
VIBSOSIOS ISTAIGOS PAKRUOJO LIGONINES
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL ASMENS SVEIKATOS PRIEZIUROS PASLAUGV TEIKIMO ESANT LIETUVOS

RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBTAI VALSTYBES LYGIO
, EKSTREMALIAJAI SITUACIJAI ORGANIZAVIMO TVARKOS

APRASO PATVIRTINIMO

2020 m. birZelio 19 d. Nr. V-91
Pakruojis

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birLelio Il d.

isakymu Nr, V-1504 patvirtintu,,Asmens sveikatos prieZi[ros paslaugq teikimo esant Lietuvos
Respublikos teritolijoje paskelbtai valstybes lygio ekstremaliajai situacijai arganrzavLmo tvarkos
apraSu" :

1.'fvirtinuvie5osiosistaigosPakruojoligoninespacientqlankymopaskelbr"rs
ekstremaliqj4 situacij4 Lietuvos Respublikos teritorijoje tvarkos apraS4 (pridedama)"

2. N u I o d a u Vidaus ligr1, Palaikomojo gydymo ir slaugos, Vaikq ligq, Priemimo - skubios
pagalbos skyliq vyresniosioms slaugytojoms su Siuo isakymu pasira5ytinai supaZindinti skyrirl
darbuotojus. Infbrmacij4 apie Pacientq lankymo tvark4 pakabinti matomoje vietoje plie iejimq i
ligoning.

3. Ipareigojuvie5osiosistaigosPakruojoligoninesinformaciniqtechnologijqspecialist4
Mindaug4 Balten4 Pacientq lankymo tvark4 paskelbti istaigos internetineje svetaineje
http : //wwu,. pakn-roj is. lt.

4,PripaLi stunetekusittgaliosvie5osiosistaigosPakruojoligoninesdirektoriaus2020m.
balandZio 29 d, isakym4 Nr. V-69 ,,Del pacientq lankymo paskelbus karantin4 Lietuvos
Respubliko s ter itorij oj e tvarko s apraS o patvirtinimo".

Direktoliaus pavaduotoja medicinos teikalams,
pavaduoj anti ligonines direktoriq

Zibute Jukniene



PATVIRTINTA
V5[ Pakruoj o ligonines direktoriaus
2020 m. birZelio 1 9 d. isakvmu Nr. V-9 I

vrEsosros ISTATGOS PAKRUOJO LTGONTNES
PACIENTU LANKYMO PASKELBUS VALSTYBES LYGIO EKSTREMALI+JA
SITUACIJA LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TVARKOS APRASAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. VSI Pakruojo ligonines (toliau Ligonine) pacientq lankymo esant Lietuvos
Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybes lygio ekstremaliajai situacijai tvarkos apra5as
(toliau - Apra5as) nustato ligonineje besigydandiq pacientq lankymo tvark4 tuo laikotarpiu.

2. Apra5e vartojamos s4vokos atitinka kituose Lietuvos Respublikos teises aktuose
vartojamas s4vokas.

3. Tvarkos Apra5as parengtas vadovaujantis:
3. 1. Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2020 m. vasario 26 d. nutarim4 Nr. 152 ,,Del

valstybes lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo";
3.2. Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarki Nr, 43

,,Del valstybes lygio ekstremaliosios situacijos valstybes operacijq vadovo paskyrimo";
3.3, Lietuvos respublikos sveikatos pasaugos ministro - valstybes lygio ekstremaliosios

situacijos valstybes operacijq vadovo 2020-04-07 sprendimu Nr, V-754 ,,Del asmeninds
apsaugos priemoniq naudojimo asmens sveikatos prieZiuros istaigose pagal saugumo lygius";

3. 4, Lietuvos respublikos sveikatos pasaugos ministlo - valstybes lygio ekstremaliosios
situacijos valstybes operacijq vadovo 2020-04-10 sprendimu Nr. 819 ,,Del palaikomojo
gydymo ir slaugos paslaugq teikimo karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo
laikotarpiu";

