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DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 

 
I. BENDROJI DALIS 

 
1. Viešoji įstaiga Šeduvos pirminės sveikatos priežiūros centras (toliau- PSPC) įsteigta 2001 m. 
Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2001-02-01 sprendimu Nr. 116. Įstaigos kodas 271650080. 
PSPC veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, sveikatos priežiūros įstaigų, 
viešųjų įstaigų, sveikatos draudimo bei kitais norminiais aktais, reguliuojančiais sveikatos 
priežiūros įstaigų veiklą, savo įstatais. 
2. PSPC užsiima veikla, nurodyta įstaigos įstatuose. Teikiamos pirminės ambulatorinės asmens 
sveikatos priežiūros paslaugos: šeimos medicinos, akušerio praktikos, slaugos, odontologinės 
priežiūros (pagalbos) ir/ar burnos priežiūros. 
3. PSPC darbo tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja įstaigos ir jos struktūrinių 
padalinių bendrą vidaus ir darbo tvarką. 
4. PSPC darbuotojų pareigas bei teises reglamentuoja pareiginiai nuostatai, darbuotojų saugos ir 
sveikatos instrukcijos, darbo reglamentai. 
5. Pacientas – asmuo, kuris naudojasi poliklinikos teikiamomis asmens sveikatos priežiūros 
paslaugomis, nepaisant to, ar jis sveikas, ar ligonis. 
6. Paciento dokumentai- asmens sveikatos istorija (forma Nr. 025/a), vaiko sveikatos raidos istorija 
(forma Nr. 025-112/a) ir kiti dokumentai, kuriuose fiksuojama paciento sveikatos būklė, jam 
taikoma asmens sveikatos priežiūra. 
7. Nepilnametis pacientas- pacientas iki 18 metų, išskyrus asmenis nuo 16 iki 18 metų, kuriuos 
teismas pripažino visiškai veiksniais (emancipuotais). 
8. Paciento atstovas- atstovas pagal įstatymą (tėvai, globėjai, rūpintojai) arba atstovas pagal 
pavedimą. 
9. Apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu (toliau-draudžiamieji)- tai asmenys, draudžiamieji 
privalomuoju sveikatos draudimu, kurie Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 
nustatyta tvarka moka arba už kuriuos yra mokamos šio Įstatymo nustatyto dydžio įmokos. 
10. Privalomojo sveikatos draudimo įmokos – valstybės, darbdavių ar pačių draudžiamųjų 
mokamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyto dydžio įmokos. 
11. Privalomasis sveikatos draudimas – valstybės nustatyta asmens sveikatos priežiūros ir 
ekonominių priemonių sistema, Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatytais 
pagrindais ir sąlygomis garantuojanti privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamiems asmenims, 
įvykus draudiminiam įvykiui, sveikatos priežiūros paslaugų teikimą bei išlaidų už suteiktas 
paslaugas, vaistus ir medicinos pagalbos priemones kompensavimą. 
12. Papildomasis (savanoriškasis)  sveikatos draudimas – papildomojo (savanoriškojo) sveikatos 
draudimo sutartyse nustatytos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, atlyginamos pagal šias 
sutartis po papildomojo sveikatos draudimo draudiminio įvykio. Papildomasis (savanoriškais) 
sveikatos draudimas vykdomas Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo, Lietuvos 
Respublikos draudimo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 
 

 



