus.

20. Teise neZinoti:
20.1. informacija apie paciento sveikatos b[k19, ligos diagnozg, medicininio tyrimo

duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognoz? negali blti pacientui pateikiama prie5 jo
va1i4. Atsisakymq gauti informacij4 pacientas turi aiSkiai i5reik5ti ir patvirtinti para5u;

21. Sios nuostatos netaikomos, kai del paciento atsisakymo gauti informacij4 gali atsirasti
Zalingq padariniq pacientui ar kitiems asmenims.

22. Teis6 susipaZinti su fra5ais savo medicinos dokumentuose:
22.1. V5| Kaivarijos PSPC sveikatos prieZiiros specialistai ne veliau kaip per t darbo dien4

nuo paciento kreipimosi LodLit t rastu (pateikus asmens tapatybg patvirtinandius
dokumentus) i savo Seimos cyd).toi4 (ar istaigos administracii4) privalo pateikti paciento
medicinos dokumentus susipaZinimui istaigoje;22.2. paciento pageidavimu jam turi btti pateikti jo medicinos dokumentai, isskyrus tuos
atvejus, kai tai i5 esmes gali pakenkti paciento sveikatai ar sukeiti pavojq jo glvybei.
Tokiais atvejais apie sprendimo nei5duoti medicinos dokumentq priemim4 ir jo motyvus
paZymima medicinos dokumentuose;

22.3. sveikatos prieZiiiros specialistas pagal savo kompetencij4 privalo paai5kinti pacientui
iraSq jo medicinos dokumentuose prasmg. Netikslius, nei5samius, dviprasmi5kus duomenis
arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, sveikatos prieZilros
specialistas per 15 darbo dienq turi i5taislti, papildy.ti, uZbaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti.
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sveikatos prieZiiiros specialisto ir paciento gind4 del iraiq jo medicinos dokumentuose
i5taisymo, papildymo, uZbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendZia vsf Kalvarijos
PSPC ryriausiasi s gydytoj as:

22.4. su nepilnamedio paciento iki 16 metq medicinos dokumentais turi teisg susipaZinti jo
atstovai;

22.5. pateikus asmens tapatybg patvirtinandius dokumentus, pacientui pageidaujant, jo
leSomis, VSI Kalvarijos PSPC privalo padarlti ir i5duoti lgalioto darbuotojo patvirtintas,
medicinos dokumentq kopijas, ne veliau kaip per 2 darbo dienas nuo paciento kreipimosi i
sveikatos prieZiiiros specialist4 (ar lstaigos administracij4) dienos.

23. Teise iprivataus gyvenimo neliediamumq:
23.1. paciento privatus gyvenimas yra neliediamas. Informacija apie paciento gl.venimo

faktus gali biiti renkama tik su paciento sutikimu ir tuo atveju, jei tai yra bttina ligai
diagnozuoti , gydl'ti ar pacientui slaugyti;

23.2. duomenys apie paciento buvim4 sveikatos prieZi0ros lstaigoje, jo sveikatos b[k19, jam
taikytas diagnostikos, gydymo bei slaugos priemones ira5omi inustatltos formos ir rtisiq
paciento medicinos dokumentus. Nustatant 5iq dokumentq form4, turini ir naudoj imo
tvark4, turi b[ti uZtikrinama paciento privataus gyvenimo apsauga;

23.3. visa informacija apie paciento buvimq sveikatos prieZitiros istaigoje, gydym4,
sveikatos buklg, diagnozg, prognozes ir gydymq, taip pat visa kita asmeninio pobiidZio
informacija apie pacient4 turi btti laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties. Teisg
gauti informacij4 po paciento mirties turi lpediniai pagal testament4 ir pagal istatymq,
sutuoktinis (partneris), tevai, vaikai;

23.4. konfidenciali informacija gali brlti suteikta kitiems asmenims tik turint rasytini
paciento sutikim4, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir
naudojimo tikslai, i5skyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasirajltinai
nurodgs, koks konkretus asmuo turi teisg gauti tokiq informacij A taip pat tokios informacijos
teikimo mast4 ir terminus. Pacientas turi teisg nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali
informacija negali biiti teikiama. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant
pacient4, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizg, be paciento sutikimo konfidenciali
informacija gali blti suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai b[tina paciento interesams
apsaugoti. Kai pacientas laikomas negalindiu protingai vertinti savo interesq ir nera jo
sutikimo, konfidenciali informacija gali buti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui
(partneriui), tevams (lteviams) ar pilnamediams vaikams tiek, kiek tai bfitina paciento
interesams apsaugoti;

