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I. BENDROJI DALIS

1. VieSosios istaigos sanatorijos "Belorus" (toliau - [staiga), buveines adresas: Maironio g.2,
Druskininkai, Vidaus tvarkos taisykles parengtos atsiZvelgiant i Lietwos Respublikos
sveikatos prieiiuros istaig4 jstatymo 46 straipsnio ,,Asmens sveikatos prieiiuros jstaigqvidaus
tvarkos taisykles " reikalavimus (Nr. VIII-940, 1998.1 L24, Zin., 1998, Nr. 109-2995

Q998.12.1 l)) prlklausomai nuo teikiamq paslaugq specifikos.
2. Sios taisykles gali bfiti keidiamos arba papildomos pasikeitus atitinkamiems istatymams,

kitiems teises aktams, istaigos veiklos krypdiai ar profiliui.
3. {staigos vidaus tvarkos taisykles (toliau - Taisykles) reglamentuoja istaigos vidaus tvarkq, jos

darbuotojq, klientq/pacientq, jq atstovq teises, pareigas ir elgesi lankymosi istaigoje metu.
4" fstaigos darbuotojq darbines funkcijas ir pareigas apibrelia galiojanti Kolektyvine sutartis,

darbuotojq darbo sutartys, saugos ir sveikatos instrukcijos, pareiginiai nuostatai, istaigos vyr.
gydytojo isakymai, ir kitos tvarkos.

5. Siq taisykliq nuostatos taikomos tiek, kiek Siq teisiniq santykiq nereglamentuoja Lietuvos
Respublikos istatymai arba kiti teises aktai.
5.1. Siose Taisykldse vartojamos s4vokos:

6. 4.1. klientas/pacientas - asmuo, kuris naudojasi fstaigos teikiamomis paslaugomis, nepaisant
to ar jis sveikas ar ligonis, ir gaudamas Sias paslaugas turi teises aktais nustaQrtas teises bei
pareigas;

7 . 4.2. nepilnametis klientas/pacientas - pacientas iki 18 metq, i5skyrus asmenis nuo 16 iki 18

metq, kuriuos teismas pripaZino visiSkai veiksniais (emancipuotais);
8. 4.3. kliento/paciento atstovas - atstovas pagal istatym4 (tevai, iteviai, globejai, rflpintojai) ar

atstovas pagal pavedim4. Atstov4pagal pavedim4 pasirenka pacientas tai patvirtindamas savo
para5u. Atstovo pagal pavedim4 igaliojimai iforminami Lietuvos Respublikos istatymq
nustatyta tvarka;

9. 4.4. istaigos darbuotojas - asmuo, sudargs darbo sutarti su {staiga;
10. 4.5. nemokamos paslaugos -tokios apgyvendinimo ir asmens sveikatos prieZiflros paslaugos,

kurios teikiamos neatlygintinai;
11.4.6. mokamos paslaugos - tokios apgyvendinimo ir asmens sveikatos prieZitiros paslaugos,

uZ kurias susimoka patys pacientai arba uZ juos gali moketi kiti fiziniai arba juridiniai asmenys
bei savaranki5kos draudimo istaigos taip, kaip numatytateises aktuose ar lstaigos vyr. gydytojo

isakSzmuose.

II. ISTAIGOS DARBO LAIKAS

{staiga dirba septynias dienas per savaitg.

{staigoje nustatytas mi5rus darbo laikas: administracijos, gydymo padalinio darbuotojams -
penkiq darbo dienq savaitd, visiems kitiems - sumind darbo laiko apskaita. Visais atvejais
darbo laikas ne ilgesnis negu reglamentuota galiojandiais istatymais.
Darbo dienos pradLi1, pietq pertraukq, darbo pabaig4 nustato darbo grafikuose bei tvirtina
padaliniq vadovai.
Darbo metu draudLiama atitraukti darbuotojus nuo tiesioginio darbo, rengti visuomeniniq
organizacijq susirinkimus.
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5. Kasmetines atostogos darbuotojams suteikiamos remiantis {staigos patvirtinta atostogq

suteikimo tvarka, atsiZvelgiant i tai, kad nesutriktq iprastas lstaigos darbas. Visais atvejais

atostogos suteikiamos laikantis LR Darbo kodekso.

IⅡoKLIENTu/PACIENTu KttEIPIMOSIIISTAIGへ TVARKA
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2.Klientai/Pacientai sveikatos priettiiros paslaugoms gauti gali reglstruotis tiesioglai atvykus l

lStaigl:

2.1.apgyvendinilnOklauSillnais― telefonu,+37031360618,+370 615 65939 bei 8 697 23605;

2.2.gydyklЧ,baseino ir pirこ iЧ komplekso registratirde,prOcedirЧ  klausimais-869723622;
2.3.bei naudodamiesi elektronine registrac」 os f0111la intemete―・belorus.lt.
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3.1.iSsiaiSkinamas Kliento/Pacicnto kreipilnosi tikslas;

3.2.sistemae nurodoma kliento/paciento vardas ir pavarde,kOntaktini telefOnl,ir(arD

elektroninio pattto adresl;

3.3 registru輌 ant klientνつaCientQjis informuaamas apie pareigO praneも ti,jei negalё s atvykti

nustatp laiku;

3.4.Klientas/Pacientas,negaledamas atvykti nustatytu laiku,privalo apie tai kuo anksこ iau

infolllluoti:

―vieSbuё io registratira apgyVendinirno klausirnais:tel.Nr.+37031360618,+37061565939

bei 8 697 23605 arba,atvykus llstaigo arba el.pattais:reze聖 矩滋elorus.lt po宙 laSのbelorus.lti

―gydyklЧ ,baseino ir pirこ i■ komplekso registratirde,prOceditt klausimais:tel.Nr.+370697

23622.

