
 

DĖL MEDICININIŲ DOKUMENTŲ TEIKIMO PACIENTAMS 

 

Asmens sveikatos istorija ir asmens ambulatorinio gydymo apskaitos kortelė yra 

medicininės dokumentacijos, kurią pagal Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų 

įstatymo, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo bei 

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymo Nr. 515 

“Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos” reikalavimus 

privalo pildyti kiekviena sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga. Minimuose ir 

kituose sveikatos priežiūros sritį reguliuojančiuose teisės aktuose nustatoma, kad įrašus 

šiuose dokumentuose daro bei šiuos dokumentus saugo už asmens duomenų tvarkymą ir šios 

dokumentacijos saugojimą yra atsakinga sveikatos priežiūros įstaiga.  

Sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos medicininę dokumentaciją, kurioje 

yra pacientų asmens duomenys, tvarko pagal Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 

679/2016 įtvirtintus reikalavimus. Pagal šio reglamento 9 straipsnio 2 dalies b) papunkčio 

nuostatas tvarkyti paciento duomenis būtina, kad Sveikatos priežiūros įstaiga galėtų įvykdyti 

prievoles, o pacientas naudotis specialiomis teisėmis sveikatos priežiūros ir socialinės 

apsaugos srityje. Reglamento Nr. 679/2016 12 – 15 straipsniuose įtvirtinta duomenų subjekto 

teisė žinoti apie savo duomenų tvarkymą ir teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, bet 

nenumato teisės susipažinti su trečiųjų asmens duomenimis nesant teisinio pagrindo. Teikti 

duomenis apie trečiuosius asmenis Sveikatos priežiūros įstaiga turi teisę tik vadovaujantis šio 

Reglamento 5 ir 6 straipsnio nuostatomis bei užtikrindama šio Reglamento 32 straipsnyje 

įtvirtinto duomenų saugumo reikalavimų laikymąsi.   

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose įstatymuose įtvirtintas asmens 

autonomijos principas medicinos srityje suteikiantis asmeniui pasirinkimo laisvę pačiam 

priimti su savo sveikata susijusius sprendimus nėra absoliutus ir negali paneigti Jūsų teisės į 

valstybės teikiamą privalomą Lietuvos Respublikos piliečiams ir gyventojams sveikatos 

draudimo ir sveikatos priežiūros paslaugas.  

Susipažinti su savo duomenų tvarkymu, gauti dokumentų kopijas asmuo gali pateikęs 

prašymą. Taip pat jis gali gauti nuasmenintas šių dokumentų kopijas. 

Teisę pasirinkti kitą sveikatos priežiūros įstaigą pacientas gali įgyvendinti 

užsiregistruodamas kitoje sveikatos priežiūros įstaigoje. Medicininę dokumentaciją šiai 

įstaigai Sveikatos priežiūros įstaiga pateiks gavusi sveikatos priežiūros paslaugas teiksiančios 

įstaigos užklausą, kaip tai numato sveikatos priežiūros sritį reguliuojantys teisės aktai. 

Atsižvelgdami į tai, kas išdėstyta ir į tai, kad Sveikatos priežiūros įstaigos pildomoje 

ambulatorinėje kortelėje yra tvarkomi ne tik paciento asmens duomenys, bet ir jam paslaugas 

teikusių Sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų ir kitų su šių paslaugų teikimu susijusių 

asmenų duomenys, ambulatorinės kortelės originalas negali būti perduotas. 

Ambulatorinės kortelės originalas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus gali būti 

teikiamas tik Teismui, pilnos kopijos – asmeniui, kurio sveikatos duomenys šioje kortelėje 

tvarkomi, Krašto apsaugos ministerijai, draudimo bendrovėms ir kt, asmenims nurodžius, 

kokiems tikslams pasiekti jiems reikalingos pilnos kopijos. 

Prireikus, daugiau informacijos Jums rūpimu klausimu Jums gali suteikti duomenų 

apsaugos pareigūnas – UAB „Duomenų apsaugos profesionalai“ atstovė Simona 

Vaitkevičiūtė, tel. 8 685 77024, el. p. dap.simona.vaitkeviciute@gmail.com . 
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