
PATVIRTINTA
VSl Kalvatijos pirmines sveikatos prieZiiiros
centro vJriausiojo gydytoj o
2021 n. birZelio 1 d. lsakymu Nr. p- 18

VIESOSIOS ISTAIGOS KALVARIJOS PIRMINES SVEIKATOS PRIEZIUROS CENTRO
VIDAUS TVARKOS TAISYKLES

I. BENDROSIOSNUOSTATOS

1' VieSoji istaiga Kalvarijos pirmines sveikatos prieZilros centras, kodas t65802771,
iregistruota vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos prieZiiiros biudZetiniq istai g\ 1997 -06-24
Reorganizavimo I valstybines ir savivaldybiq sveikatos prieZiiiros vieS4sias istaigas istatymu Nr.yrlr - 297 ir Marijampoles rajono tarybos 1997- 09- 29 sprendimu Nr. 5-5. lstaigos adresas:
Vytauto g. 9, Kalvarija- {staigos savininkas - Kalvarijos savivaldybe (kodas 188751268), adresas
Laisves g. 2. 69214 Kalvarija.

2. VieSoji istaiga Kalvarijos PSPC veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos
istatymais, vyriausybes nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos norminiais aktais,
nacionaliniais, Europos ir tarptautiniais medicinos standarlais (rredicinos, higienos normomis),
Kalvarijos savivaldybes tarybos sprendimais ir kitais teises aktais.

3. Vie5oji istaiga Kalvarijos pirmines sveikatos prieZiiros centras (toliau tekste - PSPC) -
pelno nesiekiantis ribotos civilines atsakomybes vieSasis juridinis asmuo, teikiantis pirmines
ambulatorines asmens sveikatos prieZilros paslaugas. Pagrindinis finansavimo Saltinis -
Privalomojo sveikatos draudimo fondo leSos, gaunamos (sveikatos draudimo istatymo numaq1a
tvarka) pagal sutarti su Kauno teritorine ligonig kasa.

4. Vie5oji istaiga Kalvarijos PSPC teikia sveikatos prieZiDros paslaugas asmenims, kurie
jq pra5ymu, pasirinko SiE pirmines sveikatos prieZitros istaig4.5. Siq taisykliq privalo laikytis visi VSl Kalvarijos PSPC darbuotojai ir pacientai.

II. ISTAICOS STRUKTURA

6. Vie5osios istaigos Kalvarijos PSPC struktDr4 sudaro:
6.1. Administracija;
6.2. Registratiira;
6.3. Seimos (vidaus ligq) gydytojo kabir.retas;
6.4. Vaikq ligq gydytojo kabinetas;
6.5. Gydytojo akuSerio ginekologo kabinetas;
6.6. Chirurgijoskabinetas;
6.7 . Odontologijos kabinetas;
6.8. Laboratorija;
7. Ukio dalis.

ilr. ISTATGOS DARBO LATKAS

8. VSI Kalvarijos PSPC (Vytauto 9.9,69216 Kalvarija) darbo laikas darbo dienomis 7.00 -
17.00.

IV. PACIENTU KREIPIMOSI I ISTAIGA TVARKA

9. Visi, besikreipiantys i PSPC pacientai, turi tureti asmens tapatybg patvifiinanti
dokument4.
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10. Pacientai, besikreipiantys i vsf Kalvarijos pspc (vy.tauto g. 9, 69216 Kalvarija),
registruojami registratlrose tiesiogiai kreipiantis i registrhtorius,. telefonais (8 343) 21 9B;4
(suaugusiqjq registrattira) ir (8 343) 21 235 (valk| registrarlra). Seimos gydytojq iskvietimai i
namus registruojami kasdien tel. (8 343) 21 984 ir tel. (8 343) 21235 nuo 8 val. iki 13 val.

. I 1. Umios tigos atveju. kai pasirei5kia karsdiavimas. vidutinis skausmas (4-5 balai pagat
vizualing analoginE skausmo skalg), paros laikotarpiu, esant ramybes bfisenos, atsiranda dusulys,
galvos skausmas ir svaigimas, koordinacijos sutrikimas, pykinimas ir vemimas, staiga
progresuojantis tinimas, patyrgs ivairios kilmes traumas ir suZeidimus, pacientas pas Beimos
gydytoi4 patektq kreipimosi I PSPC del asmens sveikatos prieZiuros paslaugq dienq, o paflmejus
letinei ligai pas Seimos gyd).toj ? ar kit4 pirmines ambulatorines asmeni sveikatos prieZiuros
specialist4 - per 5 kalendorines dienas nuo kreipimosi i PSPC del asmens sveikatos prieZiuros
paslaugq dienos.

