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UAB ,,LIREMA" VILNIAUS P
PLANINIU AMBULATORINIU ASMENS SVEIKATOS ASLAUGU ETAPINIO

ATNAUJINIMO IR TEIKIMO PLANAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

7' UAB ,,Lirema" Vilniaus padalinio (toliau - Vilniaus padalinys) planiniq ambulatoriniq asmens
sveikatos prieZiuros paslaugq etapinio atnaujinimo ir teikimo-piuru, (toliau - planas) parengtas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2020 m. balandzio zg d. nutarimo Nr. 42g ,,DelLietuvos Respublikos Vyriausybes 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. zOl ,,ietiuiunil,o r-il,o*,
Respublikos teritorijoje paskelbimo" pakeitimo" 1.ll punktu ir Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro - Valstybes lygio ekstremaliosios siiuacijos valstybes operacijq vadovo 2020-
04-29 sprendimu Nr. V-I019.

2' Planas privalomas visiems Vilniaus padalinio darbuotojams. Su Planu darbuotojai supaZindinami
pasira5ytinai.

3' Planiniq ambulatoriniq asmens sveikatos prieZilros paslaugq (toliau - paslaugos) teikimo
atnaujinimas vyks etapais:
3'1. Pirmame etape bus priimama ne daugiau kaip 50 proc. maksimalaus per dien4 galimo priimti

pacientq skaidiaus;
3.2. Antras etapas pradedamas praejus 2 savaitdms nuo Paslaugq teikimo pradZios, jeigu

epidemiologine situacija Lietuvos Respublikoje neblogeja. Antro 
"opo 

metu paslaugq teilimo
apimtys palaipsniui didinamos iki maksimalaus kiekio.

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

infekcijos) atvejq per dienE 3 dienas iS eiles;
4.2.Lietuvos Respublikoje patvirtinta 200 ar daugiau naujq COVID-I9 ligos (koronaviruso

infekcijos) atvejq bent 1 dien4.

II. INFRASTRUKTUROS IVERTINIMAS

5. Paslaugq teikimui skiriami 9 kabinetai, iS jq:
5.1. 1 kabinetas nuotolinems konsultacijoms;
5.2. 6 kabinetai tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijoms;
5.3. 1 kabinetai invazindms ir neinvazindms proced[roms atlikti.

6. B[tinosios pagalbos teikimui skiriamas I kabinetas.
7. Kiekvienam Plano 5 punkte nurodytam kabinetui yra sudarytas atskiras konsultacijq grafikas,

nurodant kada vyksta tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijos, kada nuotolinds konsultacijos,
nurodyti kabineto dezinfekcijos laikai po kiekvienos tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijos.

8. Vilniaus padalinyje yra uZtikrinamas kabinetq ir kitq patalpq, daiktq, irenginiq, pavir5iq
valymas/dezinfekcija pagal infekcijq kontroles reikalavimus nurodytus Lietuvos higienos normoje
HN 47-1:2012 ,,Sveikatos prieZifiros istaigos. Infekcijq kontroles reikalavimai", patvirtintoje
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012m. spalio 19 d. isakymuNr. Y-946,,Dd|
Lietuvos higienos normos HN 47-l:2012 ,,sveikatos prieZiiiros istaigos. Infekcijq kontroles
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reikalavimai" patvirlinimo,. (toliau - Lietuvos higienos nonna HN 47- 1 :20 12,,Sveikatos prieZifiros
istaigos. Infekcijq kontroles reikalavimai"). Papildomai vadovauj amasl valymo ir dezinfekcijos
rekomendacij omis nurodytomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto
svetainej e

8.1. Kiekvienas Vilniaus padalinio kabinetas ar kita patalpa (ir juose esantys daiktai, irenginiai,pavir5iai) valomi po kiekvieno pacrento vizito.
8.2. Visos Vilniaus padalinio patalpos iSvalomos ir dezinfekuojamos kiekvienos darbo dienospabaigoje. Visos patalpos taip pat iSvalomos ir dezinfekuojamos nustadius itariam4 atpatvirtint4 COVID-19 ligos atveji

9. Maksimalus per dien4 galimas priimti pacientq skaidius Paslaugq teikimui karantino laikotarpiu
yra 80. Pirmame etape bus priimama ne daugiau kaip 39 pacientq paslaugq teikimui.

III. PERSONALO DARBO PRINCIPAI

10' uZtikrinama, kad vilniaus padalinyje b[tq tik minimalus, b[tinas paslaugq teikimui, asmens
sveikatos prieZiuros specialistq skaidius.