3.5. Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro - valstybes lygio ekstremaliosios
sitr.racijos valstybes operacijq vadovo 2020-03"15 sprendimu Nr. 387 ,,Ddl asmens sveikatos
prieZi[ros paslaugq teikimo organizavimo paskelbus karantin4 Lietuvos Respublikos
teritorij oj e" ir tolesniais pakeitimais ;

3.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020m. birZelio 17 d. isakymu
Nr. V-1504 patvirtintu,,Asmens sveikatos plieZifiros paslaugq teikimo esant Lietuvos Res-
publikos teritorijoje paskelbtai valstybes lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos
apra5u" .

II" PACIENTV LANKYMO ORGANIZAVIMO TVARKA

4. Paciento artimieji I Ligoning ileidZiami gydandio gydytojo (ra5ti5ku) leidimu per
Priemimo - skubios pagalbos skyriq.

5. Pacientai lankomi kasdien nuo 16.00 val. iki 19.00 val., lankymo trukme - puse

valandos.
6. Paciento artimieji telefonu gauna patvirtinim4 gydandio gydytojo del paciento

lankymo.
7, Gydantis gydytojas telefonu informuoja Priemimo-skubios pagalbos skyriaus

slaugytoj4, kad duotas leidimas lankyti konkretq pacient4, nurodant ligonines skyriq, paciento
pavardg.

8. Atvykus pirm4 kart4 i skyriq lankyti pacient4, gydantis gydytojas artimiesiems i5duoda
laisvos lbrmos leidim4 lankyti konkretq asmeni.

9. Priemimo - skubios pagalbos skyriuje uZvedamas ,,Pacientq lankymo L''xnalas",
kuriame atLymrma data, laikas, paciento vardas ir pavarde, skyrius, lankandiojo asmens

vardas ir pavarde, jo kDno temperatDra, pastabos (neileidimo i Ligoning prieZastis ar kt. ).



L

10 , I Priemimo - skubios pagalbos skyrig atvykg lankantys artimieji turi b[ti uZsidejg
medicining kaukg, tureti vienkartines medicinines pirStines.

11. Pirm4 kart4 paciento artimajam atvykus i Ligonines Priemimo-skubios pagalbos
skyriq, pagal Ligonines direktoriaus2020-03-18 isakym4Nr. V-43 ,,Del paciento patvirtinimo
nesant Covid -19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejo rizikos", pateikiama pasira5yti
nurodytos formos Paciento patvirtinim4 nesant Covid-l9 ligos (koronaviruso infekcijos)
atvejo rizikos. Sios formos saugomos atskirame aplanke, kaip priedas prie ,,Pacientq lankymo
Zutnalo".

12. Lankytojams Priemimo- skubios pagalbos skyriuje matuojama temperat[ra,
atliekama rankq higiena. Asmenys, kuriq k[no temperatfira yra 37,0" C ir didesne ar jiems
stebimi perSalimo poZymiai (kosulys, sloga), I Ligoning neileidZiami.

13. Priemimo - skubios pagalbos skyriaus darbuotojas paciento lankytoj4 palydi iki
skyriaus nurodyto leidime.

14. PaZeidus Ligonineje nustatyt4 tvark4 ar higienos reikalavimus, artimiesiems
pacientq lankymas gali bDti uZdraustas.

III. ATSAKOMYBE

$,UZ pacientq lankymo organizavim4 stacionaro skyriuje atsakingas skyriaus vedejas.
16. UZ pacientq lankytojq sveikatos ivertinim4, nustatytos medicinines dokumentacijos

pildym4 Priemimo - skubios pagalbos skyriuje atsakinga skyriaus vyresnioji slaugytoja, o jai
nesant -- budinti slaugytoj a

17. UZ pacientq lankytojq asmeniniq apsaugos priemoniq teising4 naudojim4, rankq
higien4 atsakingo s skyriq vyresnio sio s slaugytoj o s.