12. Psichikos sveikatos centras ,,Medgintras" pagal sutarti teikia asmens sveikatos prieZiiiros
paslaugas visiems gyventojams, prisira5iusiems prie pimines sveikatos prieZilros centro.

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

V. NEMOKAMU PASLAUGU NOMENKLATf]RA IR ASORTIMENTAS, JU
TEIKIMO TVARKA KALVARIJOS PSPC

14. V5{ Kalvarijos PSPC teikiamos Sios nemokamos paslaugos:
14.1. bltinoji medicinos pagalba:
14.2. ligq diagnozavimas ir jq gydymas pagal kompetencijq;
14.3. gydymo tgstinumo uztikrinimas;
14.4. prevencines medicinos paslaugos:
14.4.1. sveikatos ugdymas ir ligq profilaktika;
I 4.4.2. profiaktiniai gyventojq sveikatos patikrinimai;
14.4.3. vaikq ir suaugusiqjq skiepijimas;
14.4.4. naujagimiq, k[dikil] ir vaikq raidos stebejimas;
1 4.4.5. neSdiqjq stebejimas;
14.5. sveikatos ugdymo paslaugos;
\4.6. pacientq slaugymas namuose, nustatant individualius slaugos poreikius bei veiklos

tvark4:
14.7. pacientq darbingumo medicinind ekspertize, vadovaujantis laikinojo nedarbingumo

ekspertizg reglamentuojandiais teises aktais;
14.8. laikinojo nedarbingumo paZymejimq i5davimas;
14.9. siuntimq i Neigalumo ir darbingumo nustatymo tamyb4 $JDNT) piidymas;
14.10. odontologines pagalbos teikimas gydytojo odontologo kompetencijos ribose;
14.1 1 . mirties konstatavimas ir mirlies liudijimq i5davimas, jeigu mirties prieZastys ai5kios;
15. Nemokamq paslaugq teikimo tvarka:
15.1' biitinosios medicinos pagalbos paslaugos teikiamos nemokamai visiems Lietuvos

Respublikos gyventoj ams ;
15.2. kitos ambulatorines paslaugos nemokamai teikiamos asmenims, apdraustiems

privalomuoju sveikatos draudimu ir pasirinkusiems VSI Kalvarijos pSpC.

VI. PACIENTU TEISES IR PAREIGOS

16. Teis€ ikokybiSkas sveikatos prieZiuros paslaugas:
16.1. pacientas turi teisg ikokybiSkas sveikatos prieZi[ros paslaugas;
16.2. kokybi5kq sveikatos prieZiiiros paslaugq rodiklius ir jq turinio reikalavimus nustato

sveikatos apsaugos m jnistras:
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16.3. pacientas turi teisg I savo garbes ir orumo neZeminandias s4lygas ir pagarbq sveikatos
prieZihros specialistq elgesi. Pacientui turi btti suteikiamos mokslu pagristos nuskausminamosios
priemones, kad jis nekentetq del savo sveikatos sr-rtrikimo. Pacientas turi teisg biti priZilrimas ir
numirli pagarboje.

17. Teise pasirinkti sveikatos prieZilros istaigq ir sveikatos prieZiiiros specialist4:
17 .1. pacientas teises aktq nusta[4a tvarka tud teisp pasirinkti sveikatos prieZilros istaig4;
17.2. pacientas, V3{ Kalvarijos PSPC ryriausiojo gydytojo nustat5,.ta tvarka, turi reisg

pasirinkti Seimos gydy.toj 4;
17.3. pacientas turi teisg i kito tos padios profesines kvalifikacijos specialisto nuomong.
18. Teise i informacij 4:
18.1. pacientas turi teisg gauti informacij 4 apie sveikatos prieZilros istaigoje teikiamas

paslaugas, jq kainas ir galimybes jomis pasinaudoti;
18.2. sveikatos prieZitiros istaigoje pacientas tud teisQ gauti informacij 4 apie ji gydandio

