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Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. 

įsakymo Nr.  V-1504 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos 

Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo “ su pakeitimais reikalavimais : 

1. T v i r t i n u  VšĮ Visagino ligoninės stacionariniuose skyriuose tiriamų ir gydomų 

pacientų lankymo tvarkos aprašą (pridedama 3 lapai). 

2. Į s a k a u  visiems gydytojams, bendros praktikos slaugytojoms bei kitiems 

darbuotojams, teikiantiems VšĮ Visagino ligoninėje paslaugas pacientams, vadovautis šio aprašo  

reikalavimais. 

3. Į  p a r e i g o j u  : 

3.1. dokumentų valdymo vyriausiąją specialistę Galiną Andrejevą su įsakymu supažindinti 

direktoriaus pavaduotoją medicinai, vyriausiąją slaugos administratorę, gydomųjų skyrių vedėjus ir 

skyrių vyr. slaugytojas; 

3.2. direktoriaus pavaduotoją medicinai supažindinti gydytojus ir vyriausiąsias skyrių  

slaugytojas rytinės konferencijos metu su aukščiau minėto aprašo reikalavimais bei  kontroliuoti 

įsakymo ir aprašo reikalavimų vykdymą; 

3.3. skyrių vedėjus supažindinti visą savo padalinio personalą su šio aprašo reikalavimais 

bei kontroliuoti jo reikalavimų vykdymą; 

3.4. teisininkę kontroliuoti supažindinimo su įsakymu vykdymą.  

 

 

 

 

 

 

 

Direktorius                                                                                                        Kastytis Matulevičius 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

S. Fedurcia, 2020-10-02 
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VŠĮ VISAGINO LIGONINĖS  STACIONARINIUOSE SKYRIUOSE 

TIRIAMŲ IR GYDOMŲ PACIENTŲ LANKYMO 
TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
  

1. VšĮ Visagino ligoninės stacionariniuose skyriuose tiriamų ir gydomų  pacientų 

lankymo  

tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) taikomas VšĮ Visagino ligoninės skyriuose gydomiems, 

ASPĮ pacientams, juos lankantiems ir (ar) lydintiems asmenims ir nustato tiriamų ir gydomų 

pacientų lankymo ir siuntinių jiems perdavimo reikalavimus esant Lietuvos Respublikos teritorijoje 

paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai. 

2. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos ir apibrėžtys: 

2.1. Lankytojai – ASPĮ tiriamus, gydomus, slaugomus pacientus lankantys asmenys. 

2.2. Lydintieji asmenys – ASPĮ  tiriamus, gydomus, slaugomus pacientus ar atvykusias 

gimdyti nėščiąsias lydintys asmenys. 

2.3. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos kituose 

teisės aktuose, nustatančiuose asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą. 

  
II SKYRIUS 

VŠĮ VISAGINO LIGONINĖS DARBUOTOJŲ PAREIGOS 

  
3. VšĮ Visagino ligoninės Direktorius atsako už tinkamą pacientų lankymo proceso  

organizavimą. 

4. VšĮ Visagino ligoninės Direktorius privalo užtikrinti, kad VšĮ Visagino ligoninės  

pacientų atžvilgiu būtų laikomasi Infekcijų kontrolės reikalavimų. 

5. VšĮ Visagino ligoninės Vyriausioji slaugos administratorei pavedamas tinkamo 

lankymo  

proceso organizavimas ir   Infekcijų kontrolės reikalavimų užtikrinimas įstaigoje. 

6. Visais atvejais pacientai gali būti lankomi tik turint skyriaus vadovo leidimą. Skyriaus  

vadovui nesant, leidimą gali suteikti budintis gydytojas. 

7.  Leidimas lankyti pacientą suteikiamas vykdant lankytojų registravimą. 

8. Kiekvienam lankytojui turi būti pamatuota kūno temperatūra. Jei ji lygi ar viršija 

37,3℃,  

lankytojai neįleidžiami- atsakingi už temperatūros matavimą  Priėmimo skubiosios pagalbos 

skyriaus  bei darbui prie Centrinio įėjimo paskirti darbuotojai. 