II. PACIENTŲ KREIPIMOSI Į ĮSTAIGA TVARKA 
 

13. Pacientas, pasirinkęs įstaigą bei konkretų gydytoją, atvyksta į raštinę ir užpildo bei pasirašo 
,,Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ( f. Nr. 025-025-1/a). 
Prašymas pildomas remiantis asmens tapatybę liudijančiu dokumentu. Nepilnamečių prašymus 
pasirašo vienas iš tėvų, jei tėvų nėra- globėjas. Jei asmuo neraštingas, jo prašymą parašais tvirtina 
du poliklinikos darbuotojai. Prašymas gali būti rašomas kompiuteriu ir asmens pasirašomas ranka. 
14. Už prisirašymo dokumentų tvarkymą centrui pacientas moka 0,29 euro cnt. Kiekvienam 
pacientui užpildoma asmens sveikatos istorija (f. Nr. 025/a) arba vaiko sveikatos raidos istorija (f. 
Nr. 025-112/a). 
15. Pacientas gali pakeisti įstaigą ne anksčiau kaip po šešių mėnesių nuo prisirašymo. Apribojimas 
netaikomas asmenims, atvykusiems mokytis į stacionarinę mokymosi įstaigą arba grįžusiems į 
nuolatinę gyvenamąją vietą, baigus mokslus. 
16. Pacientas, anksčiau nei po šešių mėnesių pasirinkęs kitą gydymo įstaigą, už prisirašymo 
dokumentų tvarkymą ir medicininės dokumentacijos persiuntimą, jo pasirinktai įstaigai moka 2,90 
eurų mokestį. Kai asmuo atvyksta mokytis į stacionarinė mokymosi įstaigą arba grįžta į nuolatinę 
gyvenamąją vietą baigęs mokslus ir pasirenka kitą įstaigą- 0,29 euro cnt mokestį. 
17. Pacientas, nepasirinkęs gydytojo, savo sutikimą lankytis pas įstaigos administracijos skiriamą 
gydytoją, patvirtina parašu formoje ,,Prašymas gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos 
priežiūros įstaigoje ( f. Nr. 025-025-1/a). 
18. Pacientas, pageidaujantis gydytis pas kitą gydytoją toje pačioje ambulatorijoje, pildo ,,Prašymas 
gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją“ (f. Nr. 025-
025-2/a). 
19. Gydytojui, nutraukus darbo santykius, administracija skiria kitą gydytoją, jeigu pacientas 
nepasirenka pats. Apie gydytojo darbo santykių nutraukimą arba specialybės pakeitimą 
informuojama pirmo apsilankymo ambulatorijoje metu. Asmens sutikimas lankytis pas paskirtą 
gydytoją arba kito gydytojo pasirinkimas registruojamas formos Nr. 025-025-2/a prašymu. 
20. Pacientui, pasirinkus kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą, jo asmens sveikatos istorija (f. Nr. 
025/a) perduodama paciento pasirinktai įstaigai, šiai pateikus ,,Prašymą dėl ambulatorinių kortelių, 
vaikų sveikatos raidos istorijų perdavimo“ (f. Nr. 025-025-3/a). Ambulatorinė kortelė perduodama 
per tris darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. 
21. Paciento ambulatorinė kortelė siunčiama pasirinktai įstaigai registruotu paštu arba per įgaliotąjį 
asmenį.   
22. Registracija pas pirminės asmens sveikatos priežiūros gydytojus vykdoma planine tvarka. 
Vizitui pas gydytoją registruojama, kai pacientas kreipiasi telefonu arba į registratūrą. Pacientui 
nurodomas gydytojo kabineto numeris, priėmimo laikas. 
23. Pacientas, besikreipiantis pas gydytoją turi pateikti tapatybę įrodantį dokumentą ir dokumentą, 
patvirtinantį jo teisę gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugas nemokamai, išskyrus būtinosios 
medicinos pagalbos atvejus. 
24. Būtinoji (pirmoji ir skubi) medicinos pagalba pacientui turi būti suteikta neatidėliotinai. 
25. Jei ligonis sukelia grėsmę aplinkiniams, nukreipiamas į aukštesnio lygio įstaigą be jo sutikimo, 
informuojant jo artimuosius. 
 

III. MOKAMOS IR NEMOKAMOS PASLAUGOS 
 

26. PSPC gydomi ir tiriami visi apdraustieji, o taip sergantys ligomis, įrašytomis į būtinosios 
pagalbos ligų sąrašą. 
27. Jei į gydymo įstaigą kreipiasi neapdrausti ligoniai ir jų ligos neįrašytos į būtinosios pagalbos 
sąrašą, jie už gydymą ir konsultacijas privalo mokėti SAM patvirtintomis kainomis. 
 



