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ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMAS ESANT
LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBTAI VALSTYBĖS LYGIO
EKSTREMALIAJAI SITUACIJAI ORGANIZAVIMO VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE TVARKOS APRAŠAS
1. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimas Lietuvos Respublikos teritorijoje
paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai:
2. VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centre (toliau –
Anykščių PSPC) vadovaujamasi priimamais COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (toliau –
COVID-19) plitimo valdymą reglamentuojančiais teisės aktais ir Sveikatos apsaugos ministro –
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimais, LR sveikatos
apsaugos ministro įsakymais.
3. Paslaugas gali pradėti teikti tik ta Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai (toliau –
LNSS) priklausanti ASPĮ, kuri visus paciento duomenis, susijusius su teikiamomis paslaugomis,
įskaitant siuntimą, atsakymą į siuntimą, epikrizę, medicininus vaizdus, jų aprašymus ir kt., tvarko
per ESPBI IS, išskyrus atvejus, kai pacientui išduodamos teisės aktais nustatytos pažymos ir kiti
dokumentai, neturintys patvirtintų elektroninių formų. Anykščių PSPC, kuri teikia ambulatorines
asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau –AASPĮ), paslaugos organizuojamos vadovaujantis
šiais principais:
3.1. Planinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos (toliau –AASP)
teikiamos pagal Anykščių PSPC direktoriaus patvirtintą ir Nacionaliniam visuomenės sveikatos
centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos pateiktą VšĮ Anykščių rajono savivaldybės pirminės
sveikatos priežiūros centro planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio
atnaujinimo ir teikimo planą (toliau – Planas). Planas paskelbiamas Anykščių PSPC interneto
svetainėje.
3.2. Pirmoji šeimos gydytojo komandos nario konsultacija, kai pacientas kreipiasi dėl ūmaus
sveikatos būklės pablogėjimo, kurio priežastis nežinoma (anksčiau nenustatyta), arba dėl
reikšmingo anksčiau nustatytos ligos ar sveikatos sutrikimo pablogėjimo, pacientui turi būti
teikiama tiesioginio kontakto būdu, išskyrus atvejus, kai įtariama užkrečiamoji liga ir (arba)
paciento būklė leidžia jam suteikti paslaugas nuotoliniu būdu. Odontologinės ambulatorinės
paslaugos teikiamos tiesioginio kontakto būdu;
3.3. NSPP vykdomos pagal šiuos principus:
3.3.1. Anykščių PSPC atnaujinta NSPP teikimo tvarka ir pagal ją organizuojamos NSPP;
3.3.2. NSPP pacientams turi būti teikiamos informacinėmis ir elektroninių ryšių
technologijomis, kuriomis yra galimybė identifikuoti asmenį (pvz. paciento nurodytu telefono
numeriu arba per kitas, saugią autentifikaciją užtikrinančias priemones) pacientui nevykstant į
Anykščių PSPC pagal šiuos principus:
3.3.2.1. pradėdamas teikti NSPP pacientui, pirmines AASP teikiančios komandos narys ar
gydytojas specialistas, ar slaugytojas, išsiaiškina subjektyvią paciento sveikatos būklę (remdamasis
paciento ar jo atstovo suteiktais duomenimis, įrašais paciento asmens medicinos dokumentuose) ir
pagal savo profesinę kompetenciją, nustatytą teisės aktais, sprendžia dėl tolesnio paslaugos teikimo;
3.3.2.2. suteikus NSPP pacientui, informacija apie suteiktą paslaugą suvedama Elektroninės
sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI
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IS) ir (ar) asmens sveikatos priežiūros įstaigos informacinėje sistemoje asmens medicinos
dokumentuose formoje E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“ (toliau – forma E025).
