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1. PACIENTq KRETPIMOST I BALTTIOS rR.â,MERTKOS KLrNrK.{ TV.A.RKÂ rR SALYGOS

1.1. Pacientai, besikteþiantys i U,{B ,,Baltijos ir Amerikos terapijos ir chirurgijos klinika" (toliau - Baltijos ir Amerikos klinika),
aptamaujami tik tada, kai kompetentinga suteikti pacientui reikaling4 pagalba,. Pacientai gali registruotis konkret¿us
specialisto konsultacijai, pageidauiamam tyrim"i ar procedurai,

1.2. Pacienai tegistruojami kasdien 24 val. per par4 telefonu Vilniuie (8 5) 234 20 20 arba mobiliaisiais tel.: 8 698 52655,8 682
14000, internetu - uþildant uãklausa Baltijos ir Amedkos klini-kos svetainéje www.bak.lq tiesiogiai Baltijos ir Amerikos
klinikos tegistratütoj e.

L.3. Baltijos ir Ämerikos klinikos administracijos darbo laikas - darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val.

7.4. Pacientai, kuriems ¡eikalinga planiné medicininé pagalba, pdimami darbo dienomis nuo 8:00 iki 21:00 val. ðeimos gydytojâi
dirba savaitgaliais ir ðvenðir¿ dienomis nuo 1 0:00 fü 21 :00 val. Britinoji medicininé pagalba tefü ama 24 vù. per par4 7 dienas
per savaitç.

1.5. Ne datbo valandomis Baltiios ir Amerikos klinikoje budi medicinos personalas.

1.6, Paciennri registrâciios metu suteikiama informacija apie dirbanðius gydytojus, jq darbo gafiþ teikiamas paslaugas ir kainas,
aþ pat nutodomas jo apsilanþmo Baltijos it Amerikos klinikoje laikas. Pacientui pareiðkus nor4 uåsiregistruoti, jo
duomenys (vardas, pavatdé, gimimo metai, konaktinis telefono numeris) lvedami I Baltilos ir Amedkos klinikos pacientr¿
duomenq bazç.

1.7 . Pacientai, kurie registruojasi medicininéms paslaugoms, kompensuojâmoms Teritoriniq ligoniq kasr¡ privalo nurodyti, kad
tud galioianti kitos istaigos, kuti taip pat sudâriusi sutarti su Tedtodne ligonir¿ kasa, gydytojo siuntim4. Pacientas gâli buti
registruoiamas jam tinkanðiai laisvai paslaugos suteikimo datatpagal esâÍrâs neiËnaudotas kvotas, kurios numatytos pagal
suat{ su Teritorine ligoniq kasa. Kai pacientas nenori laukti jam siulomos paslaugos suteikimo datos pagal neiðnaudotas
kvotas ir pageidauja gauti paslaug4 ne eilés (skubos) watka, tøj pacienas registruojamas medicininèms paslaugoms Baltijos
ir ,A.medkos klinikoie pasirinktai dttu (at ta paði4 diena) ir turi sumokêti pi.ln4 paslaugos kain4 (mokamos).

1.8. Pacientai, kutie atvyksa i Baltijos ir Amerikos klìnik4 medicininiq paslaugr¿ kompensuojamq Tedtodniq ligoniq kasr¿

konkreði4paslaugos suteikimo Baltijos ir Amerikos klinikoje dat4privalo briti draustas privalomuoju sveikatos draudimu,
pateikti registracijai it patikr¿i g"li"j*ti asmens taPâtybès dokument4 bei galioiant[ kitos istaigos, kuri taip pat sudariusr
suarti su Teritorine Iigoniq kasa, gyd¡ojo siuntim4. Pacientams, kurie nera apdrausti privalomuoiu sveikatos draudimu,
Baltiios ir ¡{merikos klinikoie teikiamos paslaugos yra mokamos, iðskr¡us bútinosios medicinos pagalbos paslaugas ir kitais
awejais, kai tai numato teisés aktai ar susiarimai, Pacienams, kude prieð stacionariniq ar specidizuoq ambulatoriniq
âsmens sveik¿tos prieåiùtos paslaugu ftonsultacijos, sacionarinio gydymo, procedüros, tyrimo ir pan.) suteikim4 Baltijos
ir ,\merikos klinikos âdmiriistr¿torêms nepateikia galiojanðio gydytoio siuntimo arba pateikia kitos isaþos, kud néra
sudatiusi sutarties su Teritorine ligoniq kasa, gydytoio siuntima" Baltilos ir ¡tmerikos klinikoie gali buti teikiamos paslaugos
mokamos.

1.9. Pacienas privalo uåpildyti registratùroje pateikas registrâciios formas, teisingai uåpildyti ir pasirað¡i Asmens sveikatos
prieåiüros paslaugq suarti. Nepasfuaðius sutarties, Baltijos ir ,tmerikos klinikoje sveikatos prieåiuros paslaugos nebus
teiki¿mos. Baltijos ir Amerikos klinikos âdministrâtorés tegistruoia visus pacientus, iðsþus asmenis, kurie néra pilnai
atsiskaitç su Baltiios ir,{,merikos klinika uå suteiktas paslaugas arb¿ buvo nutraukta sutârtis dél paciento kaltès.

1.10. Baltijos ir Amerikos klinikoje teikiamos paslaugos yra mokamosl. Ui paslaugas galima atsiskaityti grynais pinígais,

banko kortelêmis. Ui gydyme (pavedimu per bankq) gali sumokêti organizacíja arba draudimo kompanija2,
apmokanti paciento sveikatos gydymo iSlaidas. Galimybé moketi banko pavedimu3 turi büti i5 anksto suderinta su

Baltijos ir Amerikos klinikos administracija.

L.LL. Ui Baltijos ir Amerikos klinikoje teikiamas paslaugas mokama i5 karto po paslaugos suteikimo registratüroje
grynaisiais pinigais arba banko kortelémis, jei kiti apmokéjimo ar kompensavímo bûdais ir terminai néra nustatyti
atskirose sutartyje (treëiq asmenq ar draudimo bendroviq).

1 Ne ES pilieëiams yra papildomq salygq.
z Pacientui, turinðiam uåsienio atb¿ Lietuvos dr¿udimo kompanijos draudimo poüs4 kainos uå medicinines paslaugas nustâtomos pagal Baltiios ir
Amerikos klinikos ir tos draudimo kompaniios sutatt! kutioje aptadami ikainiai uå Baltijos ir Amerikos klinikos teikiamas medicinines paslaugas
3 Baltijos ir Amerikos klinika sutinka leisti apmokéti uå paslaugas banko pavedimu, jei pavedimas Baltijos ir Amerikos Hinikai adiek¿m¿s ta paä4
dien4 jei suattimi nér¿ susiart¿ kitaip. Iðankstinis apmokèiimas uå paslaugas banko pavedimu leidåiamas, taðiau Baltiios ir Amerikos klinikai ¿dikto
banko pavedimo suma laikom¿ sutarties netesybomis þauda), jei neatvyksama i Baltijos ir ¡{merikos klinika gauti bet kokiq paslaugq uã t4 sum4
per 6 mênesius nuo iðanlstinio apmokéiimo uå paslaugas dienos.
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2.L.

2.t.t.

2.t.2.

2.L.3.

2. BATTIJOS IR AMERIKOS KLINIKOS TEIKIAMOS PASTAUGOS IR KAINODARA

Balt¡jos ir Amerikos klinikoje teikiamos licencijuotos asmens sveikatos prieãitiros paslaugos:

Pirminès ambulatorinês sveikatos prieiiúros: Seimos medicinos;

Ambulatorinés sveikatos prieËiäros medícinos: medicinos gydytojo paslaugos;

Antrinês ambulatorinés asmens sveikatos prieZiüros paslaugos: vidaus ligq, kardiologijos, neurologijos,
pulmonologijos, reumatologijos, endokrinologijos, gastroenterologijos, dietologijos, dermatovenerologijos,
refleksoterapijos, alergologijos ir klinikinés imunologijos, oftalmologijos, otorinolaringologijos, hematologijos,
infekciniq ligq, klinikinês fiziologijos, nefrologijos, klinikinès toksikologijos, genetikos, fizinês medicinos ir
reabilitacijos, ortopedijos ir traumatologijos, anesteziologijos ir reanimatologijos, urologijos, akuSerijos ir
ginekologijos, koloproktologijos, chirurgijos, abdominalinès chirurgijos, kraujagysliq chirurgijos, neurochirurgijos,
plastinês ir rekonstrukcinés chirurgijos, onkologijos radioterapijos, vaikg ligq, vaikq neurologijos, vaikq kardiologijos,
vaikq pulmonologijos, vaikq reumatologijos, vaikq gastroenterologijos, vaikq endokrinologijos, vaikq hematologijos,
vaikq alergologijos, vaikq chirurgíjos, neonatologijos, echoskopijos, endoskopijos, radiologijos
(rentgenodiagnostikos), psichiatrijos, psíchoterapijos, vaikq ir paaugliq psichiatrijos.

