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SUDERINTA
Viešoji įstaiga Prienų ligoninė
infekcijų kontrolės specialistu

PATVIRTINTA
Viešoji įstaiga Prienų ligoninė direktoriaus
2020 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. V - 96

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRIENŲ LIGONINĖ
PLANINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
ETAPIŠKO ATNAUJINIMO IR TEIKIMO PLANAS
Išskiriami pacientų srautai:
1.1. Rizikos grupės pacientai konsultuojami darbo dienomis 8 - 11 val.
1.2. Virusinės infekcijos simptomų turintys pacientai aptarnaujami endokrinologiniame
kabinete (atskiras įėjimas) darbo dienomis 8 - 16 val.
1.3. Ne rizikos grupės pacientai konsultuojami darbo dienomis 11.30 – 16 val.
2. Konsultacinės poliklinikos kabinetų darbo perorganizavimas:
2.1. 17 konsultacinės poliklinikos kabinetų skiriami tiesioginio kontakto su pacientu
konsultacijoms.
2.2. Invazinėms procedūroms skirti 5 kabinetai (procedūrinis, diabetinės pėdos,
otorinolaringologinis, gastroenterologinis, akušerio ginekologo).
2.3. Neinvazinėms procedūroms skirti 13 kabinetų.
3. Pacientų rūšiavimas (triažas) vykdomas prie įėjimo į konsultacinę polikliniką (apklausa,
temperatūros matavimas).
4. Nuotolinės konsultacijos vykdomos pamainomis su tiesioginio kontakto konsultacijomis.
5. 1 lentelėje pateikiamas maksimalus per dieną galimų priimti pacientų skaičius pagal
gydytojo specialisto etatinį darbo krūvį.
1.

1 lentelė Maksimalus per dieną galimų priimti pacientų skaičius
Maksimalus Kontaktinių Nuotolinių
Darbo
Savaitės
pacientų
konsultacijų konsultacijų valandų
darbo dienos
sk. /die
sk./die
sk./die
sk/die
Kardiologas
5
3
2
5
I-V
Endokrinologas
4
2
2
3
I -V
Pulmonologas
4
2
2
3
II, IV
Otorinolaringologas
12
8
4
8
I, III, IV
Echoskopuotojas
12
12
0
8
I -V
Gastroenterologas
8
7
1
7
I-V
Dermatovenerologas
12
8
4
8
II
Traumatologas
8
6
2
4
I, II, III, IV
Oftalmologas
6
4
2
4
I, III
Neurologas
8
6
2
5
II, III, IV
Urologas
6
5
1
3
III
Radiologas
20
15
5
7
I-V
Chirurgas
4
4
0
5
I-V
Akušeris ginekologas 4
4
0
3
I, II, IV
Vaikų kardiologas
3
2
1
3
III
Vaikų neurologas
3
2
1
3
I, II, IV
Vaikų endokrinologas 4
2
2
3
III
Vaikų pulmonologas
2
1
1
2
I-V
6. Su specialistu dirbantis bendrosios praktikos slaugytojas suformuoja ESIS registracijos
talonus pagal 5 p. nurodytą maksimalų pacientų skaičių ir pateikia duomenis registratūrai.
7. Gydytojo specialisto konsultacijai registruoja šeimos gydytojas skambindamas į registratūrą
arba gydytojui specialistui.
Specialistas
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8. Nuotolinei gydytojo specialisto konsultacijai užsiregistruoti gali pats pacientas, turintis
elektroninį šeimos gydytojo siuntimą ir /ar pacientas, kuriam taikoma ilgalaikio stebėjimo paslauga.
9. Pacientus, kuriems pasireškė virusinės infekcijos požymiai, prie įėjimo budintis darbuotojas
nukreipia prie atskiro įėjimo (iš lauko pusės) į endokrinologinį kabinetą. Informuoja su gydytoju
specialistu dirbančią bendrosios praktikos slaugytoją, kuri įleidžia pacientą į įstaigą.
10. Gydytojo specialisto atskirą konsultacijų grafiką su kontaktinių / nekontaktinių konsultacijų
ir dezinfekcijos laikais sudaro ir pildo kabineto bendrosios praktikos slaugytojas (žr. 2 lentelė).
2 lentelė Gydytojo specialisto konsultacijų grafikas
Konsultacijos
laikas

