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KAUNO KLINIKŲ 
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ĮSAKYMAS 

DĖL INFORMACIJOS APIE COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA) 

SERGANČIŲ PACIENTŲ SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKOS APRAŠO 

PATVIRTINIMO  
 

2022 m. vasario 8 d. Nr. V-129 

Kaunas 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 

27 d. įsakymo Nr. V-1504 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos 

Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremal iajai situacijai organizavimo 

tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis, siekdamas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

ligoninėje Kauno klinikose (toliau – Kauno klinikos) užtikrinti tinkamą pacientų, sergančių 

Covid-19 liga (koronaviruso infekcija) artimųjų informavimą apie paciento sveikatos būklę: 

1. T v i r t i n u Informacijos apie COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančių 

pacientų sveikatos būklę teikimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama). 

2. N u r o d a u: 

2.1. Vykdomojo sekretoriato vadovui su šiuo įsakymu patvirtintu Aprašu supažindinti 

visų Kauno klinikų profilinių klinikų, filialų vadovus, Stacionarinių paslaugų koo rdinavimo 

tarnybos, Slaugos koordinavimo tarnybos, Komunikacijos tarnybos vadovus bei šio įsakymo 4 

p. nurodytą asmenį. 

2.2. profilinių klinikų, filialų vadovams supažindinti gydytojus su šiuo įsakymu 

patvirtintu Aprašu ir užtikrinti jo nuostatų įgyvendinimą; 

2.3. Komunikacijos tarnybos vadovui šiuo įsakymu patvirtintą Aprašą skelbti Kauno 

klinikų interneto svetainėje, atitinkamai pašalinant senos versijos dokumentą. 

2.4. Slaugos koordinavimo tarnybos vadovui užtikrinti, kad šiuo įsakymu patvirtintas 

Aprašas būtų paskelbtas Kauno klinikų korpusuose matomose vietose prie pagrindinių įėjimų.  

3. P r i p a ž į s t u netekusiu galios savo 2021-06-04 įsakymą Nr. V-620 „Dėl 

informacijos apie COVID-19 liga (koronaviruso infekciją) sergančių pacientų sveikatos būklę 

teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

4. P a v e d u direktoriui valdymui ir plėtrai kontroliuoti įsakymo vykdymą. 

 

 

Generalinis direktorius               prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius 

 

 

 

 

 

 

Parengė: 

dr. Eglė Ramanauskienė 

Diana Jančaitienė 
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Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės 
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2022 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-129 

 

 

INFORMACIJOS APIE COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA) SERGANČIŲ 

PACIENTŲ SVEIKATOS BŪKLĘ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Informacijos apie COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančio paciento sveikatos 

būklę teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) taikomas Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

ligoninės Kauno klinikų (toliau – Kauno klinikos), įskaitant filialus, stacionariniuose padaliniuose ir 

nustato informacijos teikimo apie paciento sveikatos būklę tvarką esant Lietuvos Respublikos 

teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai. 

2. Apraše naudojamos sąvokos ir apibrėžtys: 

2.1. Paciento artimasis – medicinos dokumentuose (formoje Nr. 003/a „Gydymo 

stacionare ligos istorija“) paciento pasirašytinai nurodytas asmuo, kuriam suteikiama teisė gauti 

konfidencialią informaciją apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, prognozę ir gydymą jo 

gydymosi Kauno klinikose metu; 

2.2. Konfidenciali informacija – visa informacija apie paciento buvimą Kauno klinikose, 

sveikatos būklę, ligos diagnozę, prognozę ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio 

informacija apie pacientą; 

2.3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos kituose teisės 

aktuose, nustatančiuose asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir asmens duomenų 

tvarkymą. 

3. Stacionarinių padalinių vadovai užtikrina ir kontroliuoja, kad stacionarizuojant 

pacientus, Kauno klinikose nustatyta tvarka būtų užpildyta forma „Paciento sutikimas dėl asmens 

duomenų tvarkymo forma Nr. 4“, kurioje būtų nurodytas asmuo, pateikiant vardą, pavardę ir 

telefono ryšio numerį, kuriam gali būti teikiama Aprašo 2.2 papunktyje nurodyta informacija. 

 

II. INFORMACIJOS TEIKIMO APIE PACIENTO SVEIKATOS BŪKLĘ 

ORGANIZAVIMO NUOSTATOS 

 

4. Stacionarinių padalinių vadovai užtikrina ir kontroliuoja, kad paciento, kuriam 

stacionarinio gydymo metu nustatomas teigiamas viruso Sars-CoV-2 tyrimo (tiriant PGR metodu) 

atsakymas, artimasis būtų informuotas apie planuojamą paciento perkėlimą į kitą skyrių ar kitą 

asmens sveikatos priežiūros įstaigą. 

5. COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančio paciento konfidenciali informacija 

paciento artimajam teikiama vadovaujantis šia tvarka: 

5.1. Skyrius sudaro sąlygas pacientui, jei reikia, padedant Skyriaus personalui, 

savanoriams, telefono ryšio priemonėmis patiems susisiekti su artimaisiais ir pateikti konfidencialią 

informaciją apie save; 

5.2. konfidenciali informacija teikiama vienam paciento artimajam; 

5.3. konfidenciali informacija apie padalinyje gydomą COVID-19 liga (koronaviruso 

infekcija) sergantį pacientą artimajam teikiama telefonu šio Aprašo priede nurodytomis sąlygomis. 

5.4. Skyriaus vadovo paskirtas darbuotojas paciento artimąjį privalo informuoti telefono 

ryšio priemonėmis numeriu, kurį nurodė pacientas, kaip numatyta šio Aprašo 5.3 punkte, jei 

pasikeičia paciento sveikatos būklė (pablogėjus sveikatos būklei, planuojant perkelti į reanimacijos 

ir intensyviosios terapijos skyrių ar kitą skyrių ar kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą). 



6. COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančio paciento, gydomo Vaikų 

intensyviosios terapijos skyriuje (toliau – VITS), konfidenciali informacija paciento artimajam 

teikiama vadovaujantis šia tvarka: 

6.1. konfidenciali informacija apie Vaikų intensyviosios terapijos skyriuje gydomą 

COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantį pacientą artimajam teikiama tiesioginio kontakto 

būdu, tikslų laiką suderinus su gydančiu gydytoju arba telefono ryšio priemonėmis kiekvieną dieną 

nuo 9.00 iki 20.00 val., skambinant telefonu Nr. (8 37) 32 60 38. 

6.2. VITS vadovo paskirtas darbuotojas paciento artimąjį privalo informuoti telefono ryšio 

priemonėmis numeriu, kurį nurodė pacientas, kaip numatyta šio Aprašo 4 punkte, jei pasikeičia 

paciento sveikatos būklė (pablogėjus sveikatos būklei, planuojant perkelti į kitą skyrių ar kitą 

asmens sveikatos priežiūros įstaigą). 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

7. Už tinkamą paciento artimojo informavimą apie paciento būklę organizavimą atsako 

padalinio, kuriame gydomas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantis pacientas, vadovas. 

8. Padalinio, kuriame gydomas COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantis 

pacientas, vadovas užtikrina, kad teikiant informaciją apie pacientą, įskaitant sveikatos duomenis, 

būtų laikomasi Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių pacientų 

asmens duomenų tvarkymą, nustatytų reikalavimų. 
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Informacijos apie Covid-19 liga koronaviruso 

infekcija) sergančių pacientų sveikatos 

būklę teikimo tvarkos aprašo, 

patvirtinto generalinio direktoriaus 

2022 m. vasario 8 d.  įsakymo Nr. V-129 

priedas 
 

 

KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS APIE COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA) 

SERGANTĮ PACIENTĄ TEIKIMAS 

 

Profilinė klinika Skyrius Informacijos 

telefonu teikimo 

laikas 

Telefono numeris, 

kuriuo bus teikiama 

konfidenciali 

informacija 

Akių ligų klinika Suaugusiųjų akių ligų 

stacionaro skyrius 

13.00 – 14.00 val. (8 37) 32 68 30 (d.d.)* 

(8 37) 32 60 14 (nd.d.)** 

Vaikų akių ligų skyrius 13.00 – 14.00 val. (8 37) 32 67 24 (d.d.) 

(8 37) 32 63 17 (nd.d.) 

Akušerijos ir 

ginekologijos klinika 

Akušerijos skyrius  11.00 – 12.00 val. (8 37) 32 69 47 

(8 37) 32 64 98 

Ausų, nosies ir gerklės 

ligų klinika 

Ausų, nosies ir gerklės 

ligų skyrius 

10.00 – 13.00 val. (8 37) 32 62 47 

Chirurgijos klinika Stemplės, skrandžio ir 

endokrininės chirurgijos 

skyrius 

8.00 – 9.00 val. (8 37) 78 74 39 

Krūties chirurgijos 

skyrius 

13.00 – 14.00 val. (8 37) 32 70 38 

Endokrinologijos 

klinika 

Endokrinologijos skyrius 9.00 – 13.00 val. (8 37) 32 68 68 

Vaikų endokrinologijos 

skyrius 

9.00 val. – 13.00 val. (8 37) 32 68 01 

Gastroenterologijos 

klinika 

Gastroenterologijos 

skyrius 

18.00 – 19.00 val. (8 37) 32 68 96 

Kardiologijos klinika Išeminės širdies ligos 

skyrius 

8.00 – 16.00 val. 

