
 
         PATVIRTINTA 

         VšĮ Varėnos PSPC direktoriaus 

         2022 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. V-20  

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS 

VARĖNOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 

 

PACIENTŲ LANKYMO MERKINĖS SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO 

LIGONINĖJE TVARKOS APRAŠAS 

 

I. SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Pacientų lankymo Merkinės slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninėje tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas) privalomas visiems VšĮ Varėnos pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – Varėnos PSPC) 

Merkinės filialo slaugos ir palaikomo gydymo ligoninės (toliau – Ligoninė) darbuotojams ir asmenims 

lankantiems Ligoninės pacientus. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Sveikatos priežiūros paslaugų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2020 m. kovo 4 d. įsakymą Nr. V-281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl Covid-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo”. 

 

II. SKYRIUS 

PACIENTŲ LANKYMAS 

 

3. Lankytojai į Ligoninę įleidžiami per pagrindinį Ligoninės įėjimą, kur juos pasitinka Ligoninės 

darbuotojas. Ligoninės darbuotojas bekontakčiu termometru gali tikrinti lankytojo kūno temperatūrą. 

Lankytojai atvykdami į Ligoninę turi turėti ir dėvėti asmenines apsaugos priemones (medicinines veido 

kaukes arba respiratorius). 

4. Pacientas gali būti lankomas ne daugiau kaip du kartus per savaitę nuo 11.00 val. iki 13.00 val.; 

nuo 16.00 val. iki 19.00 val.. Lankymo trukmė iki 30 min. 

5. Lankytojai, patekdami į Ligoninę ir išeidami iš Ligoninės, privalo dezinfekuoti rankas. 

Lankytojai ir jų lankomi pacientai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones 

(medicinines veido kaukes arba respiratorių), išskyrus asmenis turintiems neįgalumą, kurie dėl savo 

sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti 

tų asmenų sveikatos būklei.  

6. Lankytojai registruojami, registruoja juos pasitikęs darbuotojas. Registracijos lapuose, nurodoma 

lankytojo vardas, pavardė; telefono ryšio numeris. Lankytojų duomenys renkami tiesiogiai iš lankytojų, 

naudojami tik infekcinės ligos profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais bei saugomi 21 

dieną nuo paciento lankymo dienos. Registracijos lapai saugomi „Lankytojų registracijos segtuve“, kurį 

laisva forma užveda Ligoninės vyresnioji slaugytoja.  

7. Pacientas lankomas palatoje. Palatoje gali būti ne daugiau kaip du lankytojai. 

8. Draudžiama lankyti: 

8.1. pacientus, kurie turi ūmios kvėpavimo takų infekcijos, ūmios žarnyno infekcijos ir kitų 

užkrečiamųjų ligų požymius (pvz. karščiavimas, kosulys, dusulys, sloga, gerklės skausmas, 

pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.); 



8.2. pacientus, esančius karantino rėžime (izoliatoriuje); 

8.3. lankytojams, kurie turi ūmios kvėpavimo takų infekcijos, ūmios žarnyno infekcijos ir kitų 

užkrečiamųjų ligų požymius (pvz. karščiavimas ≥ 37,3 Cº, kosulys, dusulys, sloga, gerklės 

skausmas, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas ir pan.); 

8.4. lankytojams, apsvaigusiems nuo alkoholio ar kitų psichotropinių medžiagų.  

9. Esant  ginčytinu lankymo/nelankymo atveju, sprendimą dėl paciento lankymo leidimo suteikimo 

priima gydantis gydytojas. 

10. Lankytojas privalo laikytis šių taisyklių:  

10.1. neiti į palatą su viršutiniais lauko rūbais (paltu, striuke ir pan.);  

10.2. vykdyti Ligoninės darbuotojų reikalavimus, laikytis tylos ir ramybės;  

10.3. rekomenduojama išlaikyti ne mažesnį kaip 1 metro atstumą iki lankomo asmens ir ne 

mažiau kaip 2 metrus iki kitų pacientų;  

10.4. rekomenduojama neperduoti pacientui greitai gendančių produktų; 

10.5. draudžiama vaikščioti po Ligoninę, eiti į kitas patalpas (išskyrus WC); 

10.6. draudžiamą į Ligoninės teritoriją ir patalpas pristatyti alkoholinius gėrimus ir/ar tabako 

gaminius.  

10.7. draudžiama fotografuoti, filmuoti ir/ar daryti garso įrašus be Ligoninės administracijos, 

gydančio gydytojo, darbuotojų ir atitinkamai kitų pacientų sutikimo; 

10.8. Asmeniui nesutikus su lankymo sąlygomis ar nevykdant Ligoninės personalo reikalavimų 

paciento lankymas yra draudžiamas 

11. Nesutikdamas su Aprašo reikalavimais, lankytojas ar pacientas jei, jo manymu, buvo pažeistos jo 

teisės, Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo ir kitų teisės aktų 

nustatytais terminais turi teisę pateikti skundą Varėnos PSPC direktoriui.  

 

III. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Aprašas keičiamas Varėnos PSPC direktoriaus įsakymu. 

13. Paskelbus pandemiją ar ekstremaliąją situaciją dėl užkrečiamosios ligos pacientų lankymas 

leidžiamas vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. 

14. Esant Aprašo ir Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių pacientų lankymą 

prieštaravimams, taikomi aukštesnės galios Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

_____________________ 

 

Parengė  

teisininkas, Deimantas Miliauskas _________________________  
                    (data, parašas)  

 
     

 


