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VŠĮ KĖDAINIŲ LIGONINĖS INFORMACIJOS APIE PACIENTO SVEIKATOS BŪKLĘ
TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. VšĮ  Kėdainių  ligoninės  informacijos  apie  paciento  sveikatos  būklę  teikimo  tvarkos
aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) taikomas infekciniame skyriuje, kuriame gydomi COVID-19 liga
(koronaviruso  infekcija)  (toliau   –  COVID-19  liga)  sergantys  pacientai,  nustato  informacijos
teikimo  apie  paciento  sveikatos  būklę  tvarką  esant  Lietuvos  Respublikos  teritorijoje  paskelbtai
valstybės lygio ekstremaliajai situacijai. 

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir apibrėžtys:
2.1.  Paciento  artimasis  –  medicinos  dokumentuose  (formoje  Nr.  003/a  „Gydymo

stacionare ligos istorija“)  paciento pasirašytinai  nurodytas asmuo, kuriam suteikiama teisė  gauti
konfidencialią informaciją apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, prognozę ir gydymą jo
gydymosi VšĮ Kėdainių ligoninės infekciniame skyriuje metu.

2.2.  Konfidenciali  informacija –  visa informacija  apie  paciento  buvimą VšĮ  Kėdainių
ligoninėje,  sveikatos  būklę,  diagnozę,  ligos  prognozę  ir  gydymą,  taip  pat  visa  kita  asmeninio
pobūdžio informacija apie pacientą.

2.3. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos kituose
teisės aktuose,  nustatančiuose asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir  asmens duomenų
tvarkymą.

3. Įstaigos vadovas – direktorius arba jį pavaduoti mero potvarkiu paskirtas asmuo.

II SKYRIUS
INFORMACIJOS TEIKIMO APIE PACIENTO SVEIKATOS BŪKLĘ ORGANIZAVIMO

NUOSTATOS

4.  COVID-19  liga  sergančio  paciento,  gydomo  VšĮ  Kėdainių  ligoninės  infekciniame
skyriuje, skirtame gydyti COVID-19 liga sergančius pacientus, konfidenciali informacija paciento
artimajam teikiama vadovaujantis šia tvarka:

4.1. Infekcinio skyriaus slaugytojos arba savanoriai,  telefono ryšio priemonėmis padeda
pacientams  galintiems  tai  padaryti,  patiems  susisiekti  su  artimaisiais  ir  pateikti  konfidencialią
informaciją apie save; 

4.2.  Konfidencialią  informaciją  ligoninė  teikia  vienam  paciento  artimajam,  nurodytam
ligos istorijoje;

4.3. Informaciją apie paciento būklę, atliktus tyrimus, taikomą gydymą teikia tik gydantis
gydytojas arba skyriaus vedėjas;

4.4.  Infekcinio  skyriaus  vedėjas paskiria  darbuotoją,  kuris  paciento  artimąjį privalo
informuoti telefono ryšio numeriu, kurį nurodė pacientas, jei pasikeičia paciento sveikatos būklė
(pablogėjus sveikatos būklei, planuojant pacientą perkelti į reanimacijos ir intensyviosios terapijos
skyrių (toliau – RITS) ar kitą skyrių arba į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą).

5.  COVID-19  liga  sergančio  paciento,  gydomo  reanimacijos  skyriuje,  konfidenciali
informacija paciento artimajam teikiama vadovaujantis šia tvarka:

5.1.  Konfidenciali informacija paciento artimajam suteikiama telefono ryšio priemonėmis,
skambinant paciento nurodytu telefono ryšio numeriu skyriaus nustatytu laiku;
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5.2. Skyriaus gydytojas paciento artimąjį privalo  informuoti telefono ryšio numeriu, kurį
nurodė pacientas, jei pasikeičia paciento sveikatos būklė (pablogėjus sveikatos būklei, planuojant
pacientą perkelti į kitą skyrių ar į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaiga).

6. Ligoninės nustatyta informacija apie paciento sveikatos būklę teikimo tvarka skelbiama
viešai VšĮ Kėdainių ligoninės interneto svetainėje ir prie išorinio įėjimo į ligoninės infekcinį skyrių
esantį vidaus ligų korpuse. 

III SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.  Infekcinio  skyriaus  vedėjas  atsako  už  tinkamą  paciento  artimojo  informavimo  apie
paciento sveikatos būklę organizavimą. 

8.  Atsakingas darbuotojas  privalo  užtikrinti,  kad  teikiant  informaciją  apie  pacientą,
įskaitant sveikatos duomenis, būtų laikomasi Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų,
reglamentuojančių pacientų asmens duomenų tvarkymą, nustatytų reikalavimų.
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