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SOCIALINĖS GLOBOS CENTRAS „VIJA“ 

 

PACIENTŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA 

 

Bendrosios nuostatos 

1. Socialinės globos centras „Vija“ (toliau – Globos namai) organizuoja ir teisės aktų 

nustatyta tvarka teikia sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinančias asmens fizinę ir psichinę 

sveikatą, pagal nustatytą normą aprūpina medikamentais, kompensacinėmis priemonėmis. 

Pacientų skundų nagrinėjimo tvarka (toliau – Tvarka) nustato pacientų skundų, nesusijusių su 

žalos atlyginimu, pateikimo ir nagrinėjimo tvarką. 

 

Teisė skųstis 

2. Ginčų ir konfliktų tarp įstaigos ir pacientų sprendimo tvarka nustatyta globos namų 

paciento (jo atstovo) skundo nagrinėjimo tvarkoje. 

3. Iškilus ginčui tarp asmens sveikatos priežiūros padalinio personalo ir paciento (jo 

atstovo), juos aiškinasi asmens sveikatos priežiūros padalinio vadovas, vyriausiasis slaugytojas, 

o jiems neišsprendus ginčo –Globos namų vadovas ar jo įgaliotas asmuo. 

4. Manydamas, kad yra pažeistos jo, kaip paciento, teisės, pacientas (jo atstovas) turi 

teisę pateikti skundą, laikydamasis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai 

atlyginimo įstatyme nustatytos pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos ir formos reikalavimų.  

5. Skundą pateikti gali pacientas arba jo atstovas. Nagrinėjami tie skundai, kurie yra 

paciento pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui 

palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo 

vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu 

jis kreipiasi.  

6. Pacientas skunde privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks 

skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro ar pacientui 

atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. 

Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia tapatybę ir atstovavimą 

liudijantį dokumentą.  
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7. Pacientas (jo atstovas) turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienus metus, kai 

sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos. 

8. Pacientų skundus nagrinėjančių valstybės institucijų sprendimus pacientai turi teisę 

apskųsti įstatymų nustatyta tvarka. 

9. Globos namai, gavę paciento skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui 

nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo dienų. Kai dėl objektyvių priežasčių to 

padaryti negalima, terminas gali būti pratęstas iki 30 darbo dienų, apie tai pranešant pareiškėjui. 

Globos namuose pacientų skundai tiriami Globos namų direktoriaus nustatyta tvarka (priedas 1). 

10. Savo pastabas ar pasiūlymus pacientai, jų artimieji gali palikti specialioje dėžutėje prie 

procedūrinio kabineto. Skundai, pareiškimai, gauti be pareiškėjo pavardės tiriami priklausomai 

nuo išdėstytų faktų reikšmingumo. Atsakymai į tokius skundus niekam neteikiami.  

11. Pagal skundo pobūdį Globos namų direktorius gali paskirti komisiją iš atitinkamo 

profilio specialistų, gali pavesti skundo tyrimą asmens sveikatos priežiūros padalinio vadovui ar 

nurodyti atlikti neplaninį auditą dėl suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos kokybės. 

12. Jeigu Pacientas nesutinka su sprendimu priimtu išnagrinėjus skundą, jis turi teisę 

apskųsti šį sprendimą teismui, Valstybiniam medicininio audito inspekcijai prie SAM, kitoms 

sveikatos priežiūros veiklą kontroliuojančioms institucijoms. 

 

Skundo tyrimo procedūros atsisakymas 

13. Jeigu Globos namai jau yra išnagrinėjusi skundą dėl to paties dalyko. 

14. Pareiškėjas gali atsisakyti skundo tyrimo. Pacientas, kuris yra veiksnus, gali atsisakyti 

kito asmens pateikto skundo dėl jo sveikatos priežiūros paslaugų kokybės tyrimo. Atsisakytas 

skundas yra tiriamas bendra tvarka, tačiau pareiškėjui atsakymas nesiunčiamas. 

15. Skundai asmenų kurie, nenurodydami naujų aplinkybių, pakartotinai kreipiasi dėl 

klausimų, į kuriuos jau buvo išsamiai atsakyta (buvo priimti sprendimai), nenagrinėjami. Šiuo 

atveju pareiškėjui yra siunčiamas atsakymas, kuriame nurodomi atsisakymo nagrinėti skundą 

motyvai. 

 

Reikalavimas atlyginti pacientui padarytą žalą 

16. Draudžiamuoju įvykiu laikoma dėl sveikatos priežiūros įstaigos ar jos darbuotojų 

kaltės teikiant sveikatos priežiūros paslaugas pacientui padaryta turtinė ir neturtinė žala.  

