
PATVIRTINTA
VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos 
sanatorijos „Palangos gintaras“ 
direktoriaus 2022 m. gruodžio 27 d. 
įsakymu Nr. ĮV-113

PACIENTŲ ATSIVEŽIMO Į VŠĮ PALANGOS VAIKŲ
REABILITACIJOS SANATORIJĄ „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
atsivežami į Sanatoriją ar parvežami iš jos.

2. Šia tvarka gali pasinaudoti pacientai:
2.1. Turintys judėjimo negalią;
2.2. Iš socialiai remtinų šeimų;
2.3. Iš daugiavaikių šeimų;
2.4. Iš įvairių globos ir gydymo įstaigų;
2.5. Nuo 8 metų, vykstantys į sanatoriją nelydimi suaugusio asmens.
3. Pacientų  atsivežimą  organizuoja  vyresnioji  registratorė  Sanatorijos  keleiviniu

transportu.
4. Atsivežimo/parvežimo paslauga nemokama.
5. Pacientai yra paimami iš Pirminės asmens sveikatos priežiūros centrų (toliau PSPC) ar

namų ir į juos yra parvežami po gydymo.
6. Atsivežimo į Sanatoriją organizavimo tvarka:
6.1. jeigu  paciento  tėvai  pasirenka  Sanatoriją,  pacientas  ar  jo  atstovas,  paskambinę

telefonu   8 460 40103 arba el. paštu: info@palangosgintaras.lt; informuoja apie pageidavimą
atvykti į Sanatoriją jos transportu. 

6.2. Vyresnioji  registratorė  informuoja  pacientą  arba  jo  atstovą  apie  galimas  datas,
kuriomis  galima  suteikti  atsivežimo/parvežimo  paslaugą.  Jeigu  pasiūlytos  datos  yra
nepriimtinos, pacientas į Sanatoriją atvyksta savo transportu. 

6.3. Jeigu  pasiūlytos  datos  pacientui  priimtinos,  vyresnioji  registratorė  registruoja
pacientą į „Pacientų, atsivežimo/parvežimo registravimo žurnalą“ (PR 2.19.1). 

6.4. Vyresnioji registratorė informuoja pacientų tėvus apie planuojamą atsivežimą.
7. Jeigu  pacientas  į  Sanatoriją  vyksta  be  slaugančiojo  asmens,  tokiu  atveju  tėvai

(globėjai)  arba  institucijos  socialinis  darbuotojas  paciento  pasiėmimo  vietoje  pildo
dokumentus:

7.1. Tėvų (globėjų) sutikimą vykti į Sanatoriją (forma Nr. 148);
7.2. Paciento atstovo sutikimą dėl  sveikatos priežiūros  paslaugų gavimo VšĮ Palangos

vaikų reabilitacijos sanatorijoje „Palangos gintaras“ (forma Nr. 52I-1);
7.3. Išrašą  iš  VšĮ  Palangos  vaikų  reabilitacijos  sanatorijos  „Palangos  gintaras“  vidaus

tvarkos taisyklių (patvirtintas Sanatorijos direktoriaus 2022-12-27 įsakymu Nr. ĮV-112); 
7.4. Prašymą dėl priėmimo į mokyklą;
7.5. Informavimą apie paciento (jo atstovo) asmens duomenų tvarkymą formą;
7.6. Sutikimą dėl asmens atvaizdo rinkimo ir naudojimo VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos

sanatorijos „Palangos gintaras“ veiklos viešinimo tikslais.
8. Jeigu  pacientas  į  Sanatoriją  atvyksta  su  slaugančiu  asmeniu  –  slaugantis  asmuo

atitinkamus dokumentus užpildo Sanatorijoje.



9. Pabaigus reabilitacinį gydymą, vyresnioji registratorė informuoja tėvus apie paciento
parvežimą į PSPC ar namus.

10. Parvežus pacientą, Sanatorijos vairuotojas privalo gauti tėvų (globėjų) arba institucijos
socialinio darbuotojo patvirtinimą, kad pacientas parvežtas, užpildant formą Nr. 149. 

11. Pacientų atsivežimo į sanatoriją ir parvežimo atgal paslauga yra teikiama atsižvelgiant
į sanatorijos turimus techninius ir žmogiškuosius išteklius. 

______________________________



                                  PATVIRTINTA
                                                                               VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos 
                                                                               sanatorijos „Palangos gintaras“ 
                                                                               direktoriaus 2022-12-27 įsakymu Nr. ĮV-113
                                                                                Forma Nr. 148

VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos
sanatorijos „Palangos gintaras“
Direktoriui

SUTIKIMAS  VYKTI  Į SANATORIJĄ

_________ 

(data) 

Paciento atstovas 
___________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, įstaigos pavadinimas (jeigu atstovaujama įstaiga))

patvirtina, kad pacientas ________________________________atsižvelgiant į jo medicinines

                                                            (vardas, pavardė)

indikacijas   ___________________bei psichoemocinę būklę  –  gali /negali būti vežamas į 
                                      (ligos kodas pagal TLK)                                                                                (išbraukti nereikalingą)                                                 

sanatoriją ir parvežamas atgal į _________________________ ,   
                                                                       (miestas) 

- ne specialiuoju medicininiu, o sanatorijos keleiviniu transportu be lydinčio asmens (t.y. tėvų,
giminaičių, globėjų, medicinos ar socialinio darbuotojo), tik su sanatorijos darbuotoju 

__________________________________________________________.  
                                                                             (vardas, pavardė) 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 
                                  (paciento atstovo vardas, pavardė, parašas) 

                                                                                   
____________________________________________ 

____________________________________________

____________________________________________                                         

                      (sanatorijos darbuotojo vardas, pavardė, parašas) 



                                  PATVIRTINTA
                                                                               VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos 
                                                                               sanatorijos „Palangos gintaras“ 
                                                                               direktoriaus 2022-12-27 įsakymu Nr. ĮV-113
                                                                                Forma Nr. 149

VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos
sanatorijos „Palangos gintaras“
Direktoriui

PATVIRTINIMAS, KAD PACIENTAS PARVEŽTAS

_________

(data)

Paciento atstovas 
______________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, įstaigos pavadinimas (jeigu atstovaujama įstaiga))

patvirtina, kad pacientas _________________________________________buvo parvežtas iš 
(vardas, pavardė)

sanatorijos adresu 
___________________________________________________________________________ 

(miestas, gatvė, namo ir buto numeris arba įstaigos pavadinimas)

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
                                         (paciento atstovo vardas, pavardė, parašas)

                                                                                                                 
_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
                                        (sanatorijos darbuotojo vardas, pavardė, parašas)


