PATVIRTINTA
VšĮ Jonavos ligoninės direktoriaus
2020-05-22 įsakymu Nr. V-42

HOSPITALIZUOTŲ VŠĮ JONAVOS LIGONINĖJE PACIENTŲ LANKYMO KARANTINO
IR EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU LAIKINOJI TVARKA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

Hospitalizuotų VšĮ Jonavos ligoninėje (toliau – ligoninė) pacientų lankymo tvarka (toliau –
Tvarka) nustato, kaip bus organizuojamas ligoninės skyriuose hospitalizuotų pacientų lankymo
procesas.
Už tinkamą pacientų lankymo proceso įgyvendinimą atsako vyr. slaugytojai ir padalinių vadovai.
Hospitalizuoti pacientai skirstomi į rizikos grupes:
3.1. Mažos rizikos pacientai – tai pacientai, jaunesni nei 60 metų amžiaus, nesergantys
gretutinėmis ligomis;
3.2. Didelės rizikos pacientai – tai pacientai, vyresni nei 60 metų amžiaus, sergantys
gretutinėmis lėtinėmis vidutinio sunkumo ir sunkiomis somatinėmis ligomis, nėščios
moterys;
3.3. Karščiuojantys pacientai;
3.4. Izoliuojami pacientai.
Pacientų lankymas organizuojamas vadovaujantis VšĮ Jonavos ligoninės Vidaus tvarkos
taisyklių, patvirtintų 2016-07-11 direktorius įsakymu Nr. V-84, VI dalies nuostatomis ta
apimtimi, kiek jos neprieštarauja šios tvarkos reikalavimams.
Tvarka galioja tik esant infekcinių ligų gydytojo, atsakingo už infekcijų kontrolę, suderinimui.
Suderinimas, pasikeitus epidemiologinei situacijai Jonavos rajone, gali būti atšauktas.
Tvarka taikoma šiems stacionaro skyriams: Anesteziologijos – reanimacijos, Terapijos I,
Terapijos III, Slaugos ir palaikomojo gydymo.
Kituose, Tvarkos 6 p. nepaminėtuose ligoninės skyriuose, pacientų lankymas draudžiamas.
II. PACIENTŲ LANKYMO TVARKA

Ligoninėje pacientų lankymas organizuojamas atsižvelgiant į pacientų rizikos grupes:
8.1. Mažos rizikos grupei priskirti pacientai gali būti lankomi vadovaujantis šios tvarkos
nuostatomis.
8.2. Didelės rizikos grupei priskirti pacientai gali būti lankomi tik esant terminalinei būklei.
8.3. Karščiuojantys pacientai (nustatyta kita priežastis nei COVID-19 liga) gali būti lankomi
tik esant terminalinei būklei.
9. Visais atvejais paciento lankymui turi būti išduodamas gydančio gydytojo leidimas, jam nesant
leidimą gali išduoti budintis gydytojas.
10. Leidimas išduodamas užpildant lentelę ,,Lankytojų, kuriems išduodamas leidimas lankymui,
sąrašas“ (1 priedas).
11. Tvarkos 6 p. paminėtų ligoninės skyrių vyr. slaugytojai atsakingi už savalaikį lankytojų sąrašo
pateikimą įeigos kontrolės vietos darbuotojams.
8.

