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PACIENTŲ, KURIEMS YRA ĮTARIAMA IR (AR) PATVIRTINTA  

COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), TYRIMŲ IR GYDYMO  

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖJE  

KAUNO KLINIKOSE TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Pacientų, kuriems yra įtariama ir (ar) patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), tyrimų ir 

gydymo Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose (toliau – Kauno klini-

kos) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Kauno klinikų darbuotojų veiksmus, tiriant 

ir gydant COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) (toliau – COVID-19) atvejus Kauno klinikose. 

2. Aprašas yra privalomas visiems darbuotojams.  

3. Kauno klinikose pacientams, kuriems įtariama ir (ar) patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso in-

fekcija), asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikia visų specialybių gydytojai bei slaugytojai, 

kurie pacientams užtikrina būtinosios medicinos pagalbos teikimą, taip pat skiria simptominį gy-

dymą, stebi paciento bendrą sveikatos būklę, o prireikus kitų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, 

jas teikia turimos medicininės normos ribose arba priima sprendimą dėl kitų reikalingų specialistų 

iškvietimo. Infekcinių ligų gydytojas ir vaikų infekcinių ligų gydytojas, turi teisę instruktuoti ir 

metodiškai vadovauti kitų profesinių kvalifikacijų gydytojams, taip pat vadovaujamasi paslaugų 

teikimą organizuojančios ASPĮ metodinėmis rekomendacijomis. Reanimacijos ir intensyviosios 

terapijos paslaugų suaugusiesiems ir (ar) vaikams teikimą organizuoja ir vykdo atitinkamai gydyto-

jas anesteziologas reanimatologas ir vaikų intensyviosios terapijos gydytojas. 

4. Apraše naudojamos sąvokos ir apibrėžimai: 

4.1.  Patvirtintas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejis (1 atvejų grupė) – asmuo, 

kuriam laboratorijoje patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), nepriklausomai nuo 

ligos simptomų (TLK-10-AM kodas: U07.1); 

4.2. Įtariamas COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejis (2 atvejų grupė) – asmuo, tu-

rintis ūminės kvėpavimo takų infekcijos simptomus – staigiai prasidėjęs bent vienas iš sim-

ptomų: karščiavimas, kosulys, apsunkintas kvėpavimas (TLK-10-AM kodas: Z03.8). 

4.2.1.1. ARBA 

4.2.1.2. esant klinikiniams simptomams ar epidemiologinei anamnezei rentgenografiškai 

ar KT tyrimais nustatomi COVID-19 būdingi pakitimai 

4.2.1.3. IR 

4.2.1.4. Pirmasis mėginys dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) neigiamas 

4.2.1.5. IR 

4.2.1.6. Nėra nustatyta kitos priežasties, galinčios sąlygoti šiuos simptomus 

4.2.1.7. IR/AR 

4.2.1.8. Asmuo priklauso rizikos grupei
1
. 

4.3.  Kontaktinis COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejis (3 atvejų grupė) – artimą 

sąlytį
2
 su patvirtintu COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atveju turėjęs asmuo, bet netu-

rintis simptomų ir jam taikomas izoliacijos režimas (TLK-10-AM kodas: Z20.8). 

4.4. „Švarus“ atvejis (4 atvejų grupė) – asmuo, neturėjęs artimo sąlyčio su patvirtintu COVID-19 

ligos (koronaviruso infekcijos) atveju ir neturintis simptomų. 

                                                           
1
 https://e-seimas.lrs.lt/nortal/legalAct/lt/TAD/37aeel e 16ce511eaa38ed97835ec4df6?ifwid=

:
ldifh0n5eu 

2
https://sam.lrv.lt/uDloads/saniMocuments/files/rekomendaciios%20del%20salvti%20tureiusiu%20asmenu%20iDrivaloma

%20izoliaciiayi1.pdf 
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4.5.  COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejis – bendrinis pavadinimas, atitinkantis bet 

kurią iš 4.1–4.2 punktų sąvokų (Įtariamą atvejį (2 grupė) ar Patvirtintą atvejį (1 grupė)); 

4.6. Kadangi apibrėžimai ir COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) teritorijų sąrašas kinta, in-

formaciją galima pasitikslinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklapy-

je3. 