I 1' UZtikrinama, kad vilniaus padalinio darbuotojai naudotq asmenines apsaugos priemones
atsiZvelgiant i saugumo lygius, nurodytus Lietuvts Respublikos sveikatos apsaugos ministro -valstybes lygio ekstremaliosios situacijos valstybes opeiacijq vadovo 2020 m. balandZio 7 d,.
sprendimu Nr. V-754 ,,Del asmenines apsaugos priemoniq naudolimo asmens sveikatos prieZilros
istaigose pagal saugumo lygius" priede. Vilniaus padalinio darbuotojq saugumo lygiai patvirtini
direktoriaus isakymu. I saugumo lygiui priskirti 7 darbuotojai, II saugumo lygiui - f 

-Otarbuotojq.

12. Yadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro - Valstybes lygio
ekstremaliosios situacijos valstybes operacijq vadovo 2010-04-15 sprendimu Nr. V-g5g visi
Vilniaus padalinio asmens sveikatos specialistai privalo pateikti infoimacij4 apie darb4 kitose
asmens sveikatos prieZiuros istaigose. Jeigu komandoje dirbantis asmens iveikatos ,p..iulirtu,
dirba ir kitoje asmens sveikatos prieZi[ros, tai, siekiant kryZmines tarSos prevencijos turi buti
uZtikrinama, kad toks specialistas kiekvienoje istaigoje, kurioje paslaugis teikia tiesioginio
kontakto su pacientu btdu, dirbtq ciklais.

13, Visi darbuotojai privalo grieZtai laiky,tis asmens ir rankq higienos, vengti bendrq susibfirimq.
Bendraujant darbuotojai privalo laikytis ne maLiau kaip 2 metrq atstumo, i5skyrus komandinio
darbo atvejus.

14. Asmens sveikatos prieZiflros specialistai siundiami atlikti viruso SARS-CoV -2 tyrimq (tiriant pGR
metodu) pagal direktoriaus patvirtint4 Sveikatos prieZitros specialistq SARS-CoV-2-PGR tyrimq
del COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvark4.

15. Visi darbuotojai privalo pasira5yti anketas del COVID-19 ligos, o pasikeitus informacijai
nedelsiant apie tai informuoti Vilniaus padalinio vadov4 arba kit4 administracijos darbuotoj4.

16. Visiems darbuotojams darbo pradZioje patikrinama k[no temperatlra. Darbuotojams, kuriems
pasirei5kia vir5utiniq kvepavimo takq ligq, umiq Zarnyno infekcijq ir kt. susirgimq poZymrai (pvz.,
kar5diavimas (37,3 oC ir daugiau), sloga, kosulys, diaudulys, pasunkejgs kvepavimas,
viduriavimas, vemimas ir pan.) dirbti neleidZiama. Darbuotojas, kuriam darbo metu pasirei5kia
ligos simptomai, nedelsiant nu5alinamas nuo atliekamq pareigq. Darbuotojas i darb4 gali griZti tik
tuo atveju, jei atlikto viruso SARS-CoV-2 tyrimo (tiriant PGR metodu) rezultatas neigiamas.

17. ftarus COVID-19 lig4 skambinama koronoviruso kar5t4ja linija 1808 ir vykdomos kar5tosios
linijos teikiamos rekomendacijos. Asmenys, itariami sergantys COVID-19 hga, esant reikalui
laikinai gali blti izoliuojami palatose.

18. SprendZiant klausimus del sveikatos prieZi[ros specialistq izoliavimo bei tyrimq del COVID-19
ligos atlikimo, vadovaujamasi Sveikatos apsaugos darbuotojq COVID-19 ekspozicijos bei ligos
valdymo gairdmis, patalpintomis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto
tinklapyje adresu:
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IV. PACIENTU APTARNAVIMO IR PASLAUGU TEIKIMO PRINCIPAI

19' Teikiant paslaugas prioritetas teikiamas nuotoliniam Paslaugq teikimo bDdui. Tiesioginio kontaktosu pacientu Paslauga teikiama tik tuomet, kai del raslaufos specifikos jos neimanoma suteiktinuotoliniu bfidu.
20' Gydyojo specialisto tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijoms registruojama telefonu,uztikrinant, kad bltq laikomasi kiekvieno kabineio konsultacijq g.afilo, nurodyto plano 7 punkte.21' Registruojant turi biiti isitikinama ar pacientas nepriklauso rizikos grupei. Rizikos grupei priklausovyresni nei 60 m. amZiaus Zmones, Zmonds seigantys: imunodeficito viruso ri!a;'pit<tyUiniais