gydyojo ir slaugos specialisto vardq, pavardg, pareigas ir profesinp kvalifikacijq;
18.3. pacientas, pateikgs asmens tapatybg patvirtinandius dokumentus, turi teisg gauti

informacij4 apie savo sveikatos biiklg, ligos diagnozE, medicininio tyrimo duomenis, gydymo
metodus ir gydymo prognozg. Informuodamas apie gydymE, gydytojas turi paai5kinti pacientui
gydymo eig4, galimus gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus ir kitas
aplinkybes, kurios gali tureti ltakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti si[lomo gydy,rno,
taip pat apie pasekmes atsisakius sirllomo gydymo. Si4 informacij4 pacientui gydytojas turi pateikti
atsiZvelgdamas ijo amZiq ir sveikatos blk19, jam suprantama forma, paai5kindamas specialius
medicininius terminus.

19. Teise neZinoti:
19.1. informacija apie paciento sveikatos bnk19, ligos diagnozg, medicininio tyrimo

duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozg negali blti pacientui pateikiama prie5 jo vali4.
Atsisakym4 gauti informacij 4 pacientas turi ai5kiai i3reikiti ir patvirlinti para5u;

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

21. Teise susipaiinti su ira5ais savo medicinos dokumentuose:
21.1. V5{ Kalvarijos PSPC sveikatos prieZiiiros specialistai ne veliau kaip per 1 darbo dien4

nuo paciento kreipimosi ZodZiu ar ra5tu (pateikus asmens tapatybg patvirtinandius dokumentus) i
savo Seimos gyd)4oj 4 (ar istaigos administracij4) privalo pateikti paciento medicinos dokumentus
susipazinimui istaigoje:

21.2. paciento pageidavimu jam turi btti pateikti jo medicinos dokumentai, i5skyrus tuos
atvejus, kai tai i5 esmes gali pakenkti paciento sveikatai ar sukelti pavojq jo gyvybei. Tokiais
atvejais apie sprendimo neiSduoti medicinos dokumentq priemim4 ir jo motyvus paiymima
medicinos dokumentuose;

2t.3. sveikatos prieZiflros specialistas pagal savo kompetencij4 privalo paaiSkinti pacientui

ira5q jo medicinos dokumentuose prasmg. Netikslius, neiSsamius, dviprasmi5kus duomenis arba
duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, sveikatos prieZiiros specialistas per 15
darbo dienq turi iStaisyti, papildyti, uZbaigti. panaikinti ir (ar) pakeisti. Sveikatos prieZi0ros
specialisto ir paciento gind4 del ira3q jo medicinos dokumentuose iStaisyrno, papildymo, uZbaigimo,
panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendZia V5{ Kalvarij os PSPC rryriausiasis gydytojas;

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

2\.5. pateikus asmens tapatybg patvirtinandius dokumentus, pacientui pageidaujant, jo
le5omis, V5l Kalvarijos PSPC privalo padarl,ti ir i5duoti igalioto darbuotoj o patviftintas, medicinos
dokumentq kopijas, ne veliau kaip per 2 darbo dienas nuo paciento kreipimosi i sveikatos prieZiiiros
specialist4 (ar lstaigos administracijq) dienos.

22. Teise i privataus gyvenimo neliediamum4:
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22.1. paciento privatus gpenimas yra neliediamas. Informacija apie paciento gyvenimo
faktus gali biiti renkama tik su paciento sutikimu ir tuo atvejd, jei tai 1,ra bltina ligai diagnozuoti ,
gydyti ar pacientui slauglti;

22.2. duomenys apie paciento buvimq sveikatos prieZiiiros istaigoje, jo sveikatos blklg, jam
taikytas diagnostikos, gydymo bei slaugos priemones fra5omi ! nustat).tos formos ir ru5iq paciento
medicinos dokumentus. Nustatant Siq dokumentq florm4, turini ir naudojimo tvark4, turi blti
u2tikrinama paciento privataus gyt enimo apsauga:

22.3. visa informacija apie paciento buvimq sveikatos prieZi[ros istaigoje, gydymq,
sveikatos btiklg, diagnozg, prognozes ir gydymq, taip pat visa kita asmeninio pobtdZio informacija
apie pacient4 turi biiti laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties. Teisg gauti informacijq po
paciento mirties turi ipediniai pagal testament4 ir pagal istatym4, sutuoktinis (partneris), tevai,
vaikai;