IV. PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS 
 

28. Pacientas turi teisę į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.  
29. Kokybiškų sveikatos priežiūros paslaugų rodiklius ir jų turinio reikalavimus nustato Sveikatos 
apsaugos ministras. 
30. Pacientas turi teisę į savo garbės ir orumo nežeminančias sąlygas ir pagarbų sveikatos priežiūros 
specialistų elgesį. Pacientui turi būti suteikiamos mokslu pagrįstos nuskausminamosios priemonės, 
kad jis nekentėtų dėl savo sveikatos sutrikimų. Pacientas turi teisę būti prižiūrimas ir numirti 
pagarboje. 
31. Pacientas teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą.  
32. Pacientas turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros specialistą. Sveikatos priežiūros specialisto 
pasirinkimo tvarką nustato sveikatos priežiūros įstaigos vadovas.  
33. Įgyvendinant teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą, paciento teisė gauti nemokamą 
sveikatos priežiūrą teisės aktų nustatyta tvarka gali būti ribojama. 
34. Pacientas turi teisę į kito tos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę. Įgyvendinant 
šią teisę, paciento teisė gauti nemokamą sveikatos priežiūrą Sveikatos apsaugos ministerijos ar jos 
įgaliotų institucijų nustatyta tvarka gali būti ribojama. 
35. Pacientams užsienyje teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kompensavimo sąlygas ir tvarką 
nustato Sveikatos apsaugos ministerija ar jos įgaliota institucija. 
36. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie sveikatos priežiūros įstaigose teikiamas paslaugas, jų 
kainas ir galimybes jomis pasinaudoti. Šios informacijos teikimo tvarką nustato sveikatos priežiūros 
įstaigos vadovas.  
37. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie jam sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį sveikatos 
priežiūros specialistą (vardą, pavardę, pareigas) ir informaciją apie jo profesinę kvalifikaciją. 
38. Pacientas, pateikęs asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, turi teisę gauti informaciją 
apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje taikomus ar gydytojui 
žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo 
prognozę ir kitas aplinkybes, kurios gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti 
siūlomo gydymo, taip pat apie padarinius atsisakius siūlomo gydymo. Šią informaciją pacientui 
gydytojas turi pateikti atsižvelgdamas į jo amžių ir sveikatos būklę, jam suprantama forma, 
paaiškindamas specialius medicinos terminus.  
39. Informacija pacientui gali būti nesuteikta tik tais atvejais, jeigu tai pakenktų paciento sveikatai 
ar sukeltų pavojų jo gyvybei arba kai pacientas šio įstatymo nustatyta tvarka atsisako šios 
informacijos. Sprendimą neteikti pacientui informacijos, kuri gali pakenkti paciento sveikatai ar 
sukelti pavojų jo gyvybei, priima gydantis gydytojas, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato kitokią 
tokio sprendimo priėmimo tvarką. Apie sprendimo neteikti informacijos priėmimą ir jo motyvus 
pažymima medicinos dokumentuose. Tais atvejais, kai pranešimas būtų prielaida žalai pacientui 
atsirasti, visa šiame straipsnyje numatyta informacija pateikiama paciento atstovui ir tai prilyginama 
informacijos pateikimui pacientui. Informacija pacientui pateikiama, kai išnyksta žalos atsiradimo 
pavojus. Paciento psichikos ligonio teisės gauti informaciją ypatumus nustato Psichikos sveikatos 
priežiūros įstatymas. 
40. 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 turi būti išsamiai paaiškintas tokio sprendimo pagrįstumas ir tolesnės sveikatos priežiūros 
tęstinumas. Gavęs tokią informaciją, pacientas patvirtina tai parašu. 
41. Informacija apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, sveikatos priežiūros įstaigoje 
taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdus, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį 
poveikį, gydymo prognozę, negali būti pacientui pateikiami prieš jo valią. Atsisakymą informacijos 
pacientas turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu. 



42. Informacijos pateikimo pacientui apribojimai netaikomi, kai dėl paciento atsisakymo gauti 
informaciją gali atsirasti žalingų padarinių pacientui ar kitiems asmenims. 
43. Apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika, sveikatos 
priežiūros įstaigos privalo nedelsdamos pranešti teisėsaugos institucijoms. 
44. 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. 
45. Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarką 
reglamentuoja Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. 
46. Be paciento rašytinio sutikimo negalima jo įtraukti į biomedicininius tyrimus. Paciento 
įtraukimo į šiuos tyrimus tvarką nustato Biomedicininių tyrimų etikos įstatymas. 
47. Įtraukiant pacientą į biomedicininius tyrimus ir mokymo procesą, turi būti vadovaujamasi 
nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už mokslo interesus. 
48. Sveikatos priežiūros įstaigose, kuriose mokomi sveikatos priežiūros specialistai, pacientas 
privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos 
taisyklėmis. Šiose taisyklėse turi būti pažymėta, kad jis įtraukiamas į mokymo procesą.  
49. Laikoma, kad pacientas, pasirašytinai susipažinęs su sveikatos priežiūros įstaigos, kuriose 
mokomi sveikatos priežiūros specialistai, vidaus tvarkos taisyklėmis, sutinka, kad jis būtų 
įtraukiamas į mokymo procesą. Pacientas, nesutinkantis dalyvauti mokymo procese arba 
nesutinkantis, kad informacija apie jį būtų naudojama mokslo ir mokymo tikslais, tai pareiškia 
raštu. Jo rašytinis pareiškimas turi būti saugomas paciento medicinos dokumentuose.  
50. Naudojant informaciją mokslo ir mokymo tikslais, neturi būti pažeidžiamas paciento asmens 
privatumas. Paciento medicinos dokumentuose esančios informacijos panaudojimo tvarką, 
užtikrinant asmens privatumo apsaugą mokslo tikslais, nustato Biomedicininių tyrimų etikos 
įstatymas, o mokymo tikslais- sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje ši informacija saugoma. 
51. Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis sveikatos priežiūros įstaigos 
vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais sveikatos priežiūros įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti 
juose nurodytas pareigas.  
52. Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis 
nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigos specialistais ir darbuotojais. 
53. Pacientai, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę 
patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus.  
54. Pacientas kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie 
savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, 
genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos 
priežiūros paslaugas.  
55. Pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, šio įstatymo 
nustatytais atvejais savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi 
patvirtinti raštu. 
56. Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba šio 
įstatymo nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo 
informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, 
dėl kurių jis davė sutikimą. 
57. Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojais 
ir kitais pacientais. 
58. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai 
ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei. 



59. Pacientas turi teisę į žalos, padarytos pažeidus jo teises teikiant sveikatos priežiūros paslaugas, 
atlyginimą. Žalos atlyginimo sąlygos ir tvarka nustatyta šio įstatymo V skyriuje, Civiliniame 
kodekse, Draudimo įstatyme ir kituose teisės aktuose. 
 
