VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VISAGINO LIGONINĖS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL LIGONINĖS PLANINIŲ STACIONARINIŲ ASMENS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO
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Visaginas

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo patvirtintu 2020 m. balandžio 29 d. V – 1018
sprendimu dėl planinių stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir
teikimo įstaigoje plano parengimo reikalavimų,
1. T v i r t i n u VŠĮ Visagino ligoninės planinių stacionarinių asmens sveikatos priežiūros
paslaugų planą.
2. Į p a r e i g o j u :
2.1. Dokumentų valdymo vyriausiąją specialistę Galiną Andrejevą su įsakymu supažindinti
direktoriaus pavaduotoją medicinai, direktoriaus pavaduotoją slaugai, gydytoją administratorę, skyrių
vedėjus ir vyresniąsias slaugytojas.
2.2. Skyrių vedėjus ir vyresniąsias slaugytojas su įsakymu supažindinti pavaldžius
darbuotojus.
3. P a v e d u direktoriaus pavaduotojui medicinai kontroliuoti įsakymo vykdymą.

Direktorius

L. Stalnionienė, 2020-05-06

Kastytis Matulevičius

PATVIRTINTA
VšĮ Visagino ligoninės direktoriaus
2020-05-06 įsakymu Nr. 1 – 85

VŠĮ VISAGINO LIGONINĖS PLANINIŲ STACIONARINIŲ ASMENS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ ETAPINIO ATNAUJINIMO PLANAS
(toliau- Stacionarinių paslaugų atnaujinimo planas)

1. Paslaugas teikti, pateikiant visus paciento duomenis, susijusius su teikiamomis asmens
sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant siuntimo, atsakymo į siuntimą, epikrizės, medicininių
vaizdų, jų aprašymų ir kt., per Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros
informacinę sistemą.
2. Teikiant paslaugas užtikrinti visų paciento duomenų, susijusių su teikiamomis asmens
sveikatos priežiūros paslaugomis, įskaitant siuntimą, atsakymą į siuntimą, epikrizę, medicininius
vaizdus, jų aprašymus ir kt., tvarkymą ir jų atsekamumą įstaigos informacinėje sistemoje.
3. Įstaigos infrastruktūra (palatos, lovos) padalinama į tris atskiras dalis, užtikrinant infekcijų
kontrolės reikalavimų laikymąsi:
3.1. Pirma dalis - skirta būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms teikti:
 Priėmimo ir skubiosios pagalbos skyrius;
 Anesteziologijos ir reanimatologijos skyrius;
 Operacinė;
 Akušerijos skyrius;
 HD skyrius;
 Diagnostikos skyrius;
 Klinikinė diagnostinė laboratorija;
Antra dalis – skirta paslaugoms planinių stacionarinių paslaugų teikimui:
 Nervų ligų skyrius;
 Chirurgijos skyrius;
 Vaikų ligų skyrius;
 Ginekologijos skyrius.
Trečia dalis – Vidaus ligų skyrius („Nešvari“ skyriaus pusė, skirta tik pacientams,
kurie izoliuoti kol laukiama viruso SARS-CoV-2 laboratorinio tyrimo atsakymo (gavus neigiamą
atsakymą bus perkeliami į profilinį skyrių pagal susirgimą; „Švari“ pusė palikta rezervui, kad
užtikrinti dėl COVID 19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugų teikimą);
3.2. Teikiant paslaugas užtikrinti infekcijų kontrolės reikalavimų laikymąsi (personalo ir
pacientų rankų higiena, palatoje guldomas tik vienas pacientas, atstumas tarp pacientų (jeigu
pacientui papildomas ištyrimas ir reikia išeiti iš palatos yra privalomas iki metro atstumas tarp
pacientų, valymas ir dezinfekcija atliekama griežtai pagal kiekvieno skyriaus patvirtintą valymo
dezinfekcijos planą (Infekcijų vadovo sudedamoji dalis).
3.3. Pacientų srautų valdymo tvarka:
 I kategorija yra jau ištirti pacientai (kuriems 48 val. iki atvykimo į stacionarą yra atliktas
SARS-Co-V-2 laboratorinis tyrimas ir gautas neigiamas atsakymas);
 II kategorija – pacientai, kurie guldomi į izoliacines palatas, kuriems atliekamas SARSCo-V-2 laboratorinis tyrimas ir laukiama laboratorinio tyrimo atsakymo (gavus neigiamą atsakymą,
pacientas pervedamas į profilinį skyrių pagal susirgimą);
 III kategorija – pacientai, kurių teigiamas SARS-Co-V-2 laboratorinio tyrimo
atsakymas, yra transportuojami į ligoninę, kurioje yra gydomi COVID 19 ligomis (koronaviruso
infekcijos) sergantys pacientai (jeigu bus patvirtintas teigiamas SARS Co V-2 laboratorinio tyrimo

