Bendrosios pacientų pareigos
71. Pacientai negali reikalauti privilegijų dėl jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės,
socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.
72. Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis Centro vidaus tvarkos
taisyklėmis, kitais Centro nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas.
73. Pacientas, užsiregistravęs planinei asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti, tačiau
negalintis atvykti nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias
valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios. Apie negalėjimą atvykti pacientas privalo
pranešti registratūros telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis.
74. Pacientai, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens
tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus.
75. Pacientas kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos
apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines
reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti
sveikatos priežiūros paslaugas.
76. Pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, savo
sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu.
77. Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas
arba raštiškai atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos
priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė
sutikimą.
78. Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais sveikatos priežiūros įstaigos
darbuotojais ir kitais pacientais.
79. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų
sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos
priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento
gyvybei.
80. Laikytis nurodyto ir sutarto priėmimo laiko.
81. Be reikalo nevaikščioti koridoriais, netrukdyti darbui kabinetuose.
82. Laiku sumokėti už mokamas paslaugas (tyrimus, konsultacijas, gydymą ir kt.) pagal tuo
metu galiojančius įkainius, Sveikatos apsaugos ministro ir Centro direktoriaus įsakymų nustatyta
tvarka.
83. Laikytis nustatyto Centre dienos režimo, vykdyti gydytojo, slaugos personalo ir kitų
darbuotojų pagal kompetenciją teikiamus nurodymus.
84. Kiek leidžia sveikatos būklė, laikytis asmens higienos reikalavimų, palaikyti švarą ir
tvarką.
85. Pacientas, prieš naudojimąsi dušu bei prieš išeinant iš skyriaus, privalo informuoti
slaugos specialistą. Vaikščioti pacientai gali tik Centro teritorijoje.
86. Jeigu leidžia sveikatos būklė, savarankiškai tvarkyti savo lovą ir spintelę.
87. Pacientai spintelėje gali laikyti tik vandenį ir gaiviuosius gėrimus. Maisto produktus
pacientas privalo laikyti šaldytuve, pagal nustatytą tvarką.
88. Tinkamai elgtis su Centro įrengimais ir inventoriumi, tausoti Centro turtą.
89. Pacientas privalo laikytis priešgaisrinės, elektros saugos ir kitų saugos taisyklių
reikalavimų, atsargiai elgtis savo ir aplinkinių atžvilgiu (pvz. nesėdėti ant palangės, nepersisverti per
langą ir pan.). Pacientams draudžiama taisyti sugedusius elektros ir kitus buities prietaisus.
90. Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis
nepiktnaudžiauti.

91.
Centre besigydantiems pacientams draudžiama:
91.1. vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ir kitas svaiginančias medžiagas bei
medikamentus, kurie nėra paskirti gydytojo;
Svarbu: Tai laikoma grubiu vidaus tvarkos taisyklių pažeidimu, pacientas, pažeidęs šį
taisyklių punktą, nedelsiant išrašomas iš gydymo įstaigos.
91.2. bet kokia pacientų fizinė ar psichologinė agresija prieš Centro personalą bei kitus
pacientus;
Svarbu: Tai laikoma grubiu vidaus tvarkos taisyklių pažeidimu, pacientas, pažeidęs šį
taisyklių punktą, nedelsiant išrašomas iš gydymo įstaigos.
91.3. rūkyti Centro patalpose ir teritorijoje;
91.4. įsinešti, laikyti ir vartoti Centro patalpose ir teritorijoje rūkalų, alkoholio bei narkotinių
medžiagų, turėti aštrių daiktų, ginklų, galinčių kelti grėsmę tiek pacientui, tiek aplinkiniams.
91.5. vartoti energetinius gėrimus;
91.6. žaisti azartinius (kortomis ir pan.) ir kompiuterinius žaidimus;
91.7. žiūrėti televizijos laidas ne laisvalaikio metu;
91.8. turėti ir naudotis radijo imtuvais, televizoriais, kompiuterine technika, elektriniais
virduliais;
91.9.
grubiai elgtis, vartoti necenzūrinius žodžius, įžeidinėti Centro personalą ir / ar kitus
pacientus ar lankytojus, grasinti, manipuliuoti kitais pacientais bei personalu;
91.10. organizuoti nelegalius mainus, prekybą Centro patalpose ir teritorijoje;
91.11. naudoti pirotechnikos priemones Centro patalpose ir teritorijoje;
91.12. pasisavinti svetimus daiktus, reikalauti pinigų iš kitų pacientų;
91.13. laikyti maisto produktus ne tam skirtose vietose (pvz., ant spintelių, palangių ir kt.);
91.14. gulėti lovose apsirengus viršutinius drabužius, su avalyne, galvos apdangalu;
91.15. naudotis kitomis lovomis, jų patalyne;
91.16. elgtis ne pagal visuotinai priimtinas elgesio normas.
92.
Pacientams, be suderinimo su gydančiu gydytoju, išeiti už Centro teritorijos ribų
griežtai draudžiama.
Svarbu: Tai laikoma grubiu vidaus tvarkos taisyklių pažeidimu, pacientas, pažeidęs šį
taisyklių punktą, nedelsiant išrašomas iš gydymo įstaigos.
93.
Centre draudžiami intymūs ir lytiniai santykiai.
94.
Centre besigydančių pacientų maisto produktai laikomi šaldytuvuose valgykloje, sudėti
į maišelius su pažymėta pavarde. Valgyti, gerti kavą, arbatą, leidžiama tik valgykloje.
95.
Pacientai privalo taupiai vartoti energetinius centro resursus, palaikyti švarą ir tvarką
bendro naudojimo patalpose.
96.
Vertingi pacientų daiktai, pinigai gali būti laikomi centro saugykloje, prižiūrimoje
Centro personalo. Už asmeninius daiktus ir pinigus laikomus ne saugykloje, atsako pats pacientas.
97.
Centro personalas turi teisę kontroliuoti pacientų ir / ar jų lankytojų atnešamus maisto
produktus, kitus daiktus ir neleisti nepageidaujamų daiktų (nurodytų 91.4, 91.5, 91.6, 91.8, 91.11
punktuose) perduoti ir turėti skyriuje.
98.
Centro personalas turi teisę bet kuriuo paros metu tikrinti patalpas bei asmeninius
pacientų daiktus.
99.
Centro personalas bet kuriuo metu turi teisę atlikti pacientų patikrą alkotesteriu,
narkotikų greito nustatymo testais.
100. Pacientai privalo saugoti ir tausoti centro inventorių, darbo priemones. Pacientas,
padaręs žalą Centro patalpoms, sugadinęs įrenginius, sulaužęs baldus ar inventorių, remontuoja juos
arba atlygina žalą ir turtinius nuostolius savo lėšomis.