 

V. INFORMACIJOS PACIENTUI , JO ARTIMIESIEMS, KITIEMS FIZINIAMS  IR 
JURIDINIAMS ASMENIMS APIE PACIENTO SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKA 

 
60. Paciento pageidavimu jam turi būti pateikti jo medicinos dokumentai kreipiantis tiesiogiai į 
gydytoją arba į centro direktorių. Kreipiantis į centro direktorių pacientas užpildo prašymą, kuriame 
nurodoma kokia medicinine dokumentacija ir kaip (kopija ar tik įrašų paaiškinimas) nori 
susipažinti. 
61. Šiame straipsnyje nurodytų medicinos dokumentų pateikimas pacientui gali būti ribojamas, 
jeigu juose esanti informacija pakenktų paciento sveikatai ar sukeltų pavojų jo gyvybei. Sprendimą 
neišduoti pacientui medicinos dokumentų priima gydantis gydytojas. Apie sprendimo neišduoti 
medicinos dokumentų priėmimą ir jo motyvus gydytojas pažymi paciento asmens sveikatos 
istorijoje ar kituose medicinos dokumentuose..  
62. Gydytojas pagal savo kompetenciją privalo paaiškinti pacientui įrašų jo medicinos 
dokumentuose prasmę.  
63. Netikslius, neišsamius, dviprasmiškus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, 
gydymu ar slauga, gydytojas per 15 darbo dienų turi ištaisyti, papildyti, užbaigti, panaikinti ir (ar) 
pakeisti pagrįstai reikalaujant pacientui. Gydytojo ir paciento ginčą dėl įrašų jo medicinos 
dokumentuose ištaisymo, papildymo, užbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendžia sveikatos 
priežiūros įstaigos vadovas.  
64. Paciento psichikos ligonio teisės susipažinti su paciento medicinos dokumentais ypatumus 
nustato Psichikos sveikatos priežiūros įstatymas. 
65. Su nepilnamečio paciento iki 16 metų medicinos dokumentais turi teisę susipažinti jo atstovai. 
66. Paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali 
būti renkama tik su paciento sutikimu ir tuo atveju, jai tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti ar 
pacientui slaugyti. 
67. Sveikatos priežiūros įstaigose duomenys apie paciento buvimą sveikatos priežiūros įstaigoje, jo 
sveikatos būklę, jam taikytas diagnostikos, gydymo ir slaugos priemones įrašomi į nustatytos 
formos ir rūšių paciento medicinos dokumentus. Nustatant šių dokumentų formą, turinį ir 
naudojimo tvarką, turi būti užtikrinama paciento privataus gyvenimo apsauga. 
68. 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 konfidenciali ir po paciento mirties. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi 
įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis (partneris), tėvai, vaikai. 
69. 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 šio įstatymo 23 straipsnio 8 dalyje nurodytiems asmenims. 
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. 
70. Už neteisėtą konfidencialios informacijos apie pacientą rinkimą ir naudojimą atsakoma teisės 
aktų nustatyta tvarka. 
71. Užtikrinant paciento teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, turi būti vadovaujamasi nuostata, 
kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už visuomenės interesus. Šios nuostatos taikymas gali 



būti ribojamas įstatymų nustatytais atvejais, kai tai būtina visuomenės saugumo, nusikalstamumo 
prevencijos, visuomenės sveikatos arba kitų žmonių teisių ir laisvių apsaugai. 
 

VI. AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, KITŲ DOKUMENTŲ NUORAŠŲ DARYMO, 
IŠDAVIMO PACIENTUI AR KITIEMS FIZINIAMS IR JURIDINIAMS ASMENIMS 

TVARKA 
 

72. Pateikus asmens tapatybę, atstovavimą patvirtinančius dokumentus direktoriui, pacientas, jo 
atstovas pildo prašymą, kuriame nurodo kokių medicininių dokumentų kopijas jis pageidauja turėti.   
73. Centro direktorius įpareigoja med. statistiką atlikti medicininių dokumentų kopijas 
vadovaujantis raštvedybos taisyklėmis. 
74. Kopijos atliekamos paciento lėšomis pagal centro direktoriaus įsakymu patvirtintus įkainius. 
75. Už atliktas kopijas susimoka raštinėje.  
76. Med. statistikas padaro ir išduoda patvirtintas paciento medicinos dokumentų kopijas.  
77. Kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims medicininių dokumentų kopijos atliekamos centro 
direktoriaus pavedimu, kuris nurodo apmokėjimo už paslaugas kainą.  
 

