Išrašas iš Viešosios įstaigos Kėdainių ligoninės vidaus tvarkos taisyklių ( PATVIRTINTA VšĮ Kėdainių
ligoninės direktoriaus 2017 m. spalio 4d. įsakymu Nr. D1-78 (17) ( direktoriaus 2018 m. spalio 12d. įsakymu
Nr. D1-105 (18) redakcija) )

PACIENTŲ PAREIGOS VŠĮ KĖDAINIŲ LIGONINĖJE

1. Pacientas negali reikalauti privilegijų dėl jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės
padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūru pagrindu.
2. Pacientas privalo pasirašytinai susipažindinti su jam pateiktomis ligoninės vidaus tvarkos
taisyklėmis, kitais Ligoninės nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas.
3. Pacientas, užsiregistravęs planinei asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti, tačiau
negalintis atvykti nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti ne vėliau kaip prieš 24val. iki
numatyto paslaugos gavimo laiko pradžios. Apie negalėjimą atvykti pacientas privalo
pranešti registratūros telefonais ar kitomis ryšio priemonėmis.
4. Pacienatai, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę
patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus.
5. Pacientas, kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistasms informacijos
apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartojamus vaistus,alergines
reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai
suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.
6. Pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, įstatymo
nustatytais atvejais savo sutikimą ar atsisakymą dėl sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo
turi patvirtinti raštu.
7. Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba
įstatymo nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo
informuoti sveikatos priežiūros specialistusapie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto
rėžimo, dėl kurių jis davė sutikimą.
8. Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais sveikatos priežiūros įstaigos
darbuotojais ir kitais pacientais.
9. 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
grėstų pavojus paciento gyvybei.
10. Laikytis nustatyto ligoninės skyriuje dienos rėžimo, vykdyti gydytojo, slaugos personalo ir
kitų darbuotojų pagal kompetenciją teikiamus nurodymus.
11. Kiek leidžia sveikatos būklė, laikytis asmens higienos reikalavimų, palaikuti švarą, tvarką.
12. Pacientas, prieš naudojimąsi vonia/dušu bei prieš išeinant iš skyriaus, privalo informuoti
salugos specialistą.
13. Jeigu leidžia sveikatos būklė, savarankiškai tvarkyti savo lovą ir spintelę.
14. Pacientai spintelėje gali laikyti tik negendančius maisto produktus, vandenį ir gaiviuosius
gėrimus. Greitai gendančius maisto produktus pacientas privalo laikyti šaldytuve pagal
nustatytą tvarką.
15. Tinkamai elgtis su ligoninės įrengimais ir inventoriumi, tausoti ligoninės turtą.
16. Pacientas privalo laikytis priešgaisrinės ir elektros saugos taisyklių, atsargiai elgtis savo
aplinkinių atžvilgiu ( pvz.nesėdėti ant palangės, nepersiverti per langą ar pan. ).

Ligoninėje besigydantiems pacientams draudžiama:
1. Savavališkai lankytis kituose ligoninės skyriuose;
2. Žaisti kortomis ir kitus azartinius žaidimus;
3. Laikyti ir vartoti tabako gaminius, alkoholinius gėrimus. Laikyti ir vartoti narkotines ir
psichotropines bei kitas psichiką veikiančias medžiagas, jei gydytojas nepaskyrė;
4. Laikyti maisto produktus ne tam skirtose vietose ( pvz.ant spintelių, palangių ir kt. );
5. Naudotis radijos aparatais, kitokiais grotuvais ir televizoriais, jeigu tam prieštarauja kiti palatos
pacientai;
6. Palikti be priežiūros įjungtus elektros prietaisus;
7. Gulėti lovoseapsirengus viršutinius drabužius, su avalyne, galvos apdangalu;
8. Naudotis kitomis lovomis, jų patalyne;
9. Turėti su savimo ginklą ( pvz.šaunamąjį arba šaltąjį ir kt. );

Pacientų artimieji ir kiti lankytojai privalo:
1. Atvykę į ligoninę, viršutinius rūbus nusirengti ir palikti drabužinėje;
2. Nenešti savo artimiesiems draudžiamų, nerekomenduojamų maisto produktų, alkoholiniu gėrimų,
tabako gaminių, narkotinių, psichotropinių ir kitų draudžiamų medžiagų;
3. Lankydami ligonius laikytis personalo nurodymų, netriukšmauti, laikytis rimties, netrugdyti
personalo ir kitų pacientų, palaikuti švarą ir tvarką;
4. Sunkios būklės pacientui slaugyti pasilikti tik gydytojui leidus ir vykdyti jo nurodymus.
Ligoninėje ( teritorijoje ir patalpose ) draudžiama:
1. Ligoninės patalpose ir teritorijoje be nustatyta tvarka gauto leidimo filmuoti, fotografuoti patalpas ir
personalą, pacientus ar kitaip pažeisti jų privatumą;
2. Įsivesti ( įsinešti ) naminius gyvūnus;
3. Trikdyti viešąją rimtį ir tvarką;
4. Vartoti alkoholinius gėrimus bei tabako gaminius;
Pacientai ir jų lankytojai už ligoninei ar jos darbuotojams padarytą žalą atsako Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
Ligonis atvykęs po 700val. ryto, pirmą stacionarinio gydymo dieną, maitinimo negauna.
Išvykimo dieną ligoniai gauna tik pusryčius.

