
VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS DRUSKININKŲ LIGONINĖS DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL 2021 M. LIEPOS 7 D. ĮSAKYMO NR. V-49  ,,DĖL VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ 

TVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2023-01-     Nr. V- 

Druskininkai 

 

Vadovaudamasi viešosios įstaigos Druskininkų ligoninės įstatų, patvirtintų Druskininkų 

savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 21 d. sprendimu Nr. T1-56 „Dėl viešosios įstaigos Druskininkų 

ligoninės įstatų tvirtinimo“ 38.14 papunkčiu, viešosios įstaigos Druskininkų ligoninės direktoriaus 

pareigybės aprašymo, patvirtinto Druskininkų savivaldybės mero 2019 m. gegužės 8 d. potvarkiu Nr. 

M3-12 „Dėl Druskininkų savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų pareigybių 

aprašymų“ 8.8 papunkčiu;  

1. Pa k e i č i u VšĮ Druskininkų ligoninės vidaus tvarkos taisykles (toliau – Taisyklės), 

patvirtintas 2021 m. liepos 7 d. įsakymu Nr. V-49 ,,Dėl VšĮ Druskininkų ligoninės vidaus tvarkos 

taisyklių tvirtinimo“ ir V Taisyklių skyrių išdėstau nauja redakcija: 

 

,,V SKYRIUS 

PACIENTO PAREIGOS 

 

38. Pacientas negali reikalauti privilegijų dėl jo rasės, tautybės, kalbos, kilmės, 

socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.  

39. Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis šiomis taisyklėmis, 

kitais įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas, pacientui parašu 

patvirtinant įstaigos vadovo nustatytos formos sutikimą. 

40. Pacientas privalo laikytis įstaigoje nustatytos Vidaus tvarkos reikalavimų. 

41. Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis 

nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su įstaigos specialistais ir darbuotojais. 

42. Pacientas privalo atvykti į įstaigą nurodytu ar sutartu priėmimo laiku. Pacientas, 

užsiregistravęs planinei asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti, tačiau negalintis atvykti 

nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti įstaigą ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki 

numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios.  

43. Pacientai, norėdami gauti asmens sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti 

asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus. 

44. Pacientas, pagal galimybes, turi suteikti asmens sveikatos priežiūros specialistams 

informaciją apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, 

alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai 

suteikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas. 

45. Pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas, savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių asmens sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi 

patvirtinti raštu, pasirašydamas nustatytos formos sutikimą. 

46. Pacientas privalo vykdyti asmens sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir 

rekomendacijas arba Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo nustatyta tvarka atsisakyti 

paskirtų asmens sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti asmens sveikatos 

priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė 

sutikimą. 

47. Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais įstaigos darbuotojais ir kitais 

pacientais, netrikdyti kitų pacientų ramybės. 
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48. Kiek leidžia sveikatos būklė, pacientas privalo laikytis asmens higienos reikalavimų, 

palaikyti švarą ir tvarką, savarankiškai tvarkyti savo lovą ir spintelę. Pacientas gali laikyti spintelėje 

tik negendančius maisto produktus ir gaivinančius gėrimus. Greitai gendantys maisto produktai turi 

būti pažymėti, kokiam pacientui priklauso, ir saugomi pacientų maistui skirtame šaldytuve. 

49. Pacientas privalo tausoti, saugoti ir laiku grąžinti laikinai jam patikėtą įstaigos turtą 

bei nustatyta tvarka atlyginti dėl jų kaltės padarytą žalą įstaigai. 

50. Pacientas privalo tinkamai elgtis su įstaigos įrengimais ir inventoriumi. 

51. Stacionaro skyriuose pacientas privalo laikytis nustatyto dienos režimo, vykdyti 

gydytojo, slaugos personalo ir kitų darbuotojų pagal kompetenciją teikiamus nurodymus. 

 52. Pacientas, prieš išeinant iš skyriaus, privalo informuoti slaugos specialistą. 

Vaikščioti pacientai gali tik tam skirtoje įstaigos dalyje. 

53. Pacientas privalo laikytis gaisrinės ir elektros saugos taisyklių, atsargiai elgtis savo 

ir aplinkinių atžvilgiu (pvz. nesėdėti ant palangės, ant balkono atramos, nepersisverti per langą ir 

pan.). 

54. Pacientas privalo pasirūpinti jiems priklausančių daiktų saugumu, įstaiga neatsako 

už pacientams priklausančių daiktų saugumą. 

55. Pacientas privalo laiku sumokėti už teikiamas mokamas paslaugas (tyrimus, 

konsultacijas, gydymą ir kt.) pagal tuo metu galiojančius įkainius, LR sveikatos apsaugos ministro ir 

įstaigos vadovo įsakymų nustatyta tvarka. 

56. Pacientui draudžiama: 

56.1. be leidimo išeiti iš įstaigos skyriaus, kuriame pacientas gydomas, ir teritorijos; 

56.2. rūkyti įstaigos patalpose bei teritorijoje, laikyti ir gerti svaigiuosius gėrimus, 

vartoti narkotines, psichotropines ir kitas psichiką veikiančias medžiagas; 

56.3. turėti su savimi šaunamąjį arba šaltąjį ginklą; 

56.4. naudotis kitomis lovomis, jų patalyne; 

56.5. gulėti lovose, apsirengus viršutinius drabužius, su avalyne, galvos apdangalu; 

56.6. laikyti maisto produktus ne tam skirtose vietose (pvz. ant spintelių, palangių ir kt.); 

56.7. palikti be priežiūros įjungtus elektros prietaisus; 

56.8. Turėti įstaigoje aštrius daiktus, pavyzdžiui - kamščiatraukius, peilius, šakutes ir 

žirklės, taip pat sprogius ir degius daiktus bei toksines medžiagas.  

57. Įstaigos teritorijoje ir patalpose draudžiama: 

57.1. įstaigos teritorijoje be nustatyta tvarka išduoto leidimo važinėti bet kokiomis 

transporto priemonėmis; 

57.2. įstaigos patalpose ir teritorijoje be nustatyta tvarka gauto sutikimo filmuoti, 

fotografuoti patalpas ir personalą, pacientus ar kitaip pažeisti jų privatumą; 

57.3. įsivesti (įsinešti) naminius gyvūnus; 

57.4. trikdyti viešąją rimtį ir tvarką; 

57.5. vartoti alkoholinius gėrimus bei tabako gaminius. 

58. 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 tai grėstų pavojus 

paciento gyvybei. 

59. Pacientas privalo už savo veiksmais įstaigai ar jos darbuotojams padarytą žalą 

atsakyti teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

 

Direktorė                                                                                                          Evelina Raulušaitienė  

 

Parengė 

Renaldas Viščinis 

2023-01-16 