VII. GINČŲ, KONFLIKTŲ SPRENDIMO TVARKA IR ŽALOS ATLYGINIMAS 
 

78. Pacientas manydamas, kad yra pažeistos jo teisės, sveikatos priežiūros įstaigai turi teisę pateikti 
skundą, laikydamasis šiose taisyklėse nustatytų pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos turinio ir 
formos reikalavimų. 
78.1. Skundą pateikti gali pacientas ar jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento 
pasirašyti, nurodytas jo vardas, pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, 
išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir 
pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis 
kreipiasi. Neįskaitomi šioje dalyje nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai gražinami pacientui 
ir nurodoma gražinimo priežastis. 
78.2. Pacientas skunde privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas 
siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio 
advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Paciento 
atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį 
dokumentą. 
78.3. Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai sužino, kad jo teisės 
pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos. 
78.4. Į pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas pacientai turi teisę kreiptis tik 
nepatenkinti skundų nagrinėjimu įstaigoje. 
78.5. Įstaiga, gavusi paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui nagrinėjimo 
rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. 
78.6. Kai paciento skundas yra susijęs su informacijos apie pacientą, kuri yra konfidenciali, 
nagrinėjimu, tokios informacijos pateikimas įstaigos civilinę atsakomybę apdraudusiai draudimo 
įstaigai, asmenims, kurie tiesiogiai nagrinėja skundą, yra teisėtas ir pagrįstas. Asmenys, susipažinę 
su konfidencialia informacija, privalo užtikrinti jos konfidencialumą. 
79. Turtinė ir neturtinė žala, padaryta pažeidžiant nustatytas pacientų teises, atlyginama šio įstatymo 
ir Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nustatyta tvarka. 
79.1. Pacientas ar kiti asmenys, turintys teisę į šios dalies 1 punkte nurodytos žalos atlyginimą ir 
norintys gauti jos atlyginimą, su pareiškimu privalo kreiptis į Pacientų sveikatai padarytos žalos 
nustatymo komisiją, veikiančią prie Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos. 
Pareiškimai šiai komisijai paduodami raštu. Pareiškime turi būti nurodyta: komisijos pavadinimas, 
pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, taip pat atstovo, jeigu jis yra, vardas, 



pavardė ir adresas, sveikatos priežiūros įstaigos pavadinimas, buveinė, aplinkybės, kuriomis 
pareiškėjas grindžia savo reikalavimą (faktinis pareiškimo pagrindas), įrodymai, patvirtinantys 
pareiškėjo išdėstytas aplinkybes, pareiškėjo reikalavimas (pažeista teisė ir prašomas žalos dydis), 
pridedamų dokumentų sąrašas, pareiškimo surašymo vieta ir data. Pareiškimą pasirašo pareiškėjas 
ar jo atstovas. Prie atstovo paduodamo pareiškimo turi būti pridedamas įgaliojimas ar kitoks 
dokumentas, patvirtinantis atstovo įgaliojimus. Prašymas turi atitikti formos ir turinio reikalavimus. 
79.2. Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisija yra privaloma ikiteisminė institucija 
ginčams dėl pacientų teisių pažeidimo fakto ir tuo padarytos žalos dydžio nustatymo nagrinėti. Šios 
komisijos sudarymo, veiklos, jos kompetencijai priskiriamų klausimų sprendimo tvarką 
reglamentuojama Pacientų sveikatai padarytos žalos nustatymo komisijos nuostatai, kuriuos tvirtina 
Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija. Pacientų sveikatai padarytos žalos 
nustatymo komisijos darbo reglamentą tvirtina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras. 
  

VIII. PSPC DARBO LAIKAS 
 

80. PSPC nustatyta 5 darbo dienų savaitė su poilsio dienomis šeštadieniais ir sekmadieniais. Centro 
administracijos darbo laikas nuo 8.00 iki 17.00 val.   
81. PSPC dirba nuo 8.00 iki 16.30 val. darbo dienomis. Alksniupių ir Sidabravo ambulatorijos dirba 
nuo 8.00 iki 16.06. 
82. Registratūra dirba nuo 8.00 iki 16.30 val. be pietų pertraukos. 
Po poliklinikos darbo valandų, nedarbo ir švenčių dienomis būtinoji šeimos gydytojo pagalba 
teikiama VšĮ Radviliškio ligoninės priėmimo- skubiosios pagalbos skyriuje. 
 

IX. DARBO IR POILSIO LAIKAS 
 

83. PSPC medicinos darbuotojams taikoma 38 valandų darbo savaitė, tame tarpe vyriausiajam 
slaugytojui- slaugos administratoriui. 
84. Darbo grafikai skelbiami viešai ne vėliau kaip prieš 2 savaites iki jų įsigaliojimo.  
85. Darbuotojam, dirbančiam nepertraukiamą darbą, draudžiama pasitraukti iš jo, kol neatvyks jį 
pakeičiantis darbuotojas. Pastarajam laiku neatvykus, būtina pranešti administracijai, kuri 
nedelsdama privalo imtis atitinkamų priemonių darbui organizuoti. 
86. PSPC direktorius, esant objektyvioms priežastims, gali išleisti darbuotoją iš darbo, pastarajam 
raštu paprašius, ne ilgiau kaip 1 darbo dienai, 3 darbo dienas per metus. 
87. Nemokamų atostogų išleidžia direktorius, gavęs raštišką darbuotojo motyvuotą prašymą 
(išvykimas į užsienį, mokymasis, šeimyninės aplinkybės). Nemokamų atostogų laikas neribojamas. 
88. Mokymosi atostogos suteikiamos pagal raštišką mokymo įstaigos pažymą. Mokymosi atostogų 
metu mokamas atlyginimo vidurkis, jei darbuotojas mokosi įstaigos siuntimu, arba pagal įstaigos 
poreikius aukštesniosiose ir aukštosiose mokyklose. 
89. Darbuotojas privalo pranešti atsakingam asmeniui apie pasikeitusius asmens duomenis, pavardę, 
adresą, telefoną. 
 

