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VŠĮ PALANGOS VAIKŲ REABILITACIJOS SANATORIJOS „PALANGOS GINTARAS“
PLANINIŲ AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
ATNAUJINIMO IR TEIKIMO PLANAS
I.

Bendroji dalis

1.
VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ (toliau Sanatorija) planinių
ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų (toliau ASPP) atnaujinimo ir teikimo planas,
paruoštas vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras – Valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 29 d. Sprendimu Nr. V1019 „Dėl planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir
teikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigoje plano rengimo reikalavimų“.
2.
Sanatorija teikia tiktai ambulatorines fizinės medicinos gydytojo (toliau FMR) konsultacijas
su ir be manipuliacijų bei vaikų ambulatorinės reabilitacijos paslaugas.
3.
FMR konsultacijų ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugas teikia paskirta Komanda. Jų
teikimo metu procedūras paskiria FMR gydytojas, o procedūras atlieka kineziterapeutas, bendrosios
praktikos slaugytoja ir kiti specialistai.
4.
Procedūros trunka pagal poreikį, po procedūros daroma ne mažesnė kaip 15 min. pertrauka,
per kurią vėdinamas kabinetas, darbuotojas dezinfekuoja priemones, prie kurių lietėsi pacientas.
5.
Personalas, paskirtas teikti ambulatorines ASPP, privalo naudoti asmeninės apsaugos
priemones (toliau AAP) pagal I-ą ir II-ą paslaugos saugumo lygį – kvėpavimo takų apsaugai
vienkartinę medicininę kaukę, rankų apsaugai – vienkartines pirštines.
6.
Kiekvieną kartą pacientui ateinant į Sanatoriją, jam yra matuojama kūno temperatūra ir jeigu
temperatūra būna ≥ 37,3o , pacientas į Sanatoriją neleidžiamas, o nukreipiamas pas šeimos gydytoją.
7.
Jeigu teikiant ambulatorines ASPP arba per 14 dienų po paskutinio apsilankymo pacientui
nustatomas CIVID-19 ligos atvejis, visi Sanatorijos darbuotojai, turėję kontaktą su pacientu,
saviizoliuojasi 14 dienų po paskutinio kontakto ir stebi savo savijautą.
II.

FMR gydytojo konsultacijų teikimas

8.
FMR gydytojo konsultacijai registruojama tiktai per e-sveikata.
9.
Kiekvieną darbo dieną registruojam ne daugiau kaip po 3 (tris) pacientus, nurodant konkretų
atvykimo laiką po pietų.
10. Atvykus pacientui, FMR gydytojas apžiūri pacientą, paskiria reabilitacijos procedūras ir
informaciją Sanatorijos IT tinklu perduoda Procedūrų registratūrai.

11. Procedūrų registratorė sustato procedūrų grafiką taip, kad procedūros ambulatoriniams
pacientams būtų atliekamos po to, kai Sanatorijos stacionaro pacientams atliktos visos procedūros
atitinkamame kabinete.
12. Pacientai po procedūrų išvyksta namo.
13. Pakartotiniai pacientų apsilankymai pas FMR gydytoją planuojami taip, kad pacientas pas
gydytoją patektų tuo laiku, kada gydytojas laisvas, po visų stacionarinių ligonių apžiūrų.
III. Ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugų teikimas
14. Ambulatorinei reabilitacijai registruotis galima per IS portalą www.sergu.lt/ e-sveikata arba
telefonu 8 460 40102.
15. Ambulatorinei reabilitacijai registruojama po 1 (vieną) pacientą per dieną.
16. Pacientai, atvykę į Sanatoriją registratūroje pateikia savo asmens tapatybės dokumentą ir
Komandos nario yra palydimi iki gydytojo kabineto apžiūrai.
17. Gydytojas, apžiūrėjęs pacientą, sudaro ambulatorinės reabilitacijos gydymo planą ir
Sanatorijos IT tinklu nusiunčia procedūrų registratūrai.
18. Procedūrų registratorė sustato procedūrų grafiką taip, kad procedūros ambulatorinės
reabilitacijos pacientams būtų atliekamos po to, kai Sanatorijos stacionaro pacientams atliktos visos
procedūros atitinkamame kabinete.
19. Pacientai po procedūrų išvyksta namo.
20. Pakartotiniai pacientų apsilankymai pas FMR gydytoją planuojami taip, kad pacientas pas
gydytoją patektu tuo laiku, kada gydytojas laisvas, po visų stacionarinių pacientų apžiūrų.
21. Ambulatorinio gydymo išrašas įrašomas į ESPBI IS duomenų bazę.
IV.

