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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS  

MARIJAMPOLĖS GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIES GINČŲ IR 

KONFLIKTŲ TARP ĮSTAIGOS IR PACIENTŲ SPRENDIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. VšĮ Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stotis (toliau – Įstaiga) teikdama 

sveikatos priežiūros paslaugas, draudžia savo civilinę atsakomybę privalomuoju ir (ar) 

savanoriškuoju civilinės atsakomybės draudimu turtinei ir neturtinei žalai atlyginti. 

2. Ginčai ir konfliktai tarp greitosios medicinos pagalbos stoties (toliau – Įstaigos)   ir 

pacientų,  sprendžiami geranoriškumo principu, siekiant juos sureguliuoti taikiu būdu. 

3. Pacientams žala, padaryta VšĮ Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stoties 

darbuotojo kaltais veiksmais, atlyginama Civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos pacientų teisių 

ir žalos sveikatai  atlyginimo įstatyme nustatyta tvarka. 

4. Apie iškilusius ginčus ir konfliktus su pacientais, darbuotojai privalo informuoti 

tiesioginį vadovą ir Įstaigos direktorių. 

II SKYRIUS 

GINČŲ IR KONFLIKTŲ SPRENDIMAS 

 

5. Pacientų teisių apsaugą reglamentuojančiame įstatyme aiškinama jau ne tik apie 

pacientų teises, bet ir jų pareigas. Pacientui yra nustatyta pareiga rūpintis savo sveikata, sąžiningai 

naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su sveikatos įstaigos darbuotojais, 

vykdyti paskyrimus ir rekomendacijas arba atsisakyti sveikatos priežiūros paslaugų; pasirašytinai 

susipažinti su jam skiriamais diagnostiniais, gydymo ar vykimo į gydymo įstaigą dokumentus; raštu 

patvirtinti savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo. 

6. Pacientas privalo Įstaigos darbuotojui suteikti informacijos apie savo sveikatą, 

persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas ir kitus 

pacientui žinomus duomenis; pagarbiai elgtis su Įstaigos darbuotojais. 

7. Įstaigos darbuotojai privalo užtikrinti tinkamą bendravimą su pacientais, mokėti ne tik 

teikti informaciją, bet ir emociškai palaikyti pacientą, kuris išgyvena fizinį ar psichologinį skausmą, 

patiria įtampą dėl pasikeitusios sveikatos būklės ar nepalankios prognozės. 



8. Pacientas, manydamas, kad yra pažeistos jo teisės, turi teisę pateikti skundą. 

Skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas, laikydamasis nustatytos pacientų skundų pateikimo 

ir nagrinėjimo tvarkos: 

8.1. skundas turi būti  pasirašytas, nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, faktinė 

gyvenamoji vieta, telefono numeris ir/ar kiti duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė; 

8.2. jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, 

gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi; 

8.3. neįskaitomi, šiame 8.1 ir 8.2 punktuose  nurodytų  reikalavimų neatitinkantys skundai 

grąžinami pacientui ar jam atstovaujančiam asmeniui, paaiškinant grąžinimo priežastį.  

9. Pacientas kartu su skundu privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. 

Siunčiant skundą paštu ar per kurjerį, prie skundo turi būti pridėta asmens tapatybę patvirtinančio 

dokumento kopija, patvirtinta notaro ar pacientą atstovaujančio advokato. 

10. 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. 

11. Skundų registracijos tvarka: 

11.1. asmenų laiškai/skundai, adresuojami Įstaigos administracijai ar kitoms institucijoms, 

bet pagal priklausomybę persiųsti Įstaigai, registruojami ,,Asmenų prašymų, skundų, pranešimų 

registracijos žurnale“,  nurodant sudarytojo (pareiškėjo) vardą, pavardę; gauto dokumento datą ir 

numerį,  nuoroda;  dokumento pavadinimą; trumpą laiško/skundo turinį; direktoriaus rezoliucijos 

turinį; vykdytojo parašas; byla, į kurią įdėtas dokumentas, nuoroda; pastabos (1 priedas).  