Kitos ambulatorinês asmens sveikatos prieËiûros paslaugos:

suaugusir¿iq ambulatorinés reabilitacijos l: judamojo-atramos aparato paãeidimq, kraujotakos sistemos ligq,

kvépavimo sistemos ligq, endokrininiq ligq, virSkinimo sistemos ligq, inkstq ligq, psichikos ir elgesio sutrikimq, ausq,

nosies, gerklés ligq, akiq ligq, jonizuojanðios spinduliuotès poveikio.

suaugusiqjq ambulatorinès reabilitacijos ll: nervq sistemos ligq, judamojo-atramos aparato paieidimq, kvêpavimo
sistemos ligq, endokrininiq ligq, vir5kinimo sistemos ligq, inkstq ligq, akiq ligq, ginekologiniq ligq, odos ligq.

vaikq ambulatorinès reabilitacijos ll: vaikq nervq sistemos ligr{, vaikq judamojo-aparato paäeidimq, vaikq kvépavimo
sistemos ligq.

paliatyviosios pagalbos (suaugusiqjq), kineziterapijos, ergoterapijos, masaäo.

2.2.

2.2.t.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.3. Antrinês stacionarinés asmens sveikatos prieiitiros paslaugos: vidaus ligq, suaugusiqjq neurologijos ll, suaugusiqjq

kardiolog'rjos ll, dermatovenerologijos ll, otorinolaringolog'rjos ll, oftalmolog'rjos ll, suaugusiqjq ortopedíjos ir
traumatologijos llA, llB, llC, neonatologijos llA, suaugusiqjq urologijos llA llB, ginekologijos llA, llB, llC; akuSerijos

né5tumo patologüos llAu suaugusiqjq chirurgijos, suaugusiqjq plastinês ir rekonstrukcinés chirurgijos llA, llB, llC;
suaugusiqjq abdominalines chirurgijos llA, llB; suaugusiqjq kraujagysliq chirurgijos llA, llB; vaikq ligq ll, vaikq
ortopedijos irtraumatologijos l14 vaikq urologijos llA, vaikq chirurgijos, vaikq plastinés ir rekonstrukcinés chirurgijos
llA, reanimacijos ir intensyvios terapijos l-l (vaikq ir suaugusiqjq), reanimacijos ir intensyvios terapijos ll (vaikq),

reanimacijos ir intensyvios terapijos ll (suaugusiqjq).

2.4, Antrinès stacionarinès medicininês reabilitacijos ll: nervq sistemos ligq.

2.5. Pirminés stacionarinès sveikatos prieäiüros: palaikomojo gydymo ir slaugos.

2.6. Aku5erio paslaugos: akuËerio praktikos.

2.7. Slaugos: anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugos, bendrosios praktikos slaugos, serganðiqjq cukriniu diabetu
slaugos, fizinês medicinos ir reabilitacijos slaugos, vaikq slaugos, psichikos sveikatos slaugos.

2.8. Bendrqsias asmens sveikatos prieiiùros:

2.8.L. psichiatrijos dienos stacionaro, vaikq ir paaugliq psichiatrijos dienos stacionaro.

2.8.2. paliatyviospagalbosdienosstacionaro.

2.8.3. dienos chirurgijos.

2.8.4. pagalbinio apvaisinímo, lytiniq l4steliq banko, audiniq banko (placentinio (virkStelés) kraujo kamieniniq l4steliq
paêmimas, apdorojimas, laikymas ir paskirstymas.

2.8.5. laboratorinès diagnostikos.

2.9. Baltijos ir Amerikos klinikoje pagrindinç kainodarq apima Komerciniq paslaugq kainq sqvadas ir iSimëiq sistema i5

numatyto ir patvirtinto Komerciniq paslaugq kainq sqvado. Komerciniq paslaugq kainq sqvadas visais atvejaís

taikomas pacientui, jei asmeniui (pacientui) nêra taikoma iSimëiq sistemoje nustatytas pagrindas /-ai (atvejis /-ai).

2.t0, Baltijos ir Amerikos kliníkoje numatytos bendros asmenq grupés, kurioms taikomos iSimtys i5 Komerciniq paslaugq

kainq sqvado, kai taikomas atskirq sutarëiq pagrindu sudaryti paslaugr¿ kainininkas / -ai:

Z.LO.L. esant asmens draustumui su privaëiu sveikatos draudimu pagal Baltijos ir Amerikos klinikos ir draudimo bendrovês
sudarytq sutart¡ / esant Baltijos ir Amerikos klinikos ir treðio asmens sudarytai sutarëiai dél paslaugq uä asmeni
apmokêjimo / kompensavimo;
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Z.IO.2. esant asmens draustumui su valstybiniu sveikatos draudimu pagal Baltijos ir Ameríkos klinikos ir TLK sudarytq
sutart¡, kurios socialinis ir vie5qjq poreikiq tikslas yra asmens sveikatos prieãiäros paslaugq asmenims
prieinamumas/ esant asmens pasirinkimui Klinikos pagerintos paslaugos ir sutikimui apmokéti kainos skirtum4 tarp
Baltijos ir Amerikos klinikos pagerintos komplektacijos paslaugos ir Bazinés komplektacijos paslaugos;

2.10.3. esant mokèjimo i5 savo lèSq pagrindui / esant ES Salies narés neapdraustam asmeniui / esant ne ES Salies narès

neapdraustam asmeniui / esant kitai nuolaidq sístemai ar pagrindui.

Z.LL, Konkreðiam pacientui taikomas konkretus Baltüos ir Amerikos klinikos paslaugq kainininkas, jei 5is atitinka
kainodaros, sutartyje ir kainininke nustatytus kriterijus ir pagrindus.

2,I2. Pacientams, kuriems taikomos i5imtys i5 Komerciniq paslaugq kainq sqvado, kadangi turintiems Lietuvos draudimo
kompanijq draudimusa ar sutartis su treðiu asmeniu (pvz., bendrove / darbdaviu ir pan.) ir naudojantiems juos

atsiskaitant ui Baltijos ir Amerikos klinikos suteiktas paslaugas, galioja kainos, patvirtintos kainininke sutaröiq
pagrindu tarp Baltijos ir Amerikos klinikos ir draudimo bendrovés / treöio asmens. Apmokéjimai uä 5iq pacientq
gydymE ad m inistruojami draudimo skyriaus darbuotojq.

2.L3. Pacientams, kuriems taikomos iSimtys i5 Komerciniq paslaugq kainq s4vado, kadangi naudojantiems uäsienio

draudimo kompanijq draudimuss, ir naudojantiems juos atsiskaitant uä Baltijos ir Amerikos klinikos suteiktas
paslaugas, galioja kainos, patvirtintos kainininke sutarëiq pagrindu tarp Baltijos ir Amerikos klinikos ir draudimo

bendrovés. Siq pacientr,¡ mokèjimai administruojami draudimo skyriaus darbuotojq

2,t4. Pacientams ui Bazinès komplektacijos paslaugq kainos galioja esant Baltijos ir Amerikos klinikos ir TLK sudarytai
sutarëiai ir tai paslaugai, kuri yra kompensuojama TLK i5 PSDF biudieto lè5q ir taikoma pacientui, apdraustam
privalomuoju sveikatos draudimu (SODRA), nesant kitq teisés aktuose, sutartyse ar Siose taisyklése numatytq sQlyBU,

kurios jtakoja teise ir galimybç gauti tokiq paslaugq ir galutinç paslaugq kainq (pvz., pasirenkama Baltijos ir Amerikos
klinikos pagerintos komplektacijos paslauga, papildomos mokomos paslaugos ir t.t.). Kaina / uimokestis uZ Baltijos

ir Amerikos klinikos pagerintos komplektacijos paslaug4 galioja, kai paslaugai, kuri yra kompensuojama TLK iÉ PSDF

biudieto lè5q ir taikoma pacientui, apdraustam privalomuoju sveikatos draudimu (SODRA), nesant teisés aktuose,

sutartyse ar Siose taisyklése numatytr¿ kitq sqlygq, kurios itakoja teisç ir galimybç gauti tokiq paslaugq, pacientas

pasirenka Baltijos ir Amerikos klinikos pagerintos komplektacijos paslaug4 ir paraSu patvirtina pasirinkimq,

supaãindinus äodäiu visapusiSkai su informacija del skirtumo tarp Baltijos ir Amerikos klinikos pagerintos

komplektacijos paslaugos (brangiau kainuojanëios paslaugos) kainos ir TLK taikomos kompensacijos sumos ui
Bazinès komplektacijos paslaugq. Tokiu atveju pacíentui privaloma pasiraSyti pateikte formq ,,Sutikimas dèl

uimokesëio ui Klinikos pagerintos komplektacijos paslaugq". Pacientams apdraustiems privalomuoju sveikatos

draudimu, bazinès komplektacijos / apimties paslaugos (specíalistq konsultacijos, dienos chirurgijos paslaugos)

apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudäeto lé5omis pagal atitinkamoje sutartyje su

ter¡torine ligoniq kasa nurodytE paslaugq nomenklatärq ir bazines kainas. Baltijos ir Amerikos klinikoje pacientas

Bazinés apimties paslaugai ambulatorinei gydytojo specialisto konsultacijai ar dienos chirurgijos paslaugai gali büti
registruojamas esant neiSnaudotai kvotai, kuri numatyta pagal sutarti su Teritorine ligoniq kasa, ir pacientui

tinkanë¡ai laisvai (atsiävelgus j specialistq uiimtumo grafikus) paslaugos suteikimo datai.

