
Paciento sutikimas dėl sveikatos duomenų naudojimo moksliniais tikslais 

 

Įvadas 

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, registruotos adresu Santariškių g. 2, 08661 

Vilnius,  yra asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga (toliau tekste vadinamos „VUL 

SK“ arba „mes“), kurioje gydymo, mokymo ir mokslo tiriamasis darbas vyksta tuo pačiu metu. VUL 

SK yra nuolat vykdomi moksliniai projektai, biomedicininiai ir klinikiniai vaistų bei medicinos 

prietaisų tyrimai, taip pat mokslininkų grupių, doktorantų ir studentų mokslo tiriamieji darbai. 

Mokymo procese bei medicinos mokslo pažangai labai svarbūs duomenys apie asmens sveikatą, be 

šių duomenų nebūtų įrodymais pagrįstų gydymo metodų tobulinimo bei įdiegimo klinikinėje 

praktikoje, naujų vaistų atsiradimo. VUL SK rūpestingai prižiūri, kad mūsų pacientų asmens 

duomenys būtų tvarkomi pagal galiojančius įstatymus. Mes renkame ir tvarkome tik tą informaciją, 

kurios mums reikia žemiau nurodytiems tikslams pasiekti. 

 

Šioje formoje pateikiama Jums skirta informacija dėl sveikatos duomenų naudojimo moksliniais 

tikslais. Neskubėkite ir atidžiai perskaitykite šį dokumentą. Jei nesupratote kokio nors žodžio ar 

teiginio, visus iškilusius klausimus būtinai užduokite gydytojui, pateikusiam šią formą. Prieš 

priimdami sprendimą, galite pasitarti su šeimos nariais ar draugais. 

 

Kokius asmens duomenis apie Jus renkame ir kodėl 

Pagrindinis mokslinių tyrimų tikslas – gauti naujų medicinos mokslo žinių, kurios ateityje padėtų kitų 

šia liga sergančių pacientų sveikatai. Siekiant medicinos mokslo pažangos bei užtikrinant medicinos 

specialistų mokymo procesą, VUL SK yra reikalingi sveikatos duomenys. Prašome Jūsų sutikimo 

leisti naudoti nuasmenintus Jūsų sveikatos duomenis, kurie būtų surinkti iš VUL SK esančių 

dokumentų. Jūsų sveikatos duomenis, priklausomai nuo Jūsų sutikimo, kurį bet kada galėsite atšaukti, 

mes tvarkysime toliau nurodytais tikslais: medicinos studentų mokymo procese, rengiant studentų 

mokslinius baigiamuosius darbus, publikuojant klinikinio atvejo aprašymą periodiniuose 

moksliniuose medicinos leidiniuose. Nuasmeninti duomenys reiškia, kad surinkti duomenys apie Jūsų 

sveikatą ar medicininiai vaizdai bus naudojami tokia apimtimi, kad pagal juos nebus galima nustatyti 

Jūsų tapatybės, tai yra, nebus naudojami Jūsų vardas, pavardė, tiksli gimimo data, adresas ar kita 

kontaktinė informacija.  

 

Pasirašydamas patvirtinu, kad informacija apie sutikimą buvo paaiškinta man suprantamais 

terminais. Patvirtinu, kad sutikimą dėl sveikatos duomenų naudojimo duodu laisva valia. 

 

 Nesutinku, kad mano nuasmeninti sveikatos duomenys būtų naudojami medicininėje ם / Sutinku ם

literatūroje (mokslinės publikacijos, medicinos žurnalai, vadovėliai).  

 

 Nesutinku, kad mano nuasmeninti sveikatos duomenys būtų naudojami mokymo ם / Sutinku ם

procese mokymo tikslais, rengiant studentų baigiamuosius darbus. 

 

 Nesutinku, kad būtų naudojami nuasmeninti instrumentinių tyrimų vaizdai ם / Sutinku ם

medicininėje literatūroje (mokslinės publikacijos, medicinos žurnalai, vadovėliai), rengiant studentų 

baigiamuosius darbus. 

 

Jūsų asmens duomenų saugojimas ir laikymas 

VUL SK taikys tinkamas technines ir organizacines priemones, kad apsaugotų Jūsų asmens duomenis 

pagal taikomus duomenų apsaugos įstatymus.   

 

Jūsų teisės 

Jūs galite duoti sutikimą nuasmeninti ir tvarkyti Jūsų sveikatos  duomenis arba jo neduoti. Pažymime, 

kad savo sutikimą Jūs galite bet kada atšaukti – vadovaujantis galiojančių įstatymų sąlygomis ir 



reikalavimais, Jūs galite prieštarauti, kad mes tvarkytume Jūsų sveikatos duomenis ir pareikalauti, 

kad VUL SK nedelsiant ištrintų Jūsų duomenis ir / ar apribotų tokių duomenų tvarkymą. Jūs taip pat 

galite susisiekti su VUL SK ir paprašyti pateikti mūsų tvarkomus duomenis apie Jus bei paprašyti, 

kad mes ištaisytume netikslius duomenis ir / ar papildytume neišsamius duomenis.  

 

Norėdami pasinaudoti savo teisėmis, susisiekite su VUL SK duomenų apsaugos pareigūnu 

pateikdami užklausą el. paštu duomenu.sauga@santa.lt, telefonu 869771503 arba pašto adresu VšĮ 

Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos, Santariškių g. 2, 08661 Vilnius. VUL SK turėtų 

atsakyti į prašymą dėl Jūsų duomenų per 30 dienų. 

 

Jūsų teisių įgyvendinimo tvarką visada galite rasti tinklalapyje www.santa.lt. Jei nerimaujate dėl Jūsų 

duomenų tvarkymo būdo, galite kreiptis į savo gydytoją arba Valstybinę duomenų apsaugos 

inspekciją. 

 

 

PACIENTAS 

Vardas ir pavardė, gimimo metai ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Paciento parašas, data   ____________________________________________________________ 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

Sutikimą gavusio gydytojo vardas, pavardė, parašas, data 

 

mailto:duomenu.sauga@santa.lt
http://www.santa.lt/

