LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
ĮSAKYMAS
DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO, KAI
NEATSKLEIDŽIAMA ASMENS TAPATYBĖ, TVARKOS APRAŠO
PATVIRTINIMO
2010 m. kovo 4 d. Nr. V-178
Vilnius
Siekdama įgyvendinti Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo
įstatymo (Žin., 1996, Nr. 102- 2317; 2009, Nr. 145-6425) 10 straipsnio 2 dalį ir vykdydama
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. vasario 10 d. nutarimo Nr. 139 „Dėl įgaliojimų
suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo
įstatymą“ (Žin., 2010, Nr. 19-901) 2 punktą:
1. T v i r t i n u Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens
tapatybė, tvarkos aprašą (pridedama).
2. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti viceministrui pagal administruojamą sritį.
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SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO, KAI NEATSKLEIDŽIAMA
ASMENS TAPATYBĖ, TVARKOS APRAŠAS
1. Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, tvarkos
aprašas nustato sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pacientams, kai neatskleidžiama asmens
tapatybė, pagrindinius reikalavimus.
2. Sveikatos priežiūros paslaugos, kai neatskleidžiama asmens tapatybė, teikiamos ne
jaunesniems kaip 16 metų pacientams, sergantiems ligomis, kurios įrašytos į Ligų, kuriomis
sergantys asmenys turi teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens
tapatybės, sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m.
vasario 22 d. įsakymu Nr. V-164 „Dėl ligų, kuriomis sergantys asmenys turi teisę į sveikatos
priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, sąrašo patvirtinimo“ (toliau –
pacientams).
3. Pacientams, turintiems teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens
tapatybės, sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos ir nutraukiamos paciento pageidavimu.
4. Medicininiuose dokumentuose pacientui identifikuoti naudojamas paciento
kodas, kuris sudaromas iš šių reikšmių:
4.1. 1-, 2- – amžius;
4.2. 3- – lytis (V, M);
4.3. 4-, 5- 6- – gyvenamoji vieta (administracinės teritorijos kodas,
patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 25 d.
įsakymu Nr. V-117 „Dėl lytiškai plintančių infekcijų, ŽIV nešiojimo ir ŽIV ligos
epidemiologinės priežiūros tvarkos aprašo asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros
įstaigose“ (Žin., 2003, Nr. 27-1105);
4.4. 7- 8-, 9-, 10- – pirmosios dvi paciento vardo ir pirmosios dvi pavardės
raidės.
5. Asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) vadovas paskiria už pacientų
kodų suteikimą, registravimą, laikymą ir saugojimą atsakingą darbuotoją (-us) (toliau –
darbuotojas).
6. Atsakingas darbuotojas pacientus ASPĮ registruoja atskirame Ambulatorinių ligonių
registravimo žurnale (forma Nr. 047/a) ir Ligonių registravimo priėmimo skyriaus apskaitos
žurnale (forma Nr. 001/a), jiems identifikuoti naudodamas paciento kodą.
7. Suteiktą paciento kodą darbuotojas pateikia pacientui. Pacientas privalo saugoti savo
kodą ir pateikti pagal poreikį.
8. Pildant kitus medicininius dokumentus (Asmens sveikatos istorijoje (forma Nr.
025/a), Gydymo stacionare ligos istorijoje (forma Nr. 003/a) ir kt.) vietoj asmens tapatybę
atskleidžiančių duomenų naudojamas suteiktas paciento kodas.
9. Sutikimo dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo formoje vietoj paciento asmens
duomenų įrašomas pacientui suteiktas kodas ir patvirtinamas paciento parašu.
10. Diagnostikos ir gydymo paslaugos pacientams teikiamos atsižvelgiant į patvirtintas
diagnostikos ir gydymo metodikas ir (ar) protokolus.
11. Pacientui ir ASPĮ galioja visos kitos teisės ir pareigos, numatytos Lietuvos
Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 102-2317;
2009, Nr. 145-6425) ir kitų teisės aktų.
12. Už pacientui padarytą žalą ASPĮ atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta
tvarka.
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