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VAIK Ų ATVEŽIMO Į VŠĮ PALANGOS VAIK Ų REABILITACIJOS SANATORIJ Ą

„PALANGOS GINTARAS“ IR PARVEŽIMO IŠ JOS
 TVARKOS APRAŠAS

1. Ši tvarka nustato kaip pacientai, kuriems reikalingas reabilitacinis gydymas VšĮ Palangos
vaikų reabilitacijos sanatorijoje „Palangos gintaras“ (toliau Sanatorija), gali būti atvežami į sanatoriją
ar parvežami iš jos.

2. Šia tvarka gali pasinaudoti pacientai nuo 1 iki 18 metų amžiaus su slaugančiuoju asmeniu
ar be jo ir siųsti šeimos gydytojų ar pirminio lygio pediatrų.

3. Pacientų atsivežimą organizuoja sanatorijos darbuotojai sanatorijos transportu.
4. Atsivežimo/parvežimo paslauga pacientui bei siunčiančiai įstaigai nekainuoja.
5. Pacientai yra paimami iš miesto ar rajono Pirminės asmens sveikatos priežiūros centrų

(toliau PSPC) ir į juos yra parvežami po gydymo.
6. Atvežimo į sanatoriją organizavimo tvarka:
6.1. vykdant  pacientų  atranką  reabilitaciniam  gydymui,  šeimos  gydytojas,  nusprendęs

siųsti pacientą, informuoja paciento tėvus apie galimą paciento nuvežimą į sanatoriją;
6.2. jeigu  paciento  tėvai  pasirenka  sanatoriją,  jie  kreipiasi  į  sanatorijos  registratūrą

(8 460) 40 103 arba el. paštu: registracija  @palangosgintaras.lt; 
6.3. kreipimosi metu pacientų tėvai turi nurodyti paciento asmens kodą (kad būtų galima

patikrinti ligonių kasų pažymos F2012T išdavimą), kontaktinius paciento duomenis;
6.4. sanatorijos  darbuotojai,  surinkę  atvykstančių  pacientų  duomenis  surašo  juos  į

„Pacientų  atvežimo į  sanatoriją  ir  parvežimo iš  jos  registracijos  žurnalą“,  sudaro  vaikų  paėmimo
maršrutą-grafiką ir apie jį praneša visiems pacientų tėvams.

6.5. Pacientų atsivežimas vykdomas visą savaitę, išskyrus šeštadienį ir sekmadienį.
7. Paimti pacientų vyksta vairuotojas.
8. Atvykus vairuotojui, tėvams pateikiama susipažinti su vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais

su vaiko priėmimu ir gydymu sanatorijoje susijusiais dokumentais.
9. Tėvai, išsamiai susipažinę su pateiktais dokumentais, pasirašo Paciento valios pareiškimą

dėl  sveikatos priežiūros paslaugų VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijoje „Palangos gintaras“
[forma Nr. 52I (PASP centre)].

10. Pabaigus reabilitacinį gydymą, gydantis gydytojas informuoja registruojantį darbuotoją
apie pacientą, kurį reikia parvežti iš sanatorijos.

11. Registruojantis darbuotojas susiskambina su tėvais ir informuoja, kada pacientas bus
atvežtas į PSPC iš kurio jis buvo paimtas.

12. Išrašymo  dieną  pacientas  vežamas  į  PSPC,  kuriame  perduodamas  tėvams,  kartu
perduodami visi medicininiai dokumentai (išrašas iš ligos istorijos, kitos pažymos). 

_______________________________


