Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti organizavimas

Gauna informaciją
apie teigiamą tyrimo
rezultatą ir
instrukcijas kaip
elgtis toliau
(15.15.6.1)

Pacientas

Negalima vykti į Mobilų punktą taksi
automobiliu ar viešuoju transportu (!)

SMS Į nurodytą Mob.
telefono Nr.:
laikas ir adresas, kur atvykti
(15.5)

Skambina 1808
(15.1)

Gali
atvykti
savarankiškai
?

Karštosios linijos konsultantas

Konsultavimas
(15.1)

Ar
tikslinga
ištirti dėl
COVID-19?
(15.2)
Ne

Instrukcijos turinys:
1. Kaip pasiruošti asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą ir išsaugoti
gautą SMS
3. Nelipti iš automobilio ir neatidaryti
lango, kol nebus nurodyta;
4. Kur iš anksto galima susipažinti su
Sutikimo forma;
5. Tyrimo atlikimo eiga;

1.vardas, pavardė,
2.Savivaldybė, iš kurios atvyks,
3. Asmens kodas,
4. Mobilaus telefono Nr.
5. Požymis gali / negali atvykti
savo automobiliu,
6. atvykimo į mobilų punktą laiką
ir adresą
(15.4)

Savivaldybių
administracijos

Telefonu
Informuoja
apie teigiamus
tyrimo
rezultatus
(15.15.6.1)

Taip

Informacija apie
Tyrimų
rezultatus

Pabaiga

15.1.1.1. Nr. V-513
„Dėl gydytojų
konsultacinės linijos,
skirtos covid-19 liga
(koronaviruso
infekcija) sergantiems
pacientams ir sveikatos
priežiūros
specialistams, organiza
vimo“

Paciento
kontaktiniai
duomenys
15.15.6.2.

Pabaiga

Hybrid LAB IS:
(15.4)

Ne
- Prieina prie automobilio,
- sutikrina asmens duomenis,
patikrina paciento gautą SMS žinutę
(15.8)
1. Automobilio langas
uždarytas (!)
2. Pacientas atvyko
užregistravus 1808
konsultantui
(15.20)

Ar
tikslinga
hospitalizuoti
?
(15.10.2)

Ne

Ar
Gali užpildyti
ESPBI IS (forma
E200?
(15.8)

Taip

Taip

Suveda laboratorinio
tyrimo užsakymą į
ESPBI IS (forma E200)
(15.8)

Kviečia GMP
(15.11.2)

Automobilio
langas
praveriamas

Pabaiga

Nurodoma po
tepinėlio paėmimo:
1. grįžti į namus ir
laukti tyrimo
rezultatų
2. izoliuotis
namuose dienų ne
trumpiau nei 14 d.
(15.10.1)

- Paima tepinėlius iš nosiaryklės ir
ryklės,
- Supakuoja transportavimui pagal
Ėminių, dėl COVID-19 ligos ištyrimo,
paėmimo ir transportavimo tvarką
http://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/
informacija-sveikatos-prieziurosspecialistams
(15.9)

- AAP pakeitimas
atsižvelgiant į
kontakto su
pacientu pobūdį
(15.11)
- Pamainos
pabaigoje
Mobiliame punkte
saugiai nusirengia /
nusiima AAP,
sudeda jas į
infekuotų atliekų
konteinerį,
nusiplauna ir
dezinfekuoja rankas,
Jei reikia, suveda
laboratorinio tyrimo
užsakymą į ESPBI IS
(forma E200)
(15.12; 15.8)

HN 66:2013; HN
66:2013
(15.13)

Pabaiga

Paciento
transportavimas į ASPĮ
hospitalizavimui
(15.12.2)

Laboratorija

GMP brigada

Ar
rezultatai
teigiami?
(15.18)

Registruoja Hybrid LAB
IS:

Taip
1.Supažindina pacientą su
Sutikimo būti izoliuotam
taisyklėmis (Sutikimo).
2. Gauna paciento sutikimą
izoliuotis;
3. Instruktuoja kaip pasiruošti ir
elgtis atvykus į Mobilų punktą
(15.3)

Automobilio viduje, kaip
buvo instruktuota padeda
A4 formato lapą su užrašytu
savo mobilaus telefono
numeriu
(15.7)