Patalpų valymas ir dezinfekcija karantino metu

22. Kasdieninis patalpų valymas atliekamas pagal Higienos planą:
22.1.
Bendro naudojimo patalpos; koridoriai, salės, vestibiuliai, laiptinės, bendro naudojimo
WC grindys – valomos ir dezinfekuojamos 2 kartus dienoje, ryte prieš pradedant darbą ir po 14 val.
Valymas ir dezinfekcija atliekama su CHEMIPHARM DES NEW – 0,03 proc. tirpalu. Ekspozicija
– 10 min.
22.2.
Kiti paviršiai: stalai, palangės, laiptų turėklai, suolai, rankenos, kėdės ir kt. – valomos
ir dezinfekuojamos su vienkartinėmis drėgnomis servetėlėmis, impregnuotomis CHEMIPHARM
DES NEW 0,03 proc. tirpale. Dezinfekcija atliekama iš ryto prieš darbą ir vėliau kas 2 val. darbo
dienoje.
22.3.
Kabinetų darbo inventorius plaunamas ir dezinfekuojamas kasdien baigus darbą.
Naudojamos vienkartinės, impregnuotos su CHEMIPHARM DES NEW 0,03 proc. tirpalu,
servetėlės. Esant reikalui naudojamas purkštukas su šia medžiaga. Ekspozicija 10 min.
22.4.
Inventorius, kuris naudojamas atliekant procedūras ir kurį liečia pacientas,
dezinfekuojamas naudojant vienkartines, impregnuotas su CHEMIPHARM DES NEW 0,03 proc.
tirpalu, servetėles. Esant reikalui naudojamas purkštukas su šia medžiaga. Dezinfekcija atliekama
po kiekvieno paciento, vėdinimo pertraukėlės metu, ekspozicija 10 min.
22.5.
Kabinetų grindų kasdieniniam valymui ir dezinfekcijai naudojamas CHEMIPHARM
DES NEW 0,03 proc. tirpalas. Grindys plaunamos 1 kartą dienoje.

22.6.
Kabinetų arba kitų patalpų valymas atliekamas nuo viršaus einant į apačią.
23. Pagrindinis vestibiulis, registratūros ir priėmimo kambario patalpos valomos ir
dezinfekuojamos po kiekvieno naujai atvykusio paciento priėmimo. Naudojamas STERISEPT
FORTE 0,25 proc. tirpalas. Ekspozicija – 15 min.
24. Kiekviename kabinete, bendro naudojimo WC, valgykloje, Sanatorijos fojė yra galimybė
dezinfekuoti rankas CHEMISEPT tirpalu.
25. Valytojos atlikdamos valymo ir dezinfekcijos darbus naudoja AAP pagal jų naudojimo tvarką.
V.

Baigiamosios nuostatos

26. Vizitai pas gydytoją ir procedūros teikiamos griežtai jiems paskirtu laiku. Į Sanatoriją
pacientas (esant būtinybei – ir ne daugiau kaip vienas lydintis asmuo) įleidžiamas likus ne daugiau
nei 10 min. iki paskirto laiko (pagal procedūrų planą). Laukdami patekimo į Sanatoriją pacientai
vienas nuo kito privalo laikytis saugaus 2 m atstumo.
27. Sanatorijos liftu vienu metu gali naudotis tik vienas pacientas (esant poreikiui – ir ne daugiau
kaip vienas lydintis asmuo).
28. Sanatorija visus paciento duomenis, susijusius su teikiamomis ambulatorinėmis ASPP,
įskaitant atsakymo į siuntimą ir epikrizę, tvarko per Elektroninės sveikatos paslaugų ir
bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą.
29. Duomenys apie pacientų, kuriems suteiktos ambulatorinės ASPP per dieną, skaičių kaupiami
ir prireikus, pateikiami Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai, ar Nacionaliniam
visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos.
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