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PATVIRTINTA

direktoriaus
2020-05-04 isakymu
Nr. 0051I3

UAB,,LIREMA" KAUN
PLANINIU D IENOS STACIONARO PASLAUG IO ATNAUJINIMO

IR TEIKIMO PLANAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

UAB ,,Lirema" Kauno padalinio (toliau - Kauno padalinys) Planiniq dienos stacionaro paslaugq
etapinio atnaujinimo 

- 
ir teikimo planas (toliau - Planas) parengtas vadovaujantis Lietuvos

Respublikos Vyriausybes 2020 m. balandZio 29 d. nutarimo Nr. a28 ,,Ddl Lietuvos Respublikos
Vyriausybes2020 m. kovo l4 d. nutarimo Nr. 207 ,,Delkarantino Lietuvos Respublikos teiitorijojepaskelbimo" pakeitimo" l.l I punktu 

. 
ir Lietuvos Respublikos sveikato, uprurgos ministro -Valstybes lygio ekstremaliosios situacijos valstybes opeiacijq vadovo 2020-04-29 sprendimu Nr.v-1019.

2' Planas privalomas visiems Kauno padalinio darbuotojams. Su Planu darbuotojai supaZindinami
pasiraSytinai.

3' Planines dienos stacionaro paslaugos (toliau - Paslaugos) tai kataraktos operacijos ir oftalmologine
dienos stacionaro paslauga, kai i uZpakaling akies kamer4 suleidZiamas vaistinis preparatas. 

i

4. Paslaugq teikimo atnaujinimas vyks etapais:
4.1. Pirmame etape bus priimama ne daugiau kaip 50 proc. maksimalaus per dien4 galimo priimti

pacientq skaidiaus;
4.2. Antras etapas pradedamas praejus 2 savaitems nuo Paslaugq teikimo pradZios, jeigu

epidemiologine situacija Lietuvos Respublikoje neblogeja. Antro 
"tupo 

metu paslaugq teilimo
apimtys palaipsniui didinamos iki maksimalaus kiekio.

5. Paslaugq teikimo mastas maZinamas ne maZiau kaip 50 proc., esant bent vienai iS Siq s4lygq:
5.1. Lietuvos Respublikoje patvirtinta po 50 ar daugiau naujq COVID-19 ligos (korinaviruso

infekcijos) atvejq per dien4 3 dienas iS eiles;
5.2. Lietuvos Respublikoje patvirtinta 200 ar daugiau naujq COVID-19 ligos (koronaviruso

infekcijos) atvejq bent 1 dien4.
6. Paslaugq teikimas stabdomas nustadius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) protr[ki (du ar

daugiau tarpusavyje susijg covlD-19 ligos atvejai Kauno padarinyje.

II. INFRASTRUKTUROS IVERTTNIMAS

7. Paslaugq teikimui skiriamos 3 patalpos (operacine ir dvi pooperacinds palatos).
8. Viena patalpa skiriama bfltinosios pagalbos teikimui.
9. Pooperacines palatos yra vienvietes, todel pacientq tarpusavio kontakto yra iSvengiama. Operacine,

pooperacinds palatos, kitos patalpos, daiktai, irenginiai, pavir5iai valomi ir dezinfekuojami pagal
infekcijq kontroles reikalavimus nurodytus Lietuvos higienos normoje HN 47-l:2012,,Sveikatos
prieZitiros istaigos. Infekcijq kontroles reikalavimai", patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. isakymu Nr. V-946 ,,Del Lietuvos higienos nonnos HN 47-
l:2012 ,,Sveikatos prieZitiros istaigos. Infekcijq kontroles reikalavimai" patvirtinimo" ir
papildomas valymo ir dezinfekcijos rekomendacijas nurodytas Lietuvos Respublikos sveikatos
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apsaugos mmlsteruos intemeto
sveikatos-prieziuros-specialistams

svetaineje

10' Maksimalus per dienE galimas priimti pacientq skaidius Paslaugq teikimui karantino laikotarpiuyta20' Pirmame etape per dienQ bus priimama ne daugiau kaip l0"pacientai paslaugq teikimui.