2.t5. Jei pacientas yra neapdraustas arba draudimo sqlygos neapima suteikto gydymo ir paslaugq, tada Baltijos ir
Amerikos klinikoje bütina apmokêti i5 karto vizito metu. Kainos apskaiöiuojamos remiantis Komerciniq paslaugq

kainq sqvadu ar kitu kainq sqraSu / kainynu, kuris yra prieinamas pacientui paslaugq teikimo dienq. Kainos gali keistis

bet kuriuo metu be jspèjimo, nebent jei yra i5 anksto susitarta Baltijos ir Amerikos klinikos Kainq politikos nurodyta
ar kitame dokumente nustatyta tvarka ir sqlygomis.

2.t6. Galutinê Baltijos ir Amerikos klinikoje sute¡ktq paslaugq kaina apskaíëiuojama pagal kainas nurodytas Komerciniq
paslaugq kainq sqvade, nebent yra pagrindas taikyt¡ atskiras kainas pagal konkretq paslaugq kainininkq, sudarytq
Baltijos ir Amerikos klinikos kainodaros iSimðiq sistemos pagrindu, sumuojant jkainius ui konkreëiai suteiktas
paslaugas, procedûras, kainq su TLK kompensacijq, uimokesðiu uÍ pagerintq slaugq, visas turétas papildomas iSlaidas

(medikamentus, lovadienius, pooperacinç prieZiürq ir pan.).

2.L7. Kainíninke nurodços medicininiq paslaugq kainos daäniausiai apima tik jq paëiq iSlaidas. Galutine suma ui sute¡ktE
paslaugq yra apskaiðiuojama Baltijos ir Amerikos klinikos registratüroje po Síos suteikimo. Visais atvejais medicininés
paslaugos apimtis bei jos kaina aptariama su pacientu konsultacijos metu prieS planuojamos paslaugos atlikimq,
atsiävelgiant jjos sudètingum4, trukmç, paciento sveikatos büklç bei visas galimas papildomas iSlaidas.

2.L8. Kainos ui medicinos príeiiüros pastaugas gali labai skirtis, netgi tos paëios procedüros ar gydymo. Nors Baltijos ir
Amerikos klinika siekia pateíkti tiksliq informacijq apie kainas ir numatomas iSlaidas, taðiau kainai gali turèti itakos
keletas veiksniq, iskaitant, bet neapsiribojant, kaip:

a 7r. ,,Pacientr¿ turinðir¿Lietuvos draudimo kompanijq draudima prièmimo warke".
5 2r. ,,Peciena¿o turinði¡¿ uåsienio draudimo kompanijq &audim4 pdémimo tvatk¿*.
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2.L8.1. Pasirinkimo laikas: kainos gali keistis bet kuriuo metu be jspêjimo. Klinikos kaina privaloma tik pagal atskire
konkreðiai paslaugai sutarti su pacientu, pagal sutartj su draudimo bendrove ar kita treëiqja Salimi, pagal atskirais
atvejais i5ra5ytq sqskaitq ir kt.

2.L8.2, Papildomos iSlaidos: be to, kas apibrèäta, kai kurie laboratoriniai ir profesiniai mokesëiai gali büti nejtraukti i 5iq

sematE.

2.L8.3. Papildomos paslaugos: paciento sveikatos büklè gali pareikalauti papildomr¿ paslaugq ar gydymo, neapsiribojant
apibrèitomis, pvz., papildomas laikas su tuo paëiu gydytoju, specialistu ar kita sqlyga nei numatyta.

2.L8.4. Kompleksiniai apsilankymai: tokiu atveju gali bûti mokama uä auk5tesnj paslaugq lygiir kainq.

2.t9. Ne Europos Sqjungos pilieëiams prie kainininke nurodytos kainos (be TLK kompensacijos) taikomas papildomas 1,5

koeficientas (administracijos darbuotojq, administravimo, vertimq, skolq rizikos ir i5ieSkojimo, kt. sqnaudq).

2.2O. Kainíninkas tvirtinamas Baltijos ir Amerikos klinikos generalinio direktoriaus ir yra neatskiriama paslaugq

nomenklatäros ir 5iq taisyklíq dalis.

3. BIJTINO'I MEDICINOS PAGATBA

3.1. Baltijos ir Amerikos klinikoje suteikiama irlar organizuojama bútinoji (pirmoji ír skubioji) medicinos pagalba.

3.1.1. Pirmoji medicinos pagalba - tai svarbiausi tikslingi veiksmai, skirti padéti kitq ar savo sveikatai bei gyvybei,

panaudojant turimas medicinos ir/ar kitokias priemones bei mediiagas, iki nukentèjusiajam/pacientui bus pradéta

teikti skubioji institucinè medicinos pagalba arba paciento bükle taps normali, arba bus konstatuota jo mirtis.

3.1.2. Skubioji medicinos pagalba - tai tokia medicinos pagalba, kuri teikiama nedelsiant, arba neatidéliotinai, kai dêl Íimiq
Baltijos ir Amerikos klinikiniq bükliq gresia pavojus paciento irlar aplinkiniq gyvybei arba tokios pagalbos nesuteikimas

laiku sukelia sunkiq komplikacijq grêsmç pacientams.

3.2. Bütinoji medicinos pagalba uitikrinama visq parq.

3.3. Bütinoji medicínos pagalba yra nemokama, iSskyrus paciento pasirinktas ar gydytojo rekomenduotas mokamas

medicinos paslaugas ir kitas paslaugas, kuriq apmokèjimas vykdomas vadovaujantis galiojanëia mokéjimq uä Baltíjos

ir Amerikos klinikos paslaugas tvarka.

3.4. Bükliq, kada teikiama skubioji medicinos pagalba, sqra5as pateikiamas Priede Nr. 1.

3.5. Skubiosios medicinos pagalbq sudaro:
3.5.1. Seimos gydytojo ar gydytojo specialisto, medicinos gydytojo, slaugçojo apäiüra ar kito kompetentingo teikti

bütinq medicinos pagalbq personalo apiiûra;
bükles ar diagnozés nustatymas;
büklés paümêjimo vengimo ar gaivinimo veiksmq (procedürq) atlikimas;
skubiajai medicinos pagalbai suteikti bütinq medikamentq ir medåiagq panaudojimas;

saugaus perkélimo i kitas medicinos paslaugas teikianöias sveikatos prieãiüros ¡staigas organizavimas.

3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.
3.5.5.

4. PACTENTU TE|SËS tR PARETGOS

4.1. Pacientu teisêsr

4.t.L Teisè i kokybi3kq sveikatos prieiiûrq. Baltijos ir Amerikos klinikos pacientai turi teisç i kokybiSkq sveikatos prieäiürq,

ir 5i teisê nevaräoma paciento lyties, amäiaus, rasès, pilietybês, tautybés, kalbos, kilmês, socialinés padèties,

tikêjimo, isitikinimq, paiiärq, seksualinés orientacijos, genetiniq savybiq, neigalumo ar kokir¿ nors kitq jstatymais

nepagrjstq aplinkybiq. Kiekviena paslauga suteikiama laikantis atitinkamq profesiniq pareigq ir standartq.

Pacientams teikiamos moksliSkai pagrjstos nuskausminamosios priemonès.

4.L.2. Teisê i pagarbq. Baltijos ir Amerikos klinikos pacientai turi teisç i pagarbq ir mandagq aptarnavimq, j savo garbès ir
orumo neieminanëias sqlygas ir pagarbq elgesi teikiant paslaugas pacientui.

4.L.3. Teisè j privataus gyvenimo nelieöiamumq. Baltijos ir Amerikos klinikos pacientq privatus gyvenimas yra nelieöiamas.

lnformacija apie paciento gyvenimo faktus gali büti renkama tik su paciento sutikimu ir tuo atveju, jei tai yra bätina
ligai diagnozuoti, gydyti ar pacientui slaugyti. Visa informacija apie paciento buvimq Baltijos ir Amerikos klinikoje, jo
sveikatos büklç, jam taikytas diagnostikos, gydymo ir slaugos priemones jra5omi i nustatytos formos ir rä5iq paciento

medicinos dokumentus ir yra laikoma konfidencialia net ir po paciento mirties, jeigu kitaip nèra numatyta

¡statymuose ar Baltijos ir Amerikos klinikos sutartyse su pacientu.