4.7.  Sunki ūminė respiracinė infekcija (SŪRI) – ūminė kvėpavimo takų infekcija, pasireiškianti 

karščiavimu ≥38°C ir kosuliu, prasidėjusi per paskutines 10 dienų ir reikalaujanti hospitaliza-

cijos. Karščiavimo nebuvimas nepaneigia virusinės infekcijos. Atipinė virusinės infekcijos ei-

ga būdinga imunosupresiją turintiems asmenims. SŪRI yra bendrinė sąvoka, kurią gali sąlygo-

ti SARS-CoV-2, gripo bei virusai ar kitos priežastys. 

5. COVID-19 liga gali pasireikšti besimptome, lengva, vidutine, sunkia ir kritiškai sunkia ligos for-

ma. 

5.1. Besimptomė COVID-19 infekcija -  nėra jokių COVID-19 infekcijos simptomų. 

5.2. Lengva COVID-19 ligos forma (nekomplikuota viršutinių kvėpavimo takų infekcija) nusta-

toma asmenims, kuriems pasireiškia įvairūs nespecifiniai COVID-19 simptomai (karščiavi-

mas, kosulys, gerklės skausmas, bendras silpnumas, galvos skausmas, raumenų skausmas py-

kinimas, vėmimas, viduriavimas, uoslės ir skonio praradimas), tačiau nėra dusulio ar pakitimų 

radiologiniuose krūtinės ląstos tyrimuose. 

5.3. Vidutinio sunkumo COVID-19 ligos forma (pneumonija) nustatoma asmenims, kuriems kli-

niškai ar radiologiniais tyrimais nustatytas plaučių pažeidimas, nesant sunkios pneumonijos 

požymių ir deguonies saturacija (SpO2) yra ≥ 94 proc. kvėpuojant aplinkos oru. 

5.4. Sunki COVID-19 ligos forma (sunki pneumonija) nustatoma esant bent vienam iš šių požy-

mių: kvėpavimo dažnis yra dažnesnis nei 30 k/min; SpO2 < 94 proc. kvėpuojant aplinkos oru 

(ar esant lėtinei hipoksemijai, sumažėjimas > 3 proc. nuo bazinio lygio), PaO2/FiO2 < 300 

mmHg; plaučių pažeidimas apima > 50 proc. plaučių audinio. 

5.5. Kritiškai sunki COVID-19 ligos forma nustatoma asmenims su kvėpavimo nepakankamu-

mu, ūminiu respiracinio distreso sindromu (ŪRDS), sepsiu, sepsiniu šoku ir/ar dauginiu orga-

nų disfunkcijos sindromu. 

5.6. Imunosupresinės būklės: 
5.6.1. po onkologinės ligos chemoterapinio gydymo; 

5.6.2. 1 metai po kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos ar solidinio organo transp-

lantacijos; 

5.6.3. ŽIV infekcija esant CD4 T limfocitų skaičiui < 200; 

5.6.4. kombinuotas pirminis imunodeficitas; 

5.6.5. chemoterapija, imunoterapija, biologinė terapija, imunosupresantų vartojimas; 

5.6.6. daugiau nei 14 dienų vartotas prednizolonas, > 20 mg/d dozė. 

6. Dažniausiai pasireiškiantys COVID-19 ligos simptomai yra karščiavimas (>38°C 31-43 proc. 

atvejų), kosulys (46–82 proc. atvejų) ir dusulys (iki 31 proc. atvejų). Kiti COVID-19 ligai būdingi 

simptomai / sindromai yra raumenų skausmas, bendras silpnumas, sloga, gerklės skausmas, kai 

kuriems pacientams pasitaiko viduriavimas, gali būti uoslės ar skonio praradimas, ligai 

progresuojant gali išsivystyti pneumonija, širdies ritmo sutrikimai, ūminis inkstų pažeidimas, 

ūminis respiracinio distreso sindromas (toliau – ŪRDS), sepsis, septinis šokas.  

7. Sunkios ligos formos rizikos veiksniai – vyresnis amžius (> 65 m.), lėtinės ligos (cukrinis diabetas, 

širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo takų ir kt.). 