3.5.Atζ aukdamas vizitO pas gydyt輌 l ar specialistl,Klientas/Pacientas gali sudeHnti kito
vizito laikl;

3.6.Asmens sveikatos prie2in■ os specialistui susirgus ir nesant galimybes uを tihinti paslaugll

teikimo,お anksto屹Jregistrav9 KⅡent激/Pacicntai yra informudami apie宙 zito pas asmens

sveikatos prie2inros specialistO perkelimO.Siuo atvau su Klientu/Pacientu suderinamakitajo

vizito data ir laikas.Utt inforlnavimO apie viz■ o atも aukima bei jO perkё lima atsakingas

reglstratiros darbuotttas,paslauga Suteikiantis specialistas arba kitas paskirtas atsakingas

darbuotQjas.

IV. NEMOKAMU IR MOKAMU PASLAUGU NOMENKLATIIRA IR
ASORTIMENTAS, JU TEIKIMO TVARKA

l. lstaigoje teikiamos iios nemokamos asmens sveikatos prieiiilros paslaugos:
1.1. bfltinoji medicinos pagalba (teikiama Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

nustatytatvarka; visiems Lietuvos Respublikos piliediams, asmenims be pilietybes bei uZsienio

Saliq piliediams);
2. Nemokamos asmens sveikatos prieZiDros paslaugos teikiamos vadovaujantis lstaigos vyr.
gydytoj o patvirtintais isakymais.
3. Mokamos asmens sveikatos prieZi[ros paslaugos teikiamos vadovaujantis istaigos vyr. gydytojo

isakymu patvirtinta tvarka.



4. Informacija KlientamslPacientams apie {staigoje teikiamas visq rti5iq (asmens sveikatos
prieZiflros ir nemedicinines) mokamas paslaugas, jq teikimo s4lygas, kainas, apmokejimo uZ jas
tvarkq yra prieinama visiems ir isegta segtuvuose registratiirose ir interneto svetaineje
www.belorus.lt.

V" PAGRINDINES DARBUOTOJO PAREIGOS IR TEISES

1. {staigos darbuotojai savo elgesiu darbe reprezentuoja {staig4.
2. Darbuotojai turi lailytis lstaigoje patvirtinto elgesio kodekso norrnq.
3. Darbuotoj ai privalo':

3.1. s4Ziningai dirbti, laikytis technologines ir darbo drausmds, laiku pradeti darb4, vykdyti
visus teisetus vadovq nurodymus, kelti kvalifikacij4 ir darbo na5umq, tausoti lstaigos turt4;
3.2. operatyviai ir kompetentingai sprqsti [staigos pacientq ar klientq aptarnavimo klausimus;
3.3. kelti darbo kultur4, taikyti darbe Siuolaikinius sanatorinio gydymo metodus, laiku ir
kokybiSkai atlikti darbo uZduotis;
3.4. laikytis medicinines ir pedagogines etikos;
3.5. laikytis darbuotojq saugos ir sveikatos reikalavimq, priesgaisriniq taisykliq bei sanitariniq
nornq reikalavimq, dirbant naudoti nustatytas apsaugos priemones;
3.6. pastebejus darbo priemoniq ar irangos gedimus, kurie gali gresti darbuotojo ar kito
asmens saugai ir sveikatai, prane5ti savo tiesioginiam vadovui ar imtis priemoniq juos
paSalinti;
3.7. savo darbo viet4 uZlaikyti tvarking4 ir Svari4, laikytis auk5tos darbo kult[ros;
3.8. saugoti ir tausoti vis4 sanatorijos turt4, efektingai ir taupiai naudoti elektros energij4,
vanden! ir kitas priemones;
3.9. !darb4 atvykti tinkamai pasiruo5us ir apsirengus, medicinos darbuotojams leidZiama
dirbti tik su specialia darbine aprarlga;
3.10. istatymo nustatytu laiku tikrintis sveikat4;
3.11. darbuotojams draudZiama laikyti savo maisto produktus pacientams matomoje vietoje
ar paslaugq teikimo vietose.
4. Darbuotojai dirba vadovaudamiesi pareiginemis instrukcijomis, specialybes ar profesijos

norminiais teises aktais, medicininemis ir higienos normomis, galiojandiais teises aktais ir
apskaitos taisyklemis, nuostatais, vyriausiojo gydytojo lsakymais, darbo kodeksq ir kitais darb4
reglamentuoj andiais istatymais.

5. Jeigu darbuotojas del svarbiq prieZasdiq negali laiku atvykti ! darb4, apie tai nedelsdamas
turi informuoti savo tiesioginivadov4 ir nurodyti prieZastis. Vien informavimas apie neatvykim4
i darb4 neatleidZia darbuotojo nuo atsakomybes del darbo drausmds paZeidimo, vertinant dei
neatvykimo teisiniais pagrindai s.

6. Darbuotojams draudiiama:
6.1. Sanatorijos patalpose ir teritorijoje r[kyti;
6.2. darbo metu btiti neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotiniq medZiagq;
6.3. palikti darbo viet4 anksdiau, negu nustatyta pagal darbo grafik4.

7. Darbuotojai turi uZtikrinti, kad jq elgesys nesudarytq galimybiq ir prielaidq korupcijai
pasireik5ti. Nustadius korupcijos fakt4 darbuotojas gali bfti baudZiamas kaip uZ SiurkStq darbo
drausmes paZeidim4.