4.L.4. Teisè rinktis. Pacientai turi teisç rinktis gydytojq, diskutuoti apie siälomq gydyme ir su juo sutikti arba jo atsisakyti.

Pacientas raStu patvirtina savo sutikimE ar nesutikimE gydytis pasiraSydamas atitinkamas sutartis ar sutikimus.

4.t.5. Teisè i informacijq. Baltijos ir Amerikos klinikos pacientai turi teisç gauti informacijq apie Baltijos ir Amerikos

klinikoje teikiamas paslaugas, jq kainas ir galimybes jomis pasinaudoti. Baltijos ir Amerikos klinikos pacientai turi
teisç gauti informacijq apie jam sveikatos prieËiûros paslaugas teikiant¡ sveikatos prieZiüros specialistq (vard4,
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pavarde, pareigas) ir informacijq apie jo profesinç kvalifikacijq. Pacientas turi teisç suiinoti kito specialisto nuomonç

apie savo sveikatos büklç ir sitllomq gydymg bei diagnozç. Baltijos ir Amerikos klinikos pacientai turi teisç gauti

i5samiq informacijq apie savo sveikatos büklç, ligos diagnozç, Baltijos ir Amerikos klinikoje taikomus ar gydytojui

äinomus kitus gydymo ar tyrimo büdus, galimq rizikE, komplikacijas, Salutini poveiki, gydymo prognozç ir kitas

aplinkybes, kurios gali turéti itakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siülomo gydymo, taip pat apíe

padarinius atsisakius siülomo gydymo. SiE informacije pac¡entui gydytojas turi pateikti atsiivelgdamas ijo amäiq ír
sveikatos büklç, jam suprantama forma, paaiSkindamas specialius medicinos terminus. 5i informacija pacientui gali

bi¡ti nesuteikta tik tais atvejais, jeigu tai pakenktq paciento sveikatai ar sukeltq pavojr¿ jo gyvybei. Sprendime neteikti
pacientui tokios informacijos priima gydantis gydytojas arba gydytojq konsiliumas, apie sprendim4 ir jo motyvus
paiymima medicinos dokumentuose.

4.L,6. Teisê susipaÌinti su iraËais savo medicinos dokumentuose. Baltijos ir Amerikos klinikos pacientai turi teisç

susipaZínti su savo medicinos dokumentais. Medicinos dokumentq pateik¡mas pacientui gali büti ribojamas, jeigu

juose esanti informacija pakenktq paciento sveikatai ar sukeltq pavojq jo gyvybei. Sprendimq nei5duoti pacientui

medicinos dokumentq priima gydant¡s gydytojas ir direktorius medicinai. Apie sprendimo neiSduoti medicinos
dokumentq priêmimq ir jo motyvus paäymima medicinos dokumentuose. Sveikatos prieiiäros specialistas pagal savo

kompetenci'q privalo paai5kinti pacientuí jraSq jo medicinos dokumentuose prasmç. Jeigu paciento reikalavimas yra

pagrjstas, netikslius, neiSsamius, dviprasmiSkus duomenis arba duomenis, nesusijusius su diagnoze, gydymu ar

slauga, sveikatos prieiiäros specialistas per 15 darbo dienq turi iStaisyti, papildyti, uibaigti, panaikinti ir (ar) pakeisti.

Sveikatos prieËiûros specialisto ir paciento ginëq dêl jraSq jo medicinos dokumentuose i5taisymo, papildymo,

uäbaigimo, panaikinimo ir (ar) pakeitimo sprendäia Baltüos ir Amerikos klinikos direktorius medicinai. Pateikus

asmens tapatybQ patvirtinanöius dokumentus, pacientui pageidaujant jo lé5omis Baltijos ir Amerikos klinika privalo

padaryti ir iSduoti Baltijos ir Amerikos klinikos patvirtintas paciento medicinos dokumentq kopijas, taip pat iSduoti

diagnozés ir gydymo apraSymus.

4.t.7. Teisê neiinoti. lnformacija apie paciento sveikatos bÍiklq, ligos diagnozç, Baltijos ir Amerikos klinikoje taikomus ar
gydytojui Zinomus kitus gydymo ar tyrimo bûdus, galimq rizikq, komplikacijas, Salutinj poveiki, gydymo prognozç

negali büti pacientui pateikiama prieS jo valiq. Atsisakymq gauti informacij4 pac¡entas tur¡ ai5kiai iSreikSti ir patvirtinti
paraSu.

4.1.8. Be paciento rasytinio sutikimo negalima jo itraukti j biomedicininius tyrimus. Laikoma, kad pacientas, pasiraSytinai

susipaäinçs su sveikatos prieÍiüros jstaigos, kuriose mokomi sveikatos prieZiäros specialistai, vidaus Warkos

taisyklêmis, sutinka, kad jis bütr¿ itraukiamas i mokymo procesE. Pacientas, nesutinkantis dalyvauti mokymo procese

arba nesutinkantis, kad informacija apie jj butq naudojama mokslo ir mokymo tikslais, tai parei5kia ra5tu.

4.L.9. Pacientai turi teisç Ìinoti visas su jo konsultacijomis, tyrimais ar gydymu susijusias iSlaidas bei gauti suteiktq paslaugq

sqskaitq. Pacientai turi teisç kreiptis j Baltijos ir Amerikos klinikos darbuotojus visais su teikiamomis paslaugomis

susijusiais klausimais, taip pat kreiptis i Baltijos ir Amerikos klinikos administracijq visais íSkilusiais ginðytinais

klausimais ir gauti atsakymus i savo klausimus.

4.1.10. Teisè skqstis. Manydamas, kad yra paäeistos jo, kaip paciento, teisès, pacientas fio atstovas) turi teisç kreiptis ¡

Baltijos ir Amerikos klinikq Lietuvos Respublikos pacientq teisiq ir ialos sveikatai atlyg¡nimo ¡statymo nustatyta tvarka

ir gauti atsakymE apie skundo nagrinèjimo rezultatus. Skundai ir ginðai Baltijos ir Amerikos klinikoje nagrinéjami
pagal patvirtint4 procedürq,,Skundq nagrinêjimo tvarka".

4.t.tL. Pacientas turi teisç i ialos, padarytos paZeidus jo teises teikiant sveikatos prieZiäros paslaugas, atlyg¡n¡me.

Pacientams padarytos äalos atlyginimo tvarkq reglamentuoja Lietuvos Respublikos pacientq teisiq ir ialos sveikatai

atlyginimo jstatymas bei Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Baltijos ir Amerikos klinika yra apdraudusi savo

civilinç atsakomybç privalomuoju ir (ar) savanoriSkuoju civilinês atsakomybés draudimu.

4.L.L2. Baltijos ir Amerikos klinikos pacientai turi teisç priimti lankytojus pagal Baltijos ir Amerikos klinikoje nustatytQ

lankymo tvarkq.

4.2. Pacientu pareisos:

4.2.L. Laikytis Baltijos ir Amerikos klinikos Vidaus tvarkos taisykliq, su kuriq sqlygomis ar jq pakeitimais / papildymais
jsipareigoja savarankiSkai susipaäinti prie5 kiekvienq apsilankym4 ar lankymosi Baltijos ir Amerikos klinikoje metu.

4.2.2. Laikytis nurodyto ir sutarto priémimo laiko.

4.2.3. Negalint atvykti sutartu laiku, ne véliau kaip prieS 6 valandas prane5ti apie tai registratäros telefonais ar kitomis ry5io
priemonémis.

4.2.4. NetriukSmauti ir kitaip netrukdyti darbui.

4.2.5. Pagarbiai ir deramai elgtis su visais Baltijos ir Amerikos klinikos darbuotojais ir kitais pacientais.

4.2.6. Negadinti Baltijos ir Amerikos klinikos materialiniq gérybiq, turto.
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4.2.7. Suteikt¡ gydytojui iSsamiq, tikrovç atitinkanëi4 informacíjq apie savo sveikatos büklç, buvusius ir esamus susirgimus,

alergines reakcijas, naudojamus vaistus ir kitq informacijq, svarbiq díagnostikai ir gydymui.

4.2.8. Baltijos ir Amerikos klinikoje nera¡kyti, nevartoti alkoholiniq gèrimq, narkotikq.

4.2.9. Laiku ir pilnai sumokêti ui Baltijos ir Amerikos klinikoje suteiktas medicinines paslaugas.

4.2.LO. UZ suteiktas paslaugas sumokéti po procedüros, konsultacijos, prie5 - uË operacijos. lSimtis - medicinos paslaugos, ui
kurias praËoma sumokêti avansE prieS paslaugos suteikimq.

4.Z.tL. Jei pacientas nutrauké gydymo kursq, jis turi teisç sumokèti tik ui faktiSkai suteiktas medicinines paslaugas. Pacientas

privalo i5 anksto informuoti Baltijos ir Amerikos klinikq apie savo apsisprendimq nesilaikyti numatyto gydymo kurso.

4.2,12. Laíkytis asmens higienos reika lavimq.

