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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DRUSKININKŲ LIGONINĖ 

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

 

XIII SKYRIUS  

DARBUOTOJŲ IR PACIENTŲ SAUGOS REGLAMENTAVIMAS  

 

131. Įstaigos veikla organizuojama pagal Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos 

įstatyme bei gaisrinės saugos norminiuose teisės aktuose išdėstytus reikalavimus. 

132. Įstaigos teritorijoje esantiems asmenims privaloma vadovautis informacinių, draudžiamųjų 

ir kitų ženklų reikalavimais. 

133. Pacientų ir jų lankytojų saugos taisyklės yra privalomos. 

134. Pacientai ir jų lankytojai privalo: 

134.1. vykdyti sveikatos priežiūros specialistų nurodymus saugios elgsenos, aplinkosaugos ir 

priešgaisrinės saugos klausimais; 

134.2. pastebėjus kitokį nei įprasta palatoje esančios įrangos darbą (padidėja triukšmas, vibracija, 

pakyla temperatūra, atsiranda specifinis kvapas ir kt.) ir apie kitas priežastis, keliančias pavojų sveikatai 

ar gyvybei, nedelsiant pranešti apie tai sveikatos priežiūros specialistams; 

134.3. vengti veiksmų, galinčių kelti pavojų jo ir kitų supančių asmenų sveikatai ar gyvybei; 

134.4. pacientui neleidžiama naudotis jokia medicinos ar buitinės technikos įranga, išskyrus ta, 

kurios naudojimui (-si) jis gavo skyriaus, kuriame gydomas, personalo leidimą ir buvo supažindintas su 

jos naudojimo tvarka. Neleistina palikti įrangą be priežiūros, išskyrus tą, kuri turi ar gali būti įjungta 

nuolatos. 

134.5. Pacientui draudžiama naudotis vizualiai techniškai netvarkingais elektrotechniniais 

įrenginiais: atviros dalys, turinčios elektros įtampą, pažeista maitinimo virvėlaidžio izoliacija, jungiklis 

ar kištukas. Neleistina savarankiškai šalinti jokių įrenginių gedimų. 

134.6. Pacientui drėgnomis rankomis draudžiama liesti įjungtą elektrotechninį įrenginį, 

virvėlaidį, kištukinį lizdą, kištukus, valyti juos drėgna pašluoste. Neleistina ištraukti kištuką iš lizdo 

traukiant už virvėlaidžio, naudotis netinkamu prietaiso kištukui kištukiniu lizdu ar techniškai netvarkingu 

(suskilusiu, kibirkščiuojančiu) kištukiniu lizdu. 

134.7. Pacientui draudžiama liestis tuo pačiu metu kūno dalimis prie įžemintų dalių (centrinio 

šildymo radiatorių, vamzdžių ir pan.) ir elektrotechninio įrenginio, atidarinėti elektros skydelius, jėgos 

spintas. Pacientui neleistina savavališkai keisti palatoje esančių įrenginių ir baldų padėties, siaurinti tarpų 

tarp lovos ir sienų bei tarp lovų ir kt. 

134.7. Pacientas turi imtis visų atsargumo priemonių judėdamas paviršiais, kurie buvo neseniai 

valyti drėgnuoju būdu arba kai ant jų yra išsiliejusių skysčių ar pabirusių medžiagų, taip pat kai prausiasi 

vonioje ar dušo kabinoje. Paciento dėvima avalynė turi būti žemakulnė ir neslidi. 

134.8. Judant nakties metu palata ar skyriaus koridoriumi, pacientas turi: saugotis kliuvinių ir 

naudotis naktinio apšvietimo sistema (kai ji įrengta). Esant reikalui, būtina pasitelkti sveikatos priežiūros 

specialistus. 

134.8. Įstaigos teritorijoje vairuotojai privalo praleisti transportuojamus (vežimėliu, ratais, pan.) 

pacientus. 


