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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAIŠIADORIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS   PRIEŽIŪROS
CENTRO  ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO

ORGANIZAVIMO TVARKA PASKELBUS KARANTINĄ LIETUVOS RESPUBLIKOS
TERITORIJOJE   

COVID-19  pandemijos  karantino  metu  VšĮ  Kaišiadorių  PSPC  pirminės  sveikatos
priežiūros  centre  paslaugos  teikiamos  ir  derinamos  nuotoliniu  būdu  pagal  patvirtintą
Direktoriaus įsakymą nuotolinių paslaugų teikimas (žr. 2020-03-23 įsakymą Nr. V-19). 
Pacientas, pageidaujantis atvykti  į VšĮ Kaišiadorių PSPC  privalo  susisiekti su savo šeimos/
vidaus gydytoju telefonu ir suderinti atvykimo būtinumą arba kiek įmanoma daugiau klausimų
išspręsti nuotoliniu būdu, kad būtų galima išvengti bent kokių kontaktų. 
Pacientai, kuriems reikalinga būtinoji pagalba ar kitais būtinais atvejais,  įstaigą įleidžiami tik
pagal iš anksto nurodytą vizito laiką. 
Prie įėjimo į įstaigą pacientai įleidžiami po vieną tik pagal pateiktą registruotų pacientų sąrašą ir
tik  nustatytu  laiku.  Visi  užregistruoti  pacientai  pasirašo,  kad  nebuvo  užsienyje  ir  neturėjo
kontakto su sergančiais COVID-19. Įleidžiami tik tie pacientai, kurie serga lėtinėmis ligomis ir
kurių  sveikatos būklę būtina sekti (krešumo rodiklius ir t.t.) bei asmenys atvykę  planiniams
skiepijimams. 
Karantino metu diagnostinės paslaugos ir procedūros VšĮ Kaišiadorių PSPC pirminės sveikatos
priežiūros  centre  teikiamos  tik  tais   atvejais,  kai  jų  nesuteikus  atsirastų  poreikis  būtinajai
medicinos  pagalbai  arba  reikšmingai  pablogėtų  paciento  būklė  (toliau  –  neatidėliotinos
ambulatorinės paslaugos). 
Karantino laikotarpiu elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai ir nėštumo ir gimdymo atostogų
pažymėjimai išduodami nuotoliniu būdu identifikavus asmenį ir gali būti tęsiami ne ilgiau kaip
60 kalendorinių dienų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip iki paskelbtos ekstremaliosios situacijos ar
karantino pabaigos.
Pacientui,  kuriam šeimos gydytojas,  teikdamas nuotolinę sveikatos priežiūros paslaugą,  įtaria
COVID-19  infekciją  (koronaviruso  infekcija),  užpildomas  ESPBĮ  sistemoje   siuntimas  į
karščiavimo kliniką, apie tai informuojamas pacientas bei  karščiavimo klinikos koordinatorius
telefonu 8 37 329007 .     
VŠĮ Kaišiadorių PSPC neribojamos paslaugos:

 Ambulatorinių slaugos paslaugų namuose teikimas. 
 Planiniai  skiepijimai,  kurie  vykdomi  kiekvienoje  apylinkėje  „sveiko  vaiko  dienomis“

pagal  Lietuvos Respublikos  vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių bei  suaugusiųjų
skiepijimai  pagal  Nacionalinę  imunoprofilaktikos  2019-2023  metų  programą,
rekomenduojami skiepijimai  (pavyzdžiui,  skiepijimai  nuo erkinio encefalito),  išlaikant
skiepijimo schemas.  Apie  skiepijimus  pagal  Lietuvos  Respublikos  vaikų  profilaktinių
kalendorių  (skiepijimų  laiką)  šeimos  gydytojas  vaikų  tėvus  (įgaliotus  atstovus  pagal
įstatymą) informuoja iš anksto nuotoliniu būdu.  Suaugę asmenys dėl planinių skiepų turi
kreiptis nuotoliniu būdu.
Jei  nuotoliniu būdu informuojant ar  paskambinus asmeniui nustatoma,  kad vaikai  ar

suaugusieji,  kuriems reikia  atlikti  planinius  skiepus,  buvo išvykę į  užsienį  14 kalendorinių
dienų  laikotarpyje  ar  turėjo  sąlytį  su  įtariamu,  ar  sergančiu  COVID-19  liga  (koronaviruso
infekcija), ar yra įtariami, ar serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), skiepai atidedami. 
Planinių skiepijimų atlikimui paskiriamas atskiras laikas (diena, valandos) ir atskiros patalpos,
užtikrinant, kad nesikryžiuotų pacientų, atvykstančių planiniams skiepijimams, ir kitų pacientų
srautai.



 Onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams teikiamos nustatyta įprastine tvarka ir
terminais.  Ilgalaikė  onkologinėmis  ligomis  sergančių  pacientų  stebėsena,  ilgalaikę
stebėseną atliekančių gydytojų sprendimu, vykdoma organizuojant nuotolines gydytojų
specialistų konsultacijas.