4.2.t3. Vykdyti gydytojo nurodymus dêl ligos(q) gydymo bei profilaktikos. Pacientas privalo informuoti sveikatos prieZiûros

specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimq ar nustatyto reiimo.

4.2.14. Pacientas neturi teisês ijungti, iSjungti, reguliuoti Baltijos ir Amerikos klinikos medicininês irangos, keisti jos

parametrq. Pacientas taip pat privalo laikytis elementariq atsargumo taisyklitt naudodamasis Baltijos ir Amerikos

klinikos elektros ir kita jranga.

4.2.L5. Ui savo veiksmais Baltijos ir Amerikos klinikai, jos darbuotojams ar kitiems asmenims padaryte Zalq atsakyti Lietuvos

Respublikos jstatymq nustatyta tvarka.

4.2.L6. Pacientui, kuris paäeidäia savo pareigas, tuo sukeldamas grèsmq savo ir kitq pacientq sveikatai ir/ar gyvybei, arba

trukdo jiems gauti kokybi5kas sveikatos prieäiüros paslaugas, sveikatos prieäiüros paslaugq teikimas gali büti

nutrauktas, iSskyrus atvejus, jei grèstq pavojus paciento gyvybei.

4.2.t7. lnformuoti Baltijos ir Amerikos klinikos administracijq, jeigu konsultacijos metu gydytojas nesuteiké visapusiSkos

informacijos, liko neaiSkumq.

s. pAcrENTu GULDYMO I STACTONARAWARKA

5.1. ! Baltijos ir Amerikos klinikos stacionarq guldomi tik tie pacientai, kurie sutinka, jog stacionaro paslaugos bûtq
teikiamos Baltijos ir Amerikos klinikoje. Jei pacientui bätina medicininè pagalba stacionare, o pacientas nesutinka
gydytis Baltíjos ir Amerikos klinikoje, pacientas privalo patvirtinti paraSu, jog jís savo valia atsisako gydytis Baltijos ir
Amerikos klinikos stacionare. Ui paciento raSytinio sutikimo gavimE atsakingas pacientq priémçs gydytojas.

5.2. Baltijos ir Amerikos klinikoje planine tvarka hospitalizuojami pacientai atvyksta pagal registracijos hospitalizacijai datq

ir laikq.

5.3. Hospitalizavimo data yra parenkama atsiivelgiant j paciento büklç, palatq uZimtumo grafikus, gydytojq darbo grafikus

ir paciento pageidavimus. Ui paciento hospitalizacijos datos parinkimq atsakinga Baltijos ir Amerikos klinikos

administratorè, kartu su gydanëiu gydytoju. Galimi hospitalizacijos laiko variantai suderinami su pacientu. Patvirtintq

datE ir laikq Baltijos ir Amerikos klinikos administratore jraSo i MedlS duomenq bazç.

5.4. Planine tvarka besikreipiantys pacientai priimami kasdien nuo 8 val. iki 17 val. (nuo 17 val. iki 8 val. atvykç pacientai

vertinami kaip ekstrinés pagalbos besikreipiantys pacientai).

5.5. Atvykçs pacientas Baltijos ir Amerikos klinikos administratorei pateikia asmens tapatybç patvirtinanti dokumentq ir

kitus visus jo turimus medicininius dokumentus (pvz., siuntimq (Nr. 027/a), tyrimq rezultatus ir t.t.).

5.6. Hospitalizuojamo paciento ligos istorijoje turi bi¡ti iraSas apie hospitalizacijos indikacijas ir hospitalizavimo diagnozç.

5.7. Hospitalizuotam pacientui ligos istorija yra uävedama Baltijos ir Amerikos kliníkos registratäroje. Baltijos ir Amerikos

klinikos slaugytoja atsakinga ui iraËq dèl hospitalizavimo diagnozès, datos ir laiko iyméjimo ligos istorijoje. Slaugytoja

taip pat prisega iË paciento gautus medicininius dokumentus.

5.8. Hospitalizuotiems pacientams uävedama Gydymo stacionare ligos istorija.

5.9. Pacientq j palatq palydi Baltijos ir Amerikos klinikos slaugytoja. Baltijos ir Amerikos klinikos slaugytoja nusprendiia i
kuri4 palatq pacientas bus guldomas.

5.10. Slaugytoja pacientui palat4 paskiria remiant¡s tokiais kriterijais:

5.10.1. terapiniai pacientai guldomi atskirai nuo chirurginiq,
5.10.2. vyrai guldomi atskirai nuo moterq,
5.10.3. nepilnameðiai vaikai guldomi tik su têvq ar kito artimo giminaiëio prieiiära,
5.10.4. gimdyvês guldomos i specialiq gimdyviq palatq, o jei néra vietos, - i bet kuriE laisvq palatq, prieS tai jq tinkamai

paruoSus,

5.10.5. jei jtariama uikreöiama liga, toks pacientas guldomas atskirai nuo kitq.

5.11. Laikas nuo paciento patekimo ¡ Baltüos ir Amerikos klinikq ikijo paguldymo palatoje netur¡v¡r5yti 1 val.
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5.!2. Gydanti gydytojq pasirenka pacientas i5 reikiamo profilio Baltijos ir Amerikos klinikos specialistq sqraSo. Jei specialistas

yra tik vienas ir jis pacientui netínka, pacientas gali atsisakyti hospitalizacijos. Tada jis nukreipiamas i kitas gydymo

¡staigas.

5.13. Kiekvienq hospitalizuojamq pacientq slaugytoja supaiindina su Baltíjos ir Amerikos klinikos tvarka: lankymo tvarka,

brangenybiq ir asmeniniq daiktq saugojimas, telefoniniai skambuëiai, interneto ry5ys, vertèjq paslaugos, maitinimas,

tvarka palatose, vidaus elgesio taisyklés, atsiskaitymo uÏ paslaugas tvarka, kt.

5.L4. Jei ra5ytinês informacijos pacientas negali suprasti, 5i informacija pateikiama Seimos nariams ar paciento atstovui.

5.15. Hospitalizuoto paciento duomenis slaugçoja iraSo ! kasdien pildomq operacijq iurnalq.

5.16. Skubos tvarka atvykçs pacientas, jei stacionare yra vietos ir yra specialistq, galinðiq suteikti reikalingq pagalbq,

priimami kasdien nuo 8 val. iki 17 val. be iSankstinés registracijos. Kitu atveju vadovaujamasi procedüra ,,Bútinosios

medicininès pagalbos teikimas".

5.L7. Sunkios bäklés pacientams Baltijos ir Amerikos klinikoje suteikiama tik gyvybès palaikymo ar bütinoji medicininê
pagalba ir organizuojamas skubus paciento perveZimas j kitq priimanëiq gydymo jstaigq.

5.18. Jei gydytojo konsultacijos metu nustatoma, kad pacientui bätina skubi pagalba stacionare, bet Baltijos ir Amerikos

klinikoje nêra laisvq stacionaro vietq arba Baltijos ir Amerikos klinika negali suteikti reikalingq paslaugq, Baltijos ir
Amerikos klinikos administracija ir Direktorius medicinai organizuoja paciento, kuriam reikalinga skubi pagalba,

perveZimq i kitas medicinos istaigas, su kuriomis sudaryta paslaugq sutartis irlarba yra vietq stacionare.

6. SVETKATOS ISTOR|JU, K|TU MEDtCTNTNTU DOKUMENTU NUORASU DARYMO lR ISDAVIMO TVARKA

6.L. Paciento sveikatos istorijos ir kiti medicinos dokumentai yra Baltijos ir Amerikos klinikos nuosavybé ir pacientams

neatiduodami.

Paciento pageidavimu, pateikus asmens tapatybç patvirtinanëius dokumentus, jam gali büti pateikta peräiärêti

sveikatos istorija ar kiti paciento medicinos dokumentai, i5skyrus atvejus, kai tai i5 esmés gali pakenkti paciento

sveikatai ar sukelti pavojqjo gyvybei.

Sveikatos istorijos ir kitq medicinos dokumentq kopijos paciento sqskaita daromos Balt¡jos ir Amerikos klinikos

registratüroje pagal kainininke nurodytus ikainius. Jei iraSai pacíentui néra suprantami, Baltijos ir Amerikos klinikos
gydytojai privalo paaiSkinti jq prasmç.

Pacientui pageidaujant jam atiduodama jo rentgeno nuotrauka: atspausdinta arba iraSyta j CD diskq. Uä paslaugq

pacientas susimoka pagal tos dienos Baltijos ir Amerikos klinikoje patvirtintus jkainius.

l5ra5ai i5 ligos istorijos lietuviq kalba pateikiami pacientui ar jo igaliotam atstovui i5 karto po konsultacijos. Jeigu

pacientas arba jo atstovas pageidauja, iSraSai gali büti ruo5iami ir anglq arba rusq kalbomis. Baltijos ir Amerikos

klinika pasilíeka teisç iSra5us i5 ligos istorijos pateikti pacientui ar jo igaliotam atstovuí per 4 darbo dienas, jei jq

atlikimas reikalauja daug laiko (vertimams j anglq kalbq ir pan.) bei ui Siq paslaug4 pacíentas susimoka pagal tos

dienos Baltijos ir Amerikos klinikoje patvirtintus ikainius.