Formoje E025 nurodoma NSPP pacientui suteikimo data, laikas, naudotos informacinės ir ryšių
technologijos, paciento kreipimosi priežastis, subjektyvi paciento sveikatos būklė (arba gali būti
nurodomas su NSPP pacientui teikimu susijusios skaitmeninės medžiagos atsekamumas) ir suteikta
paslauga;
3.3.2.3. nusprendus, kad pacientui būtina atvykti į Anykščių PSPC, NSPP pacientui suteikęs
specialistas turi paskirti pacientui vizito laiką, kad būtų galima užtikrinti Plane nustatytus pacientų
srautų valdymo principo nustatytus reikalavimus;
3.3.2.4. pirmines AASP teikiančios komandos narys ar gydytojas specialistas, ar slaugytojas,
pagal savo profesinę kompetenciją, teikdamas NSPP pacientui gali konsultuoti pacientą, paskirti ar
pratęsti pacientui vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių (įskaitant tuos, kurių
įsigijimo išlaidos kompensuojamos Privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis) (toliau –
vaistinių preparatų ar MPP) skyrimą, skirti tyrimus ar esant poreikiui paaiškinti pacientui ar jo
atstovui atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą, vaistinių preparatų ar MPP
vartojimą bei atlikti kitus būtinus veiksmus, kuriuos gali atlikti nuotoliniu būdu pagal teisės aktų
reikalavimus;
3.3.2.5. pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros šeimos gydytojo komandos
paslaugas teikiančios įstaigos pacientui teisę nuotoliniu būdu pratęsti paskirtus vaistinius preparatus
ir MPP turi:
3.3.2.5.1. tos pačios AASPĮ šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas ar kartu
komandoje paslaugas teikiantis slaugytojas, nepriklausomai nuo to, ar pacientas prirašytas prie jo,
ar ne;
3.3.2.5.2. kitos asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas, slaugytojas, teikiantys
paslaugas pagal AASPĮ sudarytą sutartį (-is) dėl šeimos gydytojo komandos paslaugų teikimo
pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios AASPĮ prirašytiesiems
gyventojams jos ne darbo metu arba pagal kitą įstaigų susitarimą;
3.3.3. slaugytojas gali pratęsti gydymą receptiniais vaistiniais preparatais ne ilgiau kaip 2
mėnesiams, jei pacientas gydytojo paskirtą to paties bendrinio pavadinimo, farmacinės formos ir
stiprumo receptinį vaistinį preparatą vartojo paskutinius 3 mėnesius ar ilgiau ir į vaistinio preparato
sudėtį neįeina narkotinės ir (ar) psichotropinės medžiagos bei jis nėra vardinis vaistinis preparatas.
Prieš išrašydamas receptą šiam vaistiniam preparatui slaugytojas turi įsitikinti, kad paciento
sveikatos būklė yra stabili (pacientas nesiskundžia dėl vaistinių preparatų vartojimo pablogėjusia
sveikatos būkle, naujais simptomais ar kt.). Slaugytojas gali skirti MPP ar pratęsti anksčiau
paskirtų MPP skyrimą išrašydamas receptą ne ilgesniam kaip 2 mėnesių laikotarpiui.
3.3.4. Nuotolinės gydytojų tarpusavio konsultacijos (toliau – NGTK) skirtos gydytojų
tarpusavio konsultacijų paslaugoms organizuoti dėl paciento diagnozės patikslinimo, tyrimų,
gydymo, nevykstant jam į AASPĮ, naudojantis ESPBI IS. NGTK teikimo pagrindiniai principai:
3.3.4.1. NGTK gali vykti tarp:
3.3.4.1.1. pirminės ambulatorinės šeimos medicinos paslaugas teikiančio gydytojo (toliau –
šeimos gydytojas) ir pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio
gydytojo (toliau – usPP teikiantis gydytojas);
3.3.4.1.2. šeimos gydytojo ir pirmines ambulatorines odontologines paslaugas teikiančio
gydytojo (toliau – PAOP teikiantis gydytojas);
3.3.4.1.3. šeimos gydytojo ar PPSPP teikiančio gydytojo ar PAOP teikiančio gydytojo ir
gydytojo specialisto;
3.3.4.1.4. antrines AASP teikiančioje įstaigoje paslaugas teikiančio gydytojo specialisto su
