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įsakymu Nr. V MAKSIMALUS LEISTINAS LANKYTOJŲ SKAIČIUS LANKYMO METU VIEŠOSIOS
ĮSTAIGOS MARIJAMPOLĖS LIGONINĖS STACIONARO SKYRIUOSE
SKYRIUS

LANKYTOJŲ SKAIČIUS

I vidaus ligų

20

II vidaus ligų

20

Nervų ligų

15

Slaugos ir palaikomojo gydymo poskyris

9

Anesteziologijos ir intensyvios terapijos

4

Psichikos ligų

7

Traumatologijos ortopedijos

6

Chirurgijos

10

Akušerijos - ginekologijos

7

Fizinės medicinos ir reabilitacijos

9

PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Marijampolės
ligoninės direktoriaus
2021 m. liepos 8 d.
įsakymu Nr. V PACIENTŲ LANKYMO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS METU VIEŠOJOJE
ĮSTAIGOJE MARIJAMPOLĖS LIGONINĖJE TVARKA
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pacientų lankymo ekstremaliosios situacijos metu viešojoje įstaigoje Marijampolės ligoninėje
(toliau – Ligoninė) tvarka (toliau – Tvarka) taikoma Ligoninės pacientams, juos lankantiems ir (ar)
lydintiems asmenims ir nustato tiriamų, slaugomų ir gydomų Ligoninės stacionaro skyriuose
pacientų bei gimdyvių lankymo ir siuntinių jiems perdavimo reikalavimus esant Lietuvos
Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai.
2. Tvarkoje vartojamos sąvokos ir apibrėžtys:
2.1. Lankytojai – Ligoninėje tiriamus, gydomus ir (ar) gimdyves, ir (ar) slaugomus pacientus
lankantys asmenys.
2.2. Lydintieji asmenys – Ligoninėje tiriamus, gydomus ir (ar) gimdyves, ir (ar) slaugomus
pacientus ar atvykusias gimdyti nėščiąsias lydintys asmenys.
2.3. Kitos Tvarkoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos kituose

teisės

aktuose, nustatančiuose asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.
3. Ligoninėje pacientus galima lankyti tik turint skyriaus vedėjo leidimą, kuriame nurodytos
lankymo dienos ir lankymo valandos. Nesant skyriaus vedėjo, leidimą gali išduoti budintis
gydytojas.
4. Atvykę į Ligoninę lankytojai ir lydintys asmenys registruojami COVID-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais.
5. Kiekvienam lankytojui turi būti pamatuota kūno temperatūra. Jei ji yra 37,3℃ ar aukštesnė,
lankytojas neįleidžiamas.

II.

LANKYTOJŲ PAREIGOS

6. Pacientą lankyti gali tik asmenys, neturintys ūmių kvėpavimo takų infekcijų simptomų (pvz.,
karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ir kuriems netaikoma privaloma izoliacija.
Prieš patekdami į Ligoninę, Ligoninės skyrių ir išeidami iš jo lankytojai turi dezinfekuoti rankas.
7. Lankytojai ir jų lankomi pacientai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos

priemones (kaukes, respiratorius), išskyrus atvejus, kai pacientams jų neįmanoma dėvėti dėl asmens
sveikatos priežiūros paslaugos teikimo ypatumų šios paslaugos teikimo metu, laikytis saugaus, ne
mažiau kaip 2 (dviejų) metrų atstumo nuo aplinkinių.
8.

Lankymo metu numatytą laiką galima būti tik paciento palatoje, vaikščioti po skyrių

draudžiama. Privaloma vykdyti personalo nurodymus, laikytis rimties, tvarkos, gerbti kitų pacientų
teises ir privatumą;
9. Neblaivūs ar kitaip apsvaigę, agresyvūs asmenys lankyti pacientų neįleidžiami.
III.