                                                           
3
 https://sam.lrv.lt/lt/news/koronavirusas/informacija-sveikatos-prieziuros-specialistams. 
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II. ASMENS APSAUGOS PRIEMONIŲ (AAP) NAUDOJIMAS 

 

8. Visi Kauno klinikų darbuotojai būdami Kauno klinikų teritorijoje privalo dėvėti vienkartines ar 

daugkartinio naudojimo (tik nesant tiesioginio kontakto su pacientais) veido kaukes. Medicinos 

personalui apsaugines veido kaukes išduoda padalinių vyr. slaugytojos – slaugos administratorės, o 

nemedicininiam personalui – tarnybų vadovai. 

9. Personalas įpareigojamas vengti tiesioginio artimo fizinio kontakto (tarpusavyje ir su pacientais), 

laikytis saugaus atstumo (ne mažiau kaip 2 metrai ir ne ilgiau kaip 15 min.), griežtai laikytis as-

mens higienos reikalavimų (rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo). 

10. AAP yra išduodamos sukomplektuotos į paketus pagal apsaugos lygius 
4,5

 ir naudojamos vadovau-

jantis priede Nr. 1 pateikta AAP naudojimo schema.  

11. Personalas, dirbantis su pacientais, priskirtais 1 atvejų grupei (patvirtinti COVID-19 atvejai) pri-

valo dėvėti 5 apsaugos lygio AAP (A tipo AAP komplektas): 

11.1. vienkartinį kombinezoną; 

11.2. vienkartinę prijuostę; 

11.3. respiratorių FFP3; 

11.4. vienkartinę kepurę; 

11.5. akinius arba veido skydelį; 

11.6. bachilus arba guminį apavą; 

11.7. vienkartines pirštines. 

12. Personalas, dirbantis su pacientais, priskirtais 2 atvejų grupei (įtariami COVID-19 atvejai), priva-

lo dėvėti 4 apsaugos lygio AAP (B tipo AAP komplektas): 

12.1. vienkartinį chirurginį chalatą ilgomis rankovėmis; 

12.2. respiratorių FFP2; 

12.3. vienkartinę kepurę; 

12.4. akinius arba veido skydelį; 

12.5. bachilus arba guminį apavą; 

12.6. vienkartines pirštines. 

13. Tuo atveju, kuomet 2 atvejų grupei (įtariami COVID-19 atvejai) priskirtiems pacientams  yra at-

liekamos invazinės arba aerozolius generuojančios procedūros (endotrachėjinė intubacija, nei-

nvazinė ventiliacija, tracheostomija, gaivinimas, rankinė ventiliacija prieš intubaciją ir bronchos-

kopiją bei bronchoalveolinį lavažą, didelio srauto oksigenacija), personalas privalo dėvėti 5 ap-

saugos lygio (A tipo AAP komplektą). 

14. Mėginį dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pacientams, priskirtiems 1 ir 2 atvejų grupėms, 

imantis personalas privalo dėvėti 5 apsaugos lygio (A tipo) AAP komplektą: 
14.1. vienkartinį kombinezoną; 
14.2. vienkartinę prijuostę; 

                                                           
4
 AAP apsaugos lygiai nurodyti generalinio direktoriaus 2020 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-372 „Dėl saugos priemo-

nių užtikrinimo valdant „švarių“ pacientų, pacientų, turėjusių kontaktą ar pacientų, kuriems yra įtariama ar patvirtinta 

COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), srautus tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintame Saugos priemonių užtikrinimo 

valdant „švarių“ pacientų, pacientų, turėjusių kontaktą ar pacientų, kuriems yra įtariama ar patvirtinta COVID-19 liga 

(koronaviruso infekcija), srautus tvarkos apraše. 
5
 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 

2020 m. balandžio 7 d. sprendimo Nr. V-754 priedas. 
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14.3. respiratorių FFP3; 
14.4. vienkartinę kepurę; 
14.5. akinius arba veido skydelį; 
14.6. bachilus arba guminį apavą; 

14.7. vienkartines pirštines. 
15. Personalas AAP apsirengia ir nusirengia tam numatytose vietose, kuriose turi būti iškabintos AAP apsiren-

gimo ir nusirengimo schemos. AAP rekomenduojama užsidėti dalyvaujant stebėtojui. 
16. Visas AAP, išskyrus vienkartinę veido kaukę ar respiratorių, nusiimti išėjus iš izoliacinės palatos tam pa-

skirtoje vietoje ir atsargiai, nepurtant išmesti į infekuotų atliekų dėžę. Veido kaukę ar respiratorių nusiimti 

išėjus iš tambūro ir uždarius duris. 
16.1. Pasibaigus darbo pamainai medicininę darbo aprangą (pižamą) atiduoti į skalbyklą. 