tos pačios specialybės tretines paslaugas teikiančiu gydytoju specialistu;
3.3.4.1.5. skirtingos specialybės gydytojų specialistų, teikiančių antrines ir (ar) tretines
ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas toje pačioje ar kitoje įstaigoje;
3.3.4.2. šeimos gydytojui ar PPSPP teikiančiam gydytojui ar PAOP teikiančiam gydytojui ar
gydytojui specialistui (toliau – konsultacijos prašantis gydytojas) įvertinus nuotoliniu būdu paciento
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sveikatos būklę arba tiesioginio kontakto konsultacijos metu, priėmus sprendimą dėl NGTK
paslaugos poreikio, gydytojas:
3.3.4.2.1. apie suplanuotą NGTK paslaugą NSPP pacientui ar tiesioginės konsultacijos metu
informuoja pacientą;
3.3.4.2.2. visą informaciją apie sveikatos būklę, susijusius tyrimus bei konsultacijas ir
NGTK indikacijas įrašo paciento asmens medicinos dokumentuose formoje E025;
3.3.4.2.3 į ESPBI IS pateikia elektroniniu būdu užpildytą ir elektroniniu parašu pasirašytą
formą E027, kurioje nurodo:
3.3.4.2.3.1. ASPĮ, kurioje dirba siuntimą išduodantis gydytojas, pavadinimą, kodą, adresą ir
telefoną;
3.3.4.2.3.2. ASPĮ, prie kurios pacientas prisirašęs, pavadinimą;
3.3.4.2.3.3. formos E027 išdavimo datą ir galiojimo laiką;
3.3.4.2.3.4. paciento duomenis:
3.3.4.2.3.4.1. vardą ir pavardę;
3.3.4.2.3.4.2. gimimo datą;
3.3.4.2.3.4.3. gyvenamąją vietą;
3.3.4.2.3.5. diagnozę ir ligos ar sveikatos sutrikimo kodą pagal Tarptautinės statistinės ligų
ir sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą „Sisteminis ligų
sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) (toliau – TLK-10-AM) arba siuntimo priežastį;
3.3.4.2.3.6. ligos ar sveikatos sutrikimo anamnezę ir eigą;
3.3.4.2.3.7. su siuntimo išdavimu susijusių atliktų tyrimų rezultatus, konsultavusių gydytojų
specialistų išvadas ir tyrimų atlikimo bei išvadų pateikimo datas;
3.3.4.2.3.8. taikytą gydymą ir jo efektyvumą;
3.3.4.2.3.9. siuntimo tikslą (gauti NGTK paslaugą) ir gydytojo, kurio konsultacijos prašoma,
profesinę kvalifikaciją;
3.3.4.2.3.10. kitas svarbias aplinkybes;
3.3.4.2.3.11. paslaugos suteikimo skubumą;
3.3.4.2.4. susisiekia su reikiamas paslaugas teikiančia AASPĮ ar gydytoju, anksčiau
konsultavusiu pacientą, per AASPĮ registratūrą arba skambučių centrą telefonu ar per Išankstinę
pacientų registravimo informacinę (toliau – IPR), ar per AASPĮ elektroninę pacientų registravimo
sistemą ir užsiregistruoja NGTK paslaugai;
3.3.4.3. konsultuojančios AASPĮ specialistas ar gydytojas, į kurį kreipėsi konsultacijos
prašantis gydytojas, gavęs informaciją apie NGTK poreikį ir patikrinęs, ar ESPBI IS pateikta forma
E027 NGTK paslaugai, patvirtina registraciją NGTK paslaugai pagal įstaigoje nustatytą tvarką ir
informuoja konsultacijos prašantį gydytoją, kada NGTK paslauga bus pradėta teikti;
3.3.4.4. gydytojas, kuriam pavesta suteikti NGTK (toliau – konsultuojantis gydytojas), gavęs
konsultacijos prašančio gydytojo formą E027 NGTK paslaugai įvertina formoje E027 pateiktą
informaciją ir ESPBI IS esančius paciento sveikatos duomenis bei kitą informaciją gautą iš
konsultacijos prašančio gydytojo elektroniniu paštu, telefonu ar kitomis informacinėmis
technologijomis bei priima sprendimą dėl NGTK paslaugos suteikimo:
3.3.4.4.1. jei konsultuojančiam gydytojui trūksta informacijos NGTK paslaugai suteikti, jis
gali kreiptis į NGTK paslaugos prašantį gydytoją informacinių ryšių technologijų pagalba (pvz.,
telefonu, elektroniniu paštu ir kt. priemonėmis) ir gauti papildomą informaciją arba susisiekti su
pacientu nuotoliniu būdu ESPBI IS paciento paskyroje nurodytais kontaktais;
3.3.4.4.2. konsultuojantis gydytojas, suteikęs NGTK, pateikia atsakymą formoje E027-a