8. Sveikatos prieZifiros specialistai gali dirbti tik turedami galiojandia atitinkamos praktikos
licencij4. Sie darbuotojai atsako uZ jrllicencijos galiojim4.
9. Darbuotojq teises uZtikrina darbo kodeksas, istatymai ir kiti teises aktai. Darbo gindiai del
teises, kilg tarp darbuotojo ir darbdavio, sprendZiami teritorin€se Darbo gindq komisijose prie VDf
ir teismuose.

vr. KLTENTO/PACTENTO (JO ATSTOVU) TETSES

Kliento/?aciento teis6 i kolrybi5kas sveikatos prieiiuros paslaugas. Klientas/Pacientas
turi teisE i kokj,foi5kas sveikatos prieZiiiros paslaugas. KokybiSkos sveikatos prieZitros
paslaugos - prieinamos, saugios, veiksmingos sveikatos stiprinimo, ligq prevencijos,
kurias tinkamam klientui/pacientui, tinkamu laiku, tinkamoje vietoje suteikia tinkamas
sveikatos prieZiflros specialistas ar sveikatos prieZi[ros specialistq komanda pagal
Siuolaikinio mokslo lygi ir ger4 patirti, atsiZvelgdami i paslaugos teikejo galimybes ir
kliento/paciento poreikius bei lfikesdius, juos tenkindami ar virsydami"
KlientaslPacientas turi teisg i savo garbes ir orumo neZeminaniias s4lygas ir pagarbq
sveikatos prieZiuros specialistq elges!.
Kliento/Paciento teis6 pasirinkti sveikatos prieZiiiros lstaig4 ir sveikatos prieZitrros
specialist4. Klientas/Pacientas teisds aktq nustatyta tvarka turi teisq pasirinkti sveikatos
prieZi[ros istaig4 ir sveikatos prieZi[ros specialist4.
Klientas/Pacientas turi teisg i kito tos paiios profesines kvalifikacijos specialisto
nuomong.
Kliento/Paciento teis6 ! informacij4. Klientas/Pacientas turi teisq gauti informacij4 apie
sveikatos prieZiDros istaigose teikiamas paslaugas, jq kainas ir galimybes jomis
pasinaudoti. Sios informacijos teikimo wark4 iustato' sveikatos prleZioios lsiaigos
vadovas. Klientas/Pacientas turi teisg gauti informacij4 apie jam sveikatos prieZiiiros
paslaugas teikianti sveikatos prieZiiiros specialist4 (vard4, pavardg, pareigas) ir informacij4
apie jo profesing kvalifikacij4.
Klientas/Pacientas, pateikgs asmens tapatybg patvirtinandius dokumentus, turi teisg
gauti informacij4 apie savo sveikatos buklg, Iigos diagnozg, sveikatos prieZiiiros
istaigoje taikomus ar gydytojui Zinomus kitus gydymo ar tyrimo bfldus, galim4 rizik4,
komplikacijas, Salutin! poveik!, gydymo prognozg ir kitas aplinkybes, kurios gali
tureti ftakos kliento/paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti sitilomo gydymo,
taip pat apie padarinius atsisakius siulomo gydymo. Si4 informacija klientui/pacientui
gydytojas ar specialistas turi pateikti atsiZvelgdamas !jo amLir4 ir sveikatos bUklg,lam
suprantama forma, paai5kindamas specialius medicinos terminus. Pirmiau nurodyta
informacija klientui/pacientui gali bDti nesuteikta tik tais atvejais, jeigu tai pakenktq
kliento/paciento sveikatai ar sukeltq pavojq jo gyvybei arba kai klientas/pacientas Sio

istatymo nustatyta tvarka atsisako Sios informacijos. Psichikos ir elgesio sutrikimq turindio
kliento/paciento teises gauti informacij4 ypatumus nustato Lietuvos Respublikos psichikos
sveikatos prieiiuros istatymas. Jeigu kliento/paciento tolesnis buvimas sveikatos prieZi[ros
istaigoje ndra medicini5kai pagristas, prie5 i5ra5ant i5 sveikatos prieZiiiros istaigos ! namus
ar siundiant i kit4 sveikatos prieZiiiros istaig4, klientui/pacientui arba jo atstovui turi buti
iSsamiai paaiSkintas tokio sprendimo pagristumas ir tolesnes sveikatos prieZifiros
tgstinumas.
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7. KlientolPaciento teis6 neZinoti. Informacija apie Kliento/paciento sveikatos b[k19, ligos

diagnozg, sveikatos prieZi[ros istaigoje taikomus ar gydytojui Zinomus kitus gydymo ar

tyrimo budus, galim1rizlk4, komplikacijas, Salutinipoveik!, gydymo prognozQ negali bflti
klientui/pacientui pateikiama prieS jo vali4. Atsisakym4 informacijos klientas/pacientas

turi ai5kiai i5reik5ti ir patvirtinti para5u. Pirmiau nurodyti informacijos pateikimo

klientui/pacientui apribojimai netaikomi, kai del kliento/paciento atsisakymo gauti

informacij4 gali atsirasti Zalingq padariniq klientui/pacientui ar kitiems asmenims.

