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VŠĮ ROKIŠKIO PASPC  

PACIENTŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Paciento skundas – asmens rašytinis kreipimasis į sveikatos priežiūros įstaigą, 

kuriame nurodomos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas pažeistos jo teisės ar teisėti interesai. 

 2. Ši tvarka numato pacientų skundų, nesusijusių su žalos atlyginimu, pateikimo ir 

nagrinėjimo tvarką. 

 

2. SKUNDO PATEIKIMO TVARKA 

 

 3. Pacientas turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienerius metus, kai sužino, 

kad jo teisės ar teisėti interesai yra pažeisti, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo pažeidimo 

dienos. 

 4. Įstaigoje priimami, registruojami ir nagrinėjami rašytiniai skundai, kurie atitinka 

Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos atlyginimo įstatymo 23 straipsnio nuostatas, t.y.: 

 4.1. yra parašyti įskaitomai valstybine kalba; 

 4.2. skunde išdėstyta skundo esmė; 

 4.3. yra pasirašyti paciento ar jo atstovo; 

 4.4. skunde nurodyta paciento (jo atstovo) vardas, pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir 

duomenys ryšiui palaikyti. 

 5. Jei skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas, pavardė, 

gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio 

vardu jis kreipiasi. 

 6. Šių reikalavimų neatitinkantys skundai nenagrinėjami ir grąžinami pacientui (jo 

atstovui) nurodant grąžinimo priežastį. 

 7. Pacientas, pateikdamas skundą, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį 

dokumentą. Jei kreipiasi paciento atstovas, jis pateikia tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą. 

Jei skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, šių dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro ar 

asmenį atstovaujančio advokato. 

 8. Gauti skundai registruojami įstaigoje teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

3. SKUNDO NAGRINĖJIMAS 

 

 9. Su gautu skundu susipažinęs įstaigos vadovas ar jį pavaduojantis asmuo priima 

vieną iš sprendimų dėl skundo nagrinėjimo tvarkos: 

 9.1. paveda nagrinėti įstaigoje veikiančiai vidaus medicininio audito grupei, ar etikos 

komisijai, ar gydytojų konsultacinei komisijai, ar įstaigos administracijos darbuotojui, ar sudaro 

laikinąją skundo nagrinėjimo komisiją; 

 9.2. nustato skundo nagrinėjimo terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 20 darbo dienų 

nuo skundo gavimo dienos. 

 10. Skundas nagrinėjamas vadovaujantis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo 

principais, vertinant skunde nurodytas aplinkybes pacientų teisių apsaugos prioriteto principu. 

 

  4. ATSAKYMO PATEIKIMO TVARKA 

 

11. Atsakymą į paciento (jo atstovo) skundą, nagrinėjantys asmenys pateikia 

atsižvelgdami į skundo turinį ir nurodo valstybės instituciją, kuriai pacientas gali skųstis, jei skundo 

nagrinėjimas įstaigoje jo netenkino. 



12. Atsakymas, kurį pasirašo įstaigos vadovas, išsiunčiamas paciento nurodytu adresu, 

užregistravus jį įstaigoje teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

 

5. SKUNDŲ TYRIMO IŠVADŲ VERTINIMAS 

 

13. Skundų tyrimo išvados aptariamos su darbuotojais ir naudojamos teikiamų 

paslaugų kokybės gerinimo priemonėms numatyti. 

 

 

______________________________ 

 


