
PATVIRTINTA 

VšĮ Radviliškio ligoninės direktoriaus  

2022 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. V-63 

 

 

PACIENTŲ LANKYMO VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE RADVILIŠKIO LIGONINĖJE, 

ATŠAUKUS VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ ŠALYJE,  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pacientų lankymo viešojoje įstaigoje Radviliškio ligoninėje (toliau – Ligoninė), atšaukus 

valstybės lygio ekstremaliąją situaciją šalyje, tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), nustato Ligoninėje 

besigydančių pacientų lankymo tvarką, užtikrinant infekcijų plitimą ribojančias priemones. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Higienos norma HN 47-1:2020 „Asmens 

sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės reikalavimai“ (toliau – higienos norma), patvirtinta 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl 

Lietuvos higienos normos HN 47-1:2020 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: infekcijų kontrolės 

reikalavimai“ patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gruodžio 

10 d. įsakymo Nr. V-2877 redakcija). 

3. Pacientų lankymas Ligoninėje gali būti mažinamas arba stabdomas atskiru Ligoninės 

direktoriaus įsakymu ir Infekcijų kontrolės skyriaus vedėjo nurodymu: kilus bet kurios infekcijos 

protrūkiui Ligoninės skyriuose, šalyje pasikeitus epidemiologinei situacijai, Lietuvos Respublikos 

Vyriausybei, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrui arba valstybės lygio ekstremaliosios 

situacijos valstybės operacijų vadovui priėmus infekcijų apribojančias priemones. 

 

II SKYRIUS 

PACIENTŲ LANKYMO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

4. Siekiant užtikrinti infekcijų plitimą ribojančias priemones bei apsaugoti pacientų 

privatumą ir poilsį, rekomenduojama: 

4.1. lankyti pacientus gydomus ilgiau nei 5 dienas, ne dažniau kaip  2-3 kartus savaitėje, pas 

kiekvieną pacientą - po vieną asmenį. 

4.2. terminalinės būklės pacientai gali būti lankomi ir dažniau, su skyriaus vedėjo leidimu. 

Nesant skyriaus vedėjui, leidimą gali suteikti gydantis gydytojas. 

5. Su mirštančiu pacientu atsisveikinama šia tvarka: 

5.1. atsisveikinti su pacientu pakviečiami tik paciento gydymo stacionare ligos istorijoje, kaip 

paciento atstovas / atstovai, įrašyti asmenys ir artimi giminaičiai: paciento sutuoktinis, sugyventinis 

(partneris), paciento tėvai (įtėviai), paciento vaikai (įvaikiai), broliai, seserys; 

5.2. leidimas atsisveikinti su pacientu gali būti išduodamas kiekvienam įrašytam asmeniui; 

5.3. atsisveikinti su mirštančiu pacientu leidžiama tik po vieną asmenį ne ilgiau kaip 15 min. 

6. Pacientų lankymo laikas Ligoninėje – nuo 11.00 val. iki 13.00 val. ir nuo 16.00 val. iki 

18.00 val. visomis savaitės dienomis. 

7. Vienu metu palatoje negali būti daugiau kaip 1 lankytojas. 

8. Lankymo trukmė – 15 -30 min. 

9. Lankytojai įleidžiami per Ligoninės įėjimą prie rūbinės.  

10. Draudžiama pacientus lankyti turint ūmios virusinės infekcijos (pvz.: karščiavimas, 

kosulys, dusulys, viduriavimas ar kt.) simptomus.  

11. Lankytojai privalo: 



11.1. dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (medicinines kaukes, respiratorius 

be filtro); 

11.2. palikti rūbus rūbinėje; 

11.3. laikytis rankų higienos reikalavimų: prieš patekdami į skyrių ir išeidami iš jo 

dezinfekuoti rankas; 

11.4. lankymo metu netrikdyti kitų pacientų ramybės; 

11.5. nenešti pacientams neleistinų produktų (alkoholio, rūkalų ir pan.), neimti kitų pacientų 

daiktų ir maisto produktų; 

11.6. nefotografuoti, nefilmuoti, nedaryti garso įrašo Ligoninės patalpose be Ligoninės 

administracijos leidimo, raštiško pacientų ir darbuotojų sutikimo; 

11.7. laikytis trečiųjų asmenų dalyvavimo palatoje gydytojų konsultacijų ir įvairių procedūrų 

atlikimo metu tvarkos: sveikatos priežiūros specialistams apžiūrint / konsultuojant pacientą, keičiant 

/ įvedant ir / ar šalinant medicinos pagalbos priemones (sauskelnes, kateterius, išmatų ar šlapimo 

rinktuvus), perrišant žaizdas, tvarkant stomas ir atliekant kitas higienines bei medicinines 

manipuliacijas, lankytojai nedalyvauja;  

11.8. neblaivūs ar kitaip apsvaigę lankytojai neįleidžiami. 

12. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (medicininių veido kaukių arba respiratorių) 

leidžiama nedėvėti: 

12.1. neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių 

apsaugos priemonių (medicininių veido kaukių arba respiratorių) dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali 

pakenkti asmens sveikatos būklei; 

12.2. kai nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (medicininių veido kaukių arba 

respiratorių) neįmanoma dėvėti dėl gydymo paslaugos teikimo ypatumų šios paslaugos teikimo 

metu; 

13. Lankytojui, pažeidusiam Ligoninės vidaus tvarkos taisykles, šiuo Aprašu nustatytą 

lankymo tvarką ar higienos reikalavimus, gali būti uždraustas paciento lankymas. 

 

III SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

14. Už pacientų lankymo organizavimą Ligoninės stacionaro skyriuose atsakingi skyrių 

vedėjai.  

15. Už pacientų lankymo proceso kontrolę skyriuje, atsakingi skyrių vyresnieji slaugytojai – 

slaugos administratoriai, o jiems nesant – budintys slaugytojai. 

16. Už pacientų lankytojų ir lankomų pacientų informavimą apie asmeninių apsaugos 

priemonių teisingą naudojimą, rankų higienos reikalavimų prisilaikymą,  atsakingi skyrių vyresnieji 

slaugytojai – slaugos administratoriai, o jiems nesant – budintys slaugytojai. 

17. Už pacientų tvarkos apraše nurodytų reikalavimų nesilaikymą, pažeidimus, pasekmes 

atsako  pacientai ir lankytojai. 

 

____________________ 

 