„Atsakymas į siuntimą konsultacijai, tyrimams, gydymui“ (toliau – forma E027-a) ir formoje E025,
kuriose nurodo NGTK paslaugos suteikimo datą, laiką, kreipimosi priežastį, pateikia atsakymus į
užduotus klausimus bei rekomendacijas dėl tolimesnės būklės stebėjimo, tolimesnio ar papildomo
ištyrimo, gydymo ir priežiūros plano bei prevencijos;
3.3.4.4.3. jei konsultuojantis gydytojas specialistas nusprendžia, kad pacientui reikalinga
atlikti tyrimus, paskiria juos ir informuoja pacientą. Pacientui atlikus tyrimus, konsultuojantis
gydytojas gavęs atsakymus, tęsia NGTK teikimą;
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3.3.4.4.4. jei konsultuojantis gydytojas nusprendžia, kad pacientui reikalinga tiesioginio
kontakto konsultacija, jis ar jo komandoje dirbantis slaugytojas užregistruoja pacientą NGTP
teikiančio gydytojo tiesioginei kontaktinei konsultacijai ir apie tai informuoja pacientą;
3.3.4.4.5. jei konsultuojantis gydytojas NGTK metu nusprendžia, kad pacientui reikalinga
kito gydytojo tiesioginė kontaktinė konsultacija, jis išrašo tęstinį siuntimą forma E027 ir pasirašęs
elektroniniu parašu pateikia į ESPBI IS;
3.3.4.4.6. konsultuojantis gydytojas atsakymą į formą E027 NGTK paslaugai turi pateikti ne
vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užregistravimo NGTK paslaugai dienos formoje E027-a, jei
nereikalingi papildomi tyrimai ar tiesioginio kontakto konsultacija nurodyta šio tvarkos aprašo
3.3.4.4.3-3.3.4.4.5 papunkčiuose;
3.3.4.5. po NGTK paslaugos gavimo šeimos gydytojas ar PPSPP teikiantis gydytojas ar
PAOP teikiantis gydytojas ar gydytojas specialistas gali tęsti arba koreguoti paciento ištyrimą,
gydymą pagal NGTK suteikusio gydytojo rekomendacijas, paskirti atlikti papildomus tyrimus,
tikslinti diagnozę ir pan.;
3.3.5. gydytojai išduodami nuotoliniu būdu elektroninius nedarbingumo pažymėjimus ir
elektroninius nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus visų pirma turi vadovautis Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo
pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“.
4. Anykščių PSPC vadovas užtikrina, kad registravimas dėl tiesioginio kontakto
konsultacijos, NSPP pacientui ir NGTK būtų vykdomas šia tvarka:
4.1. pirminio lygio ambulatorines ASPP teikianti Anykščių PSPC užtikrina, kad registratūra
arba skambučių centras telefonu ar per IPR, ar per ASPĮ elektroninę pacientų registravimo sistemą
sudarytų galimybę pacientui registruotis dėl NSPP, kurias pacientui suteiks pirmines ambulatorines
ASPP teikiantys specialistai:
4.1.1. dėl šeimos gydytojo komandos nario pakartotinės konsultacijos, kai pacientas buvo
tiesioginio kontakto būdu konsultuotas dėl ūmaus sveikatos būklės pablogėjimo, kurio priežastis
nežinoma (anksčiau nenustatyta), arba dėl reikšmingo anksčiau nustatytos ligos ar sveikatos
sutrikimo pablogėjimo, ar dėl pirminės šeimos gydytojo komandos nario konsultacijos, kai
pacientas įtaria, kad susirgo užkrečiamąja liga ir (arba) kai jo būklė leidžia jam suteikti paslaugas
nuotoliniu būdu.
4.2. Anykščių PSPC užtikrina, kad registravimas į tiesioginio kontakto su pacientu
konsultacijas būtų vykdomas vadovaujantis šia tvarka:
4.2.1. pirminio lygio ambulatorines AASP teikiančios AASPĮ užtikrina, kad į pirminės
ambulatorinės ASPĮ gydytojo ar jo komandos nario tiesioginio kontakto su pacientu konsultaciją
pacientas galėtų registruotis telefonu per ASPĮ registratūrą arba per ASPĮ skambučių centrą, arba
pacientą užregistruotų NSPP pacientui suteikęs šeimos gydytojo komandos narys ar kitas
specialistas AASPĮ vadovo nustatyta tvarka. Registracijos metu būtina išsiaiškinti, ar pacientas
neturi COVID-19 būdingų simptomų.