Medicinos dokumentq kopijos ar iSraSai i5 medicinos dokumentq atiduodami tik paëiam pacientui ar paciento

¡galiotam atstovui. Medicinos dokumentq kopijas Wirtina Baltüos ir Amerikos klinikos Direktorius medicinai ar kitas

igaliotas asmuo.

6.2.

6.3.

6.4.

6.6.

7.1.

7. INFORMACIJOS PACIENTAMS IR JO ARTIMIESIEMS APIE JO SVEIKATOS BtJKLE TEIKIMO TVARKA

lnformacijq apie savo sveikatos bäklç, ligos diagnozç, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo

prognozç pacientui suteikia gydytojas. lnformuodamas apie gydymQ, gydytojas paai5kina apie gydymo eigq, galimus

gydymo rezultatus, galimus alternatyvius gydymo metodus, galimE rizikq, komplikacijas, Salutini poveiki, gydymo

prognozq ir kitas aplinkybes, kurios gali turêti jtakos paciento apsisprendimui sutikti ar atsisakyti siülomo gydymo,

taip pat apie padarinius atsisakius siülomo gydymo. Siq informacijq pacientui gydytojas turi pateikti atsiivelgdamas i
jo amäiq ir sveikatos büklç, jam suprantama forma, paaiSkindamas specialius medicinos terminus.

lnformacija apie sveikatos búklç neteikiama pacientui tik tais atvejais, kaí pacientas pats nesutinka gauti informacijos
(reikalingas paciento valios parei5kimas sveikatos prieiiüros paslaugq teikimo sutartyje) ir tada, kai praneSimas bütq

aiSki prielaida rimtai ialai pacientui atsirasti (pakenktq paciento sveikatai ar sukeltq pavojq jo gyvybei). Tokiais atvejais

visa Siame straipsnyje numatyta informacija pateikiama paciento atstovui ir tai prilyginama informacijos pateikimui

pacientui.

lnformacija apie paciento gydymqsi ir/ar buvim4 Baltijos ir Amerikos klinikoje, jo sveikatos bûklç, ligos diagnozç,

medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozç niekada neteikiama telefonu.

7.2.

7.3.
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7.4. lnformacija apie paciento gydymqsi ir/ar buvimq Baltijos ir Amerikos klinikoje, jo sveikatos bûklç, ligos diagnozç,

medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognoze neteikiama paciento neigaliotiems asmenims'

8. TNFORMACTJOS AptE pACtENTA VALSTYBINÊMS INSTITUCIJOMS lR KITOMS ISTAICOMS TEIKIMO
TVARKA

8.2.

8.1.

8.3.

Visa informacija apie pacientq yra konfidenciali ir gali bÍiti teikiama tik gavus ra5ti5kq paciento sutikimq, iSskyrus

atvejus, kai informacija suteikiama tarnybiniais tikslais: sveikatos prieiitiros istaigoms, kuriose gydomas, slaugomas

pacientas arba atliekama jo sveikatos ekspertizé; institucijoms, kontroliuojanëioms sveíkatos prieäiüros paslaugas;

teismui, prokuratärai, ikiteisminj tyrimq atliekantiems organams bei kitoms institucíjoms, kurioms tokiq teisç suteikia

Lietuvos Respublikos ¡statymai.

lnstitucijos, norinðios gauti informacijos apie pacientq, Baltijos ir Amerikos klinikai privalo pateikti raSti5kq pra5ymq,

pasiraSytq institucijos vadovo ar kito jgalioto asmens. Pra5yme turi biiti nurodomas norimos gauti konfidencialios

informacijos teisinis pagrindas, informacijos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos mastas. Visais atvejais

konfidencialios informacijos suteikimas turi at¡tikti protingumo, sqäiningumo ir paciento teisiq apsaugos ir interesq

prioriteto principus.

Baltijos ir Amerikos klinika turimq informacijq apie pacientq pateikia ne vèliau, kaip per 10 kalendoriniq dienq nuo

praSymo gavimo dienos.

Lietuvos Respublikos istatymr,¡ ir kitq te¡sès aktr{ numatytais atvejais (kai reikia praneSti apie nusikaltim4 ir pan.)

Baltijos ir Amerikos klinika informacijq apie pacientq pateikía savo iniciatyva ir be paciento sutikimo.

Teikiamos informacijos tikrumo iymas deda Direktorius medicinai ar kitas igaliotas asmuo. LydraSti pasiraSo Baltíjos

ir Amerikos klinikos generalinis direktorius arba jo igaliotas asmuo.

Zodiiu (telefonu) informacija apie pacientq neteikiama.

Asmenys, paäeidq 5iq tvarkq arba pateikç neteisingq informacijq, atsako Lietuvos Respublikos ¡statymq nustatyta

tvarka.

9. pACtENTU ApSttANKYMO tR pACtENTU TANKYMO BAITIJOS lR AMERIKOS KtINIKOJE TVARKA

Atvykçs ¡ Baltijos ir Amerikos klinikq pacientas pirmiausiai turi kreiptis i Baltijos ir Amerikos klinikos registratürq.

Paslaugos Baltijos ir Amerikos klinikoje yra suteikiamos paciento registracijoje numa\¡tu laiku. Gydytojas gali atsisaþ¡i

priimti pavélavusi daugiau kaip 10 minuðiq pacientq, jeitoks velavimas gali sutrikdyti kitq pacientq prièmimq.

Pacientas, apsilankçs Baltijos ir Amerikos klinikoje, turés pateikti registratüroje savo asmens tapatybç paWirtinant¡

dokumentq, kitus reikiamus dokumentus, norimai paslaugai gauti (pvz., siuntimq (Nr. 027/a), draudimo kortelç ir

pan.). Pacientas (jo atstovas pagal istatymE) privalo uãpildyti anketq, medicininés istorijos klausimynq, taip pat

uipildyti bei pasiraSyti Asmens sveikatos prieiiûros sutart¡, jei to praSo Baltijos ir Amerikos klinikos administratorès.

Registratüroje bus patikrinta paciento registracija pasirinktai konsultacijaí, procedüroms, tyrimui ar gydymui bei

kitoms paslaugoms atlikti.

l5 anksto uisiregistravç pacientai palydimi pas gydytoje ar gydytoje specialistE, palydint ji i gydytojo darbo kabinetq

pagal registracijoje nurodyta laikq. Jei gydytojas yra uäsièmçs, pacientuí bus pasiülyta palaukti, nurodant apytiksl¡

laukimo laikq.

Jeigu pacientas atwko be i5ankstinês registracijos, paslaugos jam bus suteikiamos tik tuo atveju, jei yra galintis

pacientq priimti gydytojas. Jeigu nera galimybès i5 anksto neuäsiraSiusj pacient4 nedelsiant nukreipti pas gydytojE,

su pacientu susitariama dél kito apsilankymo Baltijos ir Amerikos klinikoje laiko arba jam pasiÛloma kreiptis i kitq

medicinos ¡staige.

Jeigu paciento apsilankymo metu gydytojas yra uisiémçs, pacientui bus pasiülyta palaukti nurodant apytiksli laukimo

laik4 ir, pacientui sutikus, pacientui bus pasiüloma palaukti laukiamajame. Pacientui nesutikus laukti, sus¡tariama dèl

kito apsilankymo laiko, atsiivelgiant ¡ paciento pageidavimus.

Jei pacientui reikalingos konsultacijos ir/ar procedûros negali büti uäbaigtos per víenq apsilankymo vizitq, kitas vizitas

turi büti suderintas gydanëiam gydytojui ir pacientui patogiu metu, taip uätikrinant sveikatos prieiiüros tçstinumq'

Dèl gydytojo uäimtumo, ligos ar kitq nenumat¡q aplinkybiq paskirta konsultacija ar procedüra gali büti at5aukiama

arba perkeliama i kitq dienq, prie5 tai su pacientu telefonu suderinus kito vizito datq ir laikq.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.
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9.9. Jei pacientui gydantis gydytojas paskiria vizitE po ilgesnio laiko tarpo, apie vizito dienq ir laikq pacientq informuoja

Baltijos ir Amerikos klinikos adm¡nistratorè, iË anksto Zinodama paskirto vizito prieiasti arba pacientas registruojasi

pats.

9.10. Baltijos ir Amerikos klinikos stacionare besigydanöius pacientus, gydanëiam gydytojui leidus, pacientq Baltijos ir
Amerikos klinikoje galí lankytijo artim¡eji.

9.11. Pacientq artimiesiems lankytis Baltijos ir Amerikos klinikoje leidiiama kasdien nuo 9:00 iki 20:00 val., jeigu tai

netrukdo gydytojq darbui.