LANKYMO ORGANIZAVIMO TVARKA

10. Pacientų lankymas organizuojamas nustatytu laiku atsižvelgiant į pacientų grupę:
10.1 pacientai, kuriems diagnozuota COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir pacientai, kuriems
pasireiškė COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) klinikiniai simptomai (bent vienas iš šių:
kūno temperatūra lygi ar viršija 37,3 ℃, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, staigus uoslės ar
skonio praradimas ar susilpnėjimas (toliau – COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) būdingi
simptomai) arba sąlytį su asmeniu, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija),
turėję pacientai;
10.2 pacientai, kuriems nėra pasireiškę COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) būdingi
simptomai.
11. Pacientai, nurodyti Tvarkos 10.1 papunktyje, negali būti lankomi, išskyrus terminalinės
sveikatos būklės pacientus ir kai pacientus lanko bent vieną iš šių kriterijų atitinkantys asmenys:
11.1 kai asmuo yra pasiskiepijęs viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:
11.1.1. praėjus vienai savaitei nuo „Comirnaty“ ar „COVID-19 Vaccine Moderna“ vakcinos
antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą, išskyrus šios tvarkos 9.1.5 papunktyje
nurodytą atvejį;
11.1.2. praėjus 2 savaitėms nuo „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;
11.1.3. praėjus 4 savaitėms, bet ne daugiau kaip 13 savaičių nuo pirmos „Vaxzevria“ vakcinos
dozės suleidimo, išskyrus šio nutarimo 9.1.5 papunktyje nurodytą atvejį;
11.1.4. po antros „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;
11.1.5 praėjus 2 savaitėms nuo „Comirnaty“, „COVID-19 Vaccine Moderna“, „COVID-19 Vaccine
Janssen“ ar „Vaxzevria“ vakcinos vienos dozės suleidimo asmeniui, kuris persirgo COVID19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV2 PGR tyrimo rezultatu;
11.2. kai asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta
remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo

tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau, nei asmeniui baigėsi
paskirtos izoliacijos terminas);
11.3. kai asmuo, kuriam atlikus COVID-19 tyrimą, gautas neigiamas rezultatas, – ne anksčiau nei
prieš 72 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR
tyrimą arba ne anksčiau nei prieš 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento)
atlikus antigeno testą.
10. Pacientai, nurodyti Tvarkos 10.2 papunktyje, gali būti lankomi ne dažniau kaip 3
kartus per savaitę.
11. Pacientą lankyti vienu metu gali tik vienas asmuo, išskyrus atvejus, kai lankomi terminalinės
sveikatos būklės pacientai.
12. Leidimas lankyti vaiką iki 14 metų amžiaus išduodamas tuo atveju, jei stacionare jo neslaugo
lydintis asmuo.
13. Ligoninės skyriuose esančių lankytojų maksimalus skaičius lankymo metu negali būti didesnis,
nei yra nustatytas ir patvirtintas šiuo įsakymu.
14. Pacientai lankomi tik leidime lankyti nustatytomis valandomis ir periodiškumu.
15. Paciento lankymo trukmė – iki 15 min., daugiavietėje palatoje vienu metu gali būti ne daugiau,
nei vienas lankytojas.
16. Daugiavietėje palatoje esant lankytojui, visi joje esantys pacientai turi dėvėti nosį ir burną
dengiančias apsaugos priemones (kaukes, respiratorius), jei įmanoma pagal paciento sveikatos
būklę. Jei palatoje yra pacientų, kurie patys užsidėti nosį ir burną dengiančios apsaugos priemonės
negali, ją uždeda palatos slaugytoja.
17. Lankytojai į Ligoninę įleidžiami tik per I įėjimą (prie Konsultacijų poliklinikos registratūros).
Poste prie I įėjimo budintis darbuotojas yra atsakingas už lankytojo kūno temperatūros pamatavimą,
leidimo lankyti pacientą patikrinimą ir lankymo fakto (datos ir laiko) pažymėjimą antroje leidimo
pusėje, lankytojų registravimą. Registruojami asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono ryšio
numeris, nuolatinės gyvenamosios vietos adresas) renkami tiesiogiai iš duomenų subjekto ir
saugomi 21 dieną nuo paciento lankymo dienos, po to iš karto sunaikinami.
18. Asmens duomenys teikiami Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (toliau – NVSC)
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinės diagnostikos tikslais ne vėliau
kaip per 2 darbo dienas, gavus prašymą. Draudžiama asmens duomenis tvarkyti kitais tikslais, nei
nurodyta šiame punkte.
19. Skyriaus vedėjas ar, jam nesant, budintis gydytojas leidimą lankyti pacientą, suderinęs su
pacientu, išduoda ne vėliau kaip per 24 valandas, leidime nurodant lankymo periodiškumą ir
lankymo valandas.

