PATVIRTINTA
VšĮ Prienų r. PSPC
2020 m. gegužės 8 d.
Direktoriaus įsakymu Nr. 40 – V
VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro planinių asmens sveikatos priežiūros
paslaugų etapiškumo atnaujinimo ir teikimo planas
1. Infrastruktūros įvertinimas:
1.1 VšĮ Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – Įstaiga), aštuoni
kabinetai (adresu Pušyno g. 4, Prienai) ir keturi kabinetai (adresu Revuonos g. 4, Prienai), skiriami
tiesioginio kontakto su pacientais konsultacijoms.
1.2 Invazinėms procedūroms skiriami keturi kabinetai (du kabinetai procedūriniai, akušerio
ginekologo, chirurgo);
1.3 Neinvazinėms procedūroms skirti šeši kabinetai.
2. Pacientų rūšiavimas vykdomas prie įėjimo į Įstaigą (apklausa, temperatūros matavimas).
3. Tiesioginio kontakto konsultacijos vykdomos pamainomis su nuotolinėmis konsultacijomis.
4. Maksimalus, per dieną galimų priimti pacientų skaičius pagal šeimos gydytojo ir kitų gydytojų
etatinį darbo krūvį.
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1 per mėn.

5. Statistikas suformuoja IS Polis registracijos talonus pagal lentelėje nurodytą maksimalų pacientų
skaičių ir pateikia duomenis registratūrai.

6. Registraciją, nuotolinei paslaugai, vykdo registratorės. Nuotolinei konsultacijai vienam pacientui
skiriama iki 20 minučių.
7. Tiesioginio kontakto su pacientais konsultacijoms registruoja šeimos gydytoja arba bendrosios
praktikos slaugytojos (toliau – BPS), įvertinę situaciją. Vienam pacientui kontaktinei konsultacijai
skiriama 40 minučių.
8. Prioritetas teikiamas nuotoliniam asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo būdui.
9. Išskiriami pacientų srautai:
9.1 Rizikos grupės pacientai konsultuojami darbo dienomis nuo 08.00 val. iki 11.00 val.
9.2 Virusinės infekcijos simptomų turintys, karščiuojantys pacientai nukreipiami į
karščiavimo kliniką arba Prienų ligoninės karščiavimo priėmimo kabinetą.
9.3 Ne rizikos grupės pacientai konsultuojami darbo dienomis nuo 11.00 val. iki 16.00 val.
10. Kontaktinių ir nekontaktinių konsultacijų, dezinfekcijos laikus sudaro ir pildo kabineto BPS.
11. Procedūrinio kabineto BPS vienam pacientui (kraujo paėmimui, vaistų suleidimui), kabineto
dezinfekcijai skiriama 20 minučių.
12. Siektina, kad visi pacientui paskirti tyrimai ir (ar) procedūros būtų atlikti vieno vizito metu,
išskyrus atvejus, kai to negalima atlikti dėl tyrimo ir (ar) procedūros specifikacijos.
13. Asmeninės apsaugos priemonės naudojamos pagal 1-2 saugumo lygius, nurodytus Lietuvos
Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – LR SAM) 2020 m. balandžio 7 d. sprendimu
Nr. V-754 „Dėl asmens apsaugos priemonių naudojimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose pagal
saugumo lygius“.
14. Pacientams paslaugos turi būti teikiamos griežtai jiems paskirtu vizito laiku. Pacientas į Įstaigą
įleidžiamas likus ne daugiau kaip 10 minučių iki paskirto vizito laiko. Laukdami patekimo į Įstaigą
pacientai vienas nuo kito privalo laikytis saugaus 2 metrų atstumo. Pacientų eilę prie įėjimo
kontroliuoja budintis personalas. Prie kabineto durų laukti gali ne daugiau kaip vienas pacientas.
15. Viduje liftu vienu metu gali naudotis tik vienas pacientas (esant poreikiui ne daugiau kaip
vienas lydintis asmuo).
16. Papildomos sąlygos personalo ir pacientų saugai užtikrinti:
16.1 geras patalpų vėdinimas;
16.2 liečiamų paviršių valymas ir dezinfekavimas;
16.3 tinkama rankų higiena, įskaitant apsaugos priemonių užsidėjimo, dėvėjimo (svarbu
rankomis neliesti kaukės ar respiratoriaus) ir nusiėmimo metu;
16.4 sumažintas kontaktų skaičius ir kontaktų trukmė;
16.5 atstumo laikymasis (2 metrai);
16.6 uždėti medicinines kaukes visiems pacientams;
16.7 ilgesnės (10-15 min.) pertraukos tarp skirtingų pacientų vizitų ar jiems teikiamų
paslaugų toje pačioje vietoje.
17. Įstaigos slaugos administratorius kasdien iš gydytojų ir BPS surenka duomenis apie priimtus
pacientus. Duomenis registruoja registracijos žurnaluose, kurie yra kabinetuose, registratūroje.

18. Paslaugų atnaujinimo ir maksimalaus pacientų skaičiaus apimtį nustato Įstaigos direktorius LR
SAM valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo nurodymais.