 Karantino režimo metu netaikomas reikalavimas įsidarbinantiems ir (ar) dirbantiems
asmenims turėti galiojančią sveikatos patikrinimo pažymą. 

Pasibaigus  karantino  režimo  laikotarpiui,  darbdaviai  nukreipia  darbuotojus,  neturinčius
galiojančios sveikatos patikrinimo pažymos, privalomam profilaktiniam sveikatos tikrinimui.
Karantino laikotarpiu vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos (toliau – forma
Nr. E083-1) 2 grupės transporto priemonių (C, D, C1, C1E, CE, D1, D1E, DE kategorijų)
vairuotojams, vykstantiems atsivežti  krovinių į  užsienio valstybes,  kuriems būtina pasikeisti
vairuotojo  pažymėjimą  išduodamos  nuotoliniu  būdu.  (žr.  Direktoriaus  2020-03-23  įsakymą
Nr.V-19 ,,Nuotolinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka“).

 Sergantiems  TBC  ir  gaunantiems  vaistus  bei  maisto  talonus  DOTS  kabinete.
Slaugytoja   TBC sergančiam pacientui arba jo šeimos nariui (jei yra rašytinis prašymas)
vaistus  tuberkuliozei  gydyti  ir  maisto  talonus  išduoda  14  dienų  ir  apie  tai  pažymi
sergančio paciento gydymo kortelėje bei telefonu kiekvieną darbo dieną vykdo nuotolinę
tuberkulioze  sergančio  paciento  sveikatos  būklės  ir  gydymo  režimo  stebėjimą.  Apie
tuberkulioze  sergančio  paciento  sveikatos  būklės  pasikeitimus  informuoja   šeimos
gydytoją.

 Vaikams – visų profilių medicininės reabilitacijos Reabilitacija II ir Reabilitacija III
paslaugos VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vaikų ligoninės Vaikų
fizinės medicinos ir reabilitacijos centre; 

 Suaugusiesiems  pacientams,  sergantiems  judamojo  atramos  aparato  ir  nervų
sistemos  ligomis,  medicininės  reabilitacijos  Reabilitacija  II  ir  Reabilitacija  III
paslaugos – VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Reabilitacijos, Fizinės ir
Sporto medicinos centre, AB Birštono sanatorijoje „Versmė“, VšĮ Palangos reabilitacijos
ligoninėje,  Lietuvos  sveikatos  mokslų  universiteto  ligoninės  Kauno  klinikų  filialo
Kulautuvos reabilitacijos ligoninėje. 

 Būtinosios odontologijos paslaugos. Jei pacientui reikalinga būtinoji medicinos pagalba,
pacientas turi susisiekti su gydytoju odontologu nuotoliniu būdu. Gydytojui odontologui
nuotoliniu  būdu  nustačius,   kad  pacientui  reikalinga  būtinoji  pagalba,  jis  paskiria
pacientui vizito laiką tokiu periodiškumu, kad būtų galima atlikti kabineto, kuriame buvo
suteiktos paslaugos pacientui, pilną dezinfekciją. 

  
VŠĮ Kaišiadorių PSPC karantino metu komisijų darbas nevyksta:

 GKK  posėdžiai  atšaukiami.  Sprendimus  priima  gydantis  gydytojas  ir  pacientas
informuojamas nuotoliniu būdu.

 Karantino  laikotarpiu  SODROS  vyriausieji  specialistai  (nedarbingumo  kontrolei)
nekviečia asmenų kontrolei dėl nedarbingumo.

 Asmenų, kurie kreipiasi į NDNT dėl neįgalumo ir darbingumo lygių, specialiųjų poreikių
nustatymas  vykdomas  asmeniui  nedalyvaujant.  Asmens  veiklos  ir  gebėjimo dalyvauti
įvertinimo klausimynas pildomas susisiekus su šiais asmenims ar jų atstovais telefono
ryšio  priemonėmis  ar  el.  paštu.  Jeigu  asmeniui  nustatytas  dalinis  darbingumas,
neįgalumas,  specialieji  poreikiai,  NDNT sprendimas  dėl  priimto  dalinio  darbingumo,
neįgalumo, specialiųjų poreikių tęsiamas automatiškai iki karantino galiojimo pabaigos ir
dar 30 kalendorinių dienų jam pasibaigus.