 

III. VEIKSMAI ĮTARUS COVID-19 LIGĄ  

(KORONAVIRUSO INFEKCIJĄ) 

 

17. Įtarus COVID-19 atvejį, gydytojas (jei COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) įtarimas paaiš-

kėja konsultacijos metu) ar kitas asmuo, kuriam kontakto su pacientu metu yra pagrindas manyti, 

kad duomenų užtenka COVID-19 atvejo įtarimui, privalo atlikti šiuos veiksmus: 

17.1. Nedelsiant izoliuoti pacientą į atskirą patalpą: 

17.1.1. pacientas gali būti izoliuojamas toje pačioje ar kitoje arčiausiai esančioje gerai vėdi-

namoje patalpoje; 

17.1.2. izoliacinė patalpa pažymima, siekiant informuoti, kad joje yra izoliuotas asmuo, ku-

riam įtariama COVID-19 liga (koronaviruso infekcija); 

17.1.3. asmenų, nesusijusių su COVID-19 atvejo gydymu ir slauga patekimas į šią palatą yra 

draudžiamas, o susijusių – maksimaliai sumažintas; 

17.1.4. jei iškyla objektyvi būtinybė į izoliacinę patalpą patekti kitam personalui, neturėjusiam 

artimo kontakto su pacientu, šis personalas į palatą gali įeiti tik dėvėdamas tinkamas AAP. 

17.2. Aprūpinti pacientą vienkartine veido kauke ir, esant poreikiui, paaiškinti kaip ją tin-

kamai užsidėti, nurodyti, kad pacientas kaukės negali nusiimti iki kitokios instrukcijos gavi-

mo; 

17.3. Naudoti tinkamas AAP, kaip nurodoma šio II skyriuje. 

17.4. Paimti mėginį dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos). 

17.5. Esant indikacijoms stacionarizavimui, pacientų srautų valdymas vykdomas vadovau-

jantis Kauno klinikų generalinio direktoriaus patvirtinta ir galiojančia tvarka.  

 

IV. VEIKSMAI NUSTAČIUS COVID-19 LIGĄ  

(KORONAVIRUSO INFEKCIJĄ) 

 

18. Pacientui nustačius COVID-19 ligos atvejį, jis nedelsiant izoliuojamas į atskirą patalpą:  

18.1. asmenų, nesusijusių su COVID-19 atvejo gydymu ir slauga patekimas į šią palatą yra 

draudžiamas, o susijusių – maksimaliai sumažintas; 

18.2. darbuotojai (gydantis gydytojas, gydytojai konsultantai, slaugytojai, pagalbinis persona-

las), turintys artimą tiesioginį kontaktą (ilgiau nei 15 minučių mažesniu nei 2 metrai atstumu) 

su pacientu, kuriam nustatyta (patvirtinta) COVID-19 liga, dėvėtų tinkamas AAP, nurodytas 

šio Aprašo II skyriuje; 
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18.3. jei iškyla objektyvi būtinybė į izoliacinę patalpą patekti kitam personalui, neturėjusiam 

artimo kontakto su pacientu, šis personalas į palatą gali įeiti tik dėvėdamas tinkamas AAP. 

19. Jeigu pacientui yra nustatomas SARS-CoV-2 virusas, jo gydymas turi būti tęsiamas LSMU Kauno 

ligoninės Infekcinių ligų klinikoje, Kauno klinikų COVID infekcijai gydyti dedikuotuose skyriuose 

(lovose), atitinkamai pagal paciento būklės sunkumą, asmens sveikatos priežiūros paslaugų poreikį 

ir amžių. 

20. Paciento pervežimą organizuoja siunčiančiojo skyriaus gydantis gydytojas per Operatyvinį darbo 

koordinavimo centrą (ODKC), prieš tai telefonu informavęs skyrių, į kurį transportuojamas pacien-

tas. Maršrutas, kaip toks pacientas bus transportuojamas, turi būti apgalvotas ir parengtas iš anksto 

rečiau naudojamomis patalpomis ir liftais, o pakeliui sutinkamų asmenų skaičius - minimalus.  