X. DARBO APMOKĖJIMAS 
 

90. Darbuotojams atlyginimas pagal direktoriaus įsakymą darbuotojo pareiškimu pervedamas į jo 
asmeninę sąskaitą bet kuriame banke. 
91. Atlyginimas darbuotojams nustatomas pagal darbuotojo pareigas, kvalifikaciją, darbo apimtį. Jis 
sutariamas pasirašant darbo sutartį. 
92. Visiems darbuotojams garantuojamas minimalus vyriausybės nustatytas atlyginimas, kuris 
mokamas nepriklausomai nuo PSPC gaunamų pajamų.  



93. Jeigu darbuotojas dirba ne visą darbo dieną (mažesniu nei 1,0 et. krūviu), jam mokama 
proporcingai išdirbtam laikui. Šiuo atveju atlyginimo dydis gali būti mažesnis už įstatymu nustatytą 
MMA. 
94. Darbo užmokestis darbuotojams išmokamas du kartus per mėnesį, t.y. kiekvieno mėnesio 5-7 ir 
20-22 dienomis. Darbuotojo prašymu darbo užmokestis gali būti mokamas tik 1 kartą per mėnesį.  
95. Darbuotojui užmokestis už atostogas išmokamas ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki atostogų 
pradžios. Užmokestis už kasmetines papildomas atostogas gali būti išmokamas dalimis. Už 
pirmąsias 30 kalendorinių dienų sumokama ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki atostogų pradžios, o už 
likusias atostogų dienas- ne vėliau kaip prieš 3 dienas iki jų tęsinio. 
96. Premijos mokamos tik tiems darbuotojams, kurie tais metais neturi drausminių nuobaudų ir yra 
išdirbę įstaigoje ilgiau nei 6 mėnesius. 
 
 

XI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI VIDAUS TVARKAI 
 

97. Siekiant, kad PSPC turėtų gerą vardą, jame turi būti užtikrinta aukšta darbo drausmė, 
maksimalus dėmesys pacientams ir pavyzdinė aptarnavimo kultūra. 
98. Kiekvienoje darbo vietoje ir patalpose turi būti švaru ir tvarkinga. 
99. Patalpose ir priklausiančioje teritorijoje leidžiama rūkyti tik tam skirtose specialiai įrengtose ir 
pažymėtose vietose. Kitose vietose rūkyti draudžiama. 
100. Patalpose turi būti vengiama bereikalingo triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera. 
101. Visose patalpose turi būti griežtai laikomasi priešgaisrinės saugos reikalavimų. 
102. Darbuotojai privalo laikytis saugos darbe instrukcijų, su kuriomis jie supažindinami prieš 
pradedant darbą, reikalavimų. Periodiniai instruktažai vedami 1 kartą per metus. Juos veda asmuo, 
atsakingas už saugų darbą. 
103. Transporto judėjimo greitis įstaigos teritorijoje negali viršyti 10 km/h. 
104. Už vidaus darbo taisyklių laikymąsi atsako kiekvienas darbuotojas, konkrečioms funkcijoms 
priskirti asmenys. 
 

XII. REIKALAVIMAI TVARKAI GYDYMO ĮSTAIGOJE 
 

105. Materialinės ir kitos vertybės laikomos tik sandėliuose ar specialiai tam paruoštose vietose. 
Kitose vietose (koridoriuose, persirengimo kambariuose ir pan.) sandėliuoti nuolat draudžiama. 
106. Patalpose turi būti gaisro gesinimo priemonės. 
107. Neužrakinti priėjimo prie gesinimo priemonių ir elektros paskirstymo spintų. 
108. Dirbant laikytis darbo drausmės. 
109. Laikyti tvarkingą ir švarią darbo vietą, įrengimus ir prietaisus. 
110. Įrengimus naudoti tik pagal paskirtį. 
111. Laikytis nustatytos materialinių vertybių ir dokumentų saugojimo tvarkos. 
112. Darbuotojui draudžiama: patikėti ar užleisti savo darbo vietą, darbo priemones, pareigų 
vykdymą kitam asmeniui arba imtis darbų, nesusijusių su darbo užduoties vykdymu. 
113. Vidaus darbo tvarkos reikalavimų turi laikytis ir kiti asmenys, esantys gydymo zonoje. 
114. Už šiame skyriuje išdėstytų reikalavimų vykdymą atsako vyr. slaugytojas – slaugos 
administratorius. 
 