Vaistiniai  preparatai  ir medicinos pagalbos priemonės išrašomos nuotoliniu būdu.       
Teisę nuotoliniu būdu pratęsti paskirtus vaistinius preparatus ir MPP turi: šeimos  gydytojas ar
slaugytojas, nepriklausomai nuo to ar pacientas prirašytas prie jo ar ne. Jei AASPĮ  šeimos
gydytojo komandos nariai dėl didelės darbų apimties, nespėja konsultuoti pacientų nuotoliniu



būdu  arba  dėl  kitų  organizacinių  priežasčių,  pratęsti  šeimos  medicinos  gydytojo  paskirtus
vaistus gali ir kiti gydytojai specialistai ar slaugytojai. Slaugytojas gali pratęsti anksčiau šeimos
medicinos paslaugas teikiančio gydytojo paskirtus  vaistinius preparatus ar MPP ne ilgiau
kaip 2 mėnesiams. Slaugytojas vaistinius preparatus gali pratęsti tik įsitikinęs, kad paciento
sveikatos  būklė  yra  stabili  (pacientas  nenurodo  skundų,  susijusių  su  vaistinių  preparatų
vartojimu, pablogėjusios sveikatos būklės, naujų simptomų ar kt.) ir jei pacientas to paties
bendrinio pavadinimo, farmacinės formos ir stiprumo receptinį  vaistinį preparatą vartojo
paskutinius  3  mėnesius  arba  ilgiau  ir  į  vardinio  preparato  sudėtį  neįeina  narkotinės  ir
psichotropinės medžiagos.
Vardinių  vaistinių  preparatų  išrašymas  karantino  metu  privalo  atitikti  šiuos
reikalavimus: 
Gydytojas,  išrašydamas  nuotoliniu  būdu  vardinį  vaistinį  preparatą  elektroniniame  recepte
E.recepto  formoje  vietoje  datos,  iki  kurios  galioja  vardinio  vaistinio  preparato  skyrimo
pareiškimas, nurodo datą , iki kurios galioja e.receptas.  Nereikia užpildyti Vardinio vaistinio
preparato skyrimo pareiškimo, tačiau paciento medicinos dokumente turi būti įrašai: 

 skiriamo vardinio vaistinio preparato pavadinimas, stiprumas, farmacinė forma, veikliųjų
medžiagų  pavadinimai  ir  kiekiai,  vienkartinė  dozė,  vartojimo  būdas,  periodiškumas,
gydymui  reikalingų  dozuočių  skaičius  (pakuočių  kiekis)  ir  vaistinio  preparato
registruotojas bei žyma „Vardinis vaistinis preparatas“,

 „Esu susipažinęs  (usi)  su  moksliškai  pagrįsta  informacija  apie  šio  vaistinio  preparato
klinikines,  farmakologines  savybes  ir  pacientui  (jo)  atstovui  pateikiau  išsamią
informaciją apie šį vaistinį preparatą.“

 Informuotas pacientas (jo atstovas) sutikimą vartoti vardinį vaistinį preparatą patvirtino
(nurodyti patvirtinimo būdą, pvz. elektroniniu paštu), kai toks sutikimas turi būti pagal
vardinių vaistinių preparatų įsigijimo taisyklių 12 punktą, kai skiria neregistruotą vaistinį
preparatą.  Skiriant  vardinį  vaistinį  preparatą,  įrašytą  į  Sąrašą,  rašytinio  paciento  (jo
atstovo) sutikimo gauti nereikia. 

Paciento laikymas pasveikusiu nuo Covid -19 

VšĮ  Kaišiadorių  PSPC  tepinėlių  paėmimą  organizuoja  prie  jos  prisirašiusiems
pacientams, kurie gydomi ambulatoriškai.

 Pacientas, kuriam buvo diagnozuota COVID-19 liga, laikomas pasveikusiu, kai du kartus
iš  eilės  ne  trumpesniu  kaip  24  val.  intervalu  iš  paciento  nosiaryklės  paimtuose  tepinėliuose
nerandama SARS-CoV-2 viruso (tiriant PGR metodu). 

Pirmas tepinėlis  pacientui  imamas ne anksčiau kaip praėjus 14 dienų nuo COVID-19
ligos diagnozavimo dienos, bet ne anksčiau kaip po 3 dienų pasibaigus karščiavimui (nevartojant
antipiretikų). 

Jeigu  iš  paciento  nosiaryklės  paimtame  tepinėlyje  randamas  SARS-CoV-2  virusas,
tyrimas  kartojamas  ne  anksčiau  kaip  po  14  kalendorinių  dienų.  Jeigu  du  kartus  iš  eilės  ne
trumpesniu  kaip  24  val.  intervalu  iš  paciento  nosiaryklės  paimtuose  tepinėliuose  nerandama
SARS-CoV-2 viruso, pacientas laikomas pasveikusiu.

Jeigu pacientui, kuriam buvo diagnozuota COVID-19 liga, tepinėliai dėl SARS-CoV-2
viruso šio punkto nustatyta tvarka nebuvo imami,   laikoma, kad po 37 kalendorinių dienų nuo
COVID-19 ligos diagnozavimo dienos pacientas yra pasveikęs.
      VšĮ  Kaišiadorių  PSPC gydytojai,  vadovaudamiesi įsakymu  Nr.  V-208,  teikia  būtinąją
medicinos pagalbą, taip pat atlieka simptominį gydymą, stebi paciento bendrą sveikatos būklę,
prireikus priima sprendimus dėl reikalingų asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir atlieka kitas
funkcijas pagal savo kompetenciją, nurodytą atitinkamoje medicinos normoje. 

__________________________