Tiesioginio
kontakto k-ja
(žymėti +)

Netiesioginio
kontakto k-ja
(žymėti +)

Dezinfekcijos
laikas

Dezinfekciją
atlikusio
asmens
parašas

11. Pacientų srautų valdymo kontrolę vykdo direktoriaus pavaduotojas medicinai.
12. Asmens apsaugos priemonės (toliau – AAP) naudojamos pagal 3 lentelėje pateiktus lygius.
3 lentelė AAP naudojimo lygiai
Pacientų grupė

Teikiamos
paslaugos pobūdis

Sveikatos
priežiūros
specialistai

Asmeninės apsaugos
priemonės

I-as

„Švarus“ srautas paslaugos
pacientams po triažo,
kuriems
nepasireiškia šie
simptomai
(karščiavimas ir
ūmios kvėpavimo
takų infekcijos
simptomai) ir/ar
kuriems nėra
patvirtinta COVID19 liga
(koronaviruso
infekcija) (toliau –
COVID-19)

1. Paslaugos metu
nepatiriamas
ilgalaikis artimas
kontaktas (ilgiau nei
5 min, kai atstumas
iki 1 m. arba ilgiau
nei 15 min, kai
atstumas iki 2 m.
atstumu).
2. Paslaugos metu
nesusidaro
aerozoliai.
3. Nėra tiesioginio
kontakto.

1. Registratoriai,
koordinatoriai,
vaistinės
darbuotojai ir
pan.
2. Medicinos
personalas,
dalyvaujantis
pacientų
rūšiavimo (triažo)
procedūrose be
tiesioginio
kontakto su
pacientu.

Kvėpavimo takų
apsauga – vienkartinė
medicininė
(chirurginė) kaukė
(keisti kai sudrėksta,
užsiteršia ir ne rečiau
negu kas 4 valandas)

II-as

„Švarus“ srautas paslaugos
pacientams po triažo,
kuriems
nepasireiškia šie

1. Paslaugos metu
patiriamas
tiesioginis kontaktas
su pacientu arba
ilgalaikis kontaktas.
2. Paslaugos metu

Ambulatorines
asmens sveikatos
priežiūros
paslaugas
teikiantys
specialistai

Kvėpavimo takų
apsauga – vienkartinė
medicininė
(chirurginė) kaukė
(keisti kai sudrėksta,
užsiteršia ir ne rečiau

Saug
umo
lygis
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III-as

simptomai
(karščiavimas ir
ūmios kvėpavimo
takų infekcijos
simptomai) ir/ar
kuriems nėra
patvirtinta COVID19 liga

nesusidaro
aerozoliai.

„Švarus“ srautas paslaugos visiems
pacientams po triažo,
kuriems
nepasireiškia šie
simptomai
(karščiavimas ir
ūmios kvėpavimo
takų infekcijos
simptomai) ir/ar
kuriems nėra
patvirtinta COVID19 liga.

1. Teikiant paslaugą
atliekamos
aerozolius
generuojančios
procedūros (toliau AGP) - t.y.
endoskopinių
procedūrų metu ir
kt.).
2. Visos asmens
sveikatos paslaugos
asmenims,
turėjusiems artimą
sąlytį su COVID-19
atveju ir
neturintiems
kvėpavimo takų
infekcijų simptomų.
3. Paslaugos, kurios
teikiamos tuo atveju,
kai neįmanoma
atlikti pacientų
rūšiavimo (triažo)
procedūrų.

Asmenys, turėję
artimą sąlytį su
COVID-19 atveju ir
neturintys
kvėpavimo takų
infekcijų simptomų.

Asmenys, kuriems
negalima atlikti
triažo procedūrų.

negu kas 4 valandas)
Pagal galimybę
naudoti veido skydelį
Rankų apsauga –
vienkartinės
medicininės pirštinės
(keisti po kiekvieno
paciento).

1. ASPĮ
personalas,
atliekantis AGP
pacientams.
2. Specialistai,
teikiantys
ambulatorines
asmens sveikatos
priežiūros
paslaugas
asmenims,
turėjusiems
artimą sąlytį su
COVID-19 atveju
ir neturintiems
kvėpavimo takų
infekcijų
simptomų.
3.Skubias
odontologines
paslaugas
teikiantys
specialistai.