21. Darbuotojai, turėję artimą kontaktą (ilgiau nei 15 minučių mažesniu nei 2 metrai atstumu) su paci-

entu, kuriam patvirtinta COVID-19 liga ir dėvėję netinkamas asmens AAP arba teikę paslaugas pa-

cientui nedėvint apsauginės veido kaukės, pasibaigus darbo valandoms turi izoliuotis ir vengti bet 

kokių papildomų kontaktų.  

22. Pacientai su patvirtinta COVID-19 liga (1 grupės atvejai), kuriems nėra reikalingas stacionarinis 

gydymas, gali būti išleidžiami saviizoliacijai į namus prieš tai jiems detaliai paaiškinus saviizolia-

cijos tvarką ir reikalavimus bei atsakius į iškilusius klausimus vadovaujantis Kauno klinikų genera-

linio direktoriaus 2020 m. Balandžio 23 d. Įsakymu Nr. V-422 „Asmenų, sergančių COVID-19 li-

ga, asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga, ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, 

kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklės“. 

23. Asmenų, kuriems nustatyta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) izoliacija užbaigiama vado-

vaujantis sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl vaikų ir suau-

gusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirti-

nimo“ aktualia redakcija ir schema, pateikiama Priede Nr. 4.  

 
 

V. PACIENTŲ, KURIEMS PATVIRTINTAS COVID-19 ATVEJIS, STACIONARIZAVI-

MAS 

   

24. Pacientai, kuriems reikalingas stacionarinis gydymas pervežami į LSMU Kauno ligoninės Infekci-

nių ligų kliniką, o esant poreikiui – stacionarizuojami Kauno klinikų stacionaro skyriuje, skirtame 

pacientams, kuriems nustatyta COVID-19liga (koronaviruso infekcija), gydyti.  

25. Stacionarizuojami pacientai - suaugusieji ir vaikai (mažamečiai vaikai ar asmenys, kuriems nusta-

tyta globa - lydimi ne daugiau kaip vieno globėjo, dėvintys apsauginę kaukę), izoliacijai atlydimi 

medicinos personalo, dėvinčio tinamo lygmens AAP.  

26. Pacientas, jei mažametis vaikas ar asmuo, kuriam nustatyta globa - ir jo globėjas, palydimi į izolia-

cinę palatą, kur nustatyta tvarka apmokytas dirbti su COVID-19 pacientu darbuotojas, dėvintis tin-

kamo lygmens AAP, instruktuoja pacientą apie izoliacijos palatoje tvarką ir medicinos specialisto 

pasiekiamumą telefonu arba nuotoliniu būdu, išmatuoja temperatūrą, arterinį kraujo spaudimą, 

kvėpavimo dažnį, SpO2 ir pulsą, paima ir išgabena būtinus ėminius vadovaujantis šiame Apraše 

nustatyta tvarka.  

27. Pacientai, kuriems patvirtinta COVID-19 infekcija (1 grupės atvejai) ir, kuriems yra reikalingas 

stacionarinis gydymas, gali būti pervežami į paskirtą antrinio lygio stacionarinę gydymo įstaigą. 

Esant tretinio lygio paslaugų poreikiui, stacionarizuojami Kauno klinikose, COVID-19 infekcijos 

gydymui paskirtame stacionaro skyriuje. 
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28. Paciento, kuriam patvirtinta COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), stacionarinio (II ar III lygio) 

gydymo indikacijos: 

28.1. Toli pažengusios ar paūmėjusios gretutinės lėtinės ligos (lėtinis inkstų nepakankamu-

mas, lėtinis stazinis širdies nepakankamumas, lėtinė obstrukcinė plaučių liga, cukrinis diabe-

tas), kurių eigą reikšmingai pablogina COVID-19 liga (koronaviruso infekcija); 

28.2. Imunosupresinės būklės pacientai, kuriems pasireiškia nors vienas iš simptomų: dusu-

lys, karščiavimas ir (ar) kosulys; 

28.3. SpO2 < 94 proc., kvėpuojant aplinkos oru ir (ar) KD > 30 k/min 

28.4. Sepsis (SOFA skalė ≥ 2 balai: sutrikusi sąmonė GKS < 15 balų - 1 balas, KD ≥ 22 - 1 

balas ir sistolinis AKS ≤ 100 mmHg - 1 balas) 

28.5. Pacientui reikalinga stacionarinė pagalba dėl kitų indikacijų, kada COVID-19 liga yra 

nustatyta, tačiau nereikalauja gydymo (pvz. trauma, infarktas, insultas, pilvo chirurginė pato-

logija ir kt.). 