navikais (ei liga diagnozuota ar buvo paumejimai ir jei po taikyto gvav-o pabaigos nepraejo 2metai); cukriniu diabetu; Sirdies ir kraujagysliq tigomis su letiniu li.ai.r nepakankamumu 2-4laipsnio; letinemis kvepavimo organq rigomis su freparimo nepakankamumu; letinemis inkstqligomis su inkstq nepakankamumu; tuiintys b[klg po autologines kaulq diulpq ir organqtransplantacijos, taip pat Zmones turintys ligq, kurios siuo metulydo*os bendra ar selektyvia
chemoterapija ar radioterapija ir ligq, po kuriggydymo siais metod"air pub;ig;r"p.ru:"?il"rui,
ligq, kurios Siuo metu gydomos imunosupresila atitint<andia metilprednizolono l0 mg/kg per dien4ir ligq, nuo kuriq gydymo Siuo budu puuuigor nepraejo 6 menfsiai; igimt4 imunodeficit4; kitq
lunkiq letiniq ligq, kai taikomas imunosupresinis gydy*ur.

22. Rizikos grupei priklausantys pacientai registruojurni tit Plano 27 punkte nurodytu laiku.
23' Registruojant pacientams yra suteikiama informacija apie Zemiau pateikiamus pacientq srautu

valdymo principus.

V. PACIENTU SRAUTU VALDYMO PRINCIPAI

df

24. Visiems atvykstantiems pacientams patikrinama klno temperatlra. pacientai, kuriems yra
pasireiSkg [miai kvepavimo takq infekcijai budingi ligos simpiomai (k[no temperatlr a 37,3' C ir
didesne, sloga, gerkles skausmas, kosulys, pasunkejgs kvepavimas) nepriimami.

25. Visi pacientai registratlroje privalo uZpildyti ir pasira5yti anketas aef COvtO-19 ligos. pacientai,
kuriems itariama COVID-19 liga ir pacientai, kurie nesilaike saviizoliacijos rei-kalavimq yra
nepriimami. Apie itariamus sergant COVID-19 liga ar nesilaikandius saviizoliacijos pacientus
privaloma praneSti Nacionaliniam visuomends sveikatos centrui prie Sveikatos uprurgo,
ministerijos.

26. Visi pacientai privalo deveti apsauging veido kaukg. Prie5 patekdami ! registratlr4 pacientai privalo
dezinfekuoti rankas arba deveti vienkartines pir5tines.

27. Rizikos grupei priklausandiq pacientq (vir5 60 metq irlar sergandiq letinemis ligomis) priemimo
valandos 8:00 - 14:00. Siuo laiku yra priimami tik rizikos grupei priklausantys pacientai. 

-

28. Valdant pacientq srautus uZtikrinama, kad:
28.1. Nesusidarytq fiziniq pacientq laukimo eiles viduje - prie kabineto dury gali laukti ne

daugiau kaip I pacientas. Vienam pacientui turi buti skirtas ne maZesnis kaip l0 kv. m
laukimo vietos patalpq plotas;

28.2.Pacientams Paslaugos turi bfiti teikiamos grieltai jiems paskirtu vizito laiku. I Vilniaus
padalinio patalpas pacientas (esant b[tinybei - ne daugiau kaip vienas lydintis asmuo)

ileidZiamas likus ne daugiau nei 10 min. iki paskirto vizito laiko. Laukdami patekimo i
Vilniaus padalinio patalpas pacientai vienas nuo kito privalo laikyis saugaus 2 m atstumo;

28.3. Liftu vienu metu naudotqsi tik vienas pacientas (esant poreikiui - ne daugiau kaip vienas
lydintis asmuo).

29. Tiesioginio kontakto su pacientu Paslaugos tuo padiu metu negali btti teikiamos greta esandiuose
susisiekiandiuose kabinetuose.
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30' Siekiama, kad visi pacientui paskirti. tyrimai ir (ar) proced[ros b[tq atlikti vieno vizito metu,iSskyrus atvejus, kai to negalima atlikti del tyrimo ir far) procedlros specifikos.

VI. STEBESENA

3l . vilniaus padalinio veiklos koordinavimo vadovd atsakinga uz tai, kad:
31 ' 1' Vilniaus padalinyje nebfitq vir5ijamas Siame Plane irlar kitose teises norrnose patvirtintas
- per dienE galimo priimti maksimalaus pacientq skaidius;31'2' pacientq priemimas b[tq vykdomas grieziai laikantis plano reikalavimq.31'3' apie visus neatitikimus nedelsiant buiq informuojamas direktorius.

32' Duomenys apie per dien4 vilniaus padalinyje priimtq maksimalq pacientq skaidiq turi bltikaupiami ir prireikus pateikiami direktoriui, rietuuos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai
ar Nacionaliniam visuomends sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

33' Epidemiologing situacij4 istaigos ir Salies -uri, stebi ir vertina diiektorius. AtsiZvelgdamas i j4koreguojamas maksimalus priimamq pacientq skaidius.
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