11.2. ant skundo dedamas spaudas, įrašomas registracijos numeris bei skundo gavimo data, 

prie registruoto skundo ar pranešimo prisegamas vokas, kuriame buvo išsiųstas laiškas; 

11.3. kiekvieno skundo atveju užvedama atskira byla, į kurią segamas pats skundas bei visi 

su byla susiję dokumentai ir/ar jų kopijos; 

11.4. skundo pareiškėjui nedelsiant, bet ne vėliau nei per 5 darbo dienas raštu pranešama 

apie skundo gavimo faktą bei nurodoma tolimesnė skundo nagrinėjimo eiga; 

11.5. pacientui ar jo atstovui  pageidaujant, gali būti jam įteikiama spaudu pažymėta 

prašymo ar skundo kopija. 

12. Skundų nagrinėjimo tvarka: 

11.1.priklausomai nuo skundo esmės, direktorius nurodo vidaus audito grupei, slaugos 

tarybai ar Etikos komisijai (toliau – Komisija) atlikti skundo nagrinėjimą;  

11.2.  Komisija išsiaiškina incidento aplinkybes, apklausia tuo metu dirbusius darbuotojus, 

kurie pateikia direktoriaus vardu paaiškinimus raštu, išanalizuoja su įvykiu susijusius dokumentus, 

perklauso pokalbių įrašus dispečerinėje, prireikus apklausia ir įvykio liudininkus, jei tokių buvo; 



12. Išvados pateikiamos raštu Įstaigos direktoriui. Su tyrimo išvadomis  supažindinamas 

vyriausiasis slaugos administratorius, kuris su skundo tyrimo išvadomis susirinkimo metu 

supažindina visus darbuotojus. 

13. Tuo atveju, kai paciento skundas yra susiję su konfidencialios apie pacientą 

informacijos nagrinėjimu, asmenys, susipažinę su konfidencialia informacija, privalo užtikrinti jos 

konfidencialumą. 

14. Įstaigos direktorius, atsižvelgdamas į skundo tyrimo išvadą, sprendžia apie drausminės 

nuobaudos skyrimą darbuotojui. 

15. Atsakymo pateikimo tvarka: 

15.1. pacientas apie skundo nagrinėjimo rezultatus informuojamas raštu per 15  dienų nuo 

gauto skundo užregistravimo dienos; jei skundo nagrinėjimo aplinkybės reikalauja ilgesnės tyrimo 

trukmės nei nustatyta, pareiškėjas apie tai informuojamas raštu; 

15.2.atsakyme pateikiamos skundo tyrimo išvados, išsamiai atsakoma į paciento ar jo 

atstovo iškeltus klausimus, skunde minimų faktų pasitvirtinimo atveju pranešama apie įvykdytas (ar 

numatomas vykdyti) poveikio priemones, veiksmus. Atsakymą į skundą rašo vyriausiasis slaugos 

administratorius arba kitas Įstaigos direktoriaus įpareigotas darbuotojas pagal savo kompetenciją. 

              16.  Jei pacientas nesutinka su skundo nagrinėjimo išvadomis, jis gali kreiptis į 

pacientų skundus nagrinėjančias valstybės institucijas teisės aktų nustatyta tvarka .  

  17. Už skundų valdymo procedūrą Įstaigoje  atsakingas vyriausiasis slaugos 

administratorius. 

III SKYRIUS 

DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TVARKA 

 

18.  Su skundu susijusios medžiagos saugojimo tvarka: 

18.1. ,,Asmenų prašymų, skundų, pranešimų registracijos žurnalas“ saugomas penkerius 

metus, skaičiuojant nuo paskutinio išnagrinėjimo skundo datos, medžiagą perdavus į archyvą; 

18.2. kiekviena skundo byla saugojama penkerius metus, skaičiuojant nuo bylos baigimo 

momento; 

18.3. vidaus medicinos audito grupės darbo dokumentai  saugomi penkis metus. 

 

    

 