17. Pacientas (jo atstovas), norėdamas gauti žalos atlyginimą, ne vėliau kaip per 3 metus 

nuo dienos, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie žalą, Vyriausybės patvirtintame Turtinės ir 

neturtinės žalos, atsiradusios dėl paciento sveikatai padarytos žalos, atlyginimo tvarkos apraše 

(toliau – Aprašas) nustatyta tvarka turi kreiptis į Komisiją, veikiančią prie Sveikatos apsaugos 



 3 

ministerijos, su rašytiniu prašymu dėl žalos atlyginimo (toliau – prašymas). Komisija yra 

privaloma ikiteisminė institucija dėl žalos atlyginimo. Komisija prašymus nagrinėja 

neatlygintinai. 
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Pacientų skundų nagrinėjimo 

tvarka 

priedas 1 

 

 

SOCIALINĖS GLOBOS CENTRAS „VIJA“ 

 

PACIENTO (JO ATSTOVO) SKUNDO NAGRINĖJIMAS 

 

Pacientas (jo atstovas), manydamas, kad yra pažeistos jo (jo atstovaujamojo) teisės, 

Socialinės globos centre „Vija“, kur, jo manymu, buvo pažeistos jo teisės, turi teisę pateikti skundą. 

Skundą pateikti gali pacientas (jo atstovas). Nagrinėjami tik skundai pateikti raštu,  

kurie yra paciento (jo atstovo) pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, paciento atstovo vardas ir 

pavardė, išdėstyta skundo esmė. Neįskaitomi skundai grąžinami pacientui (jo atstovui) ir nurodoma 

grąžinimo priežastis. 

Jei paciento atstovas yra ne mūsų įstaigos darbuotojas, privalo pateikti asmens 

tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kai toks skundas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi 

būti pridėta notaro ar pacientui atstovaujančio advokato patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę 

patvirtinančio dokumento kopija. Paciento atstovas, kreipdamasis dėl tokios informacijos, pateikia 

tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.  

Pacientas (jo atstovas) turi teisę pareikšti skundą ne vėliau kaip per vienerius metus, 

kai sužino, kad jo teisės pažeistos, bet ne vėliau kaip per trejus metus nuo teisių pažeidimo dienos. 

Skundai turi būti užregistruoti Globos namų sekretorės referentės skundų registravimo 

žurnale. Ant skundo dedamas spaudas, jame nurodomas įstaigos pavadinimas, skundo gavimo data 

bei registracijos numeris. Pacientas (jo atstovas) pateikdamas skundą globos namų sekretoriate 

privalo pateikti savo tapatybę ir atstovavimą liudijančius dokumentus, kurių kopiją padaro sekretorė 

referentė ir prideda prie skundo. 

Socialinės globos centras „Vija“, gavę paciento (jo atstovo) skundą, privalo jį 

išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui (jo atstovui) nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 20 darbo 

dienų. Jeigu skundo nagrinėjimas susijęs su komisijos sudarymu, posėdžio sušaukimu ar kitomis 

organizacinėmis priemonėmis, dėl kurių atsakymo pateikimas asmeniui gali užsitęsti ilgiau kaip 20 

darbo dienų nuo skundo gavimo įstaigoje, direktorius per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo turi 

teisę pratęsti šį terminą dar iki 10 darbo dienų. Įstaiga išsiunčia asmeniui pranešimą, nurodydama 

skundo nagrinėjimo pratęsimo priežastis. 

Direktorius nukreipia skundą nagrinėti darbuotojui, turinčiam kompetenciją: 

• darbuotojas, gavęs įgaliojimus spręsti tokias problemas, išsiaiškina skundo priežastis bei 

imasi veiksmų (koregavimo veiksmų), reikalingų problemoms ištaisyti;  

• jei skundas pasirodė nepagrįstas, formoje Paciento (jo atstovo) skundas pažymi grafą 

„nepagrįstas“, jei skundas pagrįstas – pažymi  grafą „pagrįstas“;  

• darbuotojas, atlikęs koregavimo veiksmus, užpildo formą Paciento (jo atstovo ) skundas ir 

raštu praneša pacientui (jo atstovui) nagrinėjimo rezultatus. 

 

Pridedama forma: Paciento (jo atstovo) skundas 
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PACIENTO (JO ATSTOVO) SKUNDAS 

Nr. 

 

Pacientas (jo atstovas) 

Skundo esmė: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbuotojo vardas, pavardė, parašas                                                                                Data 

Skundas nepagrįstas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbuotojo vardas, pavardė, parašas                                                                                Data 

Skundas pagrįstas 

Atlikti koregavimo veiksmai; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asmuo, atsakingas už koregavimo veiksmus, parašas                                                        Data 

 


