KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRETINGOS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL VŠĮ KRETINGOS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO GYDYTOJŲ
KONSULTACINĖS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2008 m. gruodžio 29 d. Nr. V - 29
Kretinga

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais:
2004-03-31 įsakymu Nr. V-172 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos sveikatos
priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos nuostatų patvirtinimo“ , 2005 m. rugpjūčio
10 d. įsakymu Nr. V-638 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo
31 d. įsakymo Nr. V-172 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos sveikatos priežiūros
įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“, ir 2008 m. birželio
17 d. įsakymu Nr. V-593 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo
31 d. įsakymo Nr. V-172 „Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos sveikatos priežiūros
įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“,
1. T v i r t i n u VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro gydytojų konsultacinės komisijos
nuostatus (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u nebegaliojantį VšĮ Kretingos psichikos sveikatos centro direktoriaus 200101-02 įsakymą Nr. 3V.
Direktorė

Teresė Ramanauskienė

PATVIRTINTA
2008 -12-29 direktorės įsakymu Nr. V-29

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRETINGOS PSICHIKOS SVEIKATOS CENTRO GYDYTOJŲ
KONSULTACINĖS KOMISIJOS NUOSTATAI
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kretingos psichikos sveikatos centro (toliau – PSC) gydytojų konsultacinė komisija (toliau – GKK)
yra kolegialus organas, kuris sprendžia laikinojo nedarbingumo ekspertizės ir ginčytinus ligonių gydymo
bei tyrimo klausimus, taip pat išduoda asmens sveikatos pažymėjimus ir kitus dokumentus.
2. GKK sudaro ne mažiau kaip 3 nariai, turintys aukštąjį medicininį išsilavinimą ir galiojančią
gydytojo licenciją, iš kurių PSC direktoriaus įsakymu skiriamas pirmininkas.
3. GKK vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.
4. GKK turi antspaudą ir spaudą su įstaigos pavadinimu.

II. GYDYTOJŲ KONSULTACINĖS KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS IR FUNKCIJOS
5. GKK darbui vadovauja paskirtas pirmininkas.
6. GKK posėdžiai organizuojami pagal poreikį kiekvieną darbo dieną nuo 1300 iki 1400 val..
7. GKK atlieka šias funkcijas:
7.1. priima sprendimus dėl ligonių siuntimo į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą prie
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, užtikrina jų siuntimą laiku ir reikiamą ištyrimą bei gydymą;
7.2. teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimus dėl nedarbingumo pažymėjimų tęsimo ligoniams,
kurių darbingumo sutrikimas yra laikinas ir jų sveikatos būklė neatitinka darbingumo lygio nustatymo
kriterijų;
7.3. sprendžia ginčytinus pacientų tyrimo, gydymo klausimus;
7.4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
(toliau vadinama Fondo valdyba) ir jos teritorinių skyrių vyriausiųjų specialistų teikimu sprendžia
ginčytinus apdraustųjų asmenų laikinojo nedarbingumo ekspertizės klausimus;
7.5. kartu su Fondo valdybos teritorinių skyrių vyriausiaisiais specialistais sprendžia apdraustųjų
asmenų pretenzijas dėl laikinojo nedarbingumo ekspertizę atliekančių gydytojų veiksmų;
7.6. išduoda asmenims sveikatos pažymėjimus teisės aktų nustatytais atvejais;
7.8. GKK išduotus (perrašytus, tęsiamus) nedarbingumo pažymėjimus registruoja Nedarbingumo
pažymėjimų registravimo žurnale (forma Nr. 036/a), o GKK išvadas – Gydytojų konsultacinės komisijos
išvadų registravimo žurnale (forma Nr. 035/a);
7.9. kai apdraustieji asmenys įrodo savo teisę į ligos pašalpą, gavusi Fondo valdybos teritorinio
skyriaus leidimą, medicinos pažymas keičia į nedarbingumo pažymėjimus;
7.10. nustato asmenų specialiuosius poreikius teisės aktų nustatyta tvarka;
7.11. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.“

III. GYDYTOJŲ KONSULTACINĖS KOMISIJOS TEISĖS
8. GKK, vykdydama savo funkcijas, turi teisę:
8.1. pagal kompetenciją gauti iš įmonių ir įstaigų informaciją su GKK veikla susijusiais klausimais;
8.2. kviesti į posėdį gydantį gydytoją;

8.3. pasitelkti kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojus specialistus.
IV. ATSAKOMYBĖ
9. Už GKK funkcijų vykdymą atsakingas PSC direktorius.
V. BAIGIAMOS NUOSTATOS
10. Pacientas, nesutinkantis su GKK sprendimu, per 5 darbo dienas gali apskųsti jį PSC direktoriui, o
direktoriaus sprendimą – per 30 dienų teisės aktų nustatyta tvarka.