Kvėpavimo takų
apsauga –
respiratorius FFP2
arba vienkartinė
medicininė
(chirurginė) kaukė
(keisti kai sudrėksta,
užsiteršia ir ne rečiau
negu kas 4 valandas),
jei yra įrodyta, kad
pacientas neserga
COVID-19 liga.
Rankų apsauga –
vienkartinės
medicininės pirštinės
(keisti po kiekvieno
paciento).
Kūno (darbo rūbų)
apsauga – vienkartinis
chalatas su
neperšlampama
prijuoste arba
vienkartinis
neperšlampamas
chalatas.
Veido (akių) apsauga
– veido skydas ar
priglundantys prie
veido akiniai (keisti ar
dezinfekuoti po
kontakto)*
Vienkartinė chirurginė
kepurė
*keisti ar dezinfekuoti,
kai užsiteršia, kai
teikiamos paslaugos
asmeniui, turėjusiam
artimą sąlytį su
COVID-19 atveju ir
neturinčiam kvėpavimo
takų infekcijų

4
simptomų

13. Papildomos sąlygos personalo ir pacientų saugai užtikrinti:
13.1. geras patalpų vėdinimas;
13.2. liečiamų paviršių valymas ir dezinfekcija;
13.3. tinkama rankų higiena, įskaitant AAP užsidėjimo, dėvėjimo (svarbu rankomis neliesti
kaukės ir respiratoriaus) ir nusiėmimo metu;
13.4. sumažintas kontaktų skaičius ir kontakto trukmė;
13.5. atstumo laikymasis (2 metrų);
13.6. ilgesnės (10-15 min.) pertraukos tarp skirtingų pacientų vizitų ar jiems teikiamų
paslaugų toje pačioje vietoje (po AGP – iki 1 val.);
13.7. uždėti medicinines kaukes visiems pacientams.
14. Prie kabineto durų laukti gali ne daugiau kaip 1 pacientas.
15. Pacientams paslaugos turi būti teikiamos griežtai jiems paskirtu vizito laiku. Į konsultacinę
polikliniką pacientas (esant būtinybei - ne daugiau kaip vienas lydintis asmuo) įleidžiamas likus ne
daugiau nei 10 min. iki paskirto vizito laiko. Laukdami patekimo į ASPĮ pacientai vienas nuo kito
privalo laikytis saugaus 2 m atstumo. Pacientų eilę kontroliuoja prie įėjimo budintis personalas.
16. Viduje liftu vienu metu gali naudotis tik vienas pacientas (esant poreikiui - ne daugiau kaip
vienas lydintis asmuo).
17. Tiesioginio kontakto su pacientu paslaugos tuo pačiu metu negali būti teikiamos greta
esančiuose susisiekiančiuose kabinetuose;
18. Siekti, kad visi pacientui paskirti tyrimai ir (ar) procedūros būtų atlikti vieno vizito metu,
išskyrus atvejus, kai to negalima atlikti dėl tyrimo ir (ar) procedūros specifikos.
19. Kraujo ėminiai laboratoriniams tyrimamas imami poliklinikos procedūriniame kabinete.
Kraują tyrimams ima su gydytoju specialistu dirbantis bendrosios praktikos slaugytojas.
20. Jeigu pacientui, turinčiam infekcijos požymių, reikia laboratorinių tyrimų ir/ar
instrumentinių tyrimų, jis nukreipiamas į priėmimo – skubios pagalbos II skyrių (infekcijos
požymių turintiems pacientams – „nešvarus“ priėmimas).
21. Konsultacinės poliklinikos vyresnysis slaugytojas kasdien iš gydytojų specialistų surenka
duomenis apie priimtus pacientus. Informacijos popierinis egzempliorius saugomas konsultacinės
poliklinikos vyresniojo slaugytojo kabinete.
22. Direktoriaus pavaduotojas medicinai kasdien vykdo per dieną galimo priimti maksimalaus
pacientų skaičiaus stebėseną, vertina epidemiologinę situaciją ir informuoja apie tai direktorių.
23. Paslaugų atnaujinimo ir maksimalaus pacientų skaičiaus apimtį nustato ligoninės
direktorius, Lietuvos Respublikos sveiaktos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos valstybės operacijų vadovo nurodymais.
Su Planinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapiško atnaujinimo ir teikimo planu
susipažinau, vykdysiu

