Siekiant sustabdyti pavojingo viruso plitimą nuo 2020 m. kovo 16 d., Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos
teritorijoje paskelbimo“ Lietuvoje įvestas karantinas. Vadovaujantis nutarimu bus keičiamas
Sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimas.
Pažymime, kad visi užsiregistravusieji tiek pas šeimos gydytojus, tiek pas gydytojus
specialistus, turi sulaukti SMS žinučių (kitu būdu pateikiamos informacijos) su įspėjimu dėl
poliklinikų darbo perorganizavimo: stabdomus apsilankymus poliklinikoje, operacijas. Sprendimą
dėl planinės konsultacijos suteikimo individualiu atveju gali priimti gydantis gydytojas. Prašome
paraginti pacientus LIKTI NAMUOSE, esant būtinybei, skambinti poliklinikų registratūrų telefonais.
Informaciją apie karantino sąlygas prašome siųsti ir turimais pacientų el. pašto adresais primenant,
kad galima skambinti ir Karštąja koronaviruso linija tel. 1808 (pasireiškus gripui būdingiems ligos
simptomams – karščiavimui, kosuliui, gerklės skausmui ar apsunkintam kvėpavimui – po kelionės į
užsienio šalis ar po kontakto su tikėtinu koronaviruso nešiotoju; norint pasikonsultuoti, kilus
klausimų) – visą parą, visoje Lietuvoje, nemokamai.
Paslaugų teikimas nuotoliniu būdu
Vienas aktualiausių karantino laikotarpio klausimų – paslaugų teikimas nuotoliniu
būdu: vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymas, konsultacijos, el. nedarbingumo
pažymėjimų išdavimas ir tęsimas, gydytojų tarpusavio konsultacijos, būtinųjų tyrimų paskyrimas,
slaugytojo konsultacijos.
Keičiasi lankymosi pas šeimos gydytojus tvarka
Prašome ypatingą dėmesį skirti šeimos gydytojų priėmimų perorganizavimui, numatant
pacientų srautų valdymą. Organizuoti prie kiekvieno įėjimo į sveikatos priežiūros įstaigą „filtrą“ –
darbuotojai turi išsiaiškinti paciento atvykimo priežastį, pamatuoti temperatūrą ir skirstyti pacientus
– pas gydytoją, namo, gauti nuotolinei sveikatos paslaugai. Atkreiptinas dėmesys, kad internetinė
registracija apsilankymams pas gydytojus turi būti sustabdyta, bet atidaryta internetinė registracija
nuotolinei sveikatos paslaugai. Diferencinei diagnostikai atlikti prašome naudoti greituosius gripo
testus. Greitųjų gripo testų įsigijimo ir atlikimo išlaidos Savivaldybės biudžeto lėšomis nebus
kompensuojamos.
Atidedamos planinės konsultacijos
Prašome užtikrinti planinių konsultacijų, diagnostinių, profilaktinių ir gydomųjų
paslaugų atidėjimą, išskyrus pagalbą ir paslaugas, kurių nesuteikus pacientui atsirastų poreikis
būtinajai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė. Prašome organizuoti darbą
taip, kad gydytojai specialistai konsultacijas teiktų tik esant būtinybei. Su pacientais jau
užsiregistravusiais gydytojų specialistų paslaugoms turi būti susisiekta telefonu individualiai,
išsiaiškinti konsultacijos poreikį, nebūtinas konsultacijas atšaukti.
Paslaugų namuose teikimo ribojimas
Prašome riboti ir paslaugų namuose teikimą, išskyrus ambulatorines slaugos ir
paliatyviosios pagalbos paslaugas namuose. Atidėti, visas ambulatorinės medicininės reabilitacijos
paslaugas, išskyrus tuos atvejus, kai jų nesuteikimas lemtų paciento neįgalumą.

Atidedami profilaktiniai ir privalomi patikrinimai
Turi būti atidėti profilaktiniai patikrinimai ir prevencinių programų vykdymas Tarp jų
ir privalomieji sveikatos mokymai (pirmosios pagalbos, higienos įgūdžių, alkoholio, narkotinių ir
psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo poveikio žmogaus sveikatai).
