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PLANINIU AMBULATORINIU ASMENS SVEIKATOS PRIEZIUROS PASLAUGU
ATNAUJINIMO IR TEIKIMO PLANAS
1. INFRASTRUKTCTRA

Asmens sveikatos prieZiflros paslaugos teikiamos keturiuose Seimos gydyojq kabinetuose,
dvejuose vaikq ligq gydytojq kabinetuose, viename gydyojo aku3erio ginekologo kabinete ir
gydyojo chirurgo kabinete.
Tiesioginiam pacientq konsultavinui skiriamos 5 valandos Seimos gydytojq kabinetuose,
vaikq ligq gydytojo kabinete 5 val., kitame vaikq ligq gydytojo kabinete skiriamos 3 val. (kabinetas
dirba dvi dienas savaiteje), gydi.tojo aku5erio kabinete 3,5 val. (kabinetas dirba keturias dienas
savaiteje). Karantino metu gydytojas chirurgas dirba nuotoliniu bldu.
Odontologijos kabinete dirba du gydytojai odontologai. ttis dienas per savaitg. Siuo rnetu
teikia tik butinqjq odontologing pagalbE.
Per darbo dien4 numatoma 60 tiesioginiq pacientq konsultacijq.
Ambulatoriniam pacientq priemimui numatomos 30 minudiq, i5 jq l0 minudiq kabineto
dezinfekcijai.
Nuotolinems konsultacijoms skiriamos likusios gydytojq darbo valandos.
Bendrosios praktikos slaugytojos atliekamoms procedflroms (Laizd4 prielinra, laboratoriniq
tyrimq paemimas) numatoma 4 val. tiesioginio darbo, planuojama priimti 10- 12 pacientq.
Laboratorijoje biomedicinines diagnostikos technologo atliekamiems tyrimams numatomos 6
darbo val. Orientacinis pacientr4 skaidius 18-20 pacientq.
Patalpq dezinfekcija atliekama pagal reikalavimus, nurodytus Lietuvos higienos normoje HN
4'1- l:2012 ,,Sveikatos prieZilros istaigos. Infekcijq kontroles reikalavimai" ir Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas sveikatos prieZirlros istaigq patalpq dezinfekcijai,
kai galimas uZter5imas SARS-COV-2 virusu.
2. SVEIKATOS SPECIALISTU DARBO PRINCIPAI
Planines sveikatos prieZilros paslaugas istaigoje teikia Seimos gydltojai, vaikq ligq gydytojai,
gyd)'toj as aku5eris ginekologas.

UZtikrinamas asmens apsaugos priemoniq naudojimas pagal nurody.tus Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro valstybes lygio ekstremaliosios situacijos valstybes
operacijq vadovo 2020 m. balandZio 7 d. sprendimu Nr. Y -7 54 ,,Del asmenines apsaugos priemoniq
naudojimo asmens sveikatos prieZiuros istaigose pagal saugumo lygius" pried4. Ambulatoriniq
asmens sveikatos prieZiiiros paslaugq teikimas vykdomas naudojant asmens apsaugos priemones,
priskirtas saugumo lygiui (medicinos registratoriai) - kvepavimo takq apsauga, vienkartine
medicinine kauke (keisti, kai sudreksta, uZsiterSia ir ne rediau kas 4 val.). II saugumo lygiui
(gyd)'tojai, slaugl.tojai ir biomedicinines diagnostikos technologas) kvepavimo takq ir rankq
apsauga, vienkarline medicinine kauke (keisti, kai sudreksta, uZsiter5ia ir ne rediau kas 4 val.) arba
FFP2 respiratorius. Rarkq apsaugai naudojamos vienkarlines pir5tines, kurios keidiamos po
kiekvieno pacientq apZilros arba procedlros
Itarus ar identifikavus COVID-19 Iigos atveji, informacija pateikiama Nacionalinio
visuomen6s sveikatos centro prie SAM Marijampoles deparlamentui pagal Lietuvos Respublikos
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sveikatos apsaugos ministro 2018 m. kovo 22 d. isakymu Nr. 330 ,,Del Privalomojo
epidemiologinio registravimo, privalomojo informacijos apie epidemiologinio registravimo
objektus turinio ir informacijos privalomojo perdavimo tvarkos patvirtinimo" nustatytq tvarkq.
Kiekvienas sveikatos prieZiuros specialistas uZpildo anketos ,,Sveikatos prieZiiros
darbuotojq rizikos vertinimas ir atvejo valdymas del uZsikretimo COVID-19 virusu" I dali. Pagal
nustatlt4 rizik4 ir Nacionalinio visuomends sveikatos centro prie SAM rekomendacijas pradedama
atvejo valdymo procedura: stabdomas darbas su pacientais 14 dienq, atliekamas tyrimas del
COVID-19 ligos nustatymo, skiriama saviizoliacija. ftarus, kad atvykgs pacientas serga COVID-I9
liga, Iaikomasi Siq rekomendacijq: apklausiama apie kontakt4 su COVID-19ligos atveju, ivertinami
kiti specifiniai nusiskundimai (kosulys, apsunkintas kvepavimas, kar5diavimas, uosles ir skonio
pakitimai). Jei paciento nusiskundimai atitinka COVID-l9 ligos apibreZim4, jam biitina uZtikrinti
kvepavimo takq apsaugq ir palydeti I atskir4 kabinet4 izoliavimui. Palydintis sveikatos prieZifiros
specialistas privalo d€veti filtruojandi4 veido kaukg FFP2. Skambinama tel. 112 arba 033,
kviediama greitoji medicinos pagalba ir informuojama apie itariamq COVID- 19 ligos atveji. Jei
nereikia teikti skubios pagalbos, vengiama s4lydio su pacientu. Jeigu pacientui reikatinga skubi
pagalba, sveikatos prieZiuros specialistas devi specialias apsaugos priemones (III apsaugos lygis).
Po paciento iSveZimo, atliekama visq patalpq dezinfekcija, valymas ir vedinimas.
Sveikatos prieZiiiros specialistai, naudoj antys darbo vietoje tinlcamas apsaugos priemones
(II-III apsaugos lygis) netraktuojami kaip rizik4 turintys asmenys.

