VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VISAGINO LIGONINĖS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VŠĮ VISAGINO LIGONINĖS SKUBIOSIOS PAGALBOS SKYRIUJE DARBO
ORGANIZAVIMO PASKELBUS KARANTINĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS
TERITORIJOJE
2020 m. kovo 20 d. Nr. 1- 46
Visaginas

Vadovaudamasis LR SAM 2020-03-16 įsakymu Nr.V-387 „Dėl sveikatos priežiūros
įstaigų darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“,
siekdamas užkirsti kelią COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimui ,
1. T v i r t i n u : „Pacientų, galimai turinčių COVID-19 infekciją pateikimo į VšĮ
Visagino ligoninės Priėmimo skubiosios pagalbos skyrių personalo darbo tvarkos aprašas.“
(Pridedamas Priedas 1 -2 lapai).
2. Į s a k a u : VšĮ Visagino ligoninės darbuotojams, teikiant paslaugas pacientams
Priėmimo skubiosios pagalbos skyriuje, vadovaujantis šio įsakymo 1 punkte patvirtinto
aprašo reikalavimais.
3. Į p a r e i g o j u :
3.1. Dokumentų valdymo vyriausiąją specialistę su įsakymu supažindinti direktoriaus
pavaduotoją medicinai, direktoriaus pavaduotoją slaugai, gydytoją administratorę, teisininkę
bei visų skyrių vedėjus bei vyresniąsias slaugytojas ;
3.2.Skyrių vedėjus supažindinti savo padalinio personalą su šio įsakymo bei aprašo
reikalavimais bei kontroliuoti jo reikalavimų vykdymą;
3.3. Teisininkę Viktoriją Pantelejevą kontroliuoti supažindinimo su įsakymu vykdymą;
3.4. Direktoriaus pavaduotoją medicinai kontroliuoti įsakymo vykdymą.

Direktorius

S. Fedurcia, 2020-03-20

Kastytis Matulevičius

PRIEDAS 1.
PATVIRTINTA
VšĮ Visagino ligoninės direktoriaus
2020 m. kovo 20 d. įsakymu Nr. 1-

PACIENTŲ, GALIMAI TURINČIŲ COVID -19 INFEKCIJĄ,
PATEIKIMO Į VŠĮ VISAGINO LIGONINĖS PRIĖMIMO SKUBIOS
PAGALBOS SKYRIŲ PERSONALO DARBO TVARKOS APRAŠAS
Pacientas patenka į skubios pagalbos skyriaus pirminės apžiūros patalpą, įspėjamuoju
skambučiu informuojamas personalas

↓
Budinti bendrosios praktikos slaugytoja, dėvi asmeninį respiratorių, pirštines ir pagal
galimybes kitas asmens apsaugos priemones, įvertinus paciento būklę ir nustačiusi kad
jam reikalingas būtinosios pagalbos suteikimas:
1. uždeda pacientui medicininę kaukę,
2. dezinfekuoja pacientui rankas
3. surenka trumpai epidemiologinę anamnezę, skundus, apklausia dėl galimų
COVID-19 infekcijos požymių, atžymi tai medicininėje dokumentacijoje
(papildymai aprašo priede Nr.1)

↙

↘

Nėra įtarimų ir duomenų dėl
COVID-19 infekcijos požymių

Yra įtarimas ir duomenys dėl
COVID-19 infekcijos požymių

↓
Pacientas patalpinamas į bendrą
apžiūros patalpą

↓
Pacientas patalpinamas į izoliatorių
↓

↓
Informuojamas gydytojas, kuris
naudojantis įprastinėmis apsaugos
priemonėmis apžiūri pacientą, įvertina
ligonio būklę ir atlieka diagnostinius ir
gydomuosius veiksmus. Pacientas
pasirašo paciento patvirtinimą nesant
COVID-19 ligos atvejo rizikos.

Informuojamas gydytojas, kuris prieš
paciento apžiūrą apsivelka visas
privalomas asmens apsaugos priemones,
apžiūri ligonį surenka anamnezę, įvertina
ligonio būklę (išsamiau aprašo priedas
Nr.1)

↓

↓
Įstaiga neturi galimybės tirti ir
gydyti COVID-19 infekuotus
pacientus

Istaiga turi galimybę tirti ir gydyti
COVID-19 infekuotus pacientus

↓
Skambinama 112 dėl paciento, kuriam
įtariama COVID-19 infekcija
pervežimo
į pagrindinę paslaugų teikimą
organizuojančią ASPĮ.

↓
Imamas tyrimas dėl COVID-19 infekcijos
↓
Esant teigiamam atsakymui dėl COVID-19
infekcijos sprendžiamas klausimas dėl
stacionarizavimo

Aprašo priedas Nr.1
Gydytojas:
1. 112 telefonu informuoja apie įtariamą COVID-19 infekciją ir kviečia GMP
2. Dedasi visas asmenines apsaugos priemones (respiratorių FFP2 arba FFP3, apsauginius
akinius, kombinezoną, galvos apdangalą, antbačius ir dvigubas medicinines pirštines

3. Įeina į izoliatorių
4. Įvertina paciento sveikatos būklę, surenka anamnezę, įvertina epidemiologinę riziką, surašo
galimus kontaktavusius asmenis, visą informaciją surašo siuntime.
5. Perduoda ligonį atvykusiai GMP brigadai, kuri regioniniu principu pagal patvirtintus SAM
įsakymus ligonį transportuoja į pagrindinę paslaugų teikimą organizuojančią ASPĮ (VšĮ

Respublikinė Panevėžio ligoninė)
6. GMP išvežus pacientą, gydytojas teisingai nusirengia apsauginius drabužius, juos sudeda į
tam skirtą iš anksto paruoštą maišą, nusiplauna rankas muilu su šiltu vandeniu (ne mažiau
30 sek.) po to veidą. Dezinfekuoja rankas antiseptiniu tirpalu. (Naudoti SAM
rekomendacijas)
7. Telefonu informuoja pagrindinę paslaugų teikimą organizuojančią ASPĮ (VšĮ
Respublikinė Panevėžio ligoninė, infekcinių ligų klinika, Priėmimo kambarys
+370 45 58 67 53)
8. Telefonu apie situaciją informuoja direktoriaus pavaduotoją medicinai (tel.
+37065640211).

Budinti slaugytoja ir /ar slaugytojos padėjėja:
1. Pasiruošia visas reikalingas priemones galimai užkrėstų patalpų ir juose esančių
paviršių dezinfekcijai reikalingas priemones, pasiruošia galimai užterštų vienkartinių
asmens apsisaugojimo priemonių sudėtų į maišus saugiam transportavimui į numatytą
saugojimo vietą.
2. Dedasi visas asmenines apsaugos priemones (respiratorių FFP2 arba FFP3,
apsauginius akinius, kombinezoną, galvos apdangalą, antbačius ir storas pirštines.
3. Atlieka patalpų ir jose esančių baldų paviršių dezinfekciją, saugiai sutvarko ir
sandeliuoja atliekas.
4. Teisingai nusirengia apsauginius drabužius, juos sudeda į tam skirtą iš anksto paruoštą
maišą, nusiplauna rankas muilu su šiltu vandeniu (ne mažiau 30 sek.) po to veidą.
Dezinfekuoja rankas antiseptiniu tirpalu.
5. Telefonu apie situaciją informuoja direktoriaus pavaduotoją slaugai (tel.
+37069943101) .

