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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DRUSKININKŲ LIGONINĖ 

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

 

VII SKYRIUS 

PACIENTŲ IŠRAŠYMO IR PERKĖLIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKA 

 

79. Pacientai iš įstaigos stacionaro išrašomi: 

79.1. įvykdžius tyrimų ir gydymo planą; 

79.2. tęsti gydymą ambulatoriškai; 

79.3. tęsti sveikatą grąžinantį ar reabilitacinį gydymą; 

79.4. perkeliant gydytis į kitą sveikatos priežiūros įstaigą; 

79.5. už grubius įstaigos taisyklių pažeidimus, savavališkai išvykus iš įstaigos, atsižvelgiant į 

teisės aktų reikalavimus; 

79.6. pacientui reikalaujant, nors tyrimai ir gydymas nebaigtas. Savo reikalavimą pacientas įrašo 

į ligos istoriją ir patvirtina parašu, už ligos istorijos pateikimą pacientui, kad jis įrašytų savo reikalavimą, 

atsakingas pacientą gydantis/budintis gydytojas. 

79.7. kitais teisės aktų nustatytais atvejais. 

80. Jeigu paciento tolesnis buvimas įstaigoje nėra mediciniškai pagrįstas, prieš išrašant iš įstaigos 

į namus ar siunčiant į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, pacientui arba jo atstovui išsamiai paaiškinamos 

tokio sprendimo pagrįstumas ir tolesnės sveikatos priežiūros tęstinumas. Nukreipiant pacientą į kitą 

sveikatos priežiūros įstaigą, užpildomi atitinkami dokumentai. Gavęs tokią informaciją, pacientas ar jo 

atstovas patvirtina tai parašu. 

81. Kai pacientas, kuris jo hospitalizavimo metu negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti 

savo interesų, išrašomas iš įstaigos ar siunčiamas į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, informacija turi būti 

pateikta paciento atstovui, jeigu jis pasirašytinai nurodytas paciento medicinos dokumentuose arba jeigu 

paciento atstovas įstaigai yra pateikęs atstovavimą patvirtinantį dokumentą, atitinkantį teisės aktuose 

nustatytus reikalavimus. 

82. 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, išrašius siuntimą ir informavus pacientą aukščiau nurodyta tvarka.  

83. Išrašius pacientą slaugai į namus, jis transportuojamas paciento (atstovo) lėšomis. Nesant 

paciento atstovo, paciento transportavimą į namus organizuoja įstaigos socialinis darbuotojas, 

derindamas tai su paciento gyvenamosios vietos savivaldybės Socialinės paramos skyriumi. Pacientas 

taip pat gali būti pervežamas jo arba jo atstovo prašymu greitosios medicinos pagalbos tarnybos arba 

įstaigos transportu, už paslaugas apmokant paciento arba jo atstovo lėšomis. 

84. Išrašant pacientą iš įstaigos, jam parengiami ir įteikiami visi konkrečiu atveju reikalingi 

medicinos dokumentai. 

85. Pacientai, kurių tolesnis buvimas įstaigoje nėra mediciniškai pagrįstas, iš stacionaro skyrių 

išrašomi ir turi išvykti iki 12 valandos. 

86. Iš stacionaro išrašytiems pacientams ir pacientams, kuriems teikiamos stebėjimo paslaugos 
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Priėmimo ir skubiosios pagalbos skyriuje ar dienos stacionaro paslaugos, maitinimas paprastai 

neskiriamas, jeigu budintis gydytojas nenusprendžia kitaip. 

87. Nepilnamečiai pacientai be tėvų ar kitų įstatyminių atstovų žinios iš įstaigos neišrašomi. 

88. Pacientui mirus, gydantis gydytojas arba skyriaus vedėjas - gydytojas (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 paciento prieš mirtį nurodytiems asmenims. 

Jeigu tie asmenys nėra nurodyti, tokiu atveju yra informuojama policija, kuri suieško artimuosius ir arba 

nurodo jų kontaktus, 

89. Atvykęs mirusiojo šeimos narys, atstovas pagal įstatymą ar paciento prieš mirtį nurodytas 

asmuo pasirašo Paciento pomirtinio tyrimo skyrimo aktą, sutikdamas ar prieštaraudamas atlikti mirusiojo 

autopsiją. 

90. Galutinis sprendimas dėl mirusiojo autopsijos ar teisės medicinos tyrimo priimamas teisės 

aktų nustatyta tvarka. 

91. Kai autopsijos tyrimas neatliekamas, mirties liudijimą išrašo gydantis gydytojas (budėjimo 

metu - budintis gydytojas). 

92. Jeigu atliekama autopsija, mirties liudijimą išrašo gydytojas patologas arba teisės ekspertas. 

93. Įstaiga garantuoja mirusiojo kūno nemokamą apsaugą iki tol, kol jį atsiims mirusiojo šeimos 

nariai, jo įstatyminiai atstovai arba paciento prieš mirtį nurodyti asmenys, bet ne ilgiau kaip teisės aktais 

nurodytas terminas. Pasibaigus nurodytam terminui, esant galimybei, įstaiga gali užtikrinti mirusiojo 

kūno mokamą apsaugą įstaigos vadovo nustatyta tvarka.  

94. Mirusiojo dokumentai, daiktai atiduodami paciento atstovui, jam pasirašant atitinkamus 

perdavimo dokumentus. 

 