XIII. REIKALAVIMAI TVARKAI ADMINISTRACINĖSE PATALPOSE 
 

115. Administracinėse patalpose nustatomi šie reikalavimai vidaus tvarkai: 
115.1. visi administracinės zonos kabinetai turi būti švarūs ir tvarkingi. 



115.2. kabinetuose draudžiama laikyti greitai užsidegančius ar kitus su pagrindinėmis darbo 
funkcijomis nesusijusius daiktus. 
115.3. darbuotojas, išeinantis iš darbo paskutinis, užrakina duris. 
115.4. raktus nuo kabineto gali turėti tik jame dirbantys darbuotojai. Raktus duoti kitiems 
asmenims, išskyrus atvejus, kai tą daryti nurodo direktorius, draudžiama. 
115.5. vienas komplektas raktų nuo visų patalpų yra pas įstaigos vadovo paskirtą asmenį. 
116. Be direktoriaus leidimo, pašaliniams asmenims draudžiama naudotis įmonės orgtechnika 
(kompiuteriais, telefonais, dauginimo ar spausdinimo technika ir pan.). 
117. Turi būti užtikrinta, kad pašaliniai asmenys negalėtų susipažinti su įstaigos informacija. Dėl to 
pašaliniams asmenims draudžiama leisti likti patalpose vieniems. 
118. Valstybinių institucijų pareigūnams bet kokia informacija suteikiama tik su direktoriaus žinia. 
119. Už šiame skyriuje išdėstytų reikalavimų vykdymą atsako asmenys, kuriems priskirtos 
administracinės zonos arba orgtechnika. 
 

XIV. DARBUOTOJŲ PAREIGOS 
 

120. PSPC darbuotojai privalo: 
120.1. Darbo metu būti tvarkingai apsirengę ir susišukavę, vilkėti nustatyto pavyzdžio drabužiais. 
120.2. Darbo pažymėjimą laikyti darbo vietoje. 
120.3. Bendraujant su pacientais parodyti jiems dėmesį, būti mandagiems ir atidiems, ir išaiškinus 
paciento tikslus bei pageidavimus, jiems padėti. Tuo atveju, kai darbuotojas nekompetentingas 
išspręsti paciento problemų, turi nurodyti, kas tai galėtų padaryti. 
120.4. Saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų bei pacientų sveikatai, mokėti saugiai dirbti, žinoti 
ir vykdyti saugos darbe norminių aktų bei instrukcijų reikalavimus. 
120.5. Ateiti į darbą ir išeiti iš jo nustatytu laiku. Jei į darbą neateinama dėl svarbių priežasčių 
(ligos, avarijos, nelaimingo atsitikimo ar pan.) kaip galima greičiau  apie tai pranešti vadovui. 
120.6. Laiku ir kokybiškai atlikti pavestą darbą. 
120.7. Saugoti tarnybines paslaptis. 
121. PSPC darbuotojams draudžiama darbo metu vartoti alkoholinius gėrimus, toksines ar 
narkotines medžiagas, būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar toksinių medžiagų, 
medicininių preparatų. 
122. Pasirodymas darbe neblaiviam arba alkoholinių gėrimų vartojimas darbo metu- ypatingas 
darbo drausmės pažeidimas. 
123. Darbuotojams, kuriems darbo metu nustatytas girtumas ir surašytas nušalinimo nuo darbo 
aktas, atleidžiamas iš darbo pagal Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 58 str. 3 dalies 2 punktą. 
124. PSPC teritorijoje arba patalpose organizuoti bet kokias priemones galima tik leidus centro 
direktoriui. 
125. Gydytojai skirdami ir išrašydami vaistus privalo laikytis PSO patvirtintų racionalaus vaistų 
vartojimo principų: 
125.1. Tinkama indikacija- sprendimas išrašyti vaistą(us) turi būti racionalus, o gydymas šiuo vaistu 
turi būti efektyvus ir saugus. 
125.2. Tinkamas vaistas- vaistas pasirenkamas pagal jo efektyvumą, saugumą, tinkamumą ir 
finansinį prieinamumą (atsižvelgdama į vaistų kaštus pacientui ir PSDF biudžetui). 
125.3. Tinkamas vaistas- vaistas yra priimtinas pacientui, nėra kontraindikacijų ir nepageidaujamų 
reiškinių tikimybė yra minimali.  
125.4. Tinkama informacija- pacientui turi būti suteikta aktuali, tiksli, svarbi ir aiški informacija 
apie jo būklę ir paskirtą vaistą. 
125.5. Tinkama stebėsena- turi būti tinkamai atliekama numatyto (laukto) ir netikėto gydymo 
vaistais poveikio (efekto) stebėsena. 