8" Kliento/Paciento teise susipaZinti su ira5ais savo medicinos

dokumentuose. Kliento/Paciento pageidavimu jam turi b[ti pateikti jo medicinos

dokumentai. Siame straipsnyje nurodytq medicinos dokumentq pateikimas

klientui/pacientui; gali bflti ribojamas, jeigu juose esanti informacija pakenktq

kliento/paciento sveikatai ar sukeltq pavojq jo gyvybei.
8.1. Sveikatos prieZi[ros specialistas pagal savo kompetencij4 privalo paaiSkinti

klientui/pacientui ira5q jo medicinos dokumentuose prasmq. Jeigu kliento/paciento

reikalavimas yra pagristas, netikslius, neiSsamius, dviprasmiSkus duomenis arba duomenis,

nesusijusius su diagnoze, gydymu ar slauga, sveikatos prieZiDros specialistas per 15 darbo

dienq turi i5taisyti, papildyti, uLbaigli, panaikinti ir (ar) pakeisti. Sveikatos prieZi[ros
specialisto ir kliento/paciento gind4 del ira5q jo medicinos dokumentuose i5taisymo,

papildymo, uZbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendZia sveikatos prieZi0ros

{staigos vadovas.
8.2. Psichikos ir elgesio sutrikimq turindio kliento/paciento teises susipaZinti su

kliento/paciento medicinos dokumentais ypatumus nustato Psichikns sveikatos prieiiuros
jstatymas. Su nepilnamedio kliento/paciento iki 16 metq medicinos dokumentais turi teisq

susipaZinti jo atstovai.
8.3. Pateikus asmens tapatybg patvirtinandius dokumentus, klientui/pacientui pageidaujant

asmens duomenq tvarkym4 reguliuojandiq teises aktq nustatyta tvarka asmens sveikatos prieZi[ros

lstaiga privalo padaryti ir i5duoti asmens sveikatos prieZi0ros lstaigos patvirtintas kliento/paciento
medicinos dokumentq kopijas.
9. Kliento/Paciento teise i privataus glvenimo neliediamum4.

9.1. Kliento/Paciento privatus gyvenimas yra neliediamas. Visa informacija apie

kliento/paciento buvim4 sveikatos prieZiflros lstaigoje, gydym4, sveikatos bOklq, diagnozE,

prognozes ir gydymE, taip pat visa kita asmeninio pob[dZio informacija apie klientq/pacient4 turi
buti laikoma konfidencialia ir po kliento/paciento mirties. Teisg gauti informacij4 po

kliento/paciento mirties turi ipediniai pagal testament4 ir pagal istatym4, sutuoktinis (partneris),

tOvai, vaikai.
9.2. Konfidenciali informacija gali buti suteikiama kitiems asmenims tik turint ra5ytini

kliento/paciento sutikim4, i5skyrus atvejus, kai klientas/pacientas medicinos dokumentuose yra

pasira5ytinai nurodEs, koks konkretus asmuo turi teisg gauti toki4 informacij4, taip pat tokios

informacijos teikimo mast4 ir terminus. Klientas/Pacientas turi teisg nurodyti asmenis, kuriems

konfidenciali informacija negali bUti teikiama. Be kliento/paciento sutikimo konfidenciali
informacija gali bflti suteikiama valstybes institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos istatymai
suteikia toki4 teisg.

9.3. Kai klientas/pacientas laikomas negalindiu protingai vertinti savo interesq ir nera jo
sutikimo, konfidenciali informacija gali bDti suteikiama kliento/paciento atstovui, sutuoktiniui,

sugyventiniui (partneriui), tevams (iteviams) ar pilnamediams vaikams tiek, kiek tai b[tina
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klientO/pacientO interesams apsaugoti.Uを  neteiseta kOnndencialios informac」 OS apie
klientヴpacientQ rinkiml ir naud● imo atsakOma teises alcttl nustatyta tvarka.

10。 Kliento/Paciento teisO i anoniminO sveikatOs priettinra・

nmmi胤 :LnttlFtte鷲 i:t撫n∬ iζliatts穏 1器 〆 鼎 :la″;竃亀 n闘 器 l
medicinos dOkumentuose.
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拍ぉ■昴 面 c■1l ЫOmedd五」ぃ サ五mus l mOkymo yocesO,m五 b面

vadovau」amasi nuostata,kad klientO/pacientO interesaiir gerOve yra svarbesni uЙ  mokslo interesus.
Sveikatos prietti■ ros istaigOSe,kuriose mokomi sveikatos prie2iiros specialistai,klientas/pacientas

督裏 l‖資 潔 躍 i戦冒 鵬 滉凛 纂 柑l船∫ざ掘 肌 肥 :駕ξ:織 ::段 :∬
血 ∝

11.2.Klientas/Pacientas,nesutinkantis dalyvauti rnokymo procese arba nesutinkantis,kad

infomlacja apie ji batu naudaama moks10 ir mokymO tikslais,tai pareiも
kia 2odЙiu arba raStu.

Naudaant informacttQ mokJO I mOkymo ikJais,netu五 bil paЙeittiamas kliento/padento
asmens privatumas.

12.Kliento/Paciento turi teisO pateikti skundl dё ljO teisiЧ patteidilno.
13.Kliento/Paciento teisё i sveikattt padarytOs ttalos(turtinё s ar neturtinё s)atlyginiml。

13.1.Zala atlyginama,jeigu KlientЧ /PacientЧ sveikatai padarメOS 2alos nustatymo kOmis」 a
nustato,kad teikiant asmens sveikatOs prie2i口 ros paslaugas pacicnto sveikatai yra padaryta ttala ir
kad tai nOra neiSvengiama ttalao Neiζ vengiama ttala― klicnto/paciento sveikatai padaryta ttala,

綜 71漱
im∬

∬ 掘 薫 富 ぶ 童

撚 憮 黎 曇 器 熊 躙
numatyti,kontrOliuoti ir(ar)uttkirstijOms kelio.

Respublilcos Vyriausybe.

