
 

DŪKŠTO GLOBOS NAMŲ DIREKTORIUS 

ĮSAKYMAS 

DĖL DŪKŠTO GLOBOS NAMŲ PASLAUGŲ GAVĖJŲ PRIVATUMO, ORUMO IR 

KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS UŽTIKRINIMO  TVARKOS APRAŠO  

PATVIRTINIMO 

 

2019 m. lapkričio 19 d. Nr. V - 46 

Dūkštas 

 

Vadovaudamasi  Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. vasario 

20 d. Įsakymo Nr.A1-46 „Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo“ 4 priedo 17 punktu 

t v i r t i n u : 

1. Dūkšto globos namų paslaugų gavėjų privatumo, orumo ir konfidencialios informacijos 

užtikrinimo tvarkos aprašas  (pridedama). 
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DŪKŠTO GLOBOS NAMŲ PASLAUGŲ GAVĖJŲ PRIVATUMO, ORUMO IR 

KONFIDENCIALIOS INFORMACIJOS UŽTIKRINIMO  TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Paslaugų gavėjų privatumo, orumo ir konfidencialios informacijos užtikrinimo tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Dūkšto globos namų (toliau – Globos namai) paslaugų gavėjų 

teisę į privatumą, orumą ir duomenų apsaugą. 

2. Pagrindiniai teisės aktai, taikyti rengiant Aprašą: LR Konstitucija, Europos žmogaus 

teisių konvencija, Jungtinių tautų Neįgaliųjų konvencija, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 

2007 m. vasario 20 d. Nr. A1-46 patvirtintas socialinės globos normų aprašo 4 priedas. 

3. Pagrindinis Globos namų tikslas – patenkinti, Globos namų gyventojų gyvybinius 

poreikius, sudaryti palankias, žmogaus orumą išsaugančias gyvenimo sąlygas, kai žmogus pats 

savarankiškai nepajėgus to pasiekti. Teikiant stacionarią ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą 

laikomasi pagarbos žmogui, teisingumo, nesavanaudiškumo, padorumo, nešališkumo, socialinės 

atsakomybės vertybių. 

 

II. PASLAUGŲ GAVĖJŲ PRIVATUMO UŽTIKRINIMAS GYVENAMUOSIUOSE 

KAMBARIUOSE 

 

4. Globos namuose kiekvienam paslaugų gavėjui užtikrinamas privatumą suteikiantis 

gyvenamasis plotas, atitinkantis teisės aktų nustatytus higienos reikalavimus.  

5. Globos namų gyventojams, užtikrinamos oraus gyvenimo sąlygos pagal individualius 

poreikius: 

5.1.  paslaugų gavėjams, išskyrus slaugomus asmenis, esant poreikiui sudarytos sąlygos  

patiems tvarkyti ir prižiūrėti savo gyvenamuosius kambarius; 

5.2.  globos namų darbuotojai į paslaugų gavėjų kambarius įeina tik pasibeldę; 

5.3. paslaugų gavėjų gyvenamosiose patalpose ir higienos patalpose nenaudojamos 

filmavimo kameros ir kiti stebėjimo būdai; 

5.4.  su paslaugų gavėjais, kuriems dėl sveikatos būklės ir visiško nesavarankiškumo reikia 

nuolatinės priežiūros, susitariama su individualios priežiūros personalu, kaip tai bus daroma, kad būtų 

užtikrinamas asmens privatumas; 

5.5.  tuo atveju, kai gyvenamajame kambaryje gyvena keli paslaugų gavėjai, derinami 

kambaryje gyvenančių asmenų interesai, charakteriai, poreikiai, išklausant paslaugų gavėjo 

pageidavimus dėl kaimynų pasirinkimo ir įvertinant kiekvieno kambaryje esančio asmens sugebėjimą 

prisitaikyti prie kartu gyvenančio kaimyno; 

5.6.  atsiradus poreikiui, paslaugų gavėjas gali būti perkeltas į kitą kambarį ar apgyvendintas 

su kitu kaimynu, bet apie tai iš anksto informavus socialinius darbuotojus ir gavus kito paslaugų gavėjo 

gyvensiančio su juo  sutikimą;  

5.7.  esant paslaugų gavėjo pageidavimui ar atsiradus poreikiui, gyvenamajame kambaryje 

sudaroma privati erdvė, atskirta širma. Šalia miegamosios lovos ant lango yra pakabintos užuolaidos , 

roletai ir pan.; 

5.8.  paslaugų gavėjai gali užsirakinti savo kambaryje, tačiau tik įvertinus jo savarankiškumą, 

jog tai nesudaro pavojaus jo paties ar kitų paslaugų gavėjų saugumui; 



5.9.  kiekvienam paslaugų gavėjui sudarytos sąlygos saugiai laikyti savo asmeninius daiktus 

ir drabužius įrengtoje rakinamoje spintelėje ir spintoje. 

