Psichologinės – socialinės reabilitacijos sektoriaus pacientų pareigos
101. Psichologinės – socialinės reabilitacijos sektoriaus pacientai be bendrųjų pacientų
pareigų ir draudimų, įsipareigoja laikytis šių taisyklių:
101.1.
Pirmąją programos savaitę pacientui skiriamas karantinas, todėl šiuo
laikotarpiu pacientui išeiti iš Centro patalpų griežtai draudžiama.
Svarbu: Tai laikoma grubiu vidaus tvarkos taisyklių pažeidimu, pacientas, pažeidęs šį
taisyklių punktą, nedelsiant išrašomas iš gydymo įstaigos.
101.2. Pacientas viso gydymosi programoje metu privalo nuolat segėti kortelę, kurioje
užrašytas jo vardas. Baigęs gydymąsi skyriuje, pacientas kortelę grąžina grupės seniūnui.
101.3. Valgyti, gerti kavą, arbatą pacientai gali tik valgykloje. Valgyklos patalpą bei indus
tvarkosi pats pacientas kartu su Centro personalu.
103.3. Pacientui draudžiama žaisti azartinius bei kompiuterinius žaidimus, skaityti grožinę
literatūrą.
103.4. Pacientui leidžiama naudotis mobiliuoju telefonu tik laisvalaikio metu. Pacientų
mobilieji telefonai laikomi Centro saugykloje ir dienotvarkėje nustatytu laiku išduodami bei paimami
iš pacientų.
103.5. Išeidamas iš palatos, pacientas privalo ją užrakinti. Užsirakinti palatoje pacientui
griežtai draudžiama.
104. Taisyklių laikymosi užtikrinimui, Centro psichologinės socialinės reabilitacijos
sektoriuje taikoma minusų sistema. Minusus pacientai pasirašo:
104.1. už nustatytos dienotvarkės nesilaikymą;
104.2. už pavėlavimą į užsiėmimą arba be pateisinamos priežasties nedalyvavimą
užsiėmime;
104.3. už pavėlavimą atlikti skirtas užduotis;
104.4. už ne karantino laikotarpiu savavališką pasišalinimą iš Centro teritorijos;
104.5. už kortelės su paciento vardu nesegėjimą gydymosi Centre laikotarpiu;
104.6. už rūkymą Centro patalpose ar teritorijoje. Personalui pastebėjus, kad buvo rūkoma
palatoje ar WC patalpose, o rūkęs pacientas neprisipažįsta, tuomet minusus pasirašo visi pacientai
besigydantys toje palatoje;
104.7. už valgymą, kavos, arbatos gėrimą ne valgyklos patalpose ir / ar tvarkos nepalaikymą
valgyklos patalpose bei savo indų nesutvarkymą;
104.8. už azartinių bei kompiuterinių žaidimų žaidimą, grožinės literatūros skaitymą;
104.9. už radijo imtuvų, audio grotuvų, televizorių, kompiuterinės technikos laikymą ir
naudojimą gydymosi metu Centro patalpose;
104.10. už mobiliųjų telefonų laikymą ne Centro saugykloje ir mobiliųjų telefonų
naudojimosi tvarkos pažeidimus;
104.11. už televizijos laidų žiūrėjimą ne laisvalaikio metu;
104.12. už palatos neužrakinimą ar užsirakinimą joje;
104.13. už bendrų stacionarinių skyrių vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus, išskyrus tuos
atvejus, kai už padarytus grubius vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus pacientas yra šalinamas iš
gydymo įstaigos.
105. Pacientams gydymosi metu surinkus tris minusus už vidaus tvarkos taisyklių
nesilaikymą – sprendžiamas klausimas dėl paciento pašalinimo iš programos.