20. Lankant pacientą pirmą kartą, leidimas gaunamas poste prie I įėjimo iš budinčio darbuotojo,
prieš tai lankymo faktą ir laiką lankytojui telefonu suderinus su skyriaus vedėju ar, jam nesant, su
budinčiu gydytoju. Išrašytus leidimus iš anksto į postą atneša skyrių atsakingi darbuotojai.
IV.

LYDINČIŲJŲ ASMENŲ DALYVAVIMO GIMDYME IR GIMDYVIŲ LANKYMO

ORGANIZAVIMAS
21. Gimdyme leidžiama dalyvauti tik vienam gimdyvę lydinčiam asmeniui.
22. Lydinčiajam asmeniui galima dalyvauti tik gimdymo natūraliais gimdymo takais metu.
23. Gimdyme dalyvaujantiems lydintiesiems asmenims taikomi tie patys, kaip ir visiems
lankytojams, reikalavimai, nurodyti šios Tvarkos 6-9 punktuose.
24. Nėščiųjų priimamajame lydinčiajam asmeniui pamatuojama temperatūra, dezinfekuojamos
rankos ir užregistruojami bei tvarkomi asmens duomenys taip, kaip nurodyta šios Tvarkos 17
punkte.
25. Nėščiųjų priimamajame lydinčiajam asmeniui atliekamas SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR
metodu). Jei keliant gimdyvę iš gimdyklos į palatą, nebus gautas tyrimo atsakymas, dalyvavęs
gimdyme lydintis asmuo privalo pasirašyti sutikimą, kad tyrimo dėl COVID-19 rezultato sutinka
laukti sutikime nurodytoje izoliacijos vietoje.
26. SARS-CoV-2 tyrimo atlikti netikslinga, jei lydinčiajam asmeniui viruso SARS-CoV-2 tyrimas
(tiriant PGR metodu) buvo atliktas ne vėliau kaip prieš 72 val. ir tyrimo rezultatas buvo neigiamas
bei asmuo laikėsi izoliacijos reikalavimų.
27. Gimdyme dalyvavęs lydintysis asmuo, jeigu pageidauja, gali likti su gimdyve Ligoninės
pogimdyvinėje palatoje, turi neišeiti iš jos be medicinos personalo leidimo ir vykdyti kitus
personalo nurodymus.
28. Gimdyme dalyvavusiam lydinčiajam asmeniui maitinimo paslauga neteikiama.
V.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29. Pasibaigus lankymo valandoms palatose atliekamas papildomas paviršių valymas ir
dezinfekavimas, patalpų vėdinimas.
30. Lankytojai ir lydintieji asmenys, pažeidžiantys šioje Tvarkoje nurodytus reikalavimus, gali būti
išprašomi iš Ligoninės.
31. Ligoninėje siuntiniai pacientams priimami darbo dienomis siuntinių priėmimo patalpoje 10.0012.00 ir 16.00-18.00 valandomis. Šeštadienį ir sekmadienį bei švenčių dienomis siuntiniai priimami
poste prie I įėjimo (Konsultacijų poliklinikos registratūros) 10.00-12.00 ir 16.00-18.00 valandomis.
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LEIDIMAS LANKYTI PACIENTĄ EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS IR/AR
KARANTINO METU
Vienkartinis/daugkartinis
(pabraukti)

Leidimo išdavimo data..............................................................................................................
Lankytojas.................................................................................................................................
Lankomas pacientas..................................................................................................................
Skyrius..........................................................................Palata...................................................
(įėjimas iš Palangos g. pusės per Konsultacijų poliklinikos duris (I įėjimas))

Lankymo dienos:

I – II – III – IV – V – VI – VII

Lankymo laikas:

10 – 12 val.

arba

16 – 18 val.

Jūsų lankymo laikas: nuo_______ val. iki ______val.
(pažymi skyriaus vedėjas/budintis gydytojas)

Lankymo trukmė:

iki 15 min. palatoje, išskyrus kai lankomi terminalinės būklės pacientai.

Skyriaus vedėjas/budintis gydytojas..........................................................................................
(spaudas, parašas)

