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VšĮ VILNIAUS GIMDYMO NAMAI
PACIENTŲ LYDINČIO ASMENS DALYVAVIMO GIMDYME IR LANKYMO TVARKA
ESANT PASKELBTAI VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIAJAI SITUACIJAI VISOJE
ŠALYJE
I. LYDINČIO ASMENS DALYVAVIMAS GIMDYME
1.
Gimdyme dalyvauja vienas lydintis asmuo. Lydinčio asmens duomenys (vardas,
pavardė, asmens kodas) nurodomi Nėštumo ir gimdymo istorijos (Forma Nr. 096/a) (toliau – NGI)
grafoje „Gimdyme dalyvavo artimieji“ ;
2.
Priėmimo skyriaus akušerė telefonu ar per domofoną įvertina pacientės ir lydinčio
asmens būklę vadovaujantis „COVID-19 kontroliniu lapu akušerei“.
3.
Jei pacienė ir lydintis asmuo neatitinka įtariamo ar patvirtinto Covid-19 atvejo
apibrėžimo, jiems bekontakčiu termometru matuojama temperatūra ir duomenys įrašomi atitinkamai:
NGI dalyse „Būklė hospitalizuojant“ ir „Anamnezė“;
4.
Pacientė ir ją lydintis asmuo privalo dėvėti medicininę kaukę;
5.
Pacientei ir lydinčiam asmeniui atliekamas SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu),
išskyrus, jei šie asmenys persirgo ar buvo paskiepyti.
6. Jei SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu) atliekamas gimdymo stacionare, pacientė ir
ją lydintis asmuo, pasirašo Sutikimą (patvirtinta direktoriaus įsakymu 2020 m. gegužės 12 d. Nr.V36), kad neišvyks iš VGN ir kad sutinka būti izoliuoti atskiroje palatoje;
7.
Gimdyvei ir ją lydinčiam asmeniui ėminys SARS-CoV-2 tyrimui imamas Nėščiųjų
priėmimo ir gimdymo skyriaus izoliavimo patalpoje;
8.
Jei planuojamas gimdymo sužadinimas, lydintis asmuo įleidžiamas ne anksčiau nei
pacientė bus perkelta į gimdyklą;
9.
Po planinės CPO pacientę lydintis asmuo įleidžiamas ne anksčiau nei ji bus perkelta į
Akušerijos skyrių;
10.
Pacientę lydintis asmuo, iki bus gautas SARS-CoV-2 tyrimo rezultatas, informuojamas
apie ribojančias izoliavimo reikalavimus atitinkančias priemones:
10.1. būti tik toje patalpoje su paciente, kurią nurodo medicinos personalas;
10.2. neišeiti iš patalpos be medicinos personalo leidimo ir priežiūros;
10.3. esant būtinybei, informuoja medicinos personalą apie poreikius telefonu (nurodo
skyriaus personalas);
10.4. vykdyti personalo nurodymus;
11.
Lydinčiam asmeniui maitinimo paslauga neteikiama;
12.
Trūkstami daiktai perduodami pagal numatytą ligoninėje siuntinių perdavimo tvarką;
13.
Esant neigiamam Covid-19 ligos tyrimų rezultatams, pacientė ir ją lydintis asmuo
naudojasi tik tomis viešomis ligoninės erdvėmis, kurias jiems nurodo medicinos personalas.
14.
Jei pacientę lydintis asmuo, nusprendžia SARS-CoV-2 tyrimo rezultato laukti namuose,
jis, jau gimus naujagimiui, išvyksta į namus. Lankyti leidžiama laikantis šios tvarkos 2 dalies
reikalavimais.
15.
Lankymo taisyklės skelbiamos ligoninės tinklapyje, ir gali keistis keičiantis
ekstremalios situacijos valdymą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms.

II.

PACIENTŲ LANKYMAS

16.
Pacientai gali būti lankomi tik turint skyriaus vedėjo leidimą (1 priedas). Nesant
skyriaus vedėjui, leidimą gali suteikti budintis gydytojas.
17.
Leidimas lankyti pacientą suteikiamas registruojant lankytojus. Už leidimų registravimą
atsakingas skyriaus vedėjas (nesant skyriaus vedėjui - budintis gydytojas).
18.
Lankymo organizatorius kiekvienam lankytojui matuoja kūno temperatūrą. Jei ji yra
37,3 ℃ ar aukštesnė, lankytojai neįleidžiami.
19.
Lankytojų pareigos:
19.1. Pacientą lankyti gali tik asmenys, neturintys ūmių kvėpavimo takų infekcijų simptomų
(pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas) ir kuriems netaikoma izoliacija. Prieš
patekdami į skyrių ir išeidami iš jo lankytojai turi dezinfekuoti rankas.
19.2. Lankytojai ir jų lankomi pacientai privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos
priemones (kaukes, respiratorius), išskyrus atvejus, kai jų neįmanoma dėvėti dėl asmens sveikatos
priežiūros paslaugos teikimo ypatumų šios paslaugos teikimo metu. Nosį ir burną dengiančių
apsaugos priemonių (kaukių, respiratorių) leidžiama nedėvėti neįgalumą turintiems asmenims, kurie
dėl savo sveikatos būklės nosį ir burną dengiančių apsaugos priemonių (kaukių, respiratorių) dėvėti
negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti tų asmenų sveikatos būklei.
20.
Pacientą lankyti vienu metu gali tik vienas asmuo (turintis leidimą).
21.
Pacientai lankomi laikantis šių reikalavimų:
21.1. lankytojai gali lankyti pacientus 11-13 val. ir 17-19 valandomis;
21.2. lankymo trukmė – iki 15 min.;
22.
Lankymo organizatorius yra atsakingas už lankytojų registravimą (2 priedas).
23.
Lankytojas turi teisę gauti informaciją apie leidimo lankyti pacientą suteikimo tvarką ir
lankymo sąlygas telefonu, elektroninėmis ir kitomis ryšio priemonėmis.
24.
Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2021 m. birželio 30 dienos Lietuvos
Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-1568.