22.4. konfidenciali informacija gali blti suteikta kitiems asmenims tik turint ra5ytini
paciento sutikim4, kuriame yra nurodyta tokios infomacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo
tikslai, i5skyrus atvejus, kai pacientas medicinos dokumentuose yra pasira5ltinai nurodgs, koks
konketus asmuo turi teisE gauti tokiq informacij4 taip pat tokios informacijos teikimo mast4 ir
terminus. Pacientas turi teisp nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali brlti
teikiama. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacient4, atliekantiems paciento
sveikatos ekspertizg, be paciento sutikimo konfidenciali inlormacija gali btiti suteikiama tais
atvej ais fu tiek, kiek tai bltina paciento interesams apsaugoti. Kai pacientas laikomas negalindiu
protingai vertinti savo interesq ir nera jo sutikimo, konfidenciali informacija gali blti suteikiama
paciento atstovui, sutuoktiniui (parlneriui), tevams (iteviams) ar pilnamediams vaikams tiek, kiek tai
biitina paciento interesams apsaugoti;

22.5. be paciento sutikimo teises aktq nustatfa tvarka konfidenciali informacija gali buti
suteikiama valstybes institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos istatymai suteikia teisE gauti
konfidencialiq informacij4 apie pacient4 prieS jo vali4. Konfidenciali informacij a Siems asmenims
gali bnti suteikiama tik raS1'tiniu jq praSymu, kuriame nurodomas konfidencialios informacijos
pra3ymo pagrindas, jos naudoj imo tikslai ir reikalingos informacijos mastas;

22.6. apie suZalotus pacientus, kuriems Lala galdjo bflti padarla nusikalstama veika, V5[
Kalvarijos PSPC darbuotojai privalo praneBti teisesaugos institucijoms.

23. Paciento teisd i anoniming sveikatos prieZiflr4:
23.1. teisg I sveikatos prieZilros paslaugas, neatskleidZiant asmens tapatybes, turi ne

jaunesni kaip 16 metq pacientai. sergantys Vyriausybes ar jos jgaliotos institucijos nustatyto s4raSo
ligomis. UZ sveikatos prieZilros paslaugas, neatskleidZiant asmens tapatybes, pacientas moka pats.

24. Paciento dalyvavimas mokymo procese ir biomediciniuose tyrimuose:
24.1. be paciento raS1'tinio sutikimo negalima jo itraukti i mokyrno proces4 ir

biomedicininius tyrimus. Sutikimo gali btti pra5oma tik i5ai5kinus pacientui apie nurodlto proceso
ir tyrimq tiksl4, pobldl, padarinius ir pavojus. Del nepilnamedio paciento itraukimo i mokymo
proces4 reikalingas ir nepilnamedio atstovo sutikimas;

24.2. itraukiant pacient4 i mokymo proces4 ir biomedicininius tyrimus, turi b[ti
vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerove yra svarbesni uZ mokslo interesus.

25. Informuoto asmens sutikimas gauti sveikatos prieZiiiros paslaugas:
25.1. sutikimq d61 sveikatos prieZiflros paslaugq teikirno duoda (i5rei5kia) pats pacientas

arba jo atstovas:
25.2. paciento sutikimas del sveikatos prieZiiiros paslaugq teikimo turi btiti pagristas

informacij a ir tinkamas ;

25.3. sutikimas laikomas pagristas informacija ir tinkamas, jeigu jis atitinka visas Sias
sqlygas:

25.3.1. yra duotas asmens, galindio tinkamai iSreik5ti savo vali4;
25.3.2. yra duotas, gavus pakankamq ir aiSki4 informacijq;
25.3.3. yra duotas paciento (o atstovo) laisva valia;
25.3.4. atitinka teises aktq nustatytus formos reikalavimus;
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25.4. jeigu pacientas pasiraSo sveikatos apsaugos ministro patvirtintus reikalavimus
atitinkandios formos sutikim4, rei5kia, kad pacientas gavo tinkam4 informacijq;