  

III SKYRIUS 

LANKYTOJŲ  PAREIGOS 
  

9. Pacientą lankyti gali tik asmenys, atitinkantys šiuos reikalavimus: 

9.1. neturintys ūmių kvėpavimo takų infekcijų simptomų (pvz., karščiavimas, sloga, 

kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ir kuriems netaikoma izoliacija; 

9.2. prieš patekdamas į skyrių ir išeidamas iš jo lankytojas turi dezinfekuoti rankas. 

10. Lankytojai ir jų lankomi pacientai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones (kaukes, respiratorius), išskyrus atvejus, kai jų neįmanoma dėvėti dėl asmens sveikatos 

priežiūros paslaugos teikimo ypatumų šios paslaugos teikimo metu. Nosį ir burną dengiančių 

apsaugos priemonių (kaukių, respiratorių) leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie 
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dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (kaukių, respiratorių) dėvėti 

negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. 

 
 
 
 
 

IV SKYRIUS 

LANKYMO ORGANIZAVIMO TVARKA 
 

            11.ASPĮ pacientų lankymas organizuojamas ASPĮ vadovo nustatytu laiku atsižvelgiant į  

pacientų grupę: 

11.1. pacientai, kuriems diagnozuota COVID-19 liga, ir pacientai, kuriems pasireiškė 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) klinikiniai simptomai (bent vienas iš šių: kūno 

temperatūra lygi ar viršija 37,3 ℃, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, staigus uoslės ar skonio 

praradimas ar susilpnėjimas (toliau – COVID-19 ligai būdingi simptomai) arba sąlytį su patvirtintu 

COVID-19 ligos atveju turėję pacientai negali būti lankomi, išskyrus ASPĮ vadovo nustatyta tvarka 

ir leidimu terminalinės sveikatos būklės pacientai; 

11.2  pacientai, kuriems nėra pasireiškę COVID-19 ligai būdingi simptomai, gali būti 

lankomi ne dažniau kaip 3 kartus per savaitę.  

12. Pacientą lankyti vienu metu gali tik vienas asmuo, išskyrus atvejus, kai ASPĮ vadovo 

ar  skyriaus vadovo (jų nedarbo metu – budinčio gydytojo) leidimu, atsižvelgiant į skyriaus 

specifiką ir į paciento sveikatos būklę, lankomi šie pacientai: 

12.1. terminalinės sveikatos būklės pacientai; 

12.2. pacientai iki 14 metų amžiaus; 

12.3. pacientai, kuriems nustatytas neįgalumas; 

12.4. kiti pacientai, vadovo / gydytojo nustatytais atvejais. 

13. VšĮ Visagino ligoninės Direktorius, atsižvelgdamas į konkretaus skyriaus specifiką ir į 

palatų skaičių, nustato maksimalų lankytojų skaičių lankymo valandomis. 

14. Pacientai lankomi laikantis šių reikalavimų: 

14.1. Pacientų lankymo laikas Anesteziologijos Reanimacijos  skyriuje – kasdien nuo 

16:00 val. iki 17.00 val., kituose Ligoninės skyriuose – kasdien nuo 11.00 val. iki 13.00 val. ir nuo 

16.00 val. iki 18.00 val. valandomis. Lankyti pacientus kitu paros metu galima tik gavus skyriaus 

vedėjo arba budinčio gydytojo leidimą. Sprendimas priimamas, vadovaujantis paciento interesų 

viršenybės principu. Anesteziologijos reanimatologijos skyriuje visais atvejais pacientus lankyti 

galima tik gavus skyriaus vedėjo ar budinčio gydytojo leidimą 

14.2. lankymo trukmė – iki 15 min., daugiavietėje palatoje vienu metu gali būti ne daugiau 

nei vienas lankytojas, išskyrus Tvarkos aprašo 12 punkte numatytais atvejais; 

14.3. palatoje esant lankytojui, visi joje esantys pacientai turi dėvėti nosį ir burną 

dengiančias apsaugos priemones (kaukes, respiratorius), jei įmanoma pagal paciento sveikatos 

būklę. Jei daugiavietėje palatoje yra pacientų, kurie patys užsidėti nosį ir burną dengiančios 

apsaugos priemonės negali, ją uždeda palatos slaugytoja. 

15. Paskirtas dirbti prie Centrinio įėjimo darbuotojas yra atsakingas už savalaikį lankytojų 

registravimą. 

16. Prie Centrinio įėjimo, pagal nustatytą darbo grafiką, dirbantis  darbuotojas, vykdantis 

lankytojų registravimą, lankytojų asmens duomenis tvarko šiomis sąlygomis ir tvarka: 

16.1. tvarko šiuos asmens duomenis: 

16.1.1. vardas, pavardė; 

16.1.2. telefono ryšio numeris (asmeninis, darbo, kitas); 
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16.1.3. nuolatinės gyvenamosios vietos informacija: gatvės pavadinimas, namo numeris, 

buto numeris, miestas, savivaldybė, šalis; 

16.2. renka 16.1 papunktyje nurodytus duomenis tiesiogiai iš duomenų subjekto; 

16.3.tvarko 16.1 papunktyje nurodytus duomenis COVID-19 ligos (koronaviruso 

infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais; 

16.4. saugo 21 dieną nuo paciento lankymo dienos, po to iš karto sunaikina; 

16.5. neatlygintinai teikia Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (toliau – NVSC) 

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinės diagnostikos tikslais; 

16.6. pateikia NVSC ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, gavus prašymą.  

17. VšĮ Visagino ligoninės darbuotojui, vykdančiam lankytojų registravimą, draudžiama 

asmens duomenis tvarkyti kitais tikslais, nei nurodyta šios Tvarkos 16.3 papunktyje. 

 

                                                     V SKYRIUS 

                                                         LANKYTOJŲ TEISĖS 
  

18. Lankytojas turi teisę gauti informaciją apie leidimo lankyti pacientą suteikimo tvarką ir 

lankymo sąlygas telefonu, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis. 

  

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
  

19. Pacientą lydintis  asmuo   su savimi privalo turėti medicininę kaukę ir pirštines.  

Pacientą lydėti gali tik vienas asmuo, neturintis ūmių kvėpavimo takų infekcijų simptomų (pvz., 

karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ir kuriam netaikoma izoliacija. Pacientą 

lydinčiam asmeniui draudžiama įeiti į Ligoninės skyrius vilkint viršutinius (lauko) drabužius 

(striukes, paltus, lietpalčius ir pan.). Ligoninės rūbinės darbo metu lauko drabužius 

rekomenduojama  palikti rūbinėje, lydėti pacientus būnant neblaiviems ar kitaip apsvaigusiems, 

nešti pacientams alkoholinius gėrimus, rūkalus, narkotines ir psichotropines medžiagas bei gydytojo 

nepaskirtus medikamentus ir nerekomenduotus maisto produktus. Jeigu lydintis asmuo guldomas 

kartu su pacientu į įstaigos skyrių, taikomas laikinas izoliavimas, kol negautas  SARS-COV-2 

viruso sukeltos COVID-19 ligos tyrimo rezultatas.  

20. VšĮ Visagino ligoninėje galima perduoti siuntinius pacientams. Siuntiniai priimami  

16.00-18.00 val. Siuntinių perdavimas vykdomas prie ligoninės Rūbinės. Įėjimas iš Centrinio įėjimo 

pusės, šalia administracijos. Ant siuntos būtina užrašyti paciento vardą, pavardę, skyriaus 

pavadinimą ir palatos numerį. Ligoninėje hospitalizuojamiems pacientams perduodami maisto 

produktai turi būti švieži, su nesibaigusiu produktų galiojimo terminu, sandariai supakuoti. 

„Lauknešėliais” galima perdavinėti tik maisto produktus, higienos priemones ar kitus būtiniausius 

reikmenis. Nedėkite pinigų, papuošalų, telefonų ir kitokių brangių daiktų, nes negalime užtikrinti 

tokiu būdu perduodamų materialinių vertybių saugumo! 
21. Nesutikdamas su ASPĮ vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu dėl leidimo lankyti 

pacientą, lankytojas 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 ASPĮ vadovui ar ASPĮ steigėjui. 

_____________________ 

  

  

 


