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Panevėžys 

 

  Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 6 d. 

įsakymu Nr. V-707 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 1 d. 

įsakymo Nr. 65 „Dėl informacijos apie pacientą valstybės institucijoms ir kitoms įstaigoms teikimo 

tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“: 

1. P a k e i č i u Rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam 

suteiktas paslaugas teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo tvarką, patvirtintą viešosios įstaigos 

Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos direktoriaus 2011 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-248 

„Dėl rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas 

teikimo ir šios paslaugos apmokėjimo viešojoje įstaigoje Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su 2016 m. balandžio 21 d. įsakymo Nr. VTA-23 pakeitimu): 

1.1. P a k e i č i u 12 punktą ir jį išdėstau taip:  

„12. Konfidencialumo reikalavimas netaikomas ir informacija gali būti suteikta tik 

tarnybiniais tikslais, neturint raštiško paciento sutikimo: 

12.1. sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose yra/buvo gydomas, slaugomas pacientas arba 

atliekama jo sveikatos ekspertizė; 

12.2. institucijoms, kontroliuojančioms sveikatos priežiūros paslaugas; 

12.3. Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijoms jų funkcijoms vykdyti; 

12.4. teismui, prokuratūrai, ikiteisminio tyrimo įstaigoms, savivaldybių vaiko teisių 

apsaugos skyriams bei kitoms institucijoms, kurioms tokią teisę suteikia Lietuvos Respublikos 

įstatymai.“ 

1.2. P a k e i č i u 13 punktą ir jį išdėstau taip: 

„13. Šio Tvarkos 12 punkte išvardintos institucijos ar įstaigos pateikia vadovo arba jo  

įgalioto asmens, o 12.3 papunkčio atveju komisijos pirmininko, pasirašytą prašymą, pavedimą, 

sprendimą ar kitą dokumentą, kurį tokiais atvejais reikia pateikti pagal tų institucijų ar įstaigų darbą 

reglamentuojančius teisės aktus.“ 

2. P a v e d u su šiuo įsakymu pasirašytinai supažindinti: 

2.1. direktoriaus pavaduotojai pirminei asmens sveikatos priežiūrai D. Pajedienei – Šeimos 

gydytojų skyriaus ir Ambulatorijų gydytojus; 

 2.2. direktoriaus pavaduotojai antrinei asmens sveikatos priežiūrai L Kurpienei – 

gydytojus specialistus, teikiančius antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas; 

2.3. bendrosios praktikos slaugytojai-sekretorei B. Miliauskienei – vyriausiąją slaugytoją 

V. Žižiūnienę ir Registratūros vyresniąją slaugytoją D. Bujokienę. 
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 3. P a v e d u įsakymą paskelbti: 

3.1. kompiuterių technikui-inžinieriui D. Vepštui – poliklinikos interneto svetainėje 

www.prsp.lt skiltyje „Pacientams“; 

  3.2. bendrosios praktikos slaugytojai-sekretorei – poliklinikos skelbimų lentoje.  
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