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PACIENTO VALIOS PAREIŠKIMAS DĖL SVEIKATOS 
PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE ŠEŠKlNĖS POLIKLINIKA 

 
1. Pacientas  

  
(vardas, pavardė, asmens kodas) 

 
(telefono Nr., elektroninis paštas) 

 

(adresas) 

2. Paciento atstovas pagal įstatymą (atstovai pagal įstatymą - tai tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai. VšĮ Šeškinės 
poliklinika turi teisę pareikalauti pateikti tėvystę, įvaikinimą, globą ar rūpybą patvirtinantį dokumentą ir tėvų, 
įtėvių, globėjų, rūpintojų asmenybę liudijantį dokumentą, vaiko gimimo liudijimą) 

 
 

(paciento atstovo pagal įstatymą vardas, pavardė, asmens kodas, ryšys su pacientu) 

3. Paciento atstovas, kurį pasirinko pacientas, pagal įgaliojimą (įgaliojimai įforminami Lietuvos Respublikos 
įstatymų nustatyta tvarka) 

 
(paciento atstovo pagal įgaliojimą vardas, pavardė, asmens kodas,  

atstovavimo dokumento (įgaliojimo) data, numeris) 

 
(telefono Nr., elektroninis paštas) 

 
(adresas) 

 

Susipažinau  su vidaus tvarkos taisyklėmis, jose nurodytas paciento teises ir pareigas 
supratau. Suprantu paciento pareigą bendradarbiauti su sveikatos priežiūrą teikiančiu 
specialistu (specialistais), vykdyti jo (jų) paskyrimus ir nurodymus, pranešti apie bet 
kokius nukrypimus nuo specialisto (specialistų) rekomendacijų. 

Supratau ir įsipareigoju 
vykdyti 

 
 

Susipažinau su siuntimo į kitas sveikatos priežiūros įstaigas tvarka, galimybe sužinoti 
sveikatos priežiūros specialistų kvalifikaciją, galimybe rinktis sveikatos priežiūros 
specialistą.  

Susipažinau 

 
 

Susipažinau su mokamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka, jų sąrašu ir 
kainomis bei galimybe jomis naudotis. 

Susipažinau 

 
 

Esu susipažinęs su paciento elgesio taisyklėmis nedarbingumo metu. Supratau ir įsipareigoju 
vykdyti 

 
 

 

Sveikatos priežiūros specialistai, teikdami sveikatos priežiūros paslaugas, vertins 
mano sveikatos būklę, apžiūrės mane, paskirs ir atliks reikiamus sveikatos tyrimus, 
skirs gydymą, jei prireiks, konsultuos kiti specialistai poliklinikoje ir/ar kitoje gydymo 
įstaigoje, paaiškins galimą riziką, komplikacijas,šalutinį poveikį, gydymo prognozę, 
informuos apie galimus alternatyvius tyrimo/gydymo metodus. Sveikatos specialistai 
pateiks visą reikalingą informaciją man suprantama forma. Jei atsisakysiu siūlomo 
tyrimo ir/ar gydymo, atsisakymą turėsiu patvirtinti parašu. 

Sutinku 

 
 

Nesutinku 

 
 

Sutinku, kad nereikės atskiro mano sutikimo radiologiniams tyrimams. Suprantu, kad 
atliekant radiologinius tyrimus naudojamos modernios technologijos jonizuojančios 
spinduliuotės šaltiniai. Gaunamos apšvitos dozės tokios mažos, kad nėra realios 
rizikos susirgti spinduline liga ar nudegti odą. Atliekant kelis radiologinius tyrimus, 
gaunama apšvitos dozė yra mažesnė už per metus gaunamą apšvitos dozę iš gamtinio 

Sutinku 

 
 

Nesutinku 
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fono. Konkrečią tyrimo metu gaunamą apšvitos dozę galite sužinoti iš radiologinį 
tyrimą atliekančio specialisto.  
Moterys, kurioms atliekamas radiologinis tyrimas, privalo informuoti sveikatos 
priežiūros specialistus, kurie skiria ir atlieka radiologinį tyrimą, apie galimą arba 
esamą nėštumą. 