23.5. be paciento sutikimo teisds aklq nustat).ta tvarka konfidenciaii informacija gali blti
suteikiama valstybes institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos lstatymai suteikia teisg
gauti konfidenciali4 informacij4 apie pacient4 prie5 jo vali4. Konfidenciali informacija
Siems asmenims gali bfiti suteikiama tik ra5ytiniu jq praiymu, kuriame nurodomas
konfidencialios informacijos prasymo pagrindas, jos naudoj imo tikslai ir reikalingos
informacij os mastas;

23.6. apie suialotus pacientus, kuriems Zala galejo biiti padaryta nusikalstama veika, VBI
Kalvarij os PSPC darbuotojai privalo praneSti teisesaugos institucijoms.

24. Paciento teise iaroniming sveikatos prieZiflr4:
24.I. teisg i sveikatos prieZiuros paslaugas, neatskleidZiant asmens tapatybes, turi ne

jaunesni kaip 16 metq pacientai, sergantys Vyriausybes arjos igaliotos institucijos nustatlto
s4ra5o ligomis. UZ sveikatos prieZiiiros paslaugas, neatskleidZiant asmens tapatybes,
pacientas moka pats.

25. Paciento dalyvavimas mokymo procese ir biomediciniuose tyrimuose:
25.1. be paciento ra5ytinio sutikimo negalima jo itraukti i mokymo proces4 ir

biomedicininius tyrimus. Sutikimo gali btrti pra5oma tik iSai5kinus pacientui apie nurodyto
proceso ir tyrimq tiksl4, pobddi, padarinius ir pavojus. Del nepilnamedio paciento itraukimo
i mokymo proces4 reikalingas ir nepilnamedio atstovo sutikimas;
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25.2. itraukiant pacient4 i mokymo proces4 ir biomedicininius tyrimus, turi biiti
vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerove yra svarbesni uZ mokslo interesus.

26. Informuoto asmens sutikimas gauti sveikatos prieZi[ros paslaugas:
26.1. sutikim4 d6l sveikatos prieZiflros paslaugq teikimo duoda (isreiskia) pats pacientas

arbajo atstovas;
26.2. paciento sutikimas del sveikatos prieZilros paslaugq teikimo turi btrti pagristas

informacij a ir tinkamas;
26.3. sutikimas laikomas pagristas informacij a ir tinkamas, jeigu iis atitinka visas Sias

s4lygas:
26.3.1 . yra duotas asmens, galindio tinkamai iSreik5ti savo vali4;
26.3.2. yra duotas, gal.us pakankam4 ir aiSki4 informacijq;
26.3.3. yra duotas paciento (o atstovo) laisva valia;
26.3.4. atitinka teis6s aktq nustat).tus formos reikalavimus;
26.4. jeigu pacientas pasira5o sveikatos apsaugos ministro patvirtintus reikalavimus

atitinkandios formos sutikim4, rei5kia, kad pacientas gavo tinkam4 informacij4;
26.5. laikoma, kad savanori5kai i sveikatos prieZiflros istaig4 del ambulatorines sveikatos

prieZifiros a&ykgs arba i namus sveikatos prieZitiros specialist4 i3kvietgs pacientas yra
informuotas ir sutinka, kad tos lstaigos sveikatos prieZiiiros specialistas ji apZiiiretq,
ivertintq jo sveikatos biiklg, paskirtq ir atliktq bfitinas tyrimq ir gydymo procedtiras, jei
sveikatos prieZiDros fstaiga yra uZtikrinusi, kad visa bltina informacija pacientui butq
suteikta (prieinama) jo buvimo ar lankymosi Sioje istaigoje metu, o Sios istaigos darbuotojai
atsakytLl I visus paciento klausimus, susijusius su Sia informacija;

26.6. pacientui nuo 16 metrl sveikatos prieZiiiros paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu,
i5skyrus bltinosios medicinos pagalbos paslaugq teikimo atvejus, kai pacientas negali savo
valios iSreik3ti pats;