atsakymas, bus atliekama epidemologinio atvejo analizė, tiriami visi darbuotojai (darbuotojams
taikoma saviizoliacija), kurie teikė paslaugas ar turėjo kontaktą su pacientu, susirgusiu COVID-19
(koronaviruso infekcija), patalpų valymas ir dezinfekcija pagal HN 47-12012;
 IV kategorija – pacientai, kuriems pasireiškė koronaviruso infekcijos simptomai
hospitalizavus į profilinį skyrių (kurie buvo ištirti dėl SARS-Co-V-2 ir buvo neigiamas laboratorinio
tyrimo atsakymas hospitalizuojant, ar hospitalizavus).
3.4. Ligoninės personalas dirba, užtikrinant infekcijų kontrolės reikalavimų laikymąsi
(kiekvienai pacientų grupei priskirta aptarnaujanti personalo komanda pagal direktoriaus pavaduotojo
medicinai patvirtintą skyriaus darbo grafiką (gydytojai, slaugytojai, slaugytojų padėjėjai, valytojai ir
kt.) (toliau – personalo komanda), suformuotos personalo pamainos, užtikrinant, kad tai pačiai
pacientų grupei paslaugas teiktų tik tos pačios personalo komandos, griežtai apribojant tos pačios
pamainos personalo komandų darbuotojų judėjimą ir tiesioginį ne tos pačios personalo komandos
darbuotojų tarpusavio kontaktą. Atsisakoma visų nebūtinų tiesioginių (kontaktuojant) konsultacijų,
bendrų vizitavimų ir kitų susibūrimų ir kt.), infekcijos išplitimui kitose įstaigose (kai darbuotojas
dirba ir kitoje įstaigoje), suvaldyti (yra privaloma personalo skyriui pateikti darbo vietų deklaravimą,
jeigu darbuotojas dirba keliose darbovietėse – darbo organizavimas ciklais kas 2 savaites).
3.5. Pagal įstaigoje teikiamas paslaugas ir aptarnaujamus pacientų srautus nustatyta
įstaigos darbuotojų asmeninės apsaugos priemonių pagal saugumo lygius, nustatytus Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės
operacijų vadovo 2020 m. balandžio 7 d. sprendimu Nr. V-754 „Dėl asmeninės apsaugos priemonių
naudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagal saugumo lygius“, naudojimo tvarka,
užtikrinant infekcijų kontrolės reikalavimų laikymąsi.
3.6. Skyriuose pacientai aprūpinami asmeninėmis apsaugos priemonėmis, jų naudojimo
tvarka yra kiekviename skyriuje, palatoje, privaloma užtikrinti infekcijų kontrolės reikalavimus
(vienkartinės kaukės, galimybė dezinfekuoti rankas ir kt.).
4. Paslaugų apimtys ligoninėje priklausys nuo SARS-CoV-2 laboratorinio tyrimo atlikimo
laiko, taip pat privaloma užtikrinti, kad būtų ne daugiau nei vienas pacientas vienoje palatoje.
5. Visiems skyriams yra būtina laikytis ligoninėje patvirtintu Infekcijų kontrolės vadovu ir
Lietuvos higienos normoje HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės
reikalavimai”, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d.
įsakymu Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos.
Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“, nustatytų infekcijų kontrolės reikalavimų, Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės
operacijų vadovo sprendimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymuose ir
kituose teisės aktuose nustatytų reikalavimų COVID ligos (koronaviruso infekcijos) plitimui valdyti
ir atsižvelgiama į Infekcijų kontrolės rekomendacijas, skirtos sveikatos priežiūros įstaigoms, kurios
skelbiamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje adresu
http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/informacija-sveikatos-prieziuros-specialistams.
6. Vidinė konsultacijų tvarka vykdoma pagal VšĮ Visagino ligoninės direktoriaus patvirtintą
„PRIĖMIMO IR STACIONARO SKYRIŲ PACIENTŲ SRAUTŲ PROCEDŪRĄ“,
PATVIRTINTA VšĮ Visagino ligoninės direktoriaus 2002-12-16 įsakymu Nr. 179. TEIKIANT
KONSULTACIJAS, PRIVALOMA laikytis ligoninėje patvirtintu Infekcijų kontrolės vadovu ir
Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės
reikalavimai”.
6.1.Visiems planine ir ekstrine tvarka stacionarizuojamiems į įstaigą pacientams taikomi
LR SAM sprendimo „Dėl LR SAM-Valstybės lygio ES Valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo
16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo
paskelbus karantiną LR teritorijoje“ 2020 m. balandžio 30 d. redakcijos Nr. V-1053 reikalavimai.
7. Direktoriaus pavaduotojas medicinai privalo užtikrinti:

7.1. kad būtų vykdoma visų ligoninės lovų užimtumo stebėsena (per parą, pagal paslaugų
grupes);
7.2. šių reikalavimų 7.1 papunktyje nurodyti duomenys turi būti kaupiami ir, prireikus,
pateikiami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, įstaigos steigėjui, Nacionaliniam
visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir (ar) Organizuojančiai įstaigai
(duomenų teikimo Organizuojančiai įstaigai reikalavimas taikomas Įsakyme Nr. V-281 nurodytoms
įstaigoms).
 LIGONINĖS DARBUOTOJAI darbe vadovaujasi:
 LR SAM PATVIRTINTA HIGIENOS NORMA HN 47-1:2012 „SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS. INFEKCIJŲ KONTROLĖS REIKALAVIMAI“;
 LR SAM PATVIRTINTA HIGIENOS NORMA HN 66:2013 „MEDICININIŲ
ATLIEKŲ TVARKYMO SAUGOS REIKALAVIMAI“;
 LR SAM sprendimo „Dėl LR SAM-Valstybės lygio ES Valstybės operacijų vadovo
2020 m. kovo 16 d. sprendimo Nr. V-387 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo
organizavimo paskelbus karantiną LR teritorijoje“ 2020 m. balandžio 30 d. redakcijos Nr. V-1053
reikalavimais;
 HTTPS://SAM.LRV.LT/LT/NEWS/KORONAVIRUSAS/INFORMACIJASVEIKATOS-PRIEZIUROS-SPECIALISTAMS;

 LIGONINĖS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAIS.
LIGONINĖS DARBUOTOJAI PAGAL SAVO KOMPETENCIJĄ DARBE PRIVALO
UŽTIKRINTI, KAD LIGONINĖS SKYRIŲ PATALPOS BŪTŲ VĖDINAMOS, VALOMOS IR
DEZINFEKUOJAMOS PAGAL LIGONINĖJE PATVIRTINTĄ INFEKCIJŲ KONTROLĖS
VADOVĄ (kiekvienas skyriaus patalpos dezinfekuojamos ir valomos pagal SKYRIAUS
DEZINFEKCIJOS PLANĄ);
 SKALBINIAI TVARKOMI PAGAL VŠĮ VISAGINO LIGONINĖS SKALBINIŲ
TVARKYMO PROCEDŪRĄ;
 ATLIEKOS TVARKOMOS PAGAL VŠĮ VISAGINO LIGONINĖS ATLIEKŲ
TVARKYMO PROCEDŪRĄ;
 VšĮ Visagino ligoninės direktoriaus patvirtintą „PRIĖMIMO IR STACIONARO SKYRIŲ
PACIENTŲ SRAUTŲ PROCEDŪRĄ“, PATVIRTINTA VšĮ Visagino ligoninės direktoriaus 200212-16 įsakymu Nr. 179;
 Personalas, dirbantis su COVID-19 įtariamu ar sergančiu pacientu privalo dėvėti
atitinkamas AAP (LR SAM ministro-Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų
vadovo 2020 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. V-754 priedas: NAUDOJAMOS APSAUGOS
PRIEMONĖS, PRIKLAUSOMAI NUO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ).
 Visų skyrių darbuotojų kūno temperatūra matuojama ligoninės rūbinėje, atėjus į darbą bei
2 kartus per dieną temperatūra matuojama skyriuje (užrašoma laisvos formos skyriaus žurnale).
 Visiems pacientams bus matuojama temperatūra tik atėjus į ligoninę, duodama medicininė
vienkartinė veido kaukė, pacientas tik įėjęs į ligoninę privalo dezinfekuoti rankas, pacientai su
virusinės infekcijos simptomai į neįleidžiami.