25.5. laikoma, kad savanori5kai i sveikatos prieZilros istaigq del ambulatorines sveikatos
prieZiiiros atlrykgs arba i namus sveikatos prieZiiiros specialist4 i3kvietgs pacientas 1ra informuotas
ir sutinka, kad tos istaigos sveikatos prieZiiiros specialistas ji apZilretq, ivertintq jo sveikatos blklg,
paskirlq ir atliktq bttinas tJrimq ir gydymo procedlras, jei sveikatos prieZiuros lstaiga yra
uZtikrinusi, kad visa bfltina informacija pacientui bltq sr.rteikta (prieinama) jo buvimo ar lankymosi
Sioje istaigoje metu, o Sios istaigos darbuotojai atsakytq ivisus paciento klausimus, susijusius su 5ia
informacij a;

25.6. pacientui nuo i6 metq sveikatos prieZifiros paslaugos teikiamos tik su jo sutikimu,
i5skyrus bfltinosios medicinos pagalbos paslaugq teikimo atvejus, kai pacientas negali savo valios
i5reikSti pats;

25.7. nepilnamediam pacientui iki 16 metq sveikatos prieZiura teikiama tik su jo atstol,r+
sutikimu, i5skyrus bltinosios medicinos pagalbos paslaugq teikimo atvejus. Jeigu yra nesutarimq
tarp paciento iki 16 metq ir jo atstovq, diagnostikos ir gydymo metodus parenka gydltojq
konsiliumas, atsiZvelgdamas i nepilnamedio interesus;

25.8. nepilnametis pacientas iki 16 metq, kuris, gydytojo pagrlsta nuomone, i5reik5ta
medicinos dokumentuose, gali pats teisingai vertinti savo sveikatos btiklg, turi teisg savaranki5kai
kreiptis ir sprgsti del jam reikiamq sveikatos prieZilros paslaugq teikimo, i5skyrus istatymq
nustat)'tus atvej us ;

25.9. prie5 atliekant pacientui chirurging operacij4, invazing ir (ar) intervencing procedflr4,
tud bflti gautas informacija pagristas paciento sutikimas, kad jam bDtq atliekama konkreti
chirurgine operacija, invazine ir (ar) intervencine procediira. Toks sutikimas turi btti i5reik5tas
ra5tu, pasira5ant sveikatos apsaugos ministro patvirtintus reikalavimus atitinkandi4 form4.

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

skund4 VSl Kalvarijos PSPC vy,riausiajam gydytojui;
26.2. skund4 pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinejami tie skundai, kurie yra

paciento pasira5)ti, nurodyas jo vardas ir pavarde, faktine gyvenamoj i vieta ir duomenys rySiui
palaikyti, i5destyta skundo esme. Jeigu skund4 pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas
ir pavarde, gyvenamoji vieta, atstovavim4 liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis
kreipiasi. Neiskaitomi, nurodyq reikalavimq neatitinkantys skundai grqZinami pacientui per 3 darbo
dienas, nurodant grqZinimo prieZastis. VSf Kalvarijos PSPC pasilieka skundo kopij4;

26.3. asmuo, pateikiantis skund4, kartu privalo pateikti asmens tapatybg patvirtinanti
dokumentq. Kai toks skundas siundiamas pa3tu ar per pasiuntini, prie jo turi buti pddeta notaro ar
pacientui atstovaujandio advokato patvirlinta pareiSkejo asmens tapatybg patvirtinandio dokumento
kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis del tokios informacijos, pateikia tapatybQ ir atstovavim4
liudijanti dokument4;

26.4. pacientas turi teisg pareik3ti skurd4 ne veliau kaip per vienus metus, kai suZino, kad jo
teises buvo paZeistos, bet ne v61iau kaip per trejus metus nuo teisiq paieidimo dienos;

26.5. PSPC, gar.,usi paciento skund4, privalo ji i5nagrineti ir ra5tu praneSti pacientui (o
atstowi) nagrindj imo rezultatus ne veliau kaip per 20 darbo dienq.

