V.PACIENTŲ LANKYMO, IŠRAŠYMO IR PERKĖLIMO Į KITAS ASMENS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA
Pacientų lankymo tvarka
107. Pacientai lankomi kasdien: darbo dienomis nuo 19 val. iki 21 val., savaitgaliais ir
švenčių dienomis nuo 11 val. iki 14 val. ir nuo 19 val. iki 21 val. Lankymo trukmė lankymo
valandomis neribojama. Pacientų lankymą kontroliuoja atitinkamų padalinių personalas
108. Neblaivūs ar kitaip apsvaigę, agresyvūs, lankytojai lankyti pacientų neįleidžiami.
109. Sergantiems ūmiomis užkrečiamomis infekcinėmis ligomis asmenims lankyti pacientus
draudžiama.
110. Gydytojų vizitacijų ir palatoje pacientams atliekamų procedūrų metu, lankytojams
palatoje būti neleidžiama, išskyrus atvejus, kai reikalinga slaugančiojo pacientą asmens pagalba.
111. Pas pacientą vienu metu leidžiama ne daugiau dviejų lankytojų. Lankytojai privalo
laikytis rimties, tvarkos, vykdyti personalo nurodymus, gerbti kitų pacientų teises ir privatumą.
112. Dėl paskelbtos epidemijos ar kitų ekstremalių situacijų Centro administracija gali
apriboti ar uždrausti pacientų lankymą, apie tai viešai paskelbdama.
113. Lankytojams neleidžiama pacientams nešti alkoholinius gėrimus, rūkalus, narkotines,
psichotropines ir kitas psichiką veikiančias bei draudžiamas medžiagas, nerekomenduotinus maisto
produktus ir vaistus.
114. lankydami ligonius lankytojai įsipareigoja laikytis personalo nurodymų, netriukšmauti,
laikytis rimties, netrukdyti personalo ir kitų pacientų, palaikyti tvarką ir švarą.
115. Centre (teritorijoje ir patalpose) lankytojams draudžiama:
115.1. Centro teritorijoje draudžiama, be suderinimo su Centro administracija, važinėti bet
kokiomis transporto priemonėmis;
115.2. Centro patalpose ir teritorijoje draudžiama be nustatyta tvarka gauto leidimo filmuoti,
fotografuoti patalpas ir personalą, pacientus ar kitaip pažeisti jų privatumą;
115.3. Įsivesti (įsinešti) naminius gyvūnus;
115.4. Vartoti alkoholinius gėrimus bei tabako gaminius.
116. Pacientams perduodami maisto produktai turi būti švieži, gerai ir tvarkingai supakuoti,
greitai gendantys produktai turi būti pažymėti, kokiam pacientui priklauso, ir padedami į ligonių
maistui skirtą šaldytuvą. Skyriaus vyresnioji slaugytoja atsakinga, kad skyriaus šaldytuvuose nebūtų
sugedusių, pasibaigusio galiojimo termino maisto produktų ir gėrimų.
117. Pacientų lankymą kontroliuoja atitinkamų padalinių personalas.
118. Už pacientų lankymo tvarkos pažeidimus lankytojai gali būti įspėjami, o nepaklusę
įspėjimams, paprašomi palikti Centro patalpas ar teritoriją.
119. Pacientai ir jų lankytojai už Centrui ar jos darbuotojams padarytą žalą atsako Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarką.
Pacientų išrašymo ir perkėlimo į kitas sveikatos priežiūros įstaigas tvarka
120. Pacientai iš Centro išrašomi:
120.1. įvykdžius tyrimo ir gydymo planą;
120.2. tęsti gydymą ambulatoriškai;
120.3. perkeliant gydytis į kitą gydymo įstaigą;
120.4. už grubius Centro vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus, savavališkai išvykus iš
ligoninės, atsižvelgiant į teisės aktų reikalavimus;

120.5. pacientui reikalaujant, nors gydymas nebaigtas. Savo reikalavimą pacientas įrašo į ligos
istoriją ir patvirtina parašu, už ligos istorijos pateikimą pacientui, kad jis įrašytų savo reikalavimą,
atsakingas ligonį gydantis/budintis gydytojas.
120.6. kitais teisės aktų nustatytais atvejais.
121. Jeigu paciento tolesnis buvimas sveikatos priežiūros įstaigoje nėra mediciniškai
pagrįstas, prieš išrašant iš sveikatos priežiūros įstaigos į namus ar siunčiant į kitą sveikatos priežiūros
įstaigą, pacientui arba įstatymų nustatytais atvejais jo atstovui turi būti išsamiai paaiškintas tokio
sprendimo pagrįstumas ir tolesnės sveikatos priežiūros tęstinumas. Gavęs tokią informaciją, pacientas
arba įstatymų nustatytais atvejais jo atstovas patvirtina tai parašu. Kai pacientas, kuris jo
hospitalizavimo metu negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, išrašomas iš
sveikatos priežiūros įstaigos ar siunčiamas į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, šioje dalyje nurodyta
informacija turi būti pateikta paciento atstovui, jeigu jis pasirašytinai nurodytas paciento medicinos
dokumentuose arba jeigu paciento atstovas sveikatos priežiūros įstaigai yra pateikęs atstovavimą
patvirtinantį dokumentą, atitinkantį įstatymuose nustatytus reikalavimus. Pacientas/paciento atstovas
informacijos gavimo faktą patvirtina parašu Paciento valios pareiškime teikiant stacionarines
paslaugas.
122. Pacientas, jei jo sveikatos būklė, gydytojo nuomone, reikalauja intensyvaus papildomo
gydymo, gali būti nukreipiamas į kitas stacionarias asmens sveikatos priežiūros įstaigas, suderinus su
ta įstaiga paciento perkėlimą ir transportą bei išrašius siuntimą ir informavus pacientą, aukščiau
nurodyta tvarka.
123. Pacientai į kitą gydymo įstaigą, esant būtinumui, pervežami Centro transportu.
Pervežimą organizuoja gydantis ar budintis gydytojas. Nukreipiant pacientą į kitą gydymo įstaigą,
užpildomas siuntimas ir forma Nr. 027/a.
124. Išrašant pacientą iš Centro jam parengiami ir atiduodami visi konkrečiu atveju reikalingi
medicinos dokumentai.
125. Nepilnamečiai pacientai be tėvų ar kitų įstatyminių atstovų žinios iš Centro neišrašomi.
126. Pacientui mirus, gydantis gydytojas arba skyriaus vedėjas (budėjimo metu, poilsio ir
švenčių dienomis – budintis gydytojas) ne vėliau kaip per 12 valandų apie paciento mirtį informuoja
mirusiojo šeimos narį(ius), jo įstatyminį atstovą(us) arba asmenis, nurodytus Paciento valios
pareiškime.
127. Mirusiojo dokumentai, daiktai atiduodami paciento atstovui.