訛.質ei鐵∬強算据露茸酵鱗鵬鶯■1職
1:I:よ

indama asmens sveikatos priettiarOs istaigos irjOpadariusiO sveikatos prie2itrOs specialisto

vrr. KLTENTO/PACTENTO (JO ATSTOVU PARETGOS

1. Klientas/?acientas:
1.1' privalo susipaZinti su jam pateiktomis sveikatos prieZi[ros istaigos vidaus tvarkos taisyklemis,
kitais sveikatos prieZiiiros istaigos nustatltais dokumentais ir vykdlti juose nurodytas paieigas;
1.2. privalo rilpintis savo sveikata, sqZiningai naudotis savo teisemis, jomis nipiktnaudiiauti,
bendradarbiauti su sveikatos prieZiiiros lstaigos special istais ir darbuotoja"is ;
1.3. uZsiregistravgs planinei asmens sveikatos prieZiEros paslaugai gauti, tadiau negalintis atvykti
nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti asmens sveikatos prieziuios [staig4 n. ,eliu, kaip piieS
dvide5imt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo taiko prao'zio{'



1.4.kiek卜 tengdamas turi suteikti svdkatos pric力 uros speddistams infomlacloS apie savo

sveikatl,persirgtas ligas,atliktas operacl」 as,vartotus ir vartoJamus vaistus,alergines reakclJas,

genetini paVeldimuml ir kitus pacientuittinomus duomenis,reikalingus tinkamai suteikti sveikatos

prie2iiros paslaugas;
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VIII. INFORMACIJOS KLIENTUVPACIENTUI IR JO ARTIMIESIEMS APIE
SVEIKATOS BUKLE TEIKIMO TVARKA

Konfidenciali informacija gali biiti suteikiama klientui/pacientui, o kitiems asmenims tik
turint ra5ytini kliento/paciento sutikim4, kuriame yra nurodyta tokios informacijos gavejai,
suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai.

[galioti asmenys privalo parodyti savo ir kliento/paciento asmens dokumento original4 ar jo
kopij4 tam, kad lsitikinti asmenq tapatybe prieS pateikiant pra5omo kliento/paciento
duomenis. Prie5ingu atveju, dokumentai/informacij a nepateikiami.
Klientas/Pacientas turi teisg nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali blti
teikiama.
Informacija, kuri susijusi su kliento/paciento apZilros duomenimis, galimais gydymo bldais
ir rezultatais, gydymo prognozemis, pasekmdmis, atsisakius siiilomo gydymo, suteikiama
klientui/pacientui irlar kliento/paciento parei5kime nurodytiems asmenims ra5tu, jiems
suprantama forma (lietuviq, rusq, anglq k.).
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Informacija apie klient{pacient1 ir su jo gydymu susijusi informacija, kuris negali bfiti
laikomas gebandiu protingai vertinti savo interesus, suteikiama kliento/paciento sutuoktiniui
(sugyventiniui), kliento/paciento tevams (lteviams) ir kliento/paciento pilnamediams vaikams
jq raSytiniu pra5ymu pateikus toki4 teisg patvirtinanti dokument4 [staigos darbuotojams kartu
su atitinkamu pra5ymu.
Be kliento/paciento sutikimo teises aktq nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali biiti
suteikiama valstybes institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos lstatymai suteikia teisE
gauti konfidenciali4 informacij4 apie pacient4, taip pat sveikatos prieZilros lstaigos civiling
atsakomybg apdraudusiai draudimo istaigai, taip pat asmenims, valstybinems istaigoms irlar
institucijoms, kurie tiesiogiai nagrineja skund4. Konfidenciali informacija Siems asmenims
gali bDti suteiklama tik ra5ytiniu jq praSymu, kuriame nurodomas konfidencialios
informacijos pra5ymo pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos mastas.
Visais atvejais konfidencialios informacijos suteikimas turi atitikti protingumo, s4Ziningumo
ir paciento teisiq apsaugos ir interesq prioriteto principus. Toki4 infoimacij4, kreipiantis ra5tu,
suteikia [staigos vadovas.
Teisg gauti informacij4 po kliento/paciento mirties turi ipediniai pagal testament4 ir pagal
istatym4, sutuoktinis (partneris), tdvai, vaikai jq raSytiniu praSymu {staigai pateikiant tai
patvirtinanti dokument4.

Ix. AMBULATORTNTU KORTELTU, KrTU DOKUMENTU NUORASU
DARYMO, ISOAVIVTO PACIENTAMS, KITIEMS FIZINIAMS IR

JURIDINIAMS ASMENIMS TVARKA

1. Ambulatorine asmens sveikatos istorija yra fstaigos nuosavybe ir saugoma [staigoje.
Klientai/Pacientai neturi teises jos saugoti, ne5ioti ar isnesti is [staigos.
2. Pateikus asmens tapatybE pawirtinandius dokumentus, klientui/pacientui pageidaujant, asmens
duomenq tvarkym4 reguliuojandiq teises aktq nustatyta tvarka istaiga privalo padaryti ir i5duoti
istaigos patvirtintas kliento/paciento medicinos dokumentq kopijas, taip pat iSduoti diagnozes ir
gydymo apra5ymus. Si klienoipaciento teise gali b[ti ribojamu til t.ir.r ui.tq nustatyta tvarka.
3. Medicinos dokumentq pateikimas klientui/pacientui gali buti ribojamas, jeigu juose esanti
informacija pakenktq kliento/paciento sveikatai ar sukeltq pavojq jo gyvybei. Sprendim4 nei5duoti
klientui/pacientui medicinos dokumentq priima gydantis gydytojas. Apie sprendimo neiSduoti
medicinos dokumentq priemim4 ir jo motyvus paZymima medicinos dokumentuose.
4. Su nepilnamediokliento/ paciento iki 16 metq medicinos dokumentais turi teisg susipaZinti jo
atstovai.
5. Klientas/Pacientas ar jo atstovas turi teisg pra5yti, kad jo le5omis pagal istaigoje nustatytus
mokamq paslaugq ikainius biitq padarytos jo medicininiq dokumentq kopijos.
6. Klientas/Pacientas arjo atstovas, noredamas gautimedicinos dokumentq (i5ra5q) kopijas, ZodZiu
ar ra5tu keipiasi i istaigos Administracija. Kliento/Paciento leSomis medicinos dokumentq (i5ra5q)
kopijos padaromos ir i5duodamos tik pateikus mokejim4 patvirtinanti dokument4.
7. Klientas/Pacientas, istaigai teikiantis praSym4 del ra5ytines informacijos suteikimo, privalo
pateikti asmens tapatybg patvirtinanti dokument4. Kai toks praSymas siundiamas pa5tu ar per
pasiuntini, prie jo turi bDti prideta notaro ar pacientui atstovaujandio advokato patvirtinta
parei5kej o asmens tapatybg patvirtinandio dokumento kopij a.
8. Informacijos teikimo tvark4 detalizuoja lstaigos vyr. gydytojo isakymu patvirtinta V5| sanatorija
"Belorus" raSytines informacijos, lskaitant ir konfidenciali4, apie Klientq/pacient4 ir jam suteiktas