Stabdomi privalomi sveikatos tikrinimai (vairuotojų sveikatos, norinčiųjų įsigyti ginklą,
licencijavimui, įsidarbinant, dirbančių darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika ir kt.).
Tęsiami skiepai ir paslaugos būsimoms mamoms
Nėščiųjų priežiūra turi būti užtikrinta ir atliekama kaip numatyta pagal teisės aktus.
Prašome nėščiųjų srautus organizuoti tam tikromis įstaigos nurodytomis valandomis.
Rekomenduojama nenutraukti planinių skiepijimų, tačiau turi būti užtikrintas
perorganizavimas srautus organizuojant tam tikromis nurodytomis valandomis.
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Odontologijos paslaugos
Odontologijos paslaugos turi būti atidėtos išskyrus būtinosios medicinos pagalbos
užtikrinimą.
Mažinamos stacionarios slaugos ir palaikomojo gydymo apimtys
Atkreipiame dėmesį, kad stacionarias slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas
gaunantys asmenys dėl amžiaus bei poliligotumo yra ypatingai jautri infekcijai asmenų grupė, todėl
nauji pacientai (paslaugos kodas 114 (slauga ir palaikomasis gydymas), paslaugos kodas 1979
(onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami injekciniai narkotiniai
analgetikai) į slaugos skyrius neturėtų būti guldomi.
Aptarnavimo vaistinėse tvarka
Prašome informuoti įstaigos patalpose veikiančias vaistines, kad organizuotų darbą taip,
kad būtų ribojamas laukiančiųjų asmenų skaičius ir susibūrimas, klientai aptarnaujami per langelį.
Pasirūpinkite darbuotojų saugumu
Prašome užtikrinti, kad būtų vykdoma darbuotojų rotacija, o darbuotojai, esantys rizikos
grupėje dėl amžiaus ir sveikatos būklės (lėtinės ligos), neteiktų paslaugų, kurioms būtinas tiesioginis
kontaktas su pacientu. Rūpinantis šeimos gydytojų sveikatos apsauga, prašome užtikrinti pacientų
srautų atskyrimą: karščiuojantys / nekarščiuojantys / norintys nuotolinės sveikatos paslaugos.
Įvertinus vis augantį poreikį atlikti tyrimus dėl koronaviruso, Vilniaus mieste kuriamos
mobiliosios komandas koronaviruso tyrimui imti taip, kaip tai daroma kitose šalyse. Taip būtų
apsaugotos ir taip didelius pacientų srautus turinčios ASPĮ.
2020-03-16 kreiptasi į SAM dėl elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išrašymo nuotoliniu
būdu galimybių papildymo
Kreiptasi į SAM dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos
Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-238/A1-170
patvirtinto Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimo valstybės lygio ekstremaliosios
situacijos visoje šalyje dėl naujojo koronoviruso (COVID-19) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios
tvarkos aprašo papildymo nuostata, kad elektroninius nedarbingumo pažymėjimus nuotoliniu būdu

šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai ir antrines asmens sveikatos priežiūros paslaugas
teikiantys gydytojai galėtų išduoti paūmėjus lėtinėms ligoms, taip pat susirgus ūmiomis ligomis, kai
gydytojas galėtų įvertinti epidemiologinę situaciją, paciento būklės sunkumą ir gydymą paskirti
nuotoliniu būdu.
Paprašyta paaiškinti dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 kovo 14 d. nutarime
Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 3.4.3.1. papunkčio nuostatos:
ar paslaugas nuotoliniu būdu (toliau − NSP paslauga) gali teikti tik šeimos medicinos paslaugas
teikiantys gydytojai ar gali ir šeimos medicinos paslaugas teikiantys gydytojai, ir antrinės asmens
sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys gydytojai specialistai. Jei ši nuostata taikytina tik šeimos
medicinos paslaugas teikiantiems gydytojams, pasiūlyta įteisinti, kad NSP paslaugas galėtų teikti ir
antrinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantys gydytojai specialistai ir slaugytojai.