5. Skiepijimai ASPĮ vykdomi:
5.1. planinių skiepijimų atlikimui paskiriamas atskiras laikas (diena, valandos) ir atskiros
patalpos, užtikrinant, kad nesikryžiuotų pacientų, atvykstančių planiniams skiepijimams, ir kitų
pacientų srautai.
5.2. siekiant užtikrinti nepertraukiamą vaikų profilaktinį skiepijimą pagal Lietuvos
Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių, informacija apie profilaktinius skiepijimus
ASPĮ vaikų tėvams (atstovams pagal įstatymą) pateikiama ir suderinamas šios paslaugos teikimo
laikas iš anksto. Prioritetas teikiamas nekontaktiniam informavimo ir paslaugos teikimo laiko
suderinimo būdui, naudojant elektroninių ryšių priemones (pvz., elektroninį paštą ar telefoną);
5.3. suaugę asmenys dėl planinių skiepų su ASPĮ turi susisiekti nuotoliniu būdu;
5.4. skiepus gali paskirti ir (ar) atlikti gydytojai, slaugytojai ir akušeriai, kuriems tokią teisę
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suteikia jų kompetenciją reglamentuojantys teisės aktai. Jei vaikas skiepijamas pagal individualų
skiepijimų kalendorių, imunoprofilaktiką skiria gydytojas. Imunoprofilaktiką skiriantys slaugytojai
ir akušeriai privalo būti baigę ne trumpesnę kaip 20 valandų skiepijimo pagrindų kvalifikacijos
tobulinimo programą.
III SKYRIUS
BENDROS NUOSTATOS
6. Gydytojų konsultacinės komisijos posėdžiai esant poreikiui gali būti organizuojami
nustatyta tvarka:
6.1. GKK planiniai posėdžiai atšaukiami, tačiau esant poreikiui gali būti organizuojami esant
ypatingam atvejui (esant reikalui skubioms reabilitacijos paslaugoms gauti, kitais skubiais atvejais).
Tolimesni veiksmai, reikalaujantys GKK, priimami gydančio gydytojo sprendimu, o pacientas
informuojamas nuotoliniu būdu.
7. Anykščių PSPC slaugos administratorius užtikrina, kad įstaigoje kitų pacientų atžvilgiu
būtų laikomasi Infekcijų kontrolės reikalavimų. Pacientai ir jų lankytojai būdami ASPĮ privalo
dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (kaukes, respiratorius), išskyrus atvejus, kai jų
neįmanoma dėvėti dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikimo ypatumų šios paslaugos
teikimo metu. Nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (kaukių, respiratorių) leidžiama
nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių
apsaugos priemonių (kaukių, respiratorių) dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens
sveikatos būklei.
8. Anykščių PSPC savo interneto svetainėse skelbia informaciją susijusią su sveikatos
priežiūros paslaugų teikimu.
9. Anykščių PSPC slaugos administratorius, vyresnysis slaugytojas, darbuotojai, atsakingi
už darbo administravimą padaliniuose, reguliariai organizuoja darbuotojų mokymus kaip naudoti
asmeninės apsaugos priemones, sveikatos priežiūros specialist mokymą teikti asmens sveikatos
priežiūros paslaugas pacientams, kuriems patvirtintas COVID-19, slaugos administratorius – atliekų
tvarkymą. Panaudotos APP tvarkomos kaip infekuotos atliekos, laikantis Higienos normos
HN66:2013 reikalavimų. Atliekas tvarkantis asmuo turi dėvėti AAP
10. Anykščių PSPC veikla organizuojama taip, kad būtų atskirti pacientai turintys COVID19 būdingų simptomų nuo jų neturinčių pacientų, prisikiriant atskirą priėmimo laiką ir atskiras
patalpas.
11. Anykščių PSPC slaugos administratorius organizuoja įstaigos darbuotojams ėminių dėl
COVID-19 paėmimą ir ištyrimą.
12. Anykščių PSPC paslaugas teikiantys specialistai aprūpinami higienos priemonėmis,
užtikrinančiomis Infekcijų kontrolės reikalavimus, ir (ar) asmeninėmis apsaugos priemonėmis,
atsižvelgiant į saugumo lygius. Kaip apsirengti / užsidėti asmenines apsaugos priemones ir kaip jas
nusirengti / nusiimti nurodyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto
svetainėje
adresu
http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/informacija-sveikatos-prieziurosspecialistams paskelbtose Asmeninių apsaugos priemonių apsirengimo ir nusirengimo
rekomendacijose sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose gydomi įtariami ir patvirtinti COVID-19
pacientai. Anykščių PSPC visi darbuotojai apmokyti.