27. Teise i Zalos atlyginim4:
27.1. pacientas turi teisq i Zalos, padarytos paZeidus jo teises teikiant sveikatos prieZiuros

paslaugas, atlyginimq.
28. Paciento pareigos:
28.1. pacientas privalo pasira5ytinai susipaZinti su jam pateiktomis V5{ Kalvarijos PSPC

vidaus tvarkos taisyklemis ir rykdyti jose nurodytas pareigas;
28.2. pacientas privalo riipintis savo sveikata, s4Ziningai naudotis savo teisemis. jomis

nepiktnaudZiauti, bendradarbiauti su V5{ Kalvarijos PSPC specialistais ir darbuotojais;
28.3. pacientas, noredamas gauti sveikatos prieZifiros paslaugas, privalo pateikti asmens

tapatybg patvirtinandius dokumentus, iSskyrus bDtinosios sveikatos prieZilros atvejus;
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28'4. pacientas, kiek istengdamas, turi suteikti sveikatos prieZiiiros specialistamas
informacijos apie savo sveikat4, persirgtas ligas, atliktas operhcijas, vartotus ir varlojamus vaistus,
alergines reakcijas, genetini. paveldimumq ir kitus pacientui zino-u. duomeni"s, reikalingus
tinkamai teikti sveikatos prieZiiiros paslaugas;

.- .28.5. pacientas, gavgs informacij4 apie jam skiriamas sveikatos prieZilros paslaugas, savo
sutikim4 ar atsisakymq del Siq paslaugq suteikimo turi patvirtinti ra5tu;

28.6. pacientas privalo vykdyi sveikatos prieZilros specialistq paskyrimus ir
rekomendacijas arba nustat)ta tvarka atsisakl.ti paskirtq sveikatos prieZiuros paslaugq. pacientas
privalo informuoti sveikatos prieZilros specialistus apie nukypimus nuo paskl,rimrt * nurtutyto
reZimo, del kuriq jis dave sutikimq;

28.1. pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais vsl Kalvarijos pSpc
darbuotojais ir kitais pacientais:

28.8. pacientui, kuris paZeidZia savo pareigas, tuo sukeidamas gresmg savo ir kitq pacientq
sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybi5kas sveikatos prieZiiiros paslaugas, weikatos
prieziiiros paslaugq teikimas gali biiti nutrauktas, isskyrus atvejus, jei tai grestq paciento gyvybei.

VII. PACIENTU LANKYMO, PERKELIMO I KITAS ASMENS SVEIKATOS
PRIEZIUROSISTAIGAS TVARKA

29. Paslaugos namuose teikiamos pacientams, kurie prisiraSg prie istaigos ir yra apdrausti
privalomuoju sveikatos draudimu.

30. AtsiZvelgiant i esarn4 situacij4 paslaugos pacientams namuose teikiamos nuvykus
jstai gos arba paciento. jo artimqi q transponu.

31. Paslaugos namuose teikiamos:

_ 31.1. naujagimiams, gavus informacrj4 apie jq i5vykimq iS gimdymo namq ir atrrykim4
inamus. Vaikq sveikatos tikrinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2000 m. geguZes 31 d. isakymu Nr. 301 ,,Del profilaktiniq weikatos tikinimq sveikitos
prieZitiros istaigose", nustatlta tvarka.

31.2. sergantiems vaikams iki 1 metq amZiaus;
31.3. vaikams, kuriems nustatytas sunkus nelgalumo lygis;
31.4. asmenims, kuriems yra nustat).tas 0-25 procentq darbingumo lygis arba specialusis

nuolatines slaugos poreikis;
31'5 pacientams, kuriems Dmiai sutriko judejirno funkcija (pacientas negali savarankiSkai

judeti);
31.6. pacientams, kuriems karSdiavimo metu atsirado naujq odos berimq;
31.7 . pacientams, kuriems pakilo auk5tesne kaip 38,5' temperatiira ir kurios neveikia

temperat[r? ma2i nantys vaisLai;
31.8. Jei paciento skundai ir blkle neatitinka i5vardintq indikacijq gydytojo vizitui inamus,

o pacientas nesutinka atvykti igydymo istaigq, registratiiros darbuotojas telefonu sujungia su
gydandiu gydl'toju, su kuriuo pacientas aptaria jo biiklg. Sprendim4 del tolimesnes paciento
prieZiiiros priima gydantis gydytojas. Kiekvienas atvejis sprendziamas individualiai.

32. V5l Kalvarijos PSPC paslaugas namuose gali teikti prie jo neprisirasiusiems, bet Salia
jo gyvenantiems pacientams, pagal sutartis su PAASpl, prie kuriq jie 1ra prisira5g.

