
PATVIRTINTA                         
VšĮ  Biržų r. sav. poliklinikos  direktoriaus

2020 m. kovo 4 d. įsak. Nr.1-8                    
                     VF Nr. F04-P14

PACIENTO VALIOS PAREIŠKIMAS

                Aš (mano atstovaujamas) __________________________________________________
       (Vardas, Pavardė)

• Sutinku/nesutinku (nereikalingą išbraukti), kad VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos (toliau tekste –

Poliklinikos)  medicinos  darbuotojai  teiktų  man  ambulatorinę  sveikatos  priežiūrą  Poliklinikoje,  jos

padaliniuose ir atvykę į namus;

• Sutinku/nesutinku (nereikalingą išbraukti),  kad gydymosi Poliklinikoje  metu man būtų nustatoma (-os)

diagnozė(-ės), paskiriamas tyrimų ir gydymo planas(-ai) bei alternatyvūs tyrimo ir gydymo metodai, bei jų

pakeitimai;

• Esu informuotas ir sutinku/nesutinku (nereikalingą išbraukti), kad Poliklinikos medicinos darbuotojai mane

apžiūrėtų,  įvertintų mano sveikatos būklę, paskirtų ir atliktų būtinus tyrimus ir gydymo procedūras;

• Sutinku/nesutinku  (nereikalingą išbraukti),  kad Poliklinikos darbuotojai  teiktų man nuotolines  pirmines

asmens  sveikatos  priežiūros  paslaugas  (PASPP)  man  neatvykstant  į  gydymo  įstaigą,  o  naudojantis

informacinėmis ir telefono ryšio technologijomis;

   Man (mano atstovaujamam asmeniui) žinoma, kad teikiant nuotolines PASPP bus atliekama  identifikacija

užduodant klausimus. Nuotolines PASPP prašau teikti šiuo telefono numeriu: __________________________

• Patvirtinu, kad esu susipažinęs ir supratau informaciją:

1. apie poliklinikoje teikiamų mokamų, iš dalies mokamų paslaugų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti;

2. apie nemokamas paslaugas ir galimybes jomis pasinaudoti;

3. apie įstaigos vidaus tvarkos taisykles, siuntimo į kitas sveikatos priežiūros įstaigas tvarką;

4. apie sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių specialistų prof. kvalifikaciją, galimybę rinktis specialistą;

5.  apie  paciento  pareigą  bendradarbiauti  su  sveikatos  priežiūros  paslaugas  paskyrusiu  ir  (ar)  teikiančiu

sveikatos priežiūros specialistu, vykdyti jo paskyrimus ir nurodymus, pranešti apie bet kokius nukrypimus

nuo paskyrimų.

• Sutinku/nesutinku (nereikalingą išbraukti),  dalyvauti mokymo procese ;             

• Sutinku, kad informacija apie mano buvimą Poliklinikoje, būklę, diagnozę, gydymą, taip pat kita asmeninio

pobūdžio informacija gali būti teikiama žemiau nurodytiems asmenims: 
 

Vardas Pavardė Telefono numeris (-iai)
Atšaukta nuo (atšaukimo data

ir paciento (atstovo) parašas)

    
        ____________________________________________________________                                   ________________________________________      ____________________________

               (paciento (atstovo) Vardas, Pavardė)                                        (paciento (atstovo) parašas)               (data)

• Man  išaiškinta,  kad  sutikimą  dėl  informacijos  teikimo  galiu  bet  kada  atšaukti  darant  įrašus  lentelės

paskutinėje skiltyje ___________________ 
                                             (paciento (atstovo) parašas)

• Esu  informuotas,  kad  nurodyta  informacija  be  mano  raštiško  sutikimo  gali  būti  teikiama  įstatymuose

nurodytiems asmenims ir mano įgaliotam atstovui pagal notaro patvirtintą pavedimą  ____________________
                                                                                                  (paciento (atstovo) parašas)

• Esu  informuotas,  kad  pasirašytinai  bet  kada  galiu  nesutikti  su  nustatyta  diagnoze,  atsisakyti  paskirtų

tyrimų, gydymo metodų, bei paskirtų  intervencinių/invazinių procedūrų. O kitus, šiame pareiškime duotus,

sutikimus galiu atšaukti raštu kreipdamasis į Poliklinikos administraciją.  _____________________________ 
                                                                                                                                                                                (paciento (atstovo) parašas)



     

DĖL SUTIKIMO INTERVENCINĖMS / INVAZINĖMS PROCEDŪROMS

1.  Esu  susipažinęs  (-usi)  su  „Informacija  apie  galimas  rizikas  ir  komplikacijas  atliekant  vaistų

įvedimą parenteriniu būdu ir kraujo paėmimą  tyrimams“ ir esu informuota (-as), kad ši informacija

yra procedūriniame kabinete. 

2.  Informaciją  apie galimas rizikas ir  komplikacijas  atliekant vaistų įvedimą parenteriniu būdu ir

kraujo paėmimą  tyrimams supratau ir sutinku, kad įstaigos sveikatos priežiūros specialistai, esant

poreikiui,  atliktų  man kraujo paėmimą laboratoriniams tyrimams,  periferinės  venos punkciją  ir/ar

intraveninio kateterio  įvedimą (lašelinę),  injekcijas  į  raumenis  ar  poodį  be  atskiro  raštiško mano

sutikimo. _________________________
                       (paciento (atstovo) parašas, data)

Supažindino ______________________________________________
                                                            (darbuotojo pareigos, Vardas, Pavardė, parašas, data)

KITA INFORMACIJA

Chirurginis gydymas _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Kiti svarbūs įrašai (implantuotas elektrokardiostimuliatorius, galūnių protezai, epilepsija, hemolifija, diabetas 

ir t. t.) 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Persirgtos ligos (žymėti  X ): miokardo infarktas        , insultas        , hepatitas A       , B       ,  C       ,         

tuberkuliozė      , kraujo ligos       , inkstų ligos       , alergija       , nurodyti kam _________________________

________________________________________________________________________________________

Artimų giminaičių ligos ir mirties priežastys ____________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

                                      


