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VŠĮ PALANGOS VAIKŲ REABILITACIJOS SANATORIJOS „PALANGOS GINTARAS“ 
KONTROLINIŲ APYRANKIŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

I. Bendroji dalis
1. Kontrolinių apyrankių naudojimo tvarko apraše (toliau vadinama – Aprašas) naudojamos sąvokos
ir sutrumpinimai: 
1.1. Sanatorija – viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija „Palangos gintaras“.
1.2.  Pacientas –  asmuo,  kuris  kreipiasi  į  Sanatoriją  dėl  stacionarinių  medicininės  reabilitacijos
paslaugų  apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ar kitų fizinių/juridinių
asmenų lėšų. Šio Aprašo apimtyje, šiuo asmeniu gali būti vadinamas vaikas iki 18 metų amžiaus bei
vaiką slaugantis asmuo.
1.3. Stacionarinės medicininės reabilitacijos paslaugos (stacionarinės paslaugos) – Reabilitacija
II, Palaikomoji reabilitacija, Ambulatorinė reabilitacija, Antirecidyvinis sanatorinis gydymas. 
1.4. Apgyvendinimo paslaugos – laikino apgyvendinimo paslaugos, susijusios ar nesusijusios su
Stacionarinėmis  paslaugomis, kurias klientai pageidauja gauti, sutinka apmokėti savo lėšomis ir jas
apmoka. Už šias paslaugas gali mokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys.
1.5. Klientas – fizinis asmuo, kuris kreipiasi į paslaugų teikėją, gauti Apgyvendinimo paslaugas.
1.6.  Kontrolinė  apyrankė  – popierinė  arba  vinilinė  vandeniui  atspari  juostelė,  apjuosianti
paciento/kliento riešą ir uždedama suklijuojant taip, kad nuimti nuo rankos nesugadinus jos nebūtų
galima.  
2. Aprašo paskirtis:
2.1.  nustatyti  tvarką,  kurios  privalo  laikytis  visi  sanatorijos  pacientai/klientai,  kurie  nakvoja
Sanatorijos patalpose;
2.2. užtikrinti galimybę kontroliuoti Sanatorijoje nakvojančių pacientų/klientų teisėtumą.
3. Kontrolinės apyrankės nenaudojamos identifikuoti pacientams/klientams iki 3 metų amžiaus bei
pacientams, kurie dėl sveikatos būklės negali/nesugeba išsaugoti apyrankės vientisumo.   

II. Kontrolinių apyrankių naudojimas.

4.  Kontrolinės  apyrankės  uždedamos  paciento/kliento  atvykimo  dieną  ir  turi  būti  ant  riešo  iki
paskutinės buvimo Sanatorijoje dienos.
5. Kontrolinę apyrankę pacientui/klientui uždeda registratūros darbuotojas:
5.1. pacientams, kurie sanatorijoje gauna Stacionarines paslaugas:
5.1.1.  naudojama geltonos spalvos apyrankė;
5.1.2. pacientui  apyrankė uždedama,  kai Pacientui  paskiriamas kambarys ir  duodamas kambario
raktas;
5.2. klientams, kuriems teikiamos laikino apgyvendinimo paslaugos:
5.2.1. naudojama mėlynos spalvos apyrankė;
5.2.2.  klientui  apyrankė  uždedama,  kai  klientas  apmoka  už  paslaugas  Sanatorijos
kasoje/registratūroje  arba  išankstinis  apmokėjimas  yra  patvirtintas  buhalterijos  ir  duodamas
kambario raktas.



6.  Jeigu  buvimo  sanatorijoje  metu  pacientui/klientui  Kontrolinė  apyrankė  nuo  riešo
nukrinta/nuplyšta,  pacientas/klientas  privalo  ateiti  į  registratūrą,  atsinešti  nuplyšusią apyrankę ir
registratūros darbuotoja uždedama naują Kontrolinę apyrankę.
7. Jeigu pacientas senos Kontrolinės apyrankės neatneša, jis registratūrai turi pateikti savo asmens
tapatybę patvirtinantį dokumentą,  pagal kurį registratūros darbuotojas patikrina paciento buvimo
Sanatorijoje teisėtumą.
8.  Jeigu  klientas  senos  Kontrolinės  apyrankės  neatneša,  jis  registratūrai  turi  pateikti  Paslaugų
sutartį, pagal kurią registratūros darbuotojas patikrina paciento buvimo Sanatorijoje teisėtumą.
9.  Sanatorijos  patalpose nuo 21 val.  iki  7  val.  gali  būti  tiktai  asmenys ant  rankų riešų turintys
Kontrolines apyrankes bei asmenys išvadinti šio aprašo 3 punkte ir sanatorijos personalas.
10.  Budintis  personalas,  pastebėjęs  Aprašo  9  punkto  nesilaikančius  asmenis,  privalo  įsakmiai
pareikalauti palikti Sanatorijos pastatą. Asmeniui nesutikus išeiti, kviečiama policija.
11. Po 21 val. pro paradines Sanatorijos duris į Sanatoriją galima įleisti tiktai turinčius ant riešo
Kontrolinę apyrankę.
12.  Išvykimo dieną  budinčio  posto  slaugytoja,  pasiimdama grąžinamą  raktą,  žirklėmis  nukerpa
Kontrolinę apyrankę.  

III. Baigiamosios nuostatos

13.  Šis  Aprašas  skelbiamas  viešai  Paslaugų  teikėjo  internetinėje  svetainėje  adresu
www.palangosgintaras.lt, ir pas Paslaugų teikėją skelbimų lentoje.

14.  Šio  Aprašo  tvarkos  nesilaikymas  sukelia  nelegalų  asmenų  buvimą  Sanatorijoje  ir  gali  būti
traktuojamas, kaip viešosios tvarkos pažeidimas. 