10. pActENTU PERKÉHMO I KTTAS ASMENS SVETKATOS PRTEzTtROS ISTAIGAS TVARKA

10.1. Baltijos ir Amerikos klinikai negalint suteikti paciento pageidaujamos paslaugos, pacíentui pasiúloma kreiptis i kitq

asmens sveikatos prieiiüros jstaigq:

10.1.1.1. pacientui atsisakius toliau gydytis Baltijos ir Amerikos klinikoje, kai jis jau yra pradêjçs ëia gydytis, taëiau atsiãvelgiant

i paciento sveíkatos büklç jam bütina pratçsti gydymq;

10.1.1.2.jei pacíento gydymas pradètas Baltijos ir Amerikos klinikoje, taðiau gydymo metu paaiSkéja aplinkybés dèl kuriq yra

bûtina atlikti asmens sveikatos prieiiüros paslaugq, kurios Baltijos irAmerikos klinika neteikia, pacíentas perkeliamas

i kitq ji tenkinanëiq asmens sveikatos prieiitiros istaigq galutiniam gydymui ar tik konkreëioms paslaugoms atlikti;

10.1.1.3.jei pacientui yra reikalinga bütinoji medicinos pagalba, taëiau pacientas negali ar atsísako apmokèti uä Baltijos ir

Amerikos klinikos dalj mokamq paslaugq, pacientui pasitloma kreiptis i kitq asmens sveikatos prieiíäros istaigE.

L0.2, Jei, Baltijos ir Amerikos klinikai negalint suteikti pacientui pageidaujamos paslaugos, pacientas yra nukreipiamas i
kitq asmens sveikatos prieZiûros istaigq, ir jei paciento bûklè leidiia, pacientas i kitq istaiga persikelia pats. Jeigu

gydanëio gydytojo nuomone, pacientui nerekomenduojama savarankiËkai vykti ¡ kitE sveikatos prieiíüros istaigq,
pacientas nugabenamas i jq i5kviestu transportu, parenkamu pagal paciento büklç - taksi arba greitosios pagalbos

automobiliu. Príe5 organizuojant paciento gabenimq ¡ kit4 ¡staigE, Baltijos ir Amerikos klinikos personalas iSsiaiSkina

perkèlimo j paciento pageidaujamq asmens sveikatos prieZiäros jstaigq galimybes bei susitaria (praneËa) dèl paciento

perkêlimo i minètq ista¡gE, prane5damas pacíento asmens duomenis, diagnozç, atliktq gydymq (procedüras), kitq

perkêlimui bÍitinq informacijq apie pacientq.

10.3. Jei pacientas laikinai perkeliamas i kitq asmens sveikatos prieiiûros ¡staigq, (kai paciento gydymas pradètas Baltijos

ir Amerikos klinikoje, taëiau gydymo metu paaiËkéja aplinkybês, dél kuriq yra biitina atlikti medicinos paslaugq, kurios

Baltijos ir Amerikos klinika neteikia), paciento perkèlimu atgal i Baltijos ir Amerikos klinikq rüpinasi Baltijos ir
Amerikos klinikos personalas.

10.4. Jeigu paciento buvimas Baltijos ir Amerikos klinikoje nèra mediciniSkai pagristas ir jis yra siunëiamas i kitq sveikatos

prieäiüros jstaigq, prieS iSsiunðiant pacientQ i kitq gydymo jstaigq, gydytojas jam arba jo atstovui iSsamiai paaiSkina

tokio sprendimo pagristumq. Gavçs tokiq informacijq, pacientas arba jo atstovas patvirtina para5u ligos ¡storijoje' Uä

ligos istorijos pateikimA pacientui arba jo atstovui pasiraSyti yra atsakingas informacijq pateikçs gydytojas.

11. pACtENTU |SRASYMO 15 BAtflJOS lR AMERIKOS KtINIKOS TVARKA

11.1. Pacientai i5ra5omi, kai yra pabaigtas paciento gydymas stacionare arba yra paciento ar jo istatyminiq atstovq

raStiSkas pareiSkimas dêl gydymo Balt|os ir Amerikos klinikos stacionare nutraukimo.

1L.2. lSraSant pacientq, jo iSraSymo dienq pacientui suteikiama informacija ra5tu apie jam nustatytq reiimq, paskirtas

procedüras bei medikamentus, iforminami visi teisès aktq nurodyti dokumentai, laikantis Sios tvarkos grqiinami

asmeniniai daiktai.

11.3. Jeigu paciento tolesnis buvimas Baltijos ír Amerikos klinikoje néra medicini5kai pagristas ir jis iSraSomas i namus,

gydytojas pacientui arba jo atstovui iSsamiai paaiSkina tokio sprendimo pagrjstumq. Gavçs tokiq informacijq,
pacientas arba jo atstovas patvirtína paraSu ligos istorijoje ar kitame dokumente. Ui ligos istorijos pateikimQ

pacientui arba jo atstovui pasiraSyti yra atsakingas informacijq pateikçs gydytojas.

12. PAC|ENTU TUR¡MU DtRBtNtU tR BRANGTUJU METAIU, BRANGIU PROTEZU lR PINIGU BEI

DOKUMENTU REGISTRAVIMO lR SAUGOJIMO TVARKA

tz.L. Jei pacientas pageidauja, prie5 atliekant tyrimus, kuriq metu yra tam tikro laipsnio sqmonés sutrikimas, paciento

turimi dirbiniai i5 brangiqjq metalq, brangüs protezai ir pinigai bei dokumentai gali büti saugomi Baltijos ír Amerikos

klinikos seife.

L2,2, Paciento brangenybès yra registruojamos ir saugomos tokia tvarka: sudaromas turímq vertybit{ sqraÉas dviem

egzemplioriais, kuriuos pasiraSo slaugytoja ir pats pacientas. Vienas sqraSo egzempliorius atiduodamas pacientui, o

kitas - kartu su sqraSe i5vardintomís vertybèmis - dedamas i specialq vokq; vokas uiklijuojamas, uäantspauduojamas
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ir idedamas j seifq. Po procedúros pacientui atne5amas vokas, kuri pacientas atplê5ia gydytojo ir slaugytojos

akivaizdoje, sut¡krina vertybes pagal sqraËq ir pasiraSo tame sqraSe, kad vertybes atgavo'

13. G|NðU tR KONFUKTU TARP BAIT|JOS tR AMERTKOS KUNIKOS lR PACIENTU SPRENDIMO TVARKA

13.1. Baltijos ir Amerikos klinikoje pacientams arba jq atstovams uitikrinama galimybè iSreikSti savo nuomonç apie jiems

atliekamq (atliktq) paslaugq kokybç, jos trÍlkumus, nepasitenkinimq suteiktomis paslaugomis, personalo

kompetencijq ir dêmesingumQ, Balt¡jos ir Amerikos klinikos veiklos organizavimE bei kitas Baltijos ir Amerikos klinikos

veiklos aplinkybes. Tokiu atveju praSome kreiptis i Baltijos ir Amerikos klinikos generalinç direktorç ar Registratüros

vadovq asmeniSkai ar elektroniniu pa5to adresu (Registratüra@bak.lt).

L3,2. Esant nesutarimams, Baltijos ir Amerikos klinika visada siekia i5sprçsti konfliktus tarp Baltijos ir Amerikos klinikos ir
pacientq taikiai, abipusio susitarimo büdu.

13.3. Pacientas fio atstovas) turi teisç pareikSti skundq ne vêliau kaip per vienus metus, kai suiino, kad paciento teisés

paieistos, bet ne vèliau kaip per trejus metus nuo teisiq paäeidimo dienos.

L3,4. Skundai Baltijos ir Amerikos klinikoje nagrinèjami vadovaujantis procedüra ,,Skundq priémimas ir nagrinèjímas".

Atsakymas j pretenzijos/skundo nagrinêjimo rezultatus paruo5iamas ir i5siunðiamas (perduodamas) pacientui ne

véliau kaíp per 20 darbo dienq.

13.5. Nepatenkintas savo skundo / pretenzijos nagrinéjimu ir jo rezultatais, pacientas (jo atstovas) gali istatymq nustatyta

tvarka kreiptis j teismE arba j kitas pacientq skundus nagrinêjanðias valstybès institucijas.

13.6. Baltijos ir Amerikos klinikos pacientai yra kvieëiami pareikSti savo nuomonç apie teikiamq paslaugq kokybç ar kitais

su Baltijos ir Amerikos klinikos veikla sus'rjusiais klausimais. Atsiliepimq anketos dèl ambulatorinir¿ paslaugq yra

registratûroje, dèl stacionariniq6 - stacionare.