Pabaiga

II Mobilaus punkto komandos narys
(Bendrosios praktikos slaugytojas ar
kitas sveikatos priežiūros specialistas,
kuris turi teisę paimti ėminius)

I Mobilaus punkto komandos narys (padėjėjas)

Pabaiga

Taip

Surenka
informaciją:
1. paciento vardą,
pavardę,
savivaldybę, iš kurios
skambina, asmens
kodą, mobiliojo
telefono Nr.
2. ar pacientas gali
atvykti į Mobilų
punktą asmenine
transporto priemone
pats ar būti atvežtas
kito asmens
(15.3)

Ne

Rekomenduoja kreiptis į
savivaldybę dėl atvežimo
į Mobilų punktą
(3.1.2)

Atvyksta į
mobilų punktą
(15.6)

Gauna SMS
(15.15.5)

1.Atlieka tyrimą;
2. Suveda tyrimų atsakymus Į ESPBI IS formą E200-a;
(15.15.1)

Organizuoja ėminių
pristatymą į laboratoriją
(15.14)

ESPBI IS

Informacija apie
Tyrimų rezultatus

Informacija apie Tyrimų rezultatus, šeimos
gydytojui ESPBI IS pranešimo forma

Pabaiga

NVSC IS
(15.15.3)

Pabaiga

1808 Konsultavimas
(13.1)

Ar tikslingas
COVID-19
testas

Atvykimas į mobilųjį punktą
Pacient
as
Ne

Paskambina Ant A4 lapo
pateiktu telefono Nr.

Pabaiga

Taip

Iškviesti GMP
Ar gali
pacientas tepinėlio
paėmimui atvykti į
mobilųjį punktą savo
transportu
(automobiliu)?

Ne

Paciento duomenų surinkimas.
(Asmens dokumentas rodomas
per stiklą).
Automobilio langas uždarytas
Paduodama pasirašyti sutikimo
forma* (trumpai praveriamas
langas)

MP
Padėjėj
as

Privalomos
apsaugos
priemonės

MP
Padėjėj
as

Sutikimo forma
Paciento vardas, pavardė
gimimo metai.

Taip

Duomenų surinkimas







1. Ar gali pacientas tepinėlio
paėmimui atvykti į mobilųjį
punktą savo transportu
(automobiliu)?
Savivaldybė iš kurios skambina
pacientas skambina?
Mob. telefono numeris
Asmenų, kurie atvyks COVID19 testui duomenys:
a.k., vardas pavardė .

1808
kons
ultan
tas

Tepinėlio Nr.

Apie poreikį pacientui atlikti Covid 19 testą Informuoja pagal paciento
gyvenamąją vietą priskirtą mobilųjį
punktą.
Mobilus punktas susisiekia su pacientu
telefonu
Pateikiama informacija apie atvykimo
laiką ir vietą, pakartojama , kaip
pasiruošti

BP
slaugyt
ojas

Pacientas informuojamas apie
tai, kaip bus pateikiama
informacija apie tyrimo
rezultatus ir pateikiamos
rekomendacijos.

Paciento instruktavimas, kaip
pasiruošti atvykimui į mobilųjį punktą
Instrukcija, kaip pasiruošti:
 Pasiruošti asmens dokumentą
 Ant A4 lapo užsirašyti telefono
Nr. ir padėti ant priekinio stiklo
panelės automobilio viduje.
 Nelipti iš automobilio ir
neatidaryti lango, kol nebus
nurodyta.
 Nurodytu telefonu su Jumis
susisieks Mobilaus punkto
dispečeris.

Paimamas tepinėlis
Automobilio langas atidarytas

Užsakymo laboratoriniam
tyrimui suvedimas į ESPBI IS
E200

1808
konsult
antas

Tepinėlių laboratorijai
perdavimas

Atliekamas tyrimas

1808
konsult
antas

Tyrimo rezultato (atsakymo)
suvedimas Į ESPBI IS E200

* Sutikimo forma - sutikimo
būti izoliuotiems namuose ar
kitoje gyvenamojoje vietoje
forma
koordin
atorius

BP
slaugyt
ojas

Privalomos
apsaugos
priemonės