M. PACIENTU SRAUTU VALDYMO TVARKA

I 1' Visiems atvykstantiems pacientams patikrinama k[no temperat[ra. pacientai, kuriems yra
pasireiSkg fimiai kvepavimo takq infekcijai budingi ligos simptomai (kuno temperatur a 37,3" C ir
didesne, sloga, gerkles skausmas, kosulys, pasunkejgs ivepavimas) nepriimami.

12' visi atvykg nacien]{ privalo uZpildyti ir pisirasyti anketas del covlli- l9 ligos. pacientai, kuriems
itariama COVID-19 liga ir pacientai, kurie nesilaike saviizoliacijos reikalarvimq yra nepriimami.Apie itariamus sergant COVID-19 liga ar nesilaikandius saviizoliacijos pacientus privaloma
praneSti Nacionaliniam visuomenes sveikatos centrui prie Sveikatos apsatigos ministerijos.

13' Paslaugos teikiamos tik pacientams, kuriems likus ne daugiau kaip aa.rit. iti paslatigos teikimo
pradZios yra atliktas viruso SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant pcn .itodu). paslaugos telkiamos tik
pacientams, kuriq tyrimo atsakymas yra neigiamas.

14. Valdant pacientq srautus uZtikrinama, kad pacientai nekontaktuotq tarpusavyje.
15. Rizikos grupei priklausantiems pacientams Paslaugos teikiamos S:OO --t+'OO. Rizikos grupei

priskiriami vyresni nei 60 m. amZiaus Zmonds, Zmones sergantys: imunodeficito viruso- liga;
piktybiniais navikais (ei liga diagnozuota ar buvo patimejima. ir;.i po taikyto gydymo pabaigos
nepraejo 2 metai); cukriniu diabetu; Sirdies ir kraujagysliq iigomis su 

- 
tetiniu Sirdies

nepakankamumu 2-4 laipsnio; letinemis kvepavimo 
-organq 

ligomis su kvepavimo
nepakankamumu; letinemis inkstq ligomis su inkstq nepakankamuiru; turintys bufug po
autologines kaulq diulpq ir organq transplantacijos, taip pat Zmones turintys ligq, kuiios Siuo metu
gydomos bendra ar selektyvia chemoteraprja ar radioterapija ir ligq, po kuriq gydymo Siais
metodais pabaigos nepraejo 2 metai; ligq, kurios Siuo metu gydomos i.unorupr"iiia atitintandia
metilprednizolono 10 mg/kg per dienq ir ligq, nuo kuriq gydymo Siuo btdu puUuigor nepraejo 6
menesiai; igimt4 imunodeficitE; kitq sunkiq letiniq ligq, kai taikomas imunoiupr".inir gyay-ur.
Po Paslaugos suteikimo rizikos grupei priklausantys pacientai yra perkeiiami I vienvietg
pooperacing palatE.

16' Pacientui itarus COVID-l9 lig4 skambinama koronoviruso karStqja linija 1808 ir vykdomos
kar5tosios linijos teikiamos rekomendacijos. Asmenys, itariami sergantys COVID-19 liga, esant
reikalui gali bUti izoliuojami Kauno padalinio palatose.

IV. PERSONALO DARBO PRINCIPAI

17. UZtikrinama, kad Kauno padalinio darbuotojai naudotq asmenines apsaugos priemones
atsiZvelgiant i saugumo lygius, nurodytus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro -
valstybes lygio ekstremaliosios situacijos valstybes operacijq vadovo 2020 m. balandZio 7 d.
sprendimu Nr. V-754 ,,Del asmenines apsaugos priemoniq naudojimo asmens sveikatos prieZilros
istaigose pagal saugumo lygius" priede. Kauno padalinio darbuotojq saugumo lygiai patvirtini
direktoriaus isakymu. Paslaugas teikiantis personalas priskirtas II saugumo lygiui.

18. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro Valstybes lygio
ekstremaliosios situacijos valstybes operacijq vadovo 2020-04-15 sprendin-ru Nr. V-858 visi Kauno
padalinio asmens sveikatos specialistai privalo pateikti informacij4 apie darb4 kitose asmens
sveikatos prieZi[ros istaigose. Jeigu komandoje dirbantis asmens sveikatos specialistas dirba ir
kitoje asmens sveikatos prieZi[ros, tai, siekiant kryZmines tarSos prevencijos turi btti uZtikrinama,
kad toks specialistas kiekvienoje istaigoje, kurioje paslaugas teikia tiesioginio kontakto su pacientu
bldu, dirbtq ciklais.
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19' Kauno padalinio personalas Paslaugas teikia tik Kauno padalinyje ir i kitus padalinius nevyksta.20' Paslaugq teikimui yra suformuojamos personalo purnuinor, tuiiq tiesioginis kontaktas su kitomispamainomis yra apribotas.
2l' visi darbuotojai privalo grieztai laikytis asmens ir rankq higienos, vengti bendrq susib[rimq.Bendraujant darbuotojai privalo laikytis ne maZiau kaip ) -Jtrq atstumo, isskyrus komandinio

darbo atvejus.
22. Asmens sveikatos prieZiDros specialistai siundiami atlikti SARS-CoV-2 tyrimq (tiriant pGRVlruso

metodu) pagal direktoriaus patvirtint4 Sveikatos prieZi[ros spec stq SARS-Cov-2-PGR tyrimqiali
del COVID-l9ligos (koronaviruso infekcij os) organizavimo tvark4.

23. Visi darbuotojai privalo pasiraSyti anketas del COVID-l9 I lgos, o pasikeitus informacijai
nedelsiant apie tai informuoti direktoriq.

24. Visiems darbuotojams darbo pradZioje patikrinama kiino tempe ratflra. Darbuotojams, kuriemspasireiSkia virSutiniq kvepavimo takq ligq, Dmiq Zarnyno infekcijq ir kt. susirgimq poZymiai (pvz.,karSdiavimas (37,3 oC ir daugiau), sloga, kosulys, diaudulys, pasunkejgs kvdpavimas,
viduriavimas, vemimas ir pan.) dirbti nelei dLiama. Darbuotoj as, kuriam darbo metu pasireiSkia
ligos simptomai, nedelsiant nu5alinamas nuo atliekamq parei grl. Darbuotojas i darb4 gali grlZti tiktuo atveju, jei atlikto viruso SARS-CoV-2 tyrimo (tiriant PGR metodu) rezultatas neigiamas.

25. SprendZiant klausimus del sveikatos pnezt[ros specialistq izoliavimo bei tyrimq del COVID_19
ligos atlikimo, vadovaujamasi Sveikatos apsaugos darbuotojq COVID-19 ekspozicijos bei ligos
valdymo gairemis, patalpintomis Lietuvo s Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos rntemeto
tinklapyj e

adresu:
I

df.

STEBESENA

26. Kauno padalinio veiklos koordinavimo vadovd atsakinga uZ tai, kad:
26.1. Kauno padalinyje nebutq vir5ijamas Siame Plane irlar kitose teises nornose patvirtintas

per dien4 galimo priimti maksimalaus pacientq skaidius;
26-2. pacientq priemimas b0tq vykdomas grieZtai laikantis Plano reikalavimq;
26.3. b[tq r'ykdoma Kauno padalinio pooperaciniq palatq uZimtumo stebesena (per par4);
26.4. apie visus neatitikimus nedelsiant b[tq informuojamas direktorius.

27. Duomenys apie pooperaciniq palatq uZimtumq turi b[ti kaupiami ir prireikus pateikiami
direktoriui, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai ar Nacionaliniam ,iruo-.r",
sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

28. Epidemiologing situacij4 istaigos ir Salies mastu stebi ir vertina direktorius. Atsizvelgdamas ij4
koreguojamas maksimalus priimamq pacientq skaidius.
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