- 33. 
_ 

Pacientas gali biiti siundiamas i kit4 asmens .sveikatos prieZilros istaig4, pas kitq
gydy.tojq ar kitq sveikatos prieZilros specialist4:

33.1. esant medicininems indikacijoms stacionariniam ar reabilitaciniam gydymui:
33.2. jeigu butina pasikonsultuoti del paciento sveikatos bflkles, diagnozes nustatymo,

ikslinimo, gydymo taktikos (pradeti, pratEsti, pakeisti ar nutraukti gydym4) ar darbingumo.
34. Siundiant pacient4 uZpildoma E027la forma.
35. Pacientui atsisakius vykti i kit4 asmens sveikatos prieziiros istaig4, pas kit4 gydytoi4

ar kit4 sveikatos prieZiiiros specialist4, gydl.tojas apie tai iraso ! asmens sveikatos istorij4, o

Kopijatik; 
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pacientas atsisakym4 patvirtina para5u. Siuo aweju gydyojai privalo i5aiSkinti pacientui apie galim4
rizik4 sveikatai bei perspeti apie galimas komplikacijas.

VIII. GINdU IR KONFLIKTU TARP PACIENTU IR ISTAIGOS SPRENDIMO
TVARKA

36. Kilus gindui ar konfliktui tarp paciento ir lstaigos darbuotojo, pacientas gali kreiptis i VSf
Kalvarijos PSPC ryriausi4ji gydytoj4.

37. Ddl diagnostiniq ar gydymo klaidq iSsiaiSkinimo, paciento mirties atveju, pacientas arjo
atstovas tud keiptis ra5tu i VS{ Kalvarijos PSPC vyriausiEji gydytoj4, kuris per 20 darbo dienq
i5nagrineja atvejf ir pateikia atsakym4 pareiSkejui. Jeigu pra5ymo (skundo) nagrin6jimas susijgs su
komisijos sudarl,rnu, posedZio suSaukimu ar kitomis organizacinemis priemonemis, del kuriq
atsakymo pateikimas asmeniui gali uZsitgsti ilgiau kaip 20 darbo dienq nuo pra5ymo (skundo)
gavimo lstaigoje, vyriausiasis gydytojas per 15 darbo dienq nuo pra5ymo (skundo) gavimo turi
teisg pratgsti 5! termin4 dar iki 10 darbo dienq. Likus ne maZiau kaip 5 darbo dienoms iki termino
pabaigos, i3siundiant asmeniui praneSim4 ra5tu (arba elektroniniu paStu, jeigu pra5ymas pateiktas
elektroniniu bldu), nurodant pra5ymo (skundo) nagrinejimo pratgsimo prieZastis.

38. Nepatenkintas skundo nagrinejimo rezultatais, pacientas turi teisg kreiptis i Valstybes
akreditavimo sveikatos prieZilros veiklai tamyb4.

IX. INFORMACIJOS PACIENTUI IRJO ARTIMIESIEMS TEIKIMO TVARKA

39. Informacij4 apie paciento sveikatos btrk1g teikia gydantis gydltojas arba slaugos
specialistas savo kompetencijos ribose tik pacientui arba paciento atsto\ui. Informacija telefonu
neteikiama.

40. Teisinems institucijoms informacija apie paciento sveikatos bnklg teikiama tik gavus
oficialq ra5tiSk4 tq institucijq uZklausimq.

x. AMBULATORJNTq KORTELIU, KrTq DOKUMENTU NUORASU DARYMO,
ISDAVIMo PACIENTAMS, KITIEMs FIZINiAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS

TVARKA

41. ISraBai i5 asmens sveikatos istorijq ir medicininiq dokumentq kopijos pacientui ar jo
igaliotam asmeniui pageidaujant, atliekami paciento leSomis.

42. ISraSai i5 medicininiq dokumentq, reikalingi siundiant ligoni konsultacijai, gydymui i
kitas gydymo jstaigas, i Neigalumo ir darbingumo nustatymo tamyb4, atliekami VSf Kalvarijos
PSPC leSomis.

43. ISraSai i5 medicininiq dokumentq ar jq kopijos, kuriq reikalauja teisines institucijos
(prokuratiira, teismas ir t.t.), atliekami V5{ Kalvarijos PSPC leSomis, kai yra pateiktas oficialus Siq
institucijq pra5ymas ra5tu.

