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SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS 

NUOSTATAI 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Sveikatos priežiūros tarnyba (toliau – SPT) yra struktūrinis Kauno tardymo izoliatoriaus 

(toliau - Kauno TI) padalinys, kurio tikslas užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimą suimtiesiems ir nuteistiesiems, dalyvauti kitoje nustatytoje Kauno TI sveikatinimo 

veikloje.  

2. SPT yra tiesiogiai pavaldi Kauno TI direktoriui, o sprendžiant sveikatos priežiūros 

organizavimo klausimus – įgaliotoms valstybinėms sveikatinimo veiklos valdymo ir kontrolės 

institucijoms. 

3. SPT savo veikloje vadovaujasi suėmimo ir bausmių vykdymą reglamentuojančiais teisės 

aktais, sveikatos sistemos įstatymais, kitais sveikatos sistemos teisės aktais, sveikatos priežiūros 

standartizacijos norminiais aktais, sveikatinimo veiklos valdymo ir kontrolės subjektų 

tvarkomaisiais dokumentais, Darbo kodeksu, Kauno TI veiklą reglamentuojančiais teisės aktais ir 

šiais nuostatais. 

4. SPT veikla grindžiama sveikatos priežiūros priimtinumo, prieinamumo, tinkamumo ir 

teisumo principais, o atsižvelgiant į specifinę tardymo izoliatoriaus veiklą bei organizacinę 

struktūrą – vienvaldiškumo ir kolegialumo suderinamumo principu. Joks pareigūnas negali daryti 

poveikio medicinos specialisto nepriklausomumui, kai šis vykdo profesinę pareigą. Pagal 

kompetenciją priimtas medicinos specialisto sprendimas yra privalomas visiems Kauno TI 

darbuotojams. 

5. Valstybės laiduojamos sveikatos priežiūros nustatymo principu pagrįsta asmens sveikatos 

priežiūra ir kita SPT veikla apmokama iš valstybės biudžeto lėšų.  

  

 

II. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS UŽDAVINIAI 

 
6. Pagrindiniai SPT uždaviniai yra: 

     6.1. suimtųjų ir nuteistųjų asmens sveikatos priežiūra, nustatytos apimties sveikatos 

medicininė kontrolė; 

     6.2. visuomenės sveikatos priežiūros priemonių įgyvendinimas, higienos ir profilaktinės 

medicinos reikalavimų vykdymo kontrolė, įstaigos sanitarinės būklės stebėsena; 

     6.3.  dalyvavimas kitoje nustatytoje įstaigos sveikatinimo veikloje. 

 

 

III. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS FUNKCIJOS 

 
7. Įgyvendinant pavestus uždavinius SPT atliekama:  

     7.1.  nustatytos apimties naujai atvykusių suimtųjų ir nuteistųjų sveikatos patikrinimas, esančių 

Kauno TI suimtųjų ir nuteistųjų nustatytos apimties periodiniai sveikatos patikrinimai; 

     7.2. pirminė ir antrinė ambulatorinė suimtųjų ir nuteistųjų asmens sveikatos priežiūra pagal 

įstaigai išduotas asmens sveikatos priežiūros licencijas; 

     7.3.   nustatytos apimties užkrečiamųjų ligų medicininė kontrolė; 



     7.4. sergančių lėtiniais susirgimais pacientų nuolatinė priežiūra, taikomos profilaktinės ir 

reabilitacinės priemonės pagal medicinines indikacijas, šie pacientai savalaikiai nukreipiami 

būtinoms gydytojų specialistų konsultacijoms ir gydymui į Laisvės atėmimo vietų ligoninę; 

     7.5. užtikrinamas pirmosios medicinos pagalbos ir ne  mažesnės kaip medicinos gydytojo 

apimties būtinosios pagalbos teikimas SPT gydytojų darbo metu ir bendrosios praktikos 

slaugytojo apimties būtinosios pagalbos teikimas  visą parą;  

     7.6. pagal medicinines indikacijas kviečiama Greitoji medicinos pagalba, pacientai būtinosios 

pagalbos suteikimui nukreipiami į viešąsias asmens sveikatos priežiūros įstaigas, Laisvės 

atėmimo vietų ligoninę; 

     7.7. užtikrinama specialiu etapu vykstančių į Laisvės atėmimo vietų ligoninę pacientų 

bendrosios praktikos slaugytojo priežiūra;  

     7.8. pacientų, įtariamų ar sergančių ligomis, įrašytomis į SAM pavojingų ar ypač pavojingų 

užkrečiamųjų ligų sąrašą, izoliavimas iki jų perkėlimo į Laisvės atėmimo vietų ligoninę ar viešąją 

asmens sveikatos priežiūros įstaigą arba iki jų keliamo pavojaus kitų asmenų sveikatai pabaigos; 

     7.9.   nustatytos apimties dirbančių nuteistųjų laikinojo nedarbingumo ekspertizė; 

     7.10. medicininių dokumentų neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymui, pateikimas NDNT; 