6 Sacionariniq ¿smens sveikatos pdeåiuros pasleugq vertinimo ankeø paruoðta vadovauiantis Svei,k¿tos ePseugos ministto 2012 men¡lapÞ¡riäo 29

d. þaþmu Nt, V-1073 ,,Del asmèns sveikatos prieäuros þaigr¡ teikianðiq st¿cionarines asmens sveik¿tos prieäriros paslaugs, vertinimo rodikliq

sarâËo pâtvifinimo",
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Priedas Nr. 1

BilKuU, KADA TEIKÍAMA Sxuero¡l MEDtctNos pAGA[oA, s4nnsns:

Suaugusiems:
1 YPAë, PAvoJINGoS aRGANIZMO BIiKLÈS:

7.1 Baltijos ir Amerikos klinikinè mirtis, bäklé po Baltijos ir Amerikos klinikinês mirties (iki 24 val.),

L2 prekoma, koma,
7.3 5okas,

L4 sepsis ir dauginis organq disfunkcijos sindromas (uidegiminis, trauminis),
1.5 edema (smegenq, gerklq, nosiaryklés ir ryklés, plauëig generalizuota),

1.6 iSorinis kraujavimas,
t.7 itariamasvidiniskraujavimas,
1.8 üminis sqmonés sutrikimas (netekimas),

7.9 üminis inkstq funkcijos nepakankamumas,
1.10 üminiskvêpavimonepakankamumas,
1.11 ûminis Sirdies ir kraujagysliq sistemos nepakankamumas,
l.l2 gyvybei pavojingi Sirdies ritmo sutrikimai,
l.l3 endokrininèskrizés,
1.74 hipertermija (auk5tesnê kaip 40"C),

1.15 hipotermija (iemesnê kaip 35'C),
1.76 hipertenzinékrizè,
1.17 0minis kepenq funkcijos nepakankamumas,
1.18 generalizuotaalerginéreakcija,
7.19 stafilokokinis nuplikytosodos sindromai,
t.20 meninginisirmeningoencefalitin¡ssindromas,
t.21 miasteniné krizè,

1.22 ûminis polineuropatinis sindromas su kylanëiu paralyäiumi,

7.23 ümus intensyvus skausmas,

1.24 ämus Slapimo susilaikymas,

1.25 ämus ir ry5kus regèjimo sutrikimas, apakimas,
1.26 tinklainêsplySiai,tinklainésatSokimas,
t.27 traukuliai,tetanija,
1.28 ûmus pilvas;

2 SINDRaMAI BEI SIMPToMAI:

2.1 timiniai galvos smegenq Zievés funkcijq sutrikimai,
2.2 ûminè gelta,

2.3 [iminisvestibulinissindromas,
2.4 hipovolemija,
2.5 üminés parezés ir paralyiiai;

3 GIMDYMAS, PAToLoGINÊs BÛKLÈS. susuusIos sU NÊSTUMU, GIMDYMU IR POGIMDYMINIU ,AIKOTARPIU:

3.7 né5tumo komplikacijos,
3.2 gimdymas,

3.3 pogimdyminiolaikotarpiokomplikacijos;
4 PAToLoGINÊsBÚKLÊS,SUSUUSIOSSU PSICHIKA:

4.1 bet kokios etiologijos úmüs ir paümèjç psíchoziniai sutrikimai,

4.2 manija su psichozês simptomais,
4.3 méginimas nusiZudyti,
4.4 panika,

4.5 sunki depresija,
4.6 sunki nervinè anoreksija ir bulimija,
4.7 ümus ir paäméjçs disociacinis sutrikimas,
4.8 ümus ir paümèjqs generalizuotas nerimas,
4.9 ämus ir paûmèjçs miSrus nerimas ir depresija,
4.10 rlmus irpaümèjçs obscesinis-kompulsinis sutrikimas,
4.11. sunkiosabstinencijosbüklès;
4]2 apsinuodijimai, svetimküniai, traumos ir nelaimingi atsitikimai (nudegimai, nuSalimai, skendimas, ilgalaikio

suspaudimo sindromas, iaibo sukelti pakenkimai, gyvünq jkandimai, isisiurbusios erkès i5traukimas ir kt.);

4.L3 arterijos-venosfistulèspatologinésbüklês,
4.14 iSkritusi nefrostoma, epicistoma ir trachiostominio vamzdelio iSkritimas,

4J5 äminiai püliniai.

Vaikams:
5 vpeëpevonteosoneeutzuoatruËs:

5,1 Baltijos ir Amerikos klinikinè mirtis, büklè po Baltijos ir Amerikos klinikinrås mírties (iki 24 val.),
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5.2 5okas,

5.3 prekoma, koma,
5.4 sepsis ir dauginis organq disfunkcijos sindromas (uädegimínis, trauminis),
5.5 edema (smegenq, gerklq, nosiaryklès ir ryklês, plauëiq, generalizuota),

5.6 generalizuotaalerginêreakcija,
5,7 i5orinis kraujavimas,
5.8 taríamas vidinis kraujavimas,
5.9 úminis sqmonês sutrikimas (netekimas),

5.10 Íiminiskvèpavimonepakankamumas,
5.11 äminis Sirdies ir kraujagysliq sistemos nepakankamumas,
5.12 äminisinkstqnepakankamumas,
5.I3 üminiskepenqnepakankamumas,
5.14 gyvybei gresiantys Sirdies ritmo ir laidumo sutrikimai,
5.15 endokrininèskrizés,
5.16 asfiksija,
5.17 gerklqspazmas(laringospazmas),stridoras,

5.18 ümus intensyvus skausmas,

5.19 ümus pilvas,

5,20 karSðiavimas (daugiau kaip 38'C),
5.21 hipotermija (äemiau kaip 36'C),
5.22 skausminissindromas,
5.23 hipertenzija,
5.24 hipotenzija;
5.25 infekcinés ir parazitinès ligos.

6 SIMPT1MAL SUSUE SU Ift/ÊPAVIMO SISTEMA:

6.1 gerklês ir krûtinês skausmas,

6.2 varginantis kosulys,

6.3 astminis(obstrukcinis)sindromas;
7 SIMPTùMAL susuî sU uIRSKINIMa SISTEMA:

7.1 pykinimas ir vêmimas,
7.2 stomatitas,
7.3 gelta,

7.4 viduriavimosindromas,
7.5 rijimo sutrikimai;

8 S,MPTùMAI, susu[ sU oDA IR POODINIU AUDINIU:

8.1 bly5kumas,

8.2 cianozé,

8.3 purpura ir kitos hemoraginés büklès,

8.4 spontaninèekchimozè(petechija);
9 SIMPT0MAI, SUSilE SU NERVIJ, RAUMENU IRSKELETO SISTEMOMIS:

9.1 üminiai eisenos ir judéjimo sutrikimai,
9.2 traukuliai, tetanüa,
9.3 meningizmas,
9.4 ûmüs, nevalingi judesiai,

9.5 üminisvestibulinissindromas,
9.6 ùminés parezés ir paralyËiai,

9.7 uminiai galvos smegenr¿ iievès funkcijq sutrikimai,
9.8 üminiskraniohipertenzinissindromas,
9.9 epilepsijos priepuoliai;

1O SIMPTùMAL susuE sU SIAPIMÙ aRGANIJ SISTEMA:

10.1 üminiaiSlapinimosisutrikimai(anurija,oligurija,poliurija),
10.2 hematurija,
10.3 skausmas, susijçs su Slapinimusi;

11 IIMIAI ATSIRADE SIMPTùMAI, sUsilE su KALBA. PAZINIMU. IUTIMIJ. EMOCINE BIiSENAi,R ELGESIU:

11.1amnezija,
11.2depresija,
11.3 dezorientacija,
11.4disfonija, afonija ir kiti kalbos sutrikimai,
11.5emocinis stresas,

11.6 haliucinacijos,
1 1.7 mieguistumas (somnolencüa),

ll.8psichoziniai ir maniakiniai sutrikimai,
ll.gsusijaudinimas, pyktis, prieSiSkumas, fizinis siautéjimas, autoagresija ir impulsyvumai,
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11.10 sustingimas(stuporas),
tL.77 mêginimasnusiãudyti;
tL.72 apsinuodijimai, svetimkäniai, traumos ir nelaimingi atsitikimai (nudegimai, nuSalimai, skendimas, ilgalaikio

suspaudimo sindromas, äaibo sukelti pakenkimai, gyvünq jkandimai, jsisiurbusios erkés iStraukimas ir kt.);

12 GIMDYMAS, PAToLoGINÊs BÚKLÊS, susuyslos sU NÊSTUM1, GIMDYMo IR P^GIMDYMINIU LAIKOTARPIU:

12.1 néStumokomplikacijos,
12.2 gimdymas,

12.3 pogimdyminiolaikotarpiokomplíkacijos;

13 ÛMI AR STAIGA PATMÊJUSI HEMOSTAZÊS IR KRAUJODAROS PATOLOGUA;

14 NAUJAGIMI1, KUDIKI1 IRVAIKO IKI 3 METIJ PATOLOGUA:

15 KITA:

15,1 anoreksija,
15.2 bûklè po organq persodinimo,

15.3 kacheksija,

15.4 üminis regéjimo sutrikimas,
15.5 dehidratacija(eksikozè),
15.6 padidéjç limfmazgiai, kepenys ar bluinis,
75.7 ûminiaipÍiliniai,
15.8 séklidésapsisukimas,
I5.9 äminis kapËelis.
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