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I PACIENTŲ PRIĖMIMAS Į SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO SKYRIŲ

1. Pacientai iš namų į Bukonių slaugos ir palaikomojo gydymo skyrių priimami su
šeimos gydytojo siuntimu.
2. Prieš atvykstant į slaugos skyrių, pacientas arba jo atstovas apklausiamas telefonu,
užpildant paciento epidemiologinę anketą. Nesant kontraindikacijų guldymui,
pacientas kviečiamas atvykti stacionarizavimui.
3. Pacientui ir lydinčiam asmeniui atvykstant į gydymo įstaigą privaloma dėvėti
apsaugines veido kaukes.
4. Prie įėjimo į įstaigą pacientui ir jį lydinčiam asmeniui matuojama kūno temperatūra.
Asmenys, kurių kūno temperatūra yra didesnė kaip 37 °C ir/ar turintys ūmiai
kvėpavimo takų infekcijai būdingų ligos simptomų, į įstaigą neįleidžiami, jiems
rekomenduojama konsultuotis su savo šeimos gydytoju arba kreiptis konsultacijos į
Karštąją koronaviruso liniją telefonu Nr. 1808;
5. Pacientas, o šiam negalint dėl būklės – paciento atstovas, užpildo paciento
epidemiologinę anketą, pasirašo sutikimą dėl privalomos 14d. izoliacijos įstaigos
palatoje, tepinėlio paėmimo iš nosiaryklės dėl COVID -19 infekcijos.
6. Iš kitų asmens sveikatos priežiūros įstaigų pacientai priimami tik esant neigiamam
tyrimo SARS-CoV-2 tyrimo atsakymui.
7. Pacientą lydintys asmenys į skyrių neįleidžiami.
8. Stacionarizavimo dieną, pacientui atvykusiam iš namų, atliekamas COVID-19
tyrimas.
9. Pacientas izoliuojamas 14 dienų vienvietėje palatoje.
10. Esant būtinam reikalui, pvz. pacientą vežant maudytis į kitą patalpą, perkeliant į
kitą įstaigą, 14 dienų karantino laikotarpiu pacientas įstaigoje juda tik dėvėdamas
veido kaukę.
11. Visų Įstaigos pacientų kūno temperatūra matuojama ne rečiau kaip vieną kartą per
parą.
12. Karščiuojantys pacientai (kurių kūno temperatūra yra didesnė kaip 37,3 °C, neaiški
karščiavimo priežastis, yra kvėpavimo takų infekcijos požymių, įtariant COVID 19)
būtų tučtuojau izoliuojami, jiems kviečiama GMP, kuri sprendžia dėl būtinybės

tokį pacientą gabenti į stacionarinę aktyviojo gydymo paslaugas teikiančią asmens
sveikatos priežiūros įstaigą.
13. Dėl leidimo lankyti pacientą artimieji kreipiasi į gydantį gydytoją ar įstaigos
administratorę, iš anksto suderina atvykimo laiką.
II SKYRIAUS PERSONALO DARBO ORGANIZAVIMAS
14. Prie įėjimo į palaikomojo gydymo ir slaugos skyrių tikrinama visų darbuotojų kūno
temperatūra;
15. Įstaigos darbuotojui, kuriam darbo metu pasireiškia akivaizdūs ūmiai kvėpavimo
takų infekcijai būdingi ligos simptomai (kosulys, čiaudulys, pasunkėjęs kvėpavimas),
būtų rekomenduojama konsultuotis su savo šeimos gydytoju arba kreiptis
konsultacijos į Karštąją koronaviruso liniją telefonu Nr. 1808;
16. Pagal galimybes slaugos ir palaikomojo gydymo padalinio darbuotojų darbas
organizuojamas ciklais, sudaromos stabilios pamainos, užtikrinant, kad tai pačiai
pacientų grupei paslaugas teiktų ta pati komanda.
17. Pacientus slaugantis personalas naudoja II lygio asmens apsaugos priemones (veido
kaukę ir vienkartines pirštines).

III SLAUGOS SKYRIAUS PACIENTŲ LANKYMO TAISYKLĖS
1. Slaugos skyriaus pacientų lankymas vykdomas visomis savaitės dienomis nuo 10.30-12.00
val. ir nuo 14.30-17.00 val. iš anksto su gydančiu gydytoju ar slaugos
administratore suderintu laiku.
2. Prie įėjimo į įstaigą tikrinama įeinančių asmenų kūno temperatūra, apklausiama ar neturi
ligos simptomų.

3. Asmenys, kurių kūno temperatūra yra didesnė kaip 37º C ar turintys kvėpavimo takų
infekcijos simptomų į įstaigą neįleidžiami.
4. Kiekvienas lankytojas pildo anketą ir pasirašo joje bei lankytojų registracijos
žurnale.
5. Įeinantys į įstaigą asmenys prie įėjimo dezinfekuoja rankas, užsideda asmens
apsaugos priemones – vienkartinę kaukę.
6. Į palatą įleidžiama tik po vieną lankytoją, pacientų lankymo trukmė 15 min.
7. Lankytojas įspėjamas vengti artimo kontakto.
8. Po kiekvieno vizito valytoja valo ir dezinfekuoja palatą.
IV FIZINIO ATSTUMO LAIKYMASIS
9. Kineziterapinės procedūros vykdomos palatose arba kineziterapijos salėje tarp
pacientų išlaikant fizinį bent 1 m. atstumą.
10. Maistas patiekiamas pacientams tik į palatas, draudžiama valgyti bendrose
patalpose.
11. Bendrose patalpose pacientai gali sėdėti tik išlaikant bent vieno metro atstumą
vienas nuo kito.
12. Tiek darbuotojai, tiek pacientai privalo vengti nebūtino fizinio kontakto (rankų
spaudimo, apsikabinimų).

13. Atsisakoma skyriaus personalo penkiaminučių.
14. Keičiantis pamainai informacija apie slaugos skyriaus pacientų būklę ir kitą
personalui aktualią informaciją perduodama ją įrašant specialiame žurnale.
15. Personalo bendravimas tarpusavyje apribojamas iki minimumo, esant reikalui
stengiamasi kuo daugiau bendrauti telefonu.
_____________________________________