26.7. nepilnamediam pacientui iki 16 metq sveikatos prieZiiira teikiama tik su jo atstorq
sutikimu, iSskyrus bltinosios medicinos pagalbos paslaugq teikimo atvejus. Jeigu yra
nesutarimr+ tarp paciento iki 16 metq irjo atstovq, diagnostikos ir gydlryno metodus parenka
gydyojq konsiliumas, atsiZvelgdamas i nepilnamedio interesus;

26.8. nepilnametis pacientas iki 16 metq, kuris, gydyojo pagrista nuomone, iSreik5ta
medicinos dokumentuose, gali pats teisingai vertinti savo sveikatos bnklE, turi teisg
savaranki5kai kreiptis ir sprgsti del jam reikiamq sveikatos prieZiiiros paslaugq teikimo,
i5sklnus istatymrl nustatytus atvejus;

26.9. prieS atliekant pacientui chirurging operacij4, invazing ir (ar) intervencing procediirq,
turi btiti gautas informacija pagristas paciento sutikimas, kad jam biitq atliekama konkreti
chirurgine operacija, invazine ir (ar) intervencine procediira. Toks sutikimas turi btrti
i5reik5tas raitu, pasiraSant sveikatos apsaugos ministro patvirtintus reikalavimus
atitinkandi4 formq.

27. Teise skqstis:
27.1. pacientas, manydamas, kad yra paZeistos jo, kaip paciento, teises, turi teisg pateikti

skundq VSJ Kalvarijos PSPC v1r'iausiajam gydytojui;
27.2. skund4 pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinejami tie skundai, kurie yra

paciento pasira5yti, nurodl'tas jo vardas ir pavarde, faktine gyvenamoji vieta ir duomenys
rySiui palaikyti, iSddstl.ta skundo esme. Jeigu skund4 pateikia paciento atstovas, nurodomas
atstovo vardas ir pavard€, gyvenamoji vieta, atstovavim4 liudijantis dokumentas ir
pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Neiskaitomi, nurodytq reikalavimq neatitinkantys
skundai grqZinami pacientui per 3 darbo dienas, nurodant grqZinimo prieZastis. V5{
Kalvarijos PSPC pasilieka skundo kopij4;

21 .3. asmuo, pateikiantis skund4, kartu privalo pateikti asmens tapatybg patvirtinanti
dokument4. Kai toks skundas siundiamas paStu ar per pasiuntini, prie jo turi bflti prideta
notaro ar pacientui atstovaujandio advokato patvirtinta pareiSkejo asmens tapatybg
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patvifiinandio dokumento kopija. Paciento atstovas, keipdamasis del tokios informacijos,
pateikia tapatybg ir atstovavim4 liudijanti dokument4;

27.4. pacientas turi teisg pareik5ti skund4 ne veliau kaip per vienus metus, kai suZino, kadjo
teises buvo paZeistos, bet ne vdliau kaip per trejus metus nuo teisit+ paZeidimo dienos;

27.5. PSPC, gavusi paciento skund4, privalo ji i5nagrindti ir ra5tu pranesti pacientui (o
atstovui) nagrinejimo rezultatus ne veliau kaip per 20 darbo dienq.

28. Teise i Zalos atlyginimq:
28.1. pacientas turi teisg i Zalos, padarytos paZeidus jo teises teikiant sveikatos prieZiflros

paslaugas, atlyginim4.
29. Paciento pareigos:
29.1. pacientas privalo pasira5ytinai susipaZinti su jam pateiklomis VSf Kalvarijos PSPC

vidaus tvarkos taisykl6mis ir vykdytijose nurodyas pareigas;
29.2. pacientas privalo rupintis savo sveikata, s4Ziningai naudotis savo teisemis, jomis

nepiktnaudZiauti, bendradarbiauti su VSl Kalvarijos PSPC specialistais ir darbuotojais;
29.3. pacientas, norddamas gauti sveikatos prieZilros paslaugas, privalo pateikti asmens

tapatyb? patvirtinandius dokumentus, iSskyrus biitinosios sveikatos prieZiiiros atvejus;
29.4. pacientas, kiek fstengdamas, turi suteikti sveikatos priezioros specialistamas

informacijos apie savo sveikat4, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus
vaistus, alergines reakcijas, genetini paveldimum4 ir kitus pacientui Zinomus duomenis,
reikalingus tinkamai teikti sveikatos prieZiiiros paslaugas;

