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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KĖDAINIŲ LIGONINĖS
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

V. PACIENTŲ LANKYMO, IŠRAŠYMO IR PERKĖLIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA

34. Pacientą skyriuje galima lankyti  kiekvieną dieną nuo 10:00 iki  19:00 val.  Kai kuriuose
Ligoninės skyriuose dėl veiklos ypatumų pacientų lankymas gali būti apribotas, nustatyta kita lankymo
tvarka, kuri apibrėžta skyrių darbo organizavimo tvarkose. Apie lankymo tvarką informacija teikiama
skyriuose.

35. Lankytojai privalo:
35.1. viršutinius lauko drabužius palikti rūbinėse;
35.2. vienu metu pas pacientą palatoje lankytis ne daugiau kaip po du. Nerekomenduojama

pacientų lankyti su mažamečiais vaikais;
35.3.  lankytis  ne ilgiau nei  30 min.  arba ne ilgiau nei apibrėžta  konkretaus skyriaus darbo

organizavimo tvarkoje;
35.4. gydytojų vizitacijų ir procedūrų pacientams atlikimo metu išeiti iš palatos.
36.  Dėl  paskelbtos  epidemijos  ar  kitų  ekstremalių  situacijų  pacientų  lankymas  gali  būti

ribojamas ar draudžiamas.
37. Pacientus slaugantys ir lankantys asmenys Ligoninėje privalo pagarbiai ir deramai elgtis su

visais  Ligoninės  darbuotojais  ir  kitais  pacientais,  studentais,  savanoriais,  savo  veiksmais
nediskriminuoti ir nežeminti įstaigos darbuotojų, kitų pacientų, lankytojų, studentų, savanorių garbės ir
orumo, gerbti jų teises, netrukdyti Ligoninės personalo darbui.

38.  Pacientus  slaugantys  ir  lankantys  asmenys privalo  vykdyti  teisėtus  gydytojų  ir  slaugos
personalo nurodymus, netrukdyti personalui atlikti slaugos ir gydymo procedūrų (personalui prašant,
gali padėti atlikti šias procedūras).

39.  Esant  būtinybei,  dėl  blogos  paciento  būklės  gydantis  gydytojas  gali  apriboti  paciento
lankymą, apie tai pažymėdamas medicininiuose dokumentuose.

40.  Pacientą,  kuris  negali  būti  laikomas  gebančiu  protingai  vertinti  savo  interesų,  kai  yra
pacientą gydančio gydytojo (gydytojų) sutikimas, neapribojant kitiems asmenims suteiktų teisių, turi
teisę lankyti paciento sutuoktinis (sugyventinis), paciento tėvai (įtėviai) ir paciento pilnamečiai vaikai
jų prašymu. Pacientą lankyti norintis asmuo pateikia savo asmens tapatybės dokumentą bei atitinkamą
giminystės ryšį įrodantį dokumentą, o prašyme nurodo ryšį su pacientu (sutuoktinis (sugyventinis),
paciento tėvai (įtėviai), pilnamečiai vaikai).

41.  Lankytojai,  nesilaikantys  šių  reikalavimų,  gali  būti  paprašyti  palikti  Ligoninės
patalpas/teritoriją.

42. Pacientai iš Ligoninės išrašomi:
42.1. kai tolesnis buvimas Ligoninėje nėra mediciniškai pagrįstas;
42.2. kai gali tęsti gydymą ambulatoriškai;
42.3. kai perkeliami gydytis į kitą gydymo įstaigą;
42.4. kai gydymą gali tęsti reabilitacijos paslaugas teikiančioje įstaigoje;
42.5. pačių pacientų pageidavimu, nors gydymas ir tyrimas nebaigtas;
42.6. pacientui savavališkai išvykus iš skyriaus;
42.7. už grubius šių Taisyklių pažeidimus.
43. Pacientai išrašomi iš stacionaro skyrių iki 12:00 val.
44.  Išrašant  pacientą  iš  Ligoninės,  jam  parengiami  ir  atiduodami  ir/ar  elektroniniu  būdu

pateikiami visi konkrečiu atveju reikalingi dokumentai (išrašas iš Gydymo stacionare ligos istorijos,
siuntimas, nedarbingumo pažymėjimas ir t.t.).

__________________________ 