7.
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paslaugas teikimo tvarka, kurioje yra nustatyta informacijos apie Klientq/pacient4 teikimo kitiems
asmenims ir institucijoms tvarka.

GINCv IR KONFLIKTv TARPISTAIGOSIR KLIENTv/PACIENTu
NAGRINEЛⅣ10 TVARKA

Klientas/Pacientas, manydamas, kad yra paZeistos jo teises turi teisg pateikti skundq.
1. Skund4 pateikti gali klientas/pacientas arba jo atstovas.
2. Nagrinejami tie skun$ai, kurie yra kliento/paciento pasira5yti, nurodytas jo vardas ir pavard6,

faktine gyvenamoji Vieta ir duomenys ry5iui palaikyti, i5destyta skundo esme.
3. Jeigu skund4 pateikia kliento/paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavarde,

gyvenamoji vieta, atstovavim4 liudijantis dokumentas, kontaktiniai duomenys ir paciento
duomenys (vardas, pavarde, gimimo data), kurio vardu jis kreipiasi.

4. Nelskaitomi, Siame punkte nurodytq reikalavimq neatitinkantys skundai grqLinami
kli entu i/p aci entui ir nuro dom a gr qLinimo prieZasti s.

5. Klientas/Pacientas skunde privalo pateikti asmens tapatybg patvirtinanti dokument4. Kai toks
skundas siundiamas paStu ar per pasiuntini, prie jo turi bfiti prideta notaro ar klientui/pacientui
atstovaujandio advokato patvirtinta pareiSkejo asmens tapatybg patvirtinandio dokumento
kopija. Kliento/Paciento atstovas, kreipdamasis del tokios informacijos, pateikia tapatybg ir
atstovavimq liudij anti dokument4.

6. Klientas/Pacientas turi teisg pareik5ti skund4 ne veliau kaip per LR istatymuose nurodltus
terminus.

7. {staigoje gauti klientq/pacientq skundai yra i5nagrinejami ir nagrinejimo rezultatai ra5tu
praneSami klientui/pacientui ne veliau kaip per 20 darbo dienq.

8. [staigoje, i5imtinais atvejais, atsiZvelgus ! skundo nagrinejimo sudetingum4 bei nenumatytas
tyrimo aplinkybes, del kuriq tyrimas yra neimanomas per 7 p. nurodyt4 laik4, gali bffi pratgstas
protingam terminui, apie tai informuojant klientq/pacient4 irlar jo atstov4 ra5tu.

9. Zodinius skundus |staigos padalinio vadovas ar darbuotojai nagrineja i5 karto. Aptaria su
pacientu galimus, abiem pusems priimtinus problemos sprendimo biidus ir sutaria del jq, bei
del priimtq sprendimq igyvendinimo terminq.

10. Priimti sprendimai iforminami ra5tu ir patvirtinami {staigos vadovo ir skund4 pateikusio
kliento/paciento ar jo atstovo paraSais.

11. Ra5ytiniai skundai nagrinejami atliekant lstaigos vidini tyrim4, sudarant tyrimo komisij4.
Siekiant tinkamai i5nagrineti kliento/paciento ar jo atstovo skundE, {staigos darbuotojai, esant
bfltinybei, susisiekia su klientu/pacientu ar jo atstovu, skunde nurodytais kontaktiniais
duomenimis bei iSsiai5kina visas su skundu susijusias aplinkybes.

12. Atliekant lstaigoje vidini tyrim4 [staigos vadovas surenka [staigos darbuotojq ra5tiSkus
paai5kinimus susijusius su skunde nurodytomis aplinkybemis ir vis4 kit4 skundo nagrinejimui
reikaling4 informacij 4.

13. ISnagrinejgs skund4 {staigos vadovas priima sprendim4 del skundo/pretenzijos
tenkinimo/netenkinimo.

14. Kompensacijos suteikimas yra iforminamas ra5tu, kuri para5u patvirtina fstaigos vadovas ir
toks ra5tas yra pateikiamas skund4 pateikusiam klientui/pacientui (irlar jo atstovui).

X。



i5. Jei skundo nagrinejimo metu paai5k€ja, kad skundaslpretenzijayra sudetingi, fstaigos vadovo
sprendimu, skundo nagrinejimas svarstomas sudarant fstaigos gydytojq skundo nagrinejimo
grup9.

