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XIV SKYRIUS 

PACIENTŲ TURIMŲ DIRBINIŲ IŠ BRANGIŲJŲ METALŲ, BRANGIŲ PROTEZŲ 

IR PINIGŲ SAUGOJIMO TVARKA 

 

135. Vykstantiems į įstaigos stacionaro skyrių pacientams nerekomenduojama su savimi į įstaigą 

atsivežti didesnių pinigų sumų, brangių asmeninio naudojimo daiktų bei dirbinių iš brangiųjų metalų 

(toliau - vertingų daiktų). 

136. Pacientui atvykus į įstaigą ar prieš atliekant procedūras, kurių metu yra galimas tam tikro 

laipsnio sąmonės sutrikimas, pacientas gali vertingus daiktus, pinigus, protezus bei kitas vertybes (toliau 

- vertybės) perduoti saugoti įstaigos personalui. 

137. Prieš perduodant saugojimui vertybes, sudaromos perduodamų vertybių sąrašas dviem 

egzemplioriais. Kiekvieną egzempliorių pasirašo: vertybes perimantis skyriaus darbuotojas, pats 

pacientas arba jo atstovas. Pacientui pateikiamas vienas sąrašo egzempliorius, o kitas kartu su saugojimui 

atiduodamomis vertybėmis dedamas į voką, kuris užklijuojamas bei antspauduojamas, saugomas įstaigos 

skyriuje, kuriame gydomas pacientas, esančiame seife ar kitoje rakinamoje vietoje. Jeigu pacientas ar 

artimas negali pasirašyti - pasirašo du darbuotojai. 

138. Paciento būklei pablogėjus ir tapus kritiška, atliekant operacijas ir intervencines gydymo ir 

diagnostines procedūras, arba pacientui mirus, skyriaus personalas turi teisę paimti paciento vertybes 

saugojimui. Prieš perduodant saugojimui vertybes, sudaromas perduodamų vertybių sąrašas, kurį 

pasirašo skyriaus vyresnysis slaugytojas/vyriausiasis slaugytojas ir gydantis gydytojas, budėjimo metu - 

budintis gydytojas ir budintis slaugos specialistas. Saugojimui vertybės ir sąrašas perduodami aukščiau 

nurodyta tvarka. 

139. Išrašant pacientą iš įstaigos, po procedūros, kurios metu yra tam tikro laipsnio sąmonės 

sutrikimas, pacientui ar jo atstovams pareikalavus, brangūs daiktai bei pinigai grąžinami pacientui ar jo 

atstovui. Pastarasis įstaigos personalo akivaizdoje atplėšia voką, patikrina vertybes pagal sąrašą ir parašu 

patvirtina, kad vertybes gavo. Paciento ar jo atstovo pasirašytas sąrašas įklijuojamas į ligos istoriją ir joje 

saugomas. 

140. Kilus ginčui dėl vertingų daiktų bei vertybių saugojimo bei grąžinimo, pacientas ar jo 

atstovas privalo kreiptis į įstaigos administraciją. 

141. Už brangenybes, pinigus, vertingus daiktus, protezus ir kitas vertybes, saugomas ne nustatyta 

tvarka, įstaiga neatsako, todėl pacientai privalo asmeniškai pasirūpinti jų saugumu. 

 