16.00 – 8.00 val. 

(8 37) 32 63 83 (d.d.) 

(8 37) 32.61.11 (nd.d.) 

Širdies nepakankamumo 

ir ydų skyrius 

10.00 – 12.00 val.  (8 37) 32 65 47 

Kardiologijos ITS*** 11.00 – 13.00 val. 

16.00 – 19.00 val. 

(8 37) 32 64 39 

Širdies aritmijų skyrius 11.00 – 13.00 val. (8 37) 32 63 49 

Nefrologijos klinika Nefrologijos skyrius 8.00 – 16.00 val. (8 37) 78 74 63 

Neonatologijos klinika Naujagimių ligų skyrius 8.00. – 8.00 val. (8 613) 51 694  

(8 37) 32 67 97 

Naujagimių 

intensyviosios terapijos 

skyrius 

8.00 – 8.00 val. (8 37) 32 60 82 

Neurochirurgijos klinika Galvos smegenų 

chirurgijos skyrius 

(kraujagyslių sektorius) 

10.00 – 20.00 val. (8 37) 32 67 53 

Galvos smegenų 

chirurgijos skyrius 

(onkologijos sektorius) 

10.00 – 20.00 val. (8 37) 32 67 55 

Galvos smegenų traumų 

skyrius 

10.00 – 20.00 val. (8 37) 32 67 86 

Neurochirurgijos ITS 8.00 – 8.00 val. (8 37) 32 64 92 

(8 37) 32 71 04 

Stuburo neurochirurgijos 10.00 – 20.00 val. (8 37) 32 63 57 



skyrius 

Vaikų neurochirurgijos 

skyrius 

10.00 – 20.00 val. (8 37) 32 63 16 

Neurologijos klinika Neurocovid skyrius 10.00 – 11.00 val. (8 37) 70 32 11 

Odos ir venerinių ligų 

klinika 

Odos ir venerinių ligų 

skyrius 

11.00 – 13.00 val. (8 37) 32 66 04 

Onkologijos ir 

hematologijos klinika 

Onkologijos skyrius 10.00 – 15.00 val. (8 37) 32 66 44 

 Hematologijos skyrius 16.00 – 18.00 val. (8 37) 32 63 56 

Ortopedijos 

traumatologijos klinika 

Ortopedijos 

traumatologijos skyrius 

7.30 – 08.00 val. (8 37) 32 62 82 

8.00 – 12.00 val. (8 37) 32 67 99 

Plastinės ir 

rekonstrukcinės 

chirurgijos klinika 

Plastinės ir 

rekonstrukcinės 

chirurgijos skyrius 

9.00 – 14.00 val. (8 37) 32 68 53 (d.d.) 

(8 37) 32 61 08 (d.d.) 

Pulmonologijos klinika Pulmonologijos skyrius 15 val. – 16.00 val. (8 37) 32 68 95 

Reabilitacijos klinika Neuroreabilitacijos 

skyrius 

10.00 – 12.00 val. (8 37) 32 71 82 

Reumatologijos klinika Reumatologijos skyrius 8.00 – 16.00 val. (8 37) 32 62 20 

Širdies, krūtinės ir 

kraujagyslių chirurgijos 

klinika 

Kraujagyslių chirurgijos 

skyrius 

10.00 – 11.00 val. (8 37) 32 70 85 

(8 37) 32 62 58 

Krūtinės chirurgijos 

skyrius 

10.00 – 11.00 val. (8 37) 32 64 63 

(8 37) 32 64 66 

Širdies chirurgijos skyrius 10.00 – 11.00 val. (8 37) 32 63 91 

(8 37) 32 65 44 

Širdies chirurgijos 

AITS**** 

8.00 – 8.00 val. (8 37) 32 65 72 

Urologijos klinika Urologijos skyrius 11.00 - 13.00 val. (8 37) 32 61 47 

Vaikų chirurgijos 

klinika 

Vaikų chirurgijos skyrius 8.00 – 13.00 val. (8 37) 32 68 23 

Vaikų ortopedijos 

traumatologijos skyrius 

8.00 – 13.00 val. (8 37) 32 68 33 

Vaikų intensyviosios 

terapijos skyrius 

8.00 – 20.00 val. (8 37) 32 60 38 

Veido ir žandikaulių 

chirurgijos klinika 

Veido ir žandikaulių 

chirurgijos skyrius 

9.00– 10.00 val. (8 37) 32 60 78 

 

* - darbo dienos 

** - nedarbo dienos, savaitgaliai, švenčių dienos 

*** - intensyviosios terapijos skyrius 

**** - anesteziologijos ir intensyviosios terapijos skyrius 