Nereikia atskiro mano sutikimo kraujo paėmimui iš piršto/venos, vaistų injekcijoms į 
odą, paodį, raumenis, veną, gleivines. Esu informuotas apie dažniausias galimas 
komplikacijas  –  dažnai pasitaikančias kraujosrūvas, retai pasitaikančias – audinių 
paburkimas, paraudimas, alerginės reakcijos, abscesas, audinių nekrozė, periferinių 
nervų ir jų smulkių šakų pažeidimas, venos uždegimas, alpimas ir kt. 

Sutinku 

 
 

Nesutinku 

 
 

Intervencinės (invazinės) diagnostinės ar gydomosios procedūros, operacijos bus 
atliekamos gavus atskirą informuoto paciento sutikimą. 

Esu informuotas 

 
 

Informaciją apie man teiktas sveikatos priežiūros paslaugas (konsultacijas, tyrimo 
rezultatus, tęsiamą medikamentinį gydymą ir kt.) gali būti teikiama nurodytu 
elektroniniu paštu arba žinute mobiliuoju telefonu. Žinau, kad be mano sutikimo ši 
informacija gali būti teikiama asmenims, kuriems tokią teisę suteikia įstatymai. 
Suprantu riziką, kad poliklinika negalės patikrinti mano tapatybės ir įsitikinti, kad  
mano konfidencialūs duomenys nebus prieinami tretiesiams asmenims.  

Sutinku 

 
 

Nesutinku 

 
 

Visa informacija apie man teiktas sveikatos priežiūros paslaugas VšĮ Šeškinės 
poliklinika gydymo ir slaugos priemones ir kt. būtų teikiama nurodytam asmeniui 
(asmenims): 
 

 

 

(Jei sutinkate, nurodykite asmens vardą, pavardę, jei galite – giminystės ryšį, tel. Nr) 

Sutinku 

 
 

Nesutinku 

 
 

Informacija apie mano sveikatą, tyrimo ir/ar gydymo būdus, jų rezultatus ir kt. būtų 
naudojama praktinio mokymo tikslais. 

Sutinku 

 
 

Nesutinku 

 
 

Su informacija apie mano asmens duomenų tvarkymą ir mano, kaip duomenų 
subjekto, teises ir jų įgyvendinimą VšĮ Šeškinės poliklinikoje esu supažindintas ir 
žinau, jog su informacija apie asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis galiu bet kada 
susipažinti interneto svetainėje www.poliklinika.lt 

Susipažinau 

 
 

Aš, nepilnamečio iki 16 m. paciento atstovas, sutinku, kad mano sūnui/dukrai asmens 
sveikatos priežiūros paslaugos būtų teikiamos  

 tik su vienu iš tėvų/globėju ir jo sutikimu; 

 su bet kuriuo lydinčiu asmeniu ir jo sutikimu; 

 be lydinčio asmens, jei vaikas virš 14 m. 
(pažymėkite) 

 
Sutinku 

 
 

 
Nesutinku 

 
 

Pacientas/įstatyminis atstovas 
(vardas, pavardė, data) 

 
parašas 

VšĮ Šeškinės poliklinika darbuotojas, pateikęs ir  
supažindinęs su informuoto paciento valios pareiškimu, pagal pateiktus dokumentus 
patikrinęs paciento/jo atstovo tapatybę  
(pareigos, v., pavardė, data)  

 
parašas 

Svarbu. Norėdami atšaukti šioje formoje pateiktus sutikimus, bet kuriuo metu tai galite padaryti: 1) iš savo paskyros 
-  e.poliklinika.lt  skyriuje „Pranešimai“; 2) atvykę į polikliniką ir užpildę identišką sutikimo formą nurodydami, kad 
atšaukiate sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo; 3) vizito pas gydytoją metu  užpildę identišką sutikimo formą ir 
nurodę, kad atšaukiate sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Jūsų asmens duomenų tvarkymas bus sustabdytas. 
Atkreipiame dėmesį, kad asmens duomenų tvarkymo sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto 
duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. 

 

http://www.poliklinika.lt/