XI. ISTAIGOS ADMINISTRACIJOS, PAGALBINIU TARNYBU DARBO LAIKAS

44. Administracijos darbo laikas 8.00 - 16.30.
45. Registratiiros darbo laikas 7.00 - 16.00.
46. Laboratorijos darbo laikas 7.30 - 16.00.

XII. ISTAIGOS VIDAUSTVARKAIRDARBU SAUGA
REGLAMENTUOJANdIOS NUOSTATOS

47. Vq Kalvarijos PSPC darbuotojai, vadovai ir pacientai savo santykius privalo grlsti
geranoriSkumo, savitarpio supratimo, bendradarbiavimo ir tolerancijos principais.

Kopiiarikr@.
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48. V5| Kalvarijos PSPC darbuotojai privalo:
48.1 . laikytis V5{ Kalvarijos PSPC ,,Elgesio kodekso,. teikalavimq;
48.2. s4Ziningai ir kvalifikuotai dirbti, rykdyi savo pareigybiq apra5ymq reikalavimus,

teisetus vadolybes nurodymus;
48.3. laikytis nustaty'to gaisrinio reZimo, Zinoti gaisro gesinimo, signalizacijos ir rysio

priemoniq laikymo vietas, moketi tas priemones panaudoti, zinoti, kaip jiems elgtis kilus gaisrui,
Zinoti Zmoniq evakuavimo plan4 ir savo pareigas evakuojant Zmones, gelbejant tur14 ir kt.;

48.4. tausoti ir saugoti istaigos tufi4 (insfumentus, irenginius, inventoriq ir kt.) neleisti jo
gadinti, grobstyti, naudoti savanaudi5kiems tikslams;

48.5. racionaliai naudoti darbui skirtas medZiagas, medikamentus, energetinius resursus;
48.6. imtis priemoniq, kurios pa5alintq prieZastis arba susidariusias s4lygas, trukdandias

normaliai dirbti, keliandias gresmE darbuotojq bei pacientq sveikatai ar gyvybei, istaigos turtui;
48.7 . laikytis instrumentq, prietaisr-1, aparatq, irangos ir kt. naudoj imo taisykliq ir

instrukcijq, dirbti tik su techniSkai tvarkingomis darbo priemonemis;
48.8. savo darbo vietoje palaikl,ti tvark4 ir 5var4, laikytis sanitarijos, higienos ir darbq

saugos reikalavimq;
48.9. apie pakeliui i darb4, i5 darbo ar darbo metu patirtas traumas, timius sveikatos

sutrikimus, nelaimingus atsitikimus, V5[ Kalvarijos PSPC darbuotojai privalo nedelsdami praneSti
jstaigos vadorui, nurodydami ivykio aplinkybes ir pasekmes;

48.10. PSPC darbuotojai negali teikri sveikatos prieZirtros paslaugq ar vykdyti kitas, su
Siomis paslaugomis susijusias funkcij as, bldami neblaivls ar apsvaigg nuo alkoholio, narkotiniq ar
toksiniq medZiagq. V3{ Kalvarijos PSPC vyriausiojo gydytojo Zodinir.r/ra5ytiniu isakymu gali buti
atliekamas darbuotojq patikrinimas darbo vietoje del neblaivumo, giftumo ar apsvaigimo
narkotinemis medZiagomis, rodmenis fiksuojant alkotesteriu, testais. Visi patikrinimai iforminami
atitinkamais dokumentais, kuriais remiantis gali bnti taikoma drausmines nuobaudos.

XIII, PACIENTU, TURIMU DIRBINIU IS BRANGIUJU METALU, BRANGIU
PROTEZU IR PINIGU REGISTRAVIMO BEI SAUGOJIMO TVARKA

49. lstaigoje pacientq turimi dirbiniai iS brangiqjq meralq. brangiq prorezq bei pinigai
neregistruoj ami ir nesaugomi.

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

50. Taisykles gali bfiti papildomos, tikslinamos ar keidiamos pasikeitus reglamentuojantiems
teises aktams, istaigos vidaus doknmentams ar darbo organizavimo tvarkai.

51. Darbuotojai turi bnti supaZindinami su Siomis taisyklemis pasira5ytinai ir.jos skelbiamos
vie5ai (VSf Kalvarijos PSPC skelbimq lentoje ir interneto svetaineje).
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