XV. DARBŲ SAUGĄ REGLAMENTUOJANČIŲ ĮSTATYMŲ, KITŲ TEISĖS AKTŲ IR 
NORMINIŲ DOKUMENTŲ NUOSTATOS 

 
126. Įstaigos administracija įsipareigoja sudaryti saugias, prieinamas, tinkamas, kokybiškas asmens 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimui, darbuotojų profesiniam tobulėjimui darbo sąlygas ir 
organizuoti privalomus darbuotojų sveikatos patikrinimus pagal patvirtintus grafikus. 
127. Įstaigoje naudojamos tik techniškai tvarkingos darbo priemonės, atitinkančios darbuotojų 
saugos ir sveikatos norminių aktų reikalavimus. 
128. Darbuotojų saugos ir sveikatos vidinę kontrolę įstaigoje vykdo darbuotojų saugos  ir sveikatos 
tarnyba: 
128.1. organizuoja darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vidinę kontrolę, darbo ir poilsio režimą 
taip, kad būtų sudarytos sąlygos, skatinančios darbuotojus laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos 
reikalavimų; 
128.2. organizuoja darbuotojų saugos ir sveikatos būklės vidinę kontrolę: 
128.2.1. organizuoja rizikos darbuotojų saugai ir sveikatai vertinimą; 
128.2.2. įpareigoja vadovus įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos gerinimo priemones ir 
kontroliuoti, kaip laikomasi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų; 
128.2.3. nustatydamas vidinę darbuotojų saugos ir sveikatos būklės kontrolę įstaigoje ir 
numatydamas priemones darbuotojų saugai ir sveikatai gerinti, vadovaujasi šiais bendraisiais 
rizikos vertinimo ir darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo principais: darbuotojų aprūpinimu 
asmeninėmis apsaugos priemonėmis, darbuotojų mokymu ir instruktavimu, jiems privalomais 
nurodymais laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų. 
 
 
XVI. PACIENTO TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ IR 

PINIGŲ REGISTRAVIMO BEI SAUGOJIMO TVARKA 
 

129. Paciento turimi dirbiniai iš brangiųjų metalų, brangūs protezai ir pinigai saugojimui 
nepriimami ir PSPC už juos neatsako. 
 

XVII. TEISMO MEDICINOS EKSPERTIZĖS IR PATOLOGOANATOMINIO 
 TYRIMO TVARKA 

 
130. Patologoanatominis tyrimas atliekamas, kai: 
130.1. kai mirtis staigi ir netikėta, 
130.2. to reikalauja mirusiojo šeimos nariai arba jo įstatyminiai globėjai, 
130.3. neaiški mirties priežastis, 
130.4. miršta naujagimis ar vaikas, 
130.5. miršta dėl diagnostikos ar gydymo procedūrų, 
130.6. kitais įstatymų numatytais atvejais. 
131. Teismo medicinos ekspertizė atliekama, kai: 
131.1. mirtis ištinka dėl sužalojimo, 
131.2. nenustatyta mirusiojo asmenybė, 
131.3. kitais įstatymų numatytais atvejais, gavus teisėsaugos institucijų reikalavimą. 
 

 
XVIII. BAIGIAMOJI DALIS 

 
132. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos ir galioja visiems pirminės sveikatos priežiūros 
centro darbuotojams bei pirminės sveikatos priežiūros centro pacientams. 



133. Su šiomis taisyklėmis pasirašytinai supažindinami visi pirminės sveikatos priežiūros centro 
darbuotojai. 
134. Taisyklės skelbiamos viešai, matomoje vietoje. 
 
 

XIX. DĖL TRANSPORTO PRIEMONES VAIRUOJANČIŲ IR KITŲ ASMENŲ 
NEBLAIVUMO AR APSVAIGIMO NUSTATYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR 

LEIDŽIAMOS ETILO ALKOHOLIO KONCENTRACIJOS DARBO METU NUSTATYMO 
 
135. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, valstybės tarnautojų ir Lietuvos Respublikos 
valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme nurodytų valstybės pareigūnų  
iškvėptame ore, kraujyje ir kituose organizmo skysčiuose leidžiama etilo alkoholio koncentracija 
darbo metu – 0,2 promilės. Jeigu alkoholis vartotas darbdavio nurodymu ar jam leidus pagal 
gamybos proceso ar protokolo reikalavimus, darbuotojų biologinėse organizmo terpėse leidžiama 
etilo alkoholio koncentracija darbo metu – 0,4 promilės. 
136. Kiekvienas tikrinimo atvejis, kai etilo alkoholio koncentracija iškvėptame ore yra didesnė už 
leidžiamą, taip pat kiekvienas transporto priemonių vairuotojų, susijusių su eismo įvykiu, per kurį 
žūva žmogus ar sutrikdyta žmogaus sveikata arba dėl kurio nukentėjusiam asmeniui galbūt padaryta 
didelė turtinė žala, nusikalstamos veikos padarymu įtariamų asmenų ar administracinėn 
atsakomybėn traukiamų asmenų tikrinimo atvejis fiksuojami administracinio nusižengimo 
protokole ar kitame procesiniame dokumente arba pareigūno tarnybiniame pranešime. 
 

 
 

 