6. Paslaugų gavėjų saugumą jų gyvenamuosiuose kambariuose užtikrinančios priemonės: 

6.1.  kiekviename kambaryje įrengta pagalbos iškvietimo sistema; 

6.2.  globos namuose, gyvenamuosiuose kambariuose ir bendro naudojimo patalpose yra 

įrengta gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema; 

6.3.  globos namuose yra įrengtas liftas; 

6.4.  įstaigoje yra keltuvas, kuris užtikrina asmens saugumą įkeliant asmenį į vonią ar 

iškeliant/įkeliant į lovą, taip pat yra dušo kėdės; 

6.5.  įstaigos viduje ir lauke įrengti nusileidimo/pakilimo pandusai; 

6.6. globos namai aprūpina asmenis priemonėmis, kurios užtikrina saugų paslaugų gavėjų 

judėjimą: neįgaliojo vežimėliais, vaikštynėmis, lazdelėmis, ramentais, nugaros atramomis, 

naktipuodžiais;   

6.7.  esant poreikiui, Globos namai užtikrina specialaus transporto paslaugas; 

6.8.  asmenims, turintiems specialiųjų poreikių ar darbingo amžiaus asmenims su negalia 

(taip pat esant galimybei ir asmenims su sunkia negalia) užtikrinta saugi aplinka, reikalinga 

kasdieniniam gyvenimui bei paslaugoms gauti.   

 

III. GALIMYBĖ ĮRENGTI KAMBARĮ KUO PRIEINAMESNĮ NAMŲ APLINKAI 

 

7. Kuriant kuo artimesnę erdvę namų aplinkai, paslaugų gavėjai gali naudoti asmeninius 

baldus ir kitus daiktus parsivežtus iš savo namų, jeigu tai nesudarys pavojaus jo paties ir kitų asmenų 

saugumui. 

8. Paslaugų gavėjui jo kambaryje įrengiant tinkamą apšvietimą, užtikrinamos sąlygos 

skaityti ar užsiimti kita patinkančia laisvalaikio veikla, pagal jo pageidavimus. 

9. Judėjimo negalią turintiems paslaugų gavėjams siekiama užtikrinti, kad būtų išnaudotos 

visos galimybės, kad gyvenamajame kambaryje langų aukštis ir lovos vieta sudarytų galimybę prieiti 

prie lango ir stebėti aplinką sėdint ar gulint. 

10. Skatinant paslaugų gavėjo savarankiškumą atsižvelgiant į galimybes atliekamas patalpų 

remontas, perkami baldai pagal paslaugų gavėjo pageidavimą. 

 

IV. GALIMYBĖ PRIVAČIAI BENDRAUTI SU ARTIMAISIAIS AR KITAIS 

PASLAUGŲ GAVĖJAIS 

 

11. Globos namai siekia, kad paslaugų gavėjai palaikytų ryšius su šeimos nariais, 

giminaičiais, draugais, pažįstamais, jeigu tai neprieštarauja asmens interesams. Globos namuose 

apgyvendinus šeimą skatinamas jų bendravimas ir tarpusavio ryšių stiprinimas. 

12. Esant poreikiui, paslaugų gavėjams sudaromos sąlygos bendrauti su asmeniu laiškais, 

telefonu, internetu, užtikrinant pokalbių ir susirašinėjimų privatumą. 

13. Esant poreikiui suteikiamos sąlygos palaikyti ryšius su bendruomene, asociacijomis ir 

pan. 

14. Siekiant išlaikyti socialinius ir šeimos ryšius Globos namuose sudarytos sąlygos 

pasinaudoti valgomojo erdve, balkono erdve, kur paslaugų gavėjai gali netrukdomi bendrauti su savo 

artimaisiais ir kitais jį aplankyti atėjusiais asmenimis. 

