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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS 

ROKIŠKIO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO  

PACIENTŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato pacientų skundų, 

nesusijusių su žalos atlyginimu, pateikimo ir nagrinėjimo tvarką. 

2. Apraše vartojamos sąvokos: 

2.1. Pacientas – asmuo, kuris naudojasi sveikatos priežiūros įstaigų teikiamomis 

paslaugomis, nepaisant to, ar jis sveikas, ar ligonis.  

2.2. Paciento atstovas – atstovas pagal įstatymą arba atstovas pagal pavedimą. 

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

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

 

 

II SKYRIUS 

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 raštiški prašymai, pareiškimai ar skundai, 

atitinkantys reikalavimus (parašyti valstybine lietuvių kalba, parašyti įskaitomai, su pareiškėjo 

parašu, vardu, pavarde, kontaktiniais duomenimis). Skunde turi būti nurodytos paciento teisės, kurias 

jo manymu įstaigos darbuotojai pažeidė, tai pagrindžiančios aplinkybės ir paciento reikalavimas 

pašalinti jo teisių pažeidimą. Prie skundo gali būti pridedami dokumentai (jei pacientas juos turi), 

patvirtinantys skunde nurodytas aplinkybes ir pagrindžiantys skunde nurodytus reikalavimus.  

5. Prašymus, pareiškimus ir skundus suinteresuoti asmenys gali pateikti tiesiogiai, atvykus į 

VšĮ Rokiškio PASPC administraciją, siųsti registruotu paštu, per kurjerį, siųsti elektroniniu paštu 

administracija@rokiskiopaspc.lt, kitomis elektroninėmis priemonėmis, užtikrinančiomis galimybę 

nustatyti skundą pateikusio asmens tapatybę.  Jei skundą pateikia paciento atstovas, privaloma pridėti 

atstovavimą liudijantį dokumentą. Kai skundas teikiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti 

pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę 

patvirtinančio dokumento kopija. Jei skundas siunčiamas elektroninėmis priemonėmis, tapatybė gali 

būti patvirtinta kvalifikuotu elektroniniu parašu.  

6. Visi prašymai, pareiškimai ar skundai registruojami „Piliečių ir kitų asmenų prašymų, 

pareiškimų ir skundų registre“. 

7. Jeigu kartu su skundu pateikti ne visi, netinkamai įforminti dokumentai, kurie turi būti 

teikiami su skundu ir (ar) juose pateikta ne visa ir (ar) netiksli informacija, įstaigos administracija ne 

vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos skundą pateikusiam asmeniui nurodo 

nustatytus trūkumus ir prašo duomenis patikslinti bei informuoja, kad per 30 dienų nuo skundą 

pateikusio asmens informavimo apie nustatytus trūkumus dienos nepašalinus trūkumų, skundas nebus 

nagrinėjimas ir kad tokiu atveju pacientas turi teisę skundą pateikti iš naujo.  

8. Pareiškėjui atsakymą įstaigos vadovas ar jį pavaduojantis asmuo pateikia ne vėliau kaip 

per 20 darbo dienų nuo prašymo, pareiškimo ar skundo gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai skundas 

tikslinimas. Tokiu atveju skundo tikslinimui skirtas laikas į šį terminą neįskaičiuojamas. 

9. Skundai nenagrinėjami šiais atvejais: 

9.1. su skundu pateikti ne visi, netinkamai įforminti dokumentai, skunde pateikta netiksli 

informacija ir asmuo per nustatytą terminą neįvykdo reikalavimo patikslinti duomenis; 

mailto:administracija@rokiskiopaspc.lt


9.2. anoniminiai skundai, kuriuose nenurodytas vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys, 

kuriais pacientas pageidautų gauti atsakymą; 

9.3. skundas parašytas neįskaitomai. 

 

 

III SKYRIUS 

SKUNDO NAGRINĖJIMAS 

 

10. Su gautu skundu susipažinęs įstaigos vadovas ar jį pavaduojantis asmuo priima vieną iš 

sprendimų dėl skundo nagrinėjimo tvarkos: 

10.1. paveda skundą nagrinėti įstaigoje veikiančiai vidaus medicininio audito padaliniui ar 

etikos komisijai, ar gydytojų konsultacinei komisijai, ar sudaro laikinąją skundo nagrinėjimo komisiją 

arba išimtinais atvejais skundą nagrinėja pats; 

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

skundo gavimo dienos. 

11. Informacijos apie paciento buvimą įstaigoje, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir 

gydymą, taip pat visos kitos informacijos pateikimas skundą nagrinėjantiems darbuotojams yra 

teisėtas ir pagrįstas. Asmenys, nagrinėjantys skundą, informaciją apie paciento sveikatą privalo 

naudoti tik skundui nagrinėti ir privalo užtikrinti jos konfidencialumą.  

 

IV SKYRIUS 

ATSAKYMO PATEIKIMO TVARKA 

 

12. Atsakymą į paciento (jo atstovo) skundą nagrinėjantys asmenys pateikia atsižvelgdami į 

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

išvados įstaigoje jo netenkina. 

13. Atsakymas, pasirašytas įstaigos vadovo, perduodamas pacientui jo nurodytu būdu: 

elektroniniu paštu, įteikiamas asmeniškai ar siunčiamas nurodytu adresu registruotu laišku. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Skundai VšĮ Rokiškio PASPC nagrinėjami neatlygintinai. 

15. Pareiškėjas, nesutikęs su pareiškimo ar skundo nagrinėjimo išvadomis, gali jas apskųsti 

kitoms institucijoms pagal Lietuvos Respublikos Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatyme 

nustatytą tvarką. 

16. Kiekviename įstaigos padalinyje yra atsiliepimų dėžutės, į kurias pacientai gali įmesti 

atsiliepimus apie įstaigoje teikiamas paslaugas.  

17. Skundų tyrimo išvados aptariamos darbuotojų susirinkimuose ir naudojamos teikiamų 

paslaugų kokybės gerinimo priemonėms numatyti.  

18. Su šiuo tvarkos aprašu supažindinami visi darbuotojai, tvarkos aprašas viešinamas 

įstaigos internetinėje svetainėje adresu www.rokiskiopaspc.lt . 

 

 

________________________ 

 

http://www.rokiskiopaspc.lt/