     7.11. konstatuojama  Kauno TI mirusio asmens biologinė mirtis; 

     7.12. neatlygintinas suimtųjų ir nuteistųjų aprūpinimas būtinojo sąrašo vaistiniais preparatais ir 

medicinos prekėmis, išskyrus teisės aktų numatytais atvejais (tam tikslui SPT sudėtyje veikia 

ligoninės tipo vaistinė);   

     7.13. formuoja nustatytos apimties vaistinių preparatų ir kitų medicinos prekių rezervą, 

užtikrina pirmosios medicinos pagalbos suteikimą įstaigoje nukentėjusiems asmenims katastrofų, 

stichinių nelaimių, kitų ekstremalių situacijų atvejais; 

     7.14 vykdo sveikos gyvensenos, užkrečiamųjų ligų profilaktikos, higienos mokymus 

suimtiesiems ir nuteistiesiems; 

     7.15. SPT ir kitų nustatytų Kauno TI patalpų dezinfekcija, kartu su kitomis tarnybomis – 

dezinsekcija, deratizacija; 

     7.16. kontroliuojama, kaip Kauno TI laikomasi asmens, mitybos, buities higienos, 

priešepideminių ir sanitarijos reikalavimų, atsakingoms tarnyboms, pareigūnams ir įstaigos 

vadovybei teikiami šios srities pasiūlymai; 

     7.17.  įgyvendinama sveikatinimo veiklos programos; 

     7.18.  kartu su kitomis tarnybomis vykdomos priešepideminės priemonės; 

     7.19.  tvarkomi ir saugomi Kauno TI suimtųjų ir nuteistųjų asmens sveikatos dokumentai; 

     7.20. teisės aktų nustatyta tvarka informuoja sveikatos sistemos valdymo ir kontrolės subjektus  

apie išaiškintus užkrečiamųjų ligų atvejus, hospitalines infekcijas, avarijas, nelaimingus 

atsitikimus; 

     7.21. kaupiama ir analizuojama Kauno TI esančių suimtųjų ir nuteistųjų sveikatos informacija, 

apsirūpinama medicininės dokumentacijos formomis, vykdoma nustatytos apimties medicininė 

apskaita ir atsiskaitomybė; 

     7.22. nustatyta tvarka ir periodiškumu atsiskaitoma įgaliotam sveikatos sistemos valdymo 

subjektui. 

 

  

IV. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS TEISĖS 

 
8. SPT įgyvendindama jai pavestus uždavinius turi teisę: 

     8.1. gauti su pacientų sveikata susijusią medicininę informaciją iš teisėsaugos institucijų, 

suimtųjų ir nuteistųjų asmens bylų, iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų, neatsižvelgiant į jų 

nuosavybės formą, kitų juridinių ir fizinių asmenų, jeigu tai yra būtina nustatyti diagnozę ir skirti 

gydymą, susirgimų profilaktikos tikslu; 

     8.2. neteikti konfidencialios informacijos apie pacientą be jo sutikimo, išskyrus valstybės 

institucijas, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią 

informaciją apie pacientą; 



     8.3. teikti tik Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijoje numatytas asmens sveikatos 

priežiūros paslaugas sąlygomis, kurios atitinka teisės aktais  nustatytas sveikatinimo veiklos 

būtinąsias sąlygas;   

     8.4. į atitinkančias paskirtį ir higieninius reikalavimus nustatyto skaičiaus patalpas, kitas 

pagrindines priemones, aprūpinimą  reikalingu inventoriumi, įranga ir darbo priemonėmis, 

atitinkančiomis vykdomai sveikatinimo veiklai nustatytas sąlygas; 

     8.5.  į sveikas ir saugias medicinos personalo darbo sąlygas. 

 

 

V. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBOS DARBO ORGANIZAVIMAS 

 
9. SPT vadovauja Sveikatos priežiūros tarnybos viršininkas, kuris yra tiesiogiai pavaldus 

Kauno TI direktoriui ir atsakingas už SPT pavestų uždavinių įgyvendinimą. 

10. SPT viršininką skiria į pareigas ir atleidžia iš jų Kalėjimų departamento prie Lietuvos 

Respublikos teisingumo ministerijos direktorius. 

11. Sveikatinimo veiklos sutartis sudaro įstaigos direktorius, suimtųjų ir nuteistųjų visuomenės 

sveikatos priežiūros  klausimai sprendžiami kolegialiai su kitais administracijos padaliniais.  

12. Medicinos specialistais gali būti įdarbinami tik asmenys, turintys atitinkamą licenciją arba 

kvalifikacijos pažymėjimą.  

13.  SPT darbas organizuojamas vadovaujantis įstaigos metiniais veiklos planais. 

14. SPT darbuotojų funkcijas, teises ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai, 

atitinkamos medicinos normos. 

15. SPT viršininkas supažindina naujai priimtus į SPT darbuotojus su jų pareigybių 

aprašymais ir SPT nuostatais.     

  
_________________________________ 

 