29. Pacientai, kuriems patvirtinta COVID-19 infekcija (1 grupės atvejai) ir, kuriems nėra reikalingas 

stacionarinis gydymas, gali būti išleidžiami saviizoliacijai į namus prieš tai jiems detaliai paaiški-

nus saviizoliacijos tvarką ir reikalavimus bei atsakius į iškilusius klausimus, vadovaujantis Kauno 

klinikų generalinio direktoriaus 2020 m. balandžio 23 d. Generalinio direktoriaus įsakymupatvir-

tinta tvarka V-422 „Asmenų, sergančių COVID-19 liga, asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 

liga, ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės 

administracijos numatytose patalpose taisyklės“.  

30. Pacientai, kuriems patvirtinta COVID-19 infekcija (1 grupės atvejai) gali būti gydomi ne vienvie-

tėse palatose ir naudotis bendru sanitariniu mazgu su kitais COVID-19 liga sergančiais pacientais.  

31. Pacientai privalo dėvėti kaukę, o lydintis personalas – atitinkamo lygmens AAP. 

 

VI. INFORMACIJOS APIE COVID-19 ATVEJĮ PATEIKIMAS 
 

32. Gydantis gydytojas apie nustatytą COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį informuoja 

savo vadovus ir Operatyvųjį darbo koordinavimo centrą (ODKC) ir inicijuoja darbuotojų, kurie tu-

rėjo artimą tiesioginį kontaktą su sergančiuoju, registraciją, nurodant darbuotojo vardą, pavardę, 

pareigas, kontakto laiką ir trukmę, telefono numerį bei sąlyčio metu dėvėtas AAP. Artimą tiesiogi-

nį kontaktą turėjusių asmenų sąrašas perduodamas Epidemiologinės grupės vadovui. 

33. Epidemiologinės grupės vadovo darbo metu (pirmadienį – penktadienį 08:00 – 17:00) profilinės 

klinikos ir (ar) kito padalinio (tarnybos), kuriame nustatytas patvirtintas COVID-19 ligos atvejis, 

vadovas (ar jį pavaduojantis asmuo) per Operatyvųjį darbo koordinavimo centrą (tel. 6308) infor-

muoja Epidemiologinės grupės vadovą.  

34. Jeigu patvirtintas COVID-19 ligos atvejis nustatytas nedarbo dienomis, savaitgalio ir (ar) švenčių 

metu – COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį gydantis gydytojas per Operatyvinį darbo 

koordinavimo centrą (tel. 6308) informuoja Epidemiologinės grupės budintį asmenį. 

35. Jeigu patvirtintas COVID-19 atvejis nustatomas vakaro metu (laikotarpiu nuo 17:00 iki 08:00) tiek 

darbo dienomis, tiek savaitgaliais, Epidemiologinės grupės budintis asmuo informuojamas arti-

miausią darbo dieną. 

35.1. Užpildomas Pranešimas apie nustatytą (įtariamą) susirgimą (medicinos forma Nr. 058-

089-151/a) LIS, jis atspausdinamas, pasirašomas ir perduodamas Infekcijų kontrolės tarnybai. 

35.2. Infekcijų kontrolės tarnyba organizuoja informacijos Nacionaliniam visuomenės sveika-

tos centrui pateikimą nustatyta tvarka.   
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36. Operatyviojo darbo koordinavimo centro darbuotojas, gavęs informaciją apie asmenis, priskirtus 1 

grupei (patvirtintas COVID-19 atvejis), nedelsiant privalo informuoti Epidemiologinės priežiūros 

ir valdymo grupės (toliau - Epidemiologinė grupė) vadovą ar grupės budintį asmenį. 

 

VII. COVID-19 ATVEJŲ KODAVIMAS 

 

37. COVID-19 sukeltai ūminei kvėpavimo takų (respiracinei) ligai koduoti turi būti naudojamas ne-

numatyto atvejo kodas U07.1 (COVID-19 liga, virusas nustatytas).   

