
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 VI Taisyklių skyrių išdėstau nauja redakcija: 

 

 

 VI SKYRIUS 

PACIENTŲ LANKYMO TVARKA 

 

60. Neblaivūs ar kitaip apsvaigę, agresyvūs lankytojai lankyti pacientų neįleidžiami.  

61. Sergantiems virusinėmis bei žarnyno infekcinėmis ligomis asmenims lankyti 

pacientus draudžiama.  

62. Pacientų lankymo valandos ir kiti reikalavimai lankytojams nustatomi įstaigos 

vadovo įsakymu.  

63. Lankyti pacientus visais atvejais galima, tik gavus skyriaus vedėjo - gydytojo arba 

budinčio gydytojo leidimą (kvietimą).  

64. Pacientas gali būti lankomas tik skyriaus vedėjo - gydytojo ar budinčio gydytojo 

nurodytu laiku. 

65. Lankyti pacientus gali tik artimiausi žmonės (sutuoktinis, sugyventinis (partneris), 

tėvai (įtėviai), pilnamečiai vaikai, vienas iš paciento pilnamečių brolių (seserų)), pateikus asmens 

tapatybę bei giminystės ryšį patvirtinančius dokumentus. 

66. Lankyti pacientus kitu laiku galima tik išimtinais atvejais ir tik gavus skyriaus 

vedėjo - gydytojo arba budinčio gydytojo raštišką leidimą (kvietimą). Asmuo, norintis lankyti 

pacientą kitu nei nustatytu lankymo metu, pateikia laisvos formos raštišką prašymą skyriaus vedėjui 

- gydytojui/ gydančiam gydytojui/ budinčiam gydytojui, kuris pasirašytinai patvirtina, leidžia ar ne 

lankyti pacientą kitu nei nustatytu lankymo metu.  

67. Prašymas lankyti kitu nei nustatytu lankymo metu turi būti pagrįstas reikšmingomis 

aplinkybėmis. Sprendimas priimamas, vadovaujantis paciento interesų viršenybės principu. Prašymas 

saugomas kartu su kitais paciento medicinos dokumentais.  

68. Pacientą, kuris negali būti laikomas gebančiu protingai vertinti savo interesų, kai yra 

už pacientą atsakingo gydytojo (gydytojų) sutikimas, neapribojant kitiems asmenims suteiktų teisių, 

turi  teisę lankyti paciento sutuoktinis, sugyventinis (partneris), o kai jo nėra, paciento tėvai (įtėviai), 

paciento pilnamečiai vaikai, paciento pilnamečiai broliai (seserys), paciento pilnamečiai vaikaičiai 

arba paciento seneliai jų prašymu. Pacientą lankyti norintis asmuo pateikia asmens tapatybę bei 

giminystės ryšį patvirtinančius dokumentus.  
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69. Gydytojų vizitacijų ir pacientams atliekamų procedūrų palatoje metu lankytojams 

būti neleidžiama.  

70. Leidimą slaugyti sunkios būklės pacientus duoda skyriaus vedėjas - gydytojas. 

Pacientus slaugantys asmenys privalo vykdyti teisėtus gydytojų ir slaugos personalo nurodymus, 

netrukdyti personalui atlikti slaugos ir gydymo procedūrų (personalui prašant, gali padėti atlikti šias 

procedūras).  

71. Lankytojai privalo laikytis rimties, tvarkos, vykdyti personalo nurodymus, gerbti 

kitų pacientų teises ir privatumą, esant palatoje sunkesnės būklės pacientui, išeiti iš palatos į 

laukiamąjį. 

 72. Lankytojai į skyriaus patalpas bei palatas įleidžiami tik be viršutinių lauko rūbų, 

atsižvelgiant į sezoniškumą.  

73. Kai kuriuose specifinės veiklos skyriuose pacientų lankymas gali būti apribotas, 

nustatyti kiti lankymo tvarkos reikalavimai (dėl avalynės, aprangos, vienkartinių chalatų, galvos 

apdangalų, veido kaukių, dezinfekcijos priemonių naudojimo ir kt.). Apie tai informacija teikiama 

skyriuose, lankytojai privalo laikytis pagrįstų personalo nurodymų.  

74. Lankytojams neleidžiama: 

74.1.  pacientams nešti alkoholinius gėrimus, tabako, narkotines, psichotropines ir kitas 

psichiką veikiančias bei draudžiamas medžiagas, nerekomenduotinus maisto produktus ir vaistus; 

74.2. pacientams nešti ginklus, aštrius daiktus, pavyzdžiui - kamščiatraukius, peilius, 

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

 75. Pacientams perduodami maisto produktai turi būti švieži, saugiai ir tvarkingai 

supakuoti. Greitai gendantys maisto produktai turi būti pažymėti, kokiam pacientui priklauso, ir 

saugomi pacientų maistui skirtame šaldytuve. Skyriaus maisto išdavėjas atsakingas, kad skyriaus 

šaldytuvuose nebūtų sugedusių, pasibaigusio galiojimo termino maisto produktų ir gėrimų. 

 76. Pacientų lankymą kontroliuoja skyriaus vyresnysis slaugytojas arba pamainos 

slaugytojas. 

 77. Už pacientų lankymo tvarkos pažeidimus lankytojai gali būti įspėjami, o nepaklusę 

įspėjimams, paprašomi palikti įstaigos patalpas ar teritoriją.  

78. Vyriausybės paskelbtos ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino laikotarpiu gali 

būti ribojamas ar uždraustas pacientų lankymas įstaigos vadovo nustatyta tvarka.“ 

2. N u r o d a u:  

2.1. Sekretorei-referentei supažindinti skyriaus vedėjus-gydytojus su šio įsakymo 1 

punkte minimomis taisyklėmis;  

2.2. Skyriaus vedėjams-gydytojams pasirašytinai supažindinti visus skyriaus 

darbuotojus ir pasirašytą dokumentą per 5 darbo dienas nuo šio įsakymo gavimo pristatyti personalo 

specialistui. 

  

 

Direktorė                                                                                                          Evelina Raulušaitienė  

 

 

 

 

 

Parengė 

Renaldas Viščinis 

2023-01-16 


