
PATVIRTINTA 

    VšĮ Baisogalos PSPC direktoriaus  

    2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 18 

 

    1 PRIEDAS 

PACIENTŲ KREIPIMOSI IR PRIĖMIMO Į SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO 

SKYRIŲ  TVARKA 

 

1. Informacija apie ligoninėje teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jų kainas ir 

galimybes jomis pasinaudoti pateikiama skyriaus informaciniame stende ir el.puslapyje.  Dėl šios 

informacijos juridiniai ir fiziniai asmenys gali kreiptis raštu arba žodžiu ir į ligoninės administraciją 

bei gydančius gydytojus. 

  

2. Pacientų išankstinis registravimas atliekamas telefonu   8422 65655 ar  8422 65818 arba paciento 

artimiesiems atvykus į skyrių (administracijos darbo valandomis) . 

 

3. Išankstinis registravimas atliekamas  „ Pacientų laukimo  slaugos ir palaikomojo gydymo 

paslaugų registracijos  žurnale“. Jame pažymima:  

 Registracijos numeris 

 Kreipimosi data 

 Paciento vardas pavardė, gim.m. 

 Paciento būklė ( vaikštantis, gulintis, su pragulomis, leidžiami narkotikai....) 

 Šiuo metu pacientas namie ar stacionare 

 Pageidaujama hospitalizavimo  data 

 Kontaktinis telefonas 

 Pastabos ( pranešta apie numatomą guldymą, atsisako gultis...) 

 Paguldymo data. 

 

4. Pagal  „Pacientų laukimo  slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų registracijos  žurnale“ 

nurodytą pageidaujamą hospitalizavimo datą,  gali būti hospitalizuotas pacientas ne anksčiau , kaip 

bus jo eilė  ( pagal registracijos žurnalą),   tačiau vėlesniam laikui gali būti paliktas eilėje 

hospitalizacijai. 

 

5. Pacientai į  skyrių  hospitalizuojami  pagal „pacientų laukimo slaugos ir palaikomojo gydymo 

paslaugų registracijos žurnalą“, kai yra aiški galutinė diagnozė ir nereikalingi papildomi tyrimai, kai 

yra netikslingas aukštesnio lygio specializuotas stacionarinis ar reabilitacinis gydymas. Paciento 

susirgimas turi atitikti hospitalizavimo į palaikomojo gydymo ir slaugos  ligoninę sąlygas ir 

indikacijas, patvirtintas Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka. 

 

6. Į slaugos skyrių  priimami asmenys tik su pirminės asmens sveikatos priežiūros gydytojų ar 

gydytojų - specialistų siuntimu.  

 

7. Pirmumo teisę hospitalizacijai  turi:  

 Pacientai, kuriems reikalingi leidžiami narkotiniai preparatai 

 Esantys su pragulomis 

 Perkeliami iš stacionaro 

 Už paslaugas susimokantys pacientai, kai išnaudotos kvotos nustatytos TLK. 

 

  



8. Kontaktiniu telefonu ( nurodytu „pacientų laukimo slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų 

registracijos žurnale“) , pranešama ne vėliau , kaip prieš dieną apie konkrečią guldymo (atvykimo) 

hospitalizacijai datą. Apie informavimą užrašoma „pacientų laukimo slaugos ir palaikomojo 

gydymo paslaugų registracijos žurnale “ skiltyje „pastabos“ ( data ir laikas). 

 

9. Pacientas neatvykęs paskirtu laiku į slaugos ir palaikomojo gydymo skyrių hospitalizacijai yra 

išbraukiamas iš sąrašo , jam pageidaujant jis gali būti įrašomas iš naujo į „pacientų laukimo slaugos 

ir palaikomojo gydymo paslaugų registracijos žurnalą“ (nauju registracijos numeriu). 

 

10. Į neatvykusio paciento vietą yra kviečiamas hospitalizacijai sekantis pacientas pagal “ pacientų 

laukimo slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų registracijos žurnalo“ registracijos numerį ar 

pagal pirmumą hospitalizacijai. 

 

11.Pacientams į skyrių rekomenduojama atvykti   nuo 7.00 iki 9.00 val. 

 

12. Pacientas su savimi privalo turėti šiuos dokumentus: 

 pasą ar asmens tapatybės kortelę; 

 socialinio draudimo pažymėjimą ir / ar pensininko, ir / ar neįgalumo, ir / ar darbo biržos 

registracijos pažymėjimą. 

 siuntimą į ligoninę (Forma 027/a), kuris galioja 1 mėn. nuo jo išrašymo datos. 

 

13. Išankstinės registracijos metu ar atvykęs hospitalizacijai pacientas yra informuojamas kiek per 

einančius metus yra išnaudojęs TLK finansuojamų dienų ( apmoka ne daugiau kaip 120 d.).  

 

14. Draudžiama paguldyti į stacionarinę įstaigą asmenį be jo sutikimo.  

 

15. Draudžiama į stacionarinę įstaigą paguldyti  neveiksnų asmenį be jo įstatyminių atstovų 

sutikimo.  

 

16. Siūloma pacientams turėti būtiniausias asmens higienos priemones, nerekomenduojama prie 

savęs turėti brangių daiktų  ir pinigų. Už turimas vertybes personalas neatsako. 

 

17. Skyriuje teikiamos mokamos paslaugos : 

 Vadovaujantis VŠĮ Baisogalos PSPC 2014m. lapkričio 20d. Nr. V-42 patvirtintu „ Mokamų 

slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų VŠĮ Baisogalos PSPC palaikomojo gydymo 

skyriuje teikimo tvarkos aprašu“ 

 Pacientas yra išnaudojęs   120 d. limitą  per metus ( kuriuos finansuoja  TLK) ir nori pratęsti 

palaikomąjį gydymą ir slaugą. 

 Išnaudotos kvotos pagal sutartį su TLK. 

 Apie pageidaujamas gauti mokamas paslaugas gulintys skyriuje (besibaigiant 120 d. limitui 

) privalo informuoti  vyr.slaugytoją  prieš savaitę. Šiuo atveju yra žiūrima ar yra pagal 

„pacientų laukimo slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų registracijos žurnalą“ norinčių 

hospitalizacijos. Jei kvotos pagal sutartį su TLK neišnaudotos , tai pirmumo teisę  

hospitalizacijai turi nemokamai paslaugai gauti pacientai ( kurie dar neišnaudojo 120 d. 

limitą). 

 Sudarytos sutartys mokamai paslaugai yra numeruojamos ir registruojamos. 

 Už mokamą paslaugą pacientas susimoka buhalterijoje arba pavedimu į įstaigos sąskaitą.  
 

18. Pirmumo teisė gauti mokamas paslaugas (išnaudojus 120 d. limitą) galima tik tada, kai yra 

išnaudotos kvotos pagal sutartį su TLK. 



 