13. Asmenys, kurių kūno temperatūra yra 37,3º C ir didesnė, į Anykščių PSPC patalpas
neįleidžiami.
14. Anykščių PSPC darbuotojas, kuriam darbo metu pasireiškia bent vienas COVID-19
būdingas simptomas, nedelsiant nušalinamas nuo atliekamų pareigų.
15. Organizuojant grupinius užsiėmimus, tarp pacientų bei tarp pacientų ir personalo turi
būti išlaikomas saugus 2 m atstumas.
16. Tuo pačiu metu negali būti teikiamos paslaugos vienoje patalpoje ar susisiekiančiuose
kabinetuose, jei bent viename iš jų teikiamos paslaugos pacientams, turintiems COVID-19 būdingų
simptomų, ar teikiama paslauga, kurios metu atliekamos aerozolį generuojančios procedūros.
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17. Patalpų valymas ir dezinfekcija atliekami laikantis Lietuvos higienos normos HN
47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ reikalavimų. Papildomai
patalpos vėdinamos (10-15 min) ir valomos / dezinfekuojamos kiekvienu šiuo atveju:
17.1. Po kiekvieno paciento, turinčio COVID-19 būdingų simptomų;
17.2. Po grupinių užsiėmimų;
17.3. Po aerozolį generuojančių procedūrų atlikimo.
18. Anykščių PSPC direktorius užtikrina, kad:
18.1. Anykščių PSPC būtų priimami studentai praktiniam (klinikiniam) mokymui (toliau –
praktika) pagal trišalę praktinio mokymo sutartį, aukštajai mokyklai iš anksto suderinus su
Anykščių PSPC studentų skaičių ir jų atvykimo laiką, laikantis šių reikalavimų:
18.1.1. Anykščių PSPC atsakingi darbuotojai praktikai priimtus studentus supažindina su
rekomendacijomis dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės, bei šių
rekomendacijų laikymosi kontrolės, įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis;
18.1.2. praktiką atliekančiam studentui leidžiama dirbti komandoje, teikiančioje asmens
sveikatos priežiūros paslaugas pacientams, sergantiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija);
18.1.3. studentams, atliekantiems praktiką Anykščių PSPC, taikomi tie patys darbų saugos
reikalavimai kaip ir Anykščių PSPC personalui, dirbančiam atitinkamoje darbo vietoje;
18.1.4. studento praktikos metu Anykščių PSPC aprūpina jį asmens apsaugos priemonėmis,
būtinomis dirbant atitinkamoje darbo vietoje;
18.1.5. jeigu studentui, atliekančiam praktiką Anykščių PSPC, pasireiškia karščiavimas ar
ūmių viršutinių kvėpavimo takų ligų ar kitų užkrečiamųjų ligų požymiai (pvz., karščiavimas,
kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.), jis nedelsiant atskiriamas nuo kito personalo ir pacientų, o
dėl tolesnių veiksmų konsultuojamasi Karštąja koronaviruso linija tel. 1808;
18.1.6. Anykščių PSPC sustabdoi studento praktiką, jeigu jis turi izoliuotis dėl kontakto su
COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergančiu asmeniu arba studentui susirgus COVID-19 liga
(koronaviruso infekcija), ASPĮ paskirtas praktikos vadovas apie tokį faktą nedelsdamas turi
informuoti aukštąją mokyklą, siuntusią studentą atlikti praktikos;
18.1.7. per visą praktikos laikotarpį studentas nerotuojamas tarp Anykščių PSPC padalinių,
su studentu dirba tas pats praktikos vadovas, praktika atliekama pasirinktoje konkrečioje praktikos
vietoje Anykščių PSPC;
18.1.8. studentui, Anykščių PSPC atliekančiam praktiką, tyrimai dėl COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) atliekami kaip ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams teisės aktų
nustatyta tvarka.
Ši tvarka skelbiama Anykščių PSPC internetinėje svetainėje www.anykpspc.lt
____________________

Ruošė:
Direktoriaus pavaduotojas asmens sveikatos priežiūrai, šeimos gydytojas Kęstutis Jacunskas

Suderinta:
Vidaus medicininio audito padalinio vidaus medicinos auditorius, l. e. vidaus medicininio audito
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