 

V. PASLAUGŲ GAVĖJO PRIVATUMO UŽTIKRINIMAS ATLIEKANT ASMENS 

HIGIENĄ 

 

15. Siekiant stiprinti paslaugų gavėjų savarankiškumą, garantuojant jo privatumą 

užtikrinama, kad higienos patalpos – tualetai, prausimosi/maudymosi patalpos yra lengvai ir greitai 

pasiekiamos, patogios naudotis, pritaikytos specialiesiems poreikiams, aprūpintos reikalinga įranga bei 



būtinomis asmens higienos priemonėmis, įrengti vidiniai užraktai, kurie reikalui esant  leidžia 

darbuotojams patekti į patalpą. 

16. Gyventojai prausiami arba prausiasi patys po vieną. 

17. Esant poreikiui, paslaugų gavėjui, kambaryje sudaroma privati erdvė, atskirta širma. 

18. Užtikrinant slaugomų paslaugų gavėjų privatumą, higienos procedūroms (sauskelnių 

keitimas, apsiprausimas, prausimas lovoj, drabužių perrengimas ir pan.) atlikti naudojamos širmos.  

 

VI. PRIVATUMO UŽTIKRINIMAS ATLIEKANT MEDICININĘ APŽIŪRĄ 

 

19. Visa informacija apie paslaugų gavėjo gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, taip pat visa 

kita asmeninio pobūdžio informacija yra konfidenciali. 

20. Siekiant užtikrinti paslaugų gavėjo teisę į medicininės apžiūros ir gydytojo konsultacijos 

privatumą, paslaugų gavėjai apžiūrimi gydytojo ir konsultuojami medicinos kabinete arba savo 

gyvenamajame kambaryje, naudojant širmas.  

21. Siekiant užtikrinti paslaugų gavėjo teisę į medicininės apžiūros ir gydytojo konsultacijos 

privatumą, gyvenamajame kambaryje, apžiūros ar konsultacijos metu, kambaryje pasilieka tik 

konsultuojamas paslaugų gavėjas ir gydytojas. 

22. Bendrosios praktikos slaugytoja gali dalyvauti paslaugų gavėjo apžiūroje gavusi asmens 

sutikimą. 

23. Esant poreikiui, bendrosios praktikos slaugytoja turi teisę po konsultacijos aptarti su 

gydytoju paslaugų gavėjo sveikatos būklę ir gydymo ypatumus. 

 

VII. INFORMACIJOS KONFIDENCIALUMAS 

 

24. Siekiant užtikrinti paslaugų gavėjo konfidencialumą draudžiama neteisėtai kištis į jo 

privatų ar šeimos gyvenimą, negali būti pažeistas paslaugų gavėjų susirašinėjimo ar kitokių formų 

bendravimo slaptumas ar neteisėtai kėsinamasi į jų garbę ir reputaciją, nepaisant tokio asmens 

gyvenamosios vietos ar gyvenimo sąlygų. Neįgalieji turi teisę į įstatymo apsaugą nuo tokio kišimosi ar 

kėsinimosi. 

25. Globos namų darbuotojai užtikrina informacijos apie paslaugų gavėjus, jų globėjus, 

rūpintojus, šeimos narius ar artimuosius konfidencialumą. 

26. Paslaugų gavėjams užtikrinamas tvarkingas su asmeniu susijusios informacijos ir 

dokumentų kaupimas byloje bei joje esančios informacijos konfidencialumas. 

27. Darbuotojų pareiga neatskleisti informacijos yra įtvirtinta konfidencialumo pasižadėjime 

pasirašytinai, kuriuo pasižadama neatskleisti ir neplatinti su paslaugų gavėjais susijusios informacijos. 

28. Visa informacija apie paslaugų gavėjo buvimą įstaigoje, gydymą, sveikatos būklę, 

diagnozę, prognozes, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie asmenį yra laikoma 

konfidencialiai. 

29. Konfidenciali informacija gali būti teikiama kitiems asmenims, tik turint rašytinį 

paslaugų gavėjo sutikimą. 

30. Telefonu informacija apie paslaugų gavėją yra teikiama tik sutikime nurodytam 

asmeniui, kaip patvirtinta Globos namų gyventojų vidaus tvarkos taisyklėse. 

31. Neturint raštiško gyventojo sutikimo informacija suteikiama tik tarnybiniais tikslais. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

32. Šis Aprašas įsigalioja nuo jo patvirtinimo dienos. 

33. Su Aprašu darbuotojai supažindinami pasirašytinai. 

 

 

 
 



 

 

Parengė: 

Finansininkė Vytautė Januškevičienė 

Suderinta: 

Vyriausioji socialinė darbuotoja Rūta Patėjūnienė 