29.5. pacientas, gavgs informacijq apie jam skiriamas sveikatos prieZitros paslaugas, savo
sutikimA ar atsisakym4 del Siq paslaugq suteikimo turi patvirtinti ra3tu;

29.6. pacientas privalo vykdyti sveikatos prieZirlros specialistq paskyrimus ir
rekomendacijas arba nustatyta tvarka atsisakS.ti paskirtq sveikatos prieZifiros paslaugq.
Pacientas privalo informuoti sveikatos prieZiiiros specialistus apie nukrypimus nuo
paskyrimq ar nustatlto reZimo, del kuriq jis dave sutikim4;

29.7 . pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais VS{ Kalvarijos pSpC
darbuotojais ir kitais pacientais;

29.8. pacientui, kuris paZeidZia savo pareigas, tuo sukeldamas gresm? savo ir kitq pacientq
sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybi5kas sveikatos prieZiiiros paslaugas,
sveikatos prieZiflros paslaugq teikimas gali biiti nutrauktas, iSskynrs atvejus, jei tai grestq
paciento gyvybei.

VII. GINdU IR KONFLIKTU TARP PACIENTU IR ISTAIGOS SPRENDIMO TVARKA

30. Kilus gindui ar konfliktui tarp paciento ir istaigos darbuotojo, pacientas gali kreiptis iVSl
Kalvarijos PSPC ryriausi4ji gydytoje, vyriausiqji slaugos administratorir].

31' Del diagnostiniq ar gydymo klaidq iSsiai5kinimo, paciento mirties atveju, pacientas arjo
atstovas turi keiptis ra5tu i V5{ Kalvarijos PSPC vyriausi4ji gydytoj4, kuris per 20 darbo
dienq i5nagrineja atveji ir pateikia atsakym4 parei5kejui. Jeigu praiymo (skundo)
nagrinejimas susijgs su komisijos sudarymu, posedZio su5aukimu ar kitomis
organizacinemis priemonemis, del kuriq atsakymo pateikimas asmeniui gali uZsitgsti
ilgiau kaip 20 darbo dienq nuo pra5ymo (skundo) gavimo istaigoje, ryriausiasis
gydytojas per 15 darbo dienq nuo pra5ymo (skundo) gavimo turi teisE pratgsti Si termin4
dar iki 10 darbo dienq. Likus ne maiiau kaip 5 darbo dienoms iki termino pabaigos,
i5siundiant asmeniui pra.neSim4 ra5tu (arba elektroniniu paStu, jeigu praSymas pateiktas
elektroniniu biidu), nurodant pra5ymo (skundo) nagrinejimo pratgsimo prieZastis.
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VIII. INFORMACIJOS PACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS TEIKIMO TVARKA

32. Informacii4 apie paciento sveikatos bfiklg teikia gydantis gyd]tojas arba slaugos
specialistas savo kompetencijos ribose tik pacientui arba paciento atstovui. InformaCija
telefonu neteikiama.

33. Teisinems institucijoms informacija apie paciento sveikatos biiklg teikiama tik garus
oficialq raStiSk4 tq institucijq uZklausim4.

l{. AMBULATORTNTU KORTELTU, KrTU DOKUMENTU NUORASU DARYMO,
ISDAVIMO PACIENTAMS, KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS

TVARKA

34. I5rasai i3 asmens sveikatos istorijq ir medicininiq dokumentq kopijos pacientui ar jo
igaliotam asmeniui pageidaujant, atliekami paciento lesomis.

35. ISrasai i5 medicininiq dokumentq, reikalingi siundiant ligoni konsultacijai, gydymui i
kitas gydymo istaigas, i Nefgalumo ir darbingumo nustatymo tamyb4, atliekami VS{
Kalvarijos PSPC leSomis.

36. I5rasai i5 medicininiq dokumentq ar jq kopijos, kuriq reikalauja teisines instituciios
(prokurattra, teismas ir t.t.), atliekami VS{ Kalvarijos pSpC lesomis, kai yra pateiklas
oficialus Siq institucijq pra5ymas ra5tu.

X. ISTAIGOS ADMINISTRACIJOS, PAGALBINIU TARNYBU DARBO LAIKAS

37. Adminishacijos darbo laikas 8.00 - 16.30.
38. Regishatrlros darbo laikas 7.00 - 16.00.
39. Laboratorijos darbo laikas 7.30 - 16.00.

xI, ISTAIGOS VIDAUS TVARKA IR DARBU SAUG,{ REGLAMENTUOJANdIOS
NUOSTATOS

40. v5{ Kalvarijos PSPC darbuotojai, vadovai ir pacientai savo santykius privalo gristi
geranori5kumo, savitarpio supratimo, bendradarbiavimo ir tolerancijos principais.

41. VSf Kalvarijos PSPC darbuotojai privalo:
41.1. laikytis VSl Kalvarijos PSPC,,Elgesio kodekso,, reikalavimq;
41.2. s4Ziningai ir kvalifikuotai dirbti, vykdl'ti savo pareigybiq apraSymq reikalavimus,

teisetus vadovybes nurodymus;
41.3. laikytis nustatJto gaisrinio rezimo, zinoti gaisro gesinimo, signalizacijos ir rysio

priemoniq laikymo vietas, moketi tas priemones panaudoti, zinoti, kaip jiems elgtis kilus
gaisrui, Zinoti Zmoniq evakuavimo planQ ir savo pareigas evakuojant zmones, gelbejant
turtq ir kt.;

41.4. tausoti ir saugoti istaigos tr.rt4 (instrumentus, irenginius, inventoriq ir kt.) neleisti jo
gadinti, grobstyti, naudoti savanaudiSkiems tikslams;

41.5. racionaliai naudoti darbui skirtas medZiagas, medikamentus, energetinius resusus;
41.6. imtis priemoniq, kurios pasalintq prieZastis arba susidariusias s4lygas, trukdandias

nomaliai dirbti, keliandias gresmQ darbuotojq bei pacientq sveikatai ar gyvybei, istaigos
turtui;

41.7 . laikltis instrumentrl, prietaisq, aparatq, lrangos ir kt. naudojimo taisykliq ir
instrukcijq, dirbti tik su techniSkai tvarkingomis darbo priemondmis;

41.8. savo darbo vietoje palaikyti tvark4 ir 5var4, laikytis sanitarijos, higienos ir darbq
saugos reikalavimq;
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41.9. apie pakeliui i darb4, i5 darbo ar darbo metu patirtas traumas, fimius sveikatos
sutrikimus, nelaimingus atsitikimus, VSl Kalvarijos PSPC darbuotojai privalo nedelsdami
prane5ti istaigos vadorui, nurodydami ivykio aplinkybes ir pasekmes;

41.10- PSPC darbuotojai negali teikti sveikatos prieZiiiros paslaugq ar vykdyti kitas, su
Siomis paslaugomis susijusias funkcijas, biidami neblairus ar apsvaigg nuo alkoholio,
narkotiniq at toksiniq medZiagq. vsl Kalvarijos pspc vyriausiojo gydytojo
Zodiniu/raSytiniu isakymu gali biiti atliekamas darbuotojq patikrinimas darbo vietoje d6l
neblailumo, girtumo ar apsvaigimo narkotinemis medZiagomis, rodmenis fiksuojant
alkotesteriu, testais. Visi patikinimai iforminami atitinkamais dokumentais, kuiiais
remiantis gali buti taikoma drausmines nuobaudos.

41.1 1 ' darbo metu darbuotojai pdvalo tureti galiojandius darbo paZyme.jimus, kuriose irasltas
darbuotdo vardas, pavarde, pareigos.

XII. PACIENTU, TURIMU DIRBINIU IS BRANGIVJU METALU, BRANGIq PROTEZV
IR PINIGV REGISTRAVIMO BEI SAUGOJIMO TVARKA

42. {staigoje pacientq turimi dirbiniai i5 brangiqiq metalq, brangiq protezq bei pinigai
neregistruojami ir nesaugomi.

XIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

43. Taisykles gali biiti papildomos, tikslinamos ar keidiamos pasikeitus reglamentuoj antiems
teises aktams, lstaigos vidaus dokumentams ar darbo organizavimo tvarkai.

44. Darbuotojai turi b[ti supaZindinami su Siomis taisyklemis pasira5ytinai ir jos skelbiamos
vieSai (V5{ Kalvarijos PSPC skelbimq lentoje ir intemeto svetaineje).


