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PRIVALOMI REIKALAVIMAI IR VEIKSMAI VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ
INFEKCIJOS SIMPTOMŲ TURINTIEMS PACIENTAMS IR JUOS LYDINTIEMS/

VEŽANTIEMS ASMENIMS VYKSTANT Į KARŠČIAVIMO KLINIKĄ

Viršutinių kvėpavimo takų infekcijos  simptomų turintis pacientas,  tai – 18-60 metų
amžiaus  pacientas,  kurio  kūno  temperatūra  kreipimosi  į  šeimos  gydytoją  dieną  yra  37,8  C  ir⁰
daugiau (iki  karščiavimą mažinančių vaistinių preparatų vartojimo),  turintis  bent  vieną iš  toliau
nurodytų  viršutinių  kvėpavimo  takų  infekcijos  simptomų:  šaltkrėtį,  kosulį,  gerklės  skausmą,
pasunkėjusį kvėpavimą.

Paslauga karščiuojančiam pacientui priskiriama būtinajai medicinos pagalbai ir teikiama Kauno
miesto  poliklinikos  Šančių  padalinyje  pagal   savivaldybės  sudarytą  laikiną  sutartį  adresu
A.Juozapavičiaus  pr.  72,  o  pasikeitus  situacijai,  įsteigtame  Kaišiadorių  savivaldybės  karščiavimo
kabinete, apie kurio vietą ir adresą informuosime papildomai.

Karščiavimo klinikos (kabineto) darbo laikas nuo 8:00 iki 20:00 val. 
Karščiuojantis pacientas į  karščiavimo kliniką  privalo atvykti su kauke, jei atvyksta be

medicininės kaukės, pacientui duodama medicininė kaukė ir paaiškinama, kaip ją tinkamai užsidėti,
nurodoma, kad pacientas kaukės negali nusiimti, kol nebus leista.

Paslaugos karščiuojančiam pacientui teikimo tvarka:
1. Pacientas  skambina savo šeimos, vidaus  gydytojui, prie kurio  yra prisirašęs, telefonu,

kuris nurodytas įstaigos interneto puslapyje arba skelbiamas ant įstaigos durų,  išimtinais atvejais
neprisiskambinus - VšĮ Kaišiadorių PSPC registratūros telefonu 8 346 60087.

2. Šeimos, vidaus gydytojas įvertina, ar skambinantis pacientas atitinka nurodytus kriterijus
ir, jeigu taip, priima sprendimą dėl tikslingumo pacientą siųsti į karščiavimo kliniką.

3. Šeimos,  vidaus  ligų  gydytojas  užpildo  elektroninio  siuntimo  formą  E027  „Siuntimas
konsultacijai, tyrimams, gydymui“. 

4. Siuntime  aprašo  ligos  anamnezę,  paciento  sveikatos  būklės  įvertinimo  informaciją
(surinktą  nuotolinės  konsultacijos  metu)  ir  paciento  kontaktinius  duomenis  (mobiliojo  ryšio
telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas).
          5. Šeimos, vidaus ligų gydytojas,  užpildęs  elektroninio siuntimo formą E027,  skambina  į
Kauno miesto poliklinikos Šančių padalinio karščiavimo klininiką telefonu 8 37 329007 ir praneša
apie išrašytą siuntimą pacientui.
     6. Pacientas laukia karščiavimo klinikos koordinatoriaus skambučio, kuris  praneša karščiavimo
klinikos  adresą,  vizito  laiką,  išsiaiškina,  ar  karščiuojantis  pacientas  gali  į  karščiavimo  kliniką
atvykti pats savo automobiliu arba būti atvežtas kito asmens.
         7. Karščiuojantis  pacientas į  karščiavimo kliniką privalo atvykti ne vėliau kaip 10 min. prieš
paskirtą laiką;

8. Atvykęs nelipa iš automobilio ir  neatidaryti lango, kol nebus nurodyta kitaip;
           9. Su savimi privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
         10. Su savimi privalo  turėti rašymo  priemonę  ir A4 formato lapą su užrašytu mobiliojo ryšio
telefono numeriu, kurį, padeda prie priekinio automobilio stiklo.
       Jeigu  karščiuojantis  pacientas  negali  pats  asmenine  transporto priemone atvykti  (ar  būti
atvežtas kito asmens) į karščiavimo kliniką, jis skambina į savivaldybę telefonu 8 699 93998, kad
karščiuojančio paciento atvežimą į  karščiavimo kliniką organizuotų savivaldybė. 

Viešuoju transportu ar taksi automobiliu vykti į karščiavimo kliniką Draudžiama.
Karščiavimo klinikos koordinatorius priėjęs prie automobilio paskambina nurodytu telefono



numeriu, kuris yra padėtas prie priekinio automobilio stiklo ir patikrina, ar atvyko tas asmuo
bei paprašo karščiuojančio paciento prie automobilio lango pridėti asmens tapatybę įrodantį
dokumentą.

Karščiavimo klinikos koordinatorius paprašo karščiuojančio paciento atidaryti automobilio
langą ir taip pat įteikia susipažinti ir pasirašyti Sutikimo formą ir Izoliavimo namuose ar kitoje
gyvenamojoje vietoje taisykles.

Jeigu  karščiuojantį  pacientą  į  karščiavimo  kliniką atveža  kitas  asmuo, karščiuojantį
pacientą atvežusiam asmeniui pro atidarytą automobilio langą karščiavimo klinikos koordinatorius
įteikia susipažinti  ir pasirašyti  Sutikimo būti  izoliuotiems namuose ar  kitoje  gyvenamojoje
vietoje ir izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje taisykles.

Kai karščiuojantis pacientas pasirašo nurodytas formas,  karščiavimo  klinikos specialistas
pamatuoja jo kūno temperatūrą.

Gavęs leidimą užeiti į karščiavimo kliniką, karščiuojantis pacientas  užsideda medicininę
kaukę  ir,  palikęs  automobilį  automobilių  stovėjimo  aikštelėje,  užeina  į  karščiavimo  klinikos
kabinetą.

Karščiavimo klinikos komanda suteikia paslaugą karščiuojančiam pacientui.
Tyrimo išvadas pacientas gauna ne vėliau kaip po 4 val. nuo minėtų tyrimų paskyrimo ir

pateikimo į ESPBI IS.
Priklausomai nuo karščiuojančio paciento sveikatos būklės, jis gali būti:

  išleidžiamas gydytis ambulatoriškai;
 transportuojamas į pagrindinę ASPĮ (Kauno klinikinę ligoninę). 

Jeigu pacientas į pagrindinę ASPĮ gali nuvykti asmenine transporto priemone pats arba būti
nuvežtas kito asmens, arba jo vežimą organizuoja savivaldybė, karščiavimo klinikos koordinatorius
apie atvykstantį karščiuojantį pacientą informuoja pagrindinę ASPĮ. 

Draudžiama vykti į pagrindinę ASPĮ taksi automobiliu ar viešuoju transportu.
        Jei pacientas išleidžiamas gydytis ambulatoriškai šeimos gydytojas, per ESPBĮ IS gavęs
informaciją  apie  karščiuojančiam pacientui  suteiktos  paslaugos  rezultatus,  apie  juos  informuoja
karščiuojantį pacientą, prireikus skiria / tęsia gydymą.

Jeigu karščiuojančiam pacientui diagnozuojama kita liga, jis gydomas pagal nustatytos ligos
gydymo reikalavimus.

  ______________________