38. Kodas U07.1 Koronaviruso COVID-19 sukelta ūminė kvėpavimo takų (respiracinė) liga turi būti 

naudojamas koduojant patvirtintus ligos atvejus. Jei reikia, papildomai gali būti nurodomi ir kiti li-

gų ar sveikatos sutrikimų kodai) (pavyzdžiui, J12.8 Kita virusų sukelta pneumonija). Pagrindinės 

diagnozės kodas nurodomas vadovaujantis kodavimo standartu ACS 0001 Pagrindinė diagnozė.  

39. Jei pacientas tiriamas dėl įtariamos COVID-19 viruso sukeltos ligos, kuri nepatvirtinama, nurodo-

mas kodas Z03.8 Stebėjimas dėl kitų įtariamų ligų ir būklių. 

40. Jei asmuo turėjo kontaktą su užsikrėtusiuoju COVID-19 virusu, nurodomas kodas Z20.8 Kontaktas 

su sergančiaisiais kitomis užkrečiamosiomis ligomis ir jų poveikis. 

41. Kodas U07.1 negali būti nurodomas, jei liga nepatvirtinama. 

 

 

VIII. LABORATORINĖ COVID-19 INFEKCIJOS DIAGNOSTIKA 

 

42. Laboratoriniai tyrimai, įtarus COVID-19: 

42.1. bendras kraujo tyrimas; 

42.2. CRB; 

42.3. greitas serologinis ar molekulinis tyrimai dėl gripo A ir B; 

42.4. molekulinis tyrimas dėl COVID-19; 

42.5. esant pagrįstoms klinikinėms indikacijoms, atliekami visi reikalingi tyrimai; 

43. Ėminys COVID-19 infekcijai patvirtinti turi būti paimamas izoliacinėje palatoje. Jeigu pacientui 

reikalinga, ėminys paimamas palatoje, kurioje pacientas intubuojamas. Visais atvejais prieš perke-

liant pacientą į kitą skyrių, personalas turi būti informuojamas apie ėminio dėl COVID-19 paėmi-

mą ir atžymima paciento Gydymo stacionare ligos istorijoje (Forma Nr. 003/a) ar Ambulatorinėje 

asmens sveikatos istorijoje (Forma Nr. 025/a).   

44. Medicinos darbuotojų apranga. Darbuotojas, kuris paims paciento ėminį COVID-19 infekcijos 

diagnozei patvirtinti turi dėvėti 5 apsaugos lygio AAP. 

45. Personalas AAP turi apsivilkti palatos priešboksyje (tambūre) arba kitoje tam paskirtoje patalpoje, 

rekomenduojama - dalyvaujant stebėtojui. 

46. Ėminio registravimas COVID-19 tyrimui. 

46.1. Ėminiai turi būti registruojami Ligoninės informacinėje sistemoje eHL (Infekcinių ligų ty-

rimai → SARS-CoV-2 (2019-nCoV) RNR nustatymas tikralaikės PGR metodu. 

46.2. Tyrimo atsakymai bus pateikiami tik į eHL sistemą iš karto atlikus tyrimą. Telefonu infor-

macija apie tyrimo rezultatus nebus teikiama. 

47. Ėminio paėmimas COVID-19 tyrimui. 
47.1. Ėminiai imami 2-3 steriliais tamponais į skystą virusologinę terpę su užsukamu kamšteliu. 

Virusologinė terpė su 2-3 tamponais išduodama Laboratorinės medicinos klinikos registratūro-

je kab. Nr. 118. 
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47.2. Ėminiai imami vadovaujantis Slaugos koordinavimo tarnybos vadovo 2020-04-29 patvirtin-

ta darbo instrukcija „Tepinėlio iš burnaryklės ir nosiaryklės paėmimas SARS-CoV-2 nustaty-

mui“ Nr. SL DI BSL 16/01 (reg. Nr. SL DI-(45.19)-4). 

48. Ėminio COVID-19 tyrimui pakavimas ir siuntimas. 
48.1. Ėminiai pakuojami į B kategorijos dvigubą pakuotę, kurią sudaro: 

48.1.1. pirminė pakuotė – mėgintuