
 
 

Projektas „Keisti save – keisti Lietuvą“ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-02-0015 

Teisės aktai užtikrina piliečiams galimybes aktyviai dalyvauti viešojo valdymo procesuose ir kovoti su 

korupcijos apraiškomis viešajame sektoriuje, sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos srityje. Neturėdami 

žinių ir informacijos, žmonės aktyviai nesinaudoja šia teise. Raštingumas sveikatos priežiūros ir socialinės 

apsaugos srityje – tai ne tik savo teisių ir pareigų žinojimas. Tai gebėjimas tuo žinojimu naudotis ir parodyti 

nepakantumą biurokratizmui, įstaigų darbuotojų aplaidumui ar piktnaudžiavimui, korupcijai. 

Siekiant stiprinti visuomenės nepakantumą korupcijos apraiškoms sveikatos priežiūros ir socialinės apsaugos 

srityje būtina, kaip įmanoma plačia aprėptimi, informuoti visuomenę apie jos teises bei galimybes susijusias su 

sveikatos priežiūra ir socialine apsauga. Projekto "KEISTI SAVE - KEISTI LIETUVĄ" pasirinktai tikslinei 

grupei - senyvo amžiaus asmenims, asmenims su negalia bei jų artimiesiems tikslinga žinoti pacientų teises ir 

galimybes susijusias su sveikatos priežiūra. Šios, itin glaudžiai su sveikatos priežiūra susijusios, tikslinės 

grupės savo galimybių nežinojimas, sudaro prielaidas nesąžiningumo apraiškoms gydymo įstaigose. Projekte 

„KEISTI SAVE - KEISTI LIETUVĄ“ Kauno m. Neįgaliųjų Draugija bendradarbiaudama su partneriais – 

asociacija „Senjorų iniciatyvų centras“ ir Kauno savivaldybės visuomenės sveikatos biuru – surengs 60 

mokymo užsiėmimų 14-koje savivaldybių 23-uose miestuose.  

Kviečiame į 4 valandų informuotumo sveikatos priežiūros srityje mokymus vyresnio amžiaus asmenims 

ir jų artimiesiems. 

Mokymų temos: 

 Privalomojo sveikatos draudimo modelis; 

 Paciento teises; 

 Gydymo paslaugos be papildomų mokėjimų; 

 Ką pacientas gali sužinoti apie savo sveikatą internete;  

 Ką daryti jei gydymo įstaigose paprašoma už gydymo paslaugas sumokėti ar primokėti patiems 

pacientams; 

 Ar dovana po operacijos yra kyšis ir kodėl? 

Praktiniai užsiėmimai: 

 Kaip naudotis valstybinės ligonių kasos, teritorinių ligonių kasų internetiniais puslapiais; 

 Kaip patikrinti eiles gydymo įstaigose; 

 Kaip sužinoti, kiek kainavo gydymas ir vaistai; 

 Kaip sužinoti, kur yra vietų medicininei reabilitacijai; 

 Kokios yra šiuo metu dantų protezavimo ir endoprotezavimo eilės; 

 Konkrečių atvejų analizė. 

Mokymo struktūra: 

I. Pirmojo lygio medicinos paslaugos – teorinė ir praktinė dalis 45 min., kavos pertrauka 15 min. 

II. Antrojo lygio medicinos paslaugos – teorinė ir praktinė dalis 45 min., kavos pertrauka 15 min. 

III. Trečiojo lygio medicinos paslaugos – teorinė ir praktinė dalis 45 min., kavos pertrauka 15 min. 

IV. Klausimai ir atsakymai, konkrečių atvejų analizė 1 val. 

 

Mokymus veda sveikatos teisės ir pacientų teisių specialistė Viktorija Šinkūnienė. 

Informacija, kilus klausimams Edita Šatienė +370 37 200178, +370 698 31919 e.satiene@gmail.com  
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