
 
Patvirtinta            

Direktorės įsakymu  
                                                                                                                                                  
2022-03-30d. Nr. V-21 

          
INFORMUOJAME,  KAD  VŠĮ VEIVERIŲ PSPC SLAUGOS IR 

PALAIKOMOJO GYDYMO  SKYRIAUS  PACIENTŲ LANKYMAS 
VYKSTA TOKIA TVARKA: 

         
• Pacientai lankomi iš anksto užsiregistravus telefono numeriu: (8-319) 68134 pas vyr. 

slaugos administratorę suderinus su gydančiu gydytoju ar Direktoriumi arba turint 
gydančio gydytojo išduotą leidimą (priedas Nr. 1) lankymui.  

• Pacientų lankymo laikas:  14.00 – 19.00 val. (darbo dienomis ir savaitgaliais).  
• Pacientai lankomi ne dažniau 1 kartą per savaitę (esant sunkiai būklei, gydančio gydytojo 

sprendimu- galima dažniau). 
• Vienu metu vieną pacientą gali lankyti ne daugiau kaip vienas asmuo, susitinkant lauke – 

keletas.  
• Lankymo trukmė - iki 15 minučių, išlaikant saugų atstumą, gerbiant kitų pacientų teises ir 

privatumą. Susitinkant lauke- iki 30 min. 
• Pacientų susitikimai su artimaisiais organizuojami tam tikslui skirtoje aplinkoje:  

• Esant tinkamoms oro sąlygoms ir galimybėms (pacientas nėra gulintis, gali judėti 
pats ar techninių pagalbos priemonių pagalba) – slaugos skyriaus teritorijoje  
lankymo vietose;  

• Kitais atvejais susitikimai organizuojami tam skirtose slaugos skyriaus patalpose. 
• Gulintys pacientai lankomi jų palatoje. 

REIKALAVIMAI LANKYTOJAMS 
 

• Lankytojui, atvykus į slaugos skyrių, prie įėjimo jį pasitinka įstaigos 
darbuotojas,         lankytojui pamatuojama kūno temperatūra (užfiksavus didesnę nei 37° 
C kūno temperatūrą, lankymas yra draudžiamas), ir palydima į susitikimo vietą. Lankytojas 
turi būti su medicinine kauke. 

• Lankyti pacientus gali tik artimiausi žmonės (tėvai, vaikai, broliai, seserys), su savimi 
privalo turėti asmens tapatumą patvirtinantį dokumentą;  

• Lankytojams savarankiškai eiti į slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus patalpas griežtai 
draudžiama.  

• Draudžiama lankyti pacientus asmenims, kuriems pasireiškia ūmūs viršutinių kvėpavimo 
takų ligų ir kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (karščiavimas, kosulys, čiaudulys, sloga ir kt.)  

• Neblaivūs ar kitaip apsvaigę, agresyvūs lankytojai į slaugos skyrių neįleidžiami.  
• Lankytojai, atvykę aplankyti artimuosius, įeidami į slaugos skyrių privalo atlikti higieninę 

rankų dezinfekciją (antiseptiku), dėvėti vienkartinę medicininę veido kaukę arba respiratorių  
• Pacientams susitikimo metu perduodamos lauktuvės turi būti tvarkingos ir dezinfekuotos, 

maisto produktai švieži, sandariai supakuoti, su nesibaigusiu produktų galiojimo terminu.  
• Draudžiama atnešti į slaugos skyrių alkoholinius gėrimus ir/ar juos vartoti slaugos skyriaus 

patalpose ar teritorijoje.  
• Paprašius gydytojui ar slaugos specialistui, nedelsiant išeiti iš skyriaus. Pasibaigus lankymui, 

lankytojas palydimas iš slaugos skyriaus teritorijos ar patalpų.  
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                Priedas Nr. 1                                                                                                                
 

LEIDIMAS LANKYTI PACIENTĄ VŠ Į VEIVERIŲ PSPC SLAUGOS IR PALAIKOMOJO 
GYDYMO SKYRIUJE 

 
2022-          - 

 
Leidžiama lankyti pacientą  ___________________________________  
                                                                           (vardas, pavardė) 
slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje  
Lankymo laikas  14.00 – 19.00 val. (darbo dienomis ir savaitgaliais) prieš tai suderinus 
lankymo laiką su vyr. slaugos administratore telefonu 8 319 68134. 
Lankytojo vardas, pavardė, giminystės ryšys__________________________________ 
Gydytoja   
arba Vyr. slaugos administratorė     ______________________________ 
                                                                                (vardas pavardė) 
______________________________________________________________________________ 
          
              