12. Lankytojų, kuriems išduotas leidimas lankymui, sąrašo kopija turi būti saugoma ir kiekviename
Tvarkos 6 p. paminėtame ligoninės skyriuje.
13. Lankytojų srautas turi būti ribojamas:
13.1. Lankytojai gali lankyti pacientus visomis savaitės dienomis tik nuo 16:00 iki 19:00 val.;
13.2. Paciento lankymui leidimas gali būti išduodamas tik vienam lankytojui, kurį pacientas
nurodė hospitalizavimo metu, kaip galintį gauti informaciją apie jo sveikatos būklę;
13.3. Lankytojai, turintys akivaizdžių savarankiškumo, orientacijos, judėjimo sutrikimų, į
ligoninę neįleidžiami;
13.4. Lankymo laikas – ne ilgiau 15 min.;
13.5. Leidimas lankymui suteikiamas iki 2 kartų per savaitę, terminalinės būklės pacientui – 1
kartą;
13.6. Daugiavietėje palatoje vienu metu gali būti ne daugiau kaip 1 lankytojas;
13.7. Palatoje esant lankytojui, visi palatos pacientai turi dėvėti vienkartines medicinines
kaukes;
13.8. Lankomas pacientas lankymo metu privalo likti savo lovoje;
13.9. Lankytojas turi išlaikyti saugų 2 m. atstumą nuo lankomojo, kitų pacientų ir nuo skyriaus
darbuotojų;
13.10. Lankytojui draudžiama įeiti į kitas skyriaus patalpas, išskyrus lankomo paciento palatą,
naudotis buitinėmis patalpomis;
13.11. Jeigu ne terminalinės būklės pacientas arba lankytojas lankymo metu nesilaiko Tvarkos
reikalavimų, leidimas lankymui daugiau nesuteikiamas;
13.12. Už lankytojų srauto ribojimą atsakingas Tvarkos 6 p. nurodytų skyrių vyr. slaugytojai.
III. REIKALAVIMAI LANKYTOJAMS
14. Pacientą lankyti gali tik asmenys, neturintys ūmių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno
infekcijų ir kitų užkrečiamų ligų požymių (pvz.: karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs
kvėpavimas, vėmimas, viduriavimas ir pan.) ir kuriam nėra taikomas saviizoliacijos režimas.
15. Lankytojas turi dėvėti vienkartinę medicininę kaukę.
16. Prieš patekdami į ligoninę, lankytojai turi atlikti rankų antiseptiką įeigos kontrolės vietoje.
IV. ARTIMOJO DALYVAVIMAS GIMDYME
17. Gimdyme leidžiama dalyvauti tik vienam gimdyvei artimam asmeniui (toliau – artimasis).
18. Artimasis gali dalyvauti tik gimdymo natūraliais gimdymo takais metu.
19. Artimasis turi neturėti ūmių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamų
ligų požymių (pvz.: karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, vėmimas,
viduriavimas ir pan.), jam neturėtų būti taikomas saviizoliacijos režimas.
20. Buvimo stacionare metu, artimasis turi dėvėti vienkartinę medicininę kaukę ir pirštines, laikytis
įstaigoje nustatytų vidaus tvarkos taisyklių ir vykdyti visus skyriaus darbuotojų nurodymus.
21. Vykdant Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės
8 d. Nr. V-1105 sprendimą, gimdyme dalyvaujančiam asmeniui (artimajam) turi būti atliekamas
viruso SARS-CoV-2 tyrimas, tiriant PGR metodu (toliau – tyrimas).
22. Ne ankščiau kaip prieš 48 val. iki gimdymo gimdyvei ir artimajam tyrimo ėminius paima
akušerė, ESIS informacinėje sistemoje gimdyvės tyrimą užregistruoja gydytojas akušeris

ginekologas, artimojo – Priėmimo – skubiosios pagalbos skyriuje dirbantis gydytojas, kuriam
informaciją perduoda akušerė.
23. Po tyrimo ėminių paėmimo gimdymui atvykusi gimdyvė ir artimasis nukreipiami į
priešgimdyminę palatą ar gimdyklą.
24. Artimasis, dėl gimdymo atvykęs su gimdyve, visą gimdymo laikotarpį būna kartu
priešgimdyminėje palatoje arba gimdykloje, gimdymui pasibaigus – išvyksta iš Akušerijos
ginekologijos skyriaus.
25. Artimasis, jeigu jo tyrimo rezultatas nežinomas, po gimdymo išvykdamas iš Akušerijos
ginekologijos skyriaus užpildo VšĮ Jonavos ligoninės 2020-04-14 direktoriaus įsakymu Nr. V33 patvirtintą Kokybės sistemos formą Nr. 299 ,,Sutikimas būtinajam izoliavimui“.

SUDERINTA
Infekcinių ligų gydytoja, atsakinga už infekcijų kontrolę, D. Vilkaitienė
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