I 6. Sudetingais skundais/pretenzij omis yra laikomi :

16.1. Skundai, kuriais klientui/pacientui yra nustatyti funkciniai/anatominiai ar asmens
sveikatos sutrikimai, ribojantys asmens darbingum4 arba sukeliantys neigalumo
reiSkinius.

16.2. Skundai kuriq pagrindu, numanomai, klientas/pacientas gali kreiptis ! teism4 ir procesas
gali tgstis teisminiu procesu i5 kliento/paciento puses.

16.3. Skundo nagrinejimui, gali buti pasitelkti ir kiti gydytojai ar kiti specialistai iS kitq
gydymo ir m.gkymo istaigq, kaip medicinos ekspertai, ir apie skund4 pateikgs
klientas/pacienths ir/ar jo atstovas yra informuojamas LodLiu arba ra5tu.

16.4. Skundo nagrinejimui papildomai pasitelkus kitus medicinos ekspertus, skundo
nagrinejimo terminas gali buti pratgstas, apie tai informuojant klient4/pacient4 klar jo
atstov4 ra5tu.

16.5. Galutini sprendim4 del pateikto skundo priima [staigos vadovas.
16.6. Apie priimt4 sprendim4 |staigos vadovas informuoj4 skund4 pateikusi klient4/pacient4

ar jo atstov4 ra5tu, skunde nurodyais kontaktiniais duomenimis.
16.7. Jeigu klientas/pacientas ar jo atstovas nesutinka su [staigos vadovo sprendimu ar

pasi0lymu, priimtu i5nagrinejus skund4, jis turi teisg kreiptis i valstybines institucijas del
savo pretenzijq, Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka bei apie tai
informuodamas fstaigos vadov4 ra5tu.

XI. DARBO SAUGA REGLAMENTUOJANdIU TEISES AKTU NUoSTAToS

l. lstaigos teritorija ir patalpos turi bDti Svarios, tvarkingos, reguliariai valomos.
2. [staigos patalpose ir teritorijoje rDkyti draudZiama.
3. |staigos darbuotojams draudZiama istaigoje b[ti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo alkoholio,

narkotiniq ar toksiniq medZiagq.
4. [staigos darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, transport4, elektros

energij4 ir kitus materialinius iSteklius, saugoti jiems i5duotas darbo priemones ir, nutraukus
darbo sutarti, grqlintij as atsakingam asmeniui.

5. {staigos elektroniniais ry5iais, programine iranga, biuro lranga, telefoniniais ry5iais,
kanceliarinemis ir kitomis priemonemis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais
tikslais.

6. Darbo vietoje privaloma laikytis darbq saugos, prie5gaisrines ir elektros saugos reikalavimq,
vadovautis Lietuvos Respublikos darbuotojr+ saugos ir sveikatos istatymu, kitq norminiq
nacionaliniq ir lokaliniq teises aktq, susijusiq su darbq sauga, nuostatomis.

7. {staigos darbuotojai savo veikla .privalo nepaZeisti higienos normq, laikytis atliekq
nukenksminimo tvarkos, privalo iSmanyti (pagal savo kompetencij4) reagentq sandeliavimo,
iSfasavimo ir transportavimo tvark4, nukenksminimo bfr dus.

8. Asmens sveikatos prieZi[ros specialistai ir registrat[ros darbuotojai privalo dirbti vilkedami
Svari4 ir tvarking4 darbo aprang?.
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10.

[staigos darbuotojai privalo laikytis darbo drausmes, ateiti ir i5eiti i5 darbo laiku, pagarbiai ir
dalykiSkai bendrauti su darbuotojais, lankytojais ir pacientais, vykdyti lstaigos direktoriaus,
jo pavaduotojo, tiesioginiq vadovq irlar administracijos darbuotojq nurodymus.
[staigos darbuotojai privalo vadovautis vyr. gydytojo patvirtintu VSl "Belorus" etikos
kodeksu. Darbuotojai isipareigoja dorai ir s4Ziningai dirbti, laikytis darbo drausmes, laiku ir
tiksliai vykdyti administracijos nurodymus, laikytis darbq saugos, sanitarijos ir prie5gaisrines
saugos reikalavimq.

[staigos darbuotojai, paZeidg vidaus tvarkos taisykliq, etikos kodekso ir kitus teisetus
reikalavimus, atsako LR teises aktq nustatyta tvarka.
[staigos darbuotojai privalo nedelsiant prane5ti savo tiesioginiams vadovams apie i5kilusius
konfliktus ar nesusipratimus su klientais/pacientais iriar jq atstovais, lankyojais ar kitais
darbuotojais.
Darbo metu lstaigos darbuotojai privalo segeti galiojandius darbo paZymejimus, kuriame
nurodytas vardas, pavarde ir pareigos.

{staigos darbuotojai persirengti, laikyti darbo aprang4, ne darbo drabuZius, asmeninius
daiktus, valgytituri specialiai tam skirtose patalpose.

[staigos darbuotojai turi uZtikrinti, kad jq darbo vietoje klientai/pacientai klar j4atstovai b0tq
tik darbuotojui esant, i5skyrus vietas, kurios stebimos vaizdo kameromis 2417 .

