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Visaginas

Vadovaudamasis LR SAM 2020-03-16 įsakymu Nr.V-387 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų 
darbo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje“, Lietuvos Respublikos 
civilinės saugos įstatymo 8 straipsniu, 15 straipsnio 2 dalies 4 punktu, 27 ir 28 straipsniais, Lietuvos 
Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 8 straipsnio 8 dalimi, 
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio 
ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. 
nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos 
Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio 
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“, įgyvendindamas Lietuvos 
Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos 
Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.4 papunktį bei atsižvelgdamas į Pasaulio sveikatos 
organizacijos rekomendacijas ir siekdamas užkirsti kelią tolimesniam COVID-19 ligos 
(koronaviruso infekcijos) plitimui,

1. N u s t a t a u ,  kad karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu:
1.1. COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugos teikiamos COVID-19 ligos 
(koronaviruso infekcijos) VšĮ Visagino ligoninės ambulatorinėse ir stacionarinėse skyriuose 
prioriteto tvarka vadovaujantis:
1.1.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. V- 
281 „Dėl Sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos 
aprašo patvirtinimo“ (toliau -  (SAKYMAS NR. V-281)
1.1.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V- 
314 „Dėl greitosios medicinos pagalbos paslaugų dėl koronaviruso (Covid-19) organizavimo 
tvarkos aprašo patvirtinimo“;
1.1.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. 
V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, 
kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ar turėjusių sąlytį su sergančiuoju 
COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje 
taisyklių patvirtinimo“;
1.1.4. kitais priimamais COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (toliau -  COVID-19) 
plitimo valdymą reglamentuojančiais teisės aktais.
2. Į s a k a u :
2.1. Stacionarinių , Diagnostinių bei Konsultacinių skyrių vedėjams bei vyriausioms 
slaugytojoms organizuoti skyrių darbą ir paslaugų teikimą taip, kad :
2.1.1. Planinės operacijos ir planinės hospitalizacijos dėl kitų diagnostinių ir gydomųjų 
paslaugų pacientams, kurie dar nėra hospitalizuoti įstaigoje, būtų atidedamos, o kurie 
hospitalizuoti -  atšaukiamos, išskyrus sveikatos priežiūros paslaugas, kurių nesuteikus 
pacientui atsirastų būtinosios medicinos pagalbos poreikis arba labai pablogėtų jo būklė 
(sprendžia gydantis gydytojas).
2.1.2. VšĮ Visagino ligoninės pacientus konsultuoti nuotoliniu, vadovaujantis šio įsakymo 3 
punkte patvirtinto aprašo reikalavimais.
2.1.3. Planinės sveikatos priežiūros paslaugos VšĮ Visagino ligoninės pacientams, kurių 
nesuteikus jiems atsirastų būtinosios medicinos pagalbos poreikis arba labai pablogėtų jo 
būklė (sprendžia gydantis gydytojas) (toliau -  neatidėliotinos paslaugos) privalo būti 
teikiamos ir organizuojamos nukreipiant pacientus į tokias paslaugas galinčius suteikti



įstaigos skyrius. Aukščiau minėtom paslaugoms gauti pacientai nukreipiami į COVID-19 
teikiančios ASPĮ tik tais atvejais, kai tokių paslaugų VšĮ Visagino ligoninė negali suteikti 
(sprendimas derinamas su COVID-19 ASPĮ, į kurią bus kreipiamasi dėl paslaugų
teikimo). VšĮ Visagino ligoninės darbuotojai privalo užtikrinti neatidėliotinų paslaugų teikimą 
pagal COVID-19 prašymą. Onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams planinės asmens 
sveikatos priežiūros paslaugos priskiriamos neatidėliotinoms paslaugoms.
2.1.4. Neatidėliotinos paslaugos, kurios pacientams gali būti suteiktos tik COVID-19 ASPĮ, 
privalo būti organizuojamos taip, kad būtų užtikrintas pacientų atskyrimas nuo pacientų, 
kuriems paslaugos teikiamos dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos).
2.1.5. Medicininės reabilitacijos paslaugos pacientams, kurie dar nėra hospitalizuoti įstaigoje, 
atidedamos, o kurie hospitalizuoti -  atšaukiamos, išskyrus tuos atvejus, kurių nesuteikimas 
lemtų paciento neįgalumą. Karantino laikotarpiu teikiamos:
2.1.5.1. vaikams -  visų profilių medicininės reabilitacijos Reabilitacija II ir Reabilitacija III 
paslaugos;
2.1.5.2. suaugusiesiems pacientams, sergantiems judamojo atramos aparato ir nervų sistemos 
ligomis -  medicininės reabilitacijos Reabilitacija II ir Reabilitacija III paslaugos.
2.2. Jei teisės aktuose numatyti terminai planinei operacijai ir planinei hospitalizacijai dėl kitų 
diagnostinių ir gydomųjų paslaugų (išskyrus neatidėliotinas paslaugas) suteikti, terminų 
skaičiavimas stabdomas nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl karantino 
paskelbimo Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo dienos ir terminų skaičiavimo 
stabdymas panaikinamas atšaukus karantiną Lietuvos Respublikos teritorijoje.
2.3. Visų skyrių vedėjams ir vyr. slaugytojoms užtikrinti, kad įstaigoje pacientų lankymas 
būtų draudžiamas, išskyrus terminalinės būklės pacientų ir vaikų iki 14 metų lankymą 
gydančio gydytojo leidimu.
3. T v i r t i n u : „Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo aprašą.“ 
(Pridedamas Priedas 1).
4. Į p a r e i g o j u :
4.1. direktoriaus pavaduotoją medicinai:
4.1.1. karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu, esant poreikiui, 
asmens sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) teikimui 
pasitelkti visų profesinių kvalifikacijų įstaigos sveikatos priežiūros specialistus paslaugų 
teikimui pagal kompetenciją;
4.1.2. perskirstyti įstaigos infrastruktūrą užtikrinant prioriteto tvarka asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) teikimui bei sudėtingos 
būtinosios pagalbos ir neatidėliotinų paslaugų teikimui (reanimacijos, operacinių bei 
stebėjimo padalinių didinimas ir stiprinimas);
4.1.3. įstaigos veiklą organizuoti taip. kad būtų užtikrintas paslaugų dėl COVID-19 ligos 
(koronaviruso infekcijos) įstaigoje savalaikiškumas ir prieinamumas, pacientų, kuriems 
paslaugos teikiamos ne dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atskyrimas nuo 
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paslaugos.
4.2. Dokumentų valdymo vyriausioji specialistę su įsakymu supažindinti direktoriaus 
pavaduotoją medicinai, direktoriaus pavaduotoją slaugai, gydytoją administratorę, visų skyrių 
vedėjus bei vyresniąsias slaugytojas ;
4.3.Skyrių vedėjus supažindinti savo padalinio personalą su šio įsakymo reikalavimais bei 
kontroliuoti jo reikalavimų vykdymą;
4.4. Teisininkę Viktoriją Pantelejevą kontroliuoti supažindinimo su įsakymu vykdymą;
4.5. Direktoriaus pavaduotoją medicinai kontroliuoti įsakymo vykdymą.

Direktorius Kastytis Matulevičius

S. Fedurcia 2020-03-17