3. PACIENTU

APTARNAVIMO IR ASMENS SVEIKATOS PRIEZIUROS PASLAUGU
TEIKIMO PRINCIPAI

Nuotoliniu biidu teikiamos Sios asmens sveikatos prieZiflros paslaugos:
3.1. vaistq ir medicinos pagalbos priemoniq iSra5ymas,
3.2. elektroniniq nedarbingumo paZymejimq i5davimas ir tgsimas,
3.3. Seimos gydytojo, gydyojo specialisto, slaugytojo konsultacijos,
3.4. gydlto.jq tarpusavio konsultacijos,
3.5. bltinqjq tyrimq paskyrimas,
Tiesioginio kontakto su pacientu PSPC teikiama tik tuomet, kai
prieZiiiros paslaugos nelmanoma suteikti nuotoliniu btdu.

del asmens sveikatos

Registratiiros darbuotojai nurodyu registratiiros telefonu registruoja pacientus tik
nuotolinems gydlojo ar slaugytojo paslaugoms. Kai konsultacijos negalima suteikti nuotoliniu
bldu, diagnozei patikslinti reikalingas papildomas iStyrimas, konsultacij4 registruoja gydytojas
(gydftojo konsultacijai) ar slaugytojas ambulatoliniam priemimui pagal vyriausiojo gydyojo
nustat)'t4 tiesioginiq konsultacijq registravimo tvark4.
4. PACIENTV SRAUTU

VALDYMO PRINCIPAI

Nustatomi 5ie pacientq srautai:
infekcijos ar per5alimo ligq neturintys pacientai,
4.2. vyresni nei 60 metq pacientai,
4.3. virusines infekcijos ar perSalimo ligq turintys pacientai.
4.1 . virusines

Numatomi priemimo laikai:
4.4. virusines infekcijos ar perSalimo ligq neturintys pacientai, 7.00 -1 1.00 val.,
4.5. vyresni nei 60 metq pacientai 1 1.00 - 15.00 val.,
4.6. virusines infekcijos ar perSalimo ligq turintys pacientai 15.00 17.00 val.
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Registravimo metu slaugytojas nurodo tikslq paciento priemimo laikq, supaZindina pacient4,
kad afi'ykti galima 10 min. iki ambulatorinei konsultacijai numatyto laiko. I sveikatos prieZiiiros
istai94. esant butinybei, gali b[ti fleidZiamas vienas lydintis asmuo. Laukdami patekimo i sveikatos
prieZilros fstaig4 pacientai, atvykE anksdiau nurodyto laiko, privalo laiky.tis saugaus atstumo.
Visi pacientui reikalingi tyrimai, procediiros, atliekamos vieno vizito metu, iiskyrus atvejus,
kai to negalima atlikti del tynimo ar proceduros specifikos ar poreikio konkrediam pacientui.
5. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Visi sveikatos prieZiiiros specialistai susipaZing su Plano reikalavimais, patvirting tai savo
visi darbuotojai, susipaZinE su asmeniniu apsaugos priemoniq naudojimu (I, II, III apsaugos
lygiai), patvirting tai savo paraSu. Paskirtas darbuotojas pacientq skaidiaus registracijai ir duomenq

parasu.

kaupimui.