{staigos darbuotojai privalo uZtikrinti klientq/pacientq duomenll saugum4 taip, laikydamiesi
atitinkamq LR teises aktq reikalavimq.
[staigos darbuotojas, paskutinis patalpoje baiggs darb4, turi sutvarkyti darbo viet4, i5jungti
elektros prietaisus, uZsukti vandens diaupus, uZdaryti langus ir uZrakinti patalpas.

xrr. KLTENTO/PACTENTO TURTMU DTRBTNTU 15 BRANCTUJU METALU,
BRANGIU PROTEZU, PINIGU REGISTRAVIMO IR SAUGOJIMO TVARKA

1. Atsiradus nenumatytoms aplinkybems, klientui/pacientui pageidaujant, jo turimi dirbiniai i5
brangiqjq metalq; brangls protezai irlar pinigai gali bUti saugomi istaigos kasoje.
2. IndividualDs seifai yra V5{ sanatorija ,,Belorus" vie5budio registratlroj e, ui, tai vie5budiq
registrattiroje pacientas sumoka istaigos Vyr. gydytojo isakymu nustatyt4 sum4.
3. Registratflros darbuotojas iSduoda vien4 rakt4 klientui/pacientui, kitas lieka registrat[roje.
Seifas atidaromas tik esant abiems raktams.
4. Kilus konfliktinems situacijoms visuomet kviediama fstaigos administracija, jos darbo metu.
5. Netiketos kliento/paciento mirties atveju istaigos patalpose kliento/paciento turimi dirbiniai i5
brangiqjq metalq, pinigai, asmens dokumentai ar kiti daiktai tiksliai, teisingai sura5omi laisvos
formos raStu. RaSt4 pasira5o maZiausiai du medikai, skyriaus vedejas ir asmuo, buvgs kartu su
klientu/pacientu ar ji atlydejgs. Sura5ius minetus daiktus apra5as kartu su daiktais registruojamas
ir saugojamas sekretoriate. Apra5e nurodyti daiktai atiduodami asmenims, istatymq numatyta
tvarka galintiems juos priimti.
6. Klientas/Pacientas, jo atstovas ar paveldetojas atsiimdamas materialines vertybes privalo
patikrinti voko turini ir istaigos saugomame pra5ymo egzemplioriuje pasira5ytinai patvirtinti, kad
visos vertybes gr4Zintos, pretenzijq istaigai neturi ir ateityje netures. Atsiimdamas materialines
vertybes klientas/pacientas,jo atstovas ar paveldetojas iraSo savo vard4, pavardg, datqir pasira5o.
Klientas/Pacientas, jo atstovas ar paveldetojas, para5u patvirtings materialiniq vertybiq gr1Linimq,,
netenka teises ateityje reik5ti bet kokias pretenzijas del Sio turto.

12.

14.

13.

15.

16.

17.
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XIII.ISTAIGOS DARBUOTO」 Ψ PAREIGINЁS INSTRUKCIJOS

ViSi IStaigos darbuot可 ai turi pareigines instrukc」 aS,kurios saugomos personalo skyritte.

ViSi IStaigos darbuotgai yra sujomis susipttin9 pasiraζ ytinai ir isipareig可 9jЧ laikytis.

xIV. PACIENTU ISNASVMO AR PERKELIMO I KITAS ASMENS

svErKAT os pnrBZrrIRos ISTATGAS TVARKA

1. Jeigu [staigoje^.nera galimybes suteikti pacientui jam biitinos sveikatos prieZi[ros
paslaugos, pacientas nukreipiamas i auk5tesnio lygio asmens sveikatos prieZilros gydymo

istaig4, su kuria sudaryta yra sudaryta paslaugq sutartis, iSraSant jam siuntim4 ir i5samiai
paai5kinant tokio sprendimo pagristum4.
2. Gydymosi trukme yra individuali ir pacientai i5vyksta, kai:

2.1. baigiasi gydymosi trukme, nurodyta kelialapyje, kuris i5duodamas Baltarusijos
Respublikos;
2.2. jqpadiq pageidavimu;
2.3. taip patuL.Siq vidaus tvarkos taisykliq nesilaikym4.

3. Apie besibaigiant! gydymo laikotarp! pacientui prane5ama i5 anksto. Prie5 i5vykstant, jam

i5ai5kinamas tolesnis sveikatos prieZiiiros reZimas. ISraSai i5 ligos istorijos (epikrizes) pacientui
uzpildomi dviem egzemplioriais.: pirmas - iklijuojamas i ligos istorij4, antras - atiduodamas !
rankas pacientui ar jo lgaliotam asmeniui (tik ambulatoring reabilitacij4 gaunantiems pacientams).

XV" BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

1. Taisykles tvirtinamos ir keidiamos istaigos vadovo isakymu.
2. Su taisyklemis pasira5ytinai privalo susipaZinti visi [staigos darbuotojai.
3. UZ taisykliq paZeidim4 istaigos darbuotojams gali buti taikoma drausmind atsakomybe.
4. Apie klientq/pacientq nusiZengim4 Sioms taisyklems ira5oma kliento/paciento medicininiuose
dokumentuose. Klientui/Pacientui, kuris paLeidlia savo pareigas, tuo sukeldamas gresmQ savo ir
kitq klientq/pacientq sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybi5kas sveikatos prieZifiros
paslaugas, sveikatos prieZi[ros paslaugq teikimas gali btiti nutrauktas, i5skyrus atvejus, jei pavojus
grestq kliento/paciento gyvybei.
5. Taisykles istaigos vyr. gydytojo isakymu gali biiti pildomos irlar keidiamos pasikeitus istaigos
darbo organizavimui ar lsigaliojus naujiems teises aktams, reglamentuojantiems asmens sveikatos
prieZifr ros paslaugq teikim4.
6.Visuomenes informavimo priemoniq atstovai, taip pat kiti asmenys, norintys filmuoti irlar
fotografuoti istaigos teritorijoje, privalo tai suderinti su istaigos administracija, ir gauti

kliento/paciento sutikim4.
7. Taisykles skelbiamos istaigos interneto svetaineje www.belorus.lt, registratlrose bei saugomos

istaigos administracij oj e, padaliniuose.
8. Sios Taisykles isigalioja nuo jq patvirtinimo dienos.
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