PACIENTŲ TEISĖS IR PAREIGOS
TEISĖ Į KOKYBIŠKĄ SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ:

1.1. Kiekvienam pacientui teikiama kokybiška sveikatos priežiūra. Pacientų teisės nevaržomos dėl
jų lyties, amžiaus, rasės, pilietybės, tautybės, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų,
seksualinės orientacijos, genetinių savybių, neįgalumo ar dėl kokių nors kitų įstatymais
nepagrįstų aplinkybių.
1.2. Paciento teisė gauti nemokamą sveikatos priežiūrą, kompensuojamą iš valstybės ar
savivaldybės biudžetų, nustato Lietuvos Respublikos įstatymai ir teisės aktai.
1.3. Ligoninėje gydomo paciento sąlygos ir darbuotojų elgesys neturi žeminti paciento garbės ir
orumo.
1.4. Pacientas lankomas artimųjų bei kitų asmenų, laikantis ligoninės skyriuose nustatytos tvarkos.
1.5. Intervencija į paciento sveikatą, įskaitant tyrimus, atliekama pagal ligoninėje patvirtintas
pareigų instrukcijas, kokybės vadybos sistemos procedūras, darbo metodikas, vidaus standartus.
2. TEISĖ Į INFORMACIJĄ
2.1. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie ligoninėje teikiamas paslaugas, ir galimybes jomis
pasinaudoti.
2.2. Pacientas informuojamas apie ligoninės vidaus tvarką, kiek tai susiję su jo buvimu ligoninėje.
2.3. Pacientas turi teisę gauti informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, prognozę,
atliekamus tyrimus, bei jų rezultatus, gydymo metodus, galimas komplikacijas bei laukiamus
rezultatus. Žinoti kas gali turėti įtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siūlomo
gydymo ar tyrimo o taip pat apie pasekmes jų atsisakius. Informacija turi būti pateikiama
pacientui suprantama forma, paaiškinant specialius medicininius terminus.
2.4. Paciento pageidavimu, įformintu ligos istorijoje, informacija apie pacientą teikiama jo
pageidavimu išvardintiems asmenims. Ši teisė gali būti ribojama LR įstatymų nustatyta tvarka.
TEISĖ SKŲSTIS:
3.1. Nepatenkintas sveikatos priežiūra pacientas turi teisę kreiptis į gydantį ar budintį gydytoją,
palatos slaugytoją, vyresniąją slaugytoją, departamento vedėją, administraciją dėl pažeistų
teisių, netinkamų ligoninėje buvimo sąlygų, gydymo, konfliktų su ligoninės darbuotojais ir kt.
3.

PACIENTŲ PAREIGOS:
4.1. Laikytis ligoninėje ir jos skyriuose nustatytų vidaus tvarkos reikalavimų.
4.2. Vykdyti gydytojo ar slaugos personalo nurodymus, įskaitant gydymą, slaugą ir profilaktiką.
Apie atsisakymą vartoti vaistus, atlikti procedūras tyrimus ir. kt. informuoti gydantį gydytoją.
4.3.Suteikti gydančiam ir slaugančiam medicinos personalui pilną ir teisingą informaciją apie savo
sveikatos būklę, buvusius ir esamus susirgimus, alergines reakcijas, naudojamus vaistus.
4.4. Lankyti paskirtas procedūras tiksliai nurodytu laiku.
4.5. Gerbti ligoninės darbuotojus, pacientus, bei lankytojus.
4.6. Pacientų lankytojai privalo lankyti pacientus tik lankymui skirtu laiku. Nenešti pacientams
greitai gendančių maisto produktų ir savo apsilankymu nesukelti nepatogumų kitiems palatos
pacientams. Sunkaus paciento slaugymui artimieji gali pasilikti tik gydytojui leidus.
4.7. Laikytis asmens higienos reikalavimų ir jeigu leidžia sveikatos būklė, savarankiškai tvarkyti
savo lovą bei spintelę.
4.

4.8. Rūpestingai elgtis su ligoninės įrengimais, inventoriumi ir kitomis materialinėmis vertybėmis.
Už savo veiksmais ligoninei ar jos darbuotojams padarytą žalą atsakyti LR įstatymų nustatyta
tvarka.
5.
PACIENTAMS NEGALIMA:
5.1.Savavališkai išvykti iš ligoninės.
5.2. Rūkyti palatoje, ligoninės patalpose, žaisti kortomis, ir kitais azartiniais žaidimais.
5.3. Laikyti ir gerti alkoholinius gėrimus.
5.4. Laikyti maisto produktus ant palangių ir spintelių viršaus.
5.5. Naudotis radijo aparatais ir kitokiais grotuvais, televizoriais, jeigu tam Prieštarauja kiti palatos
gyventojai.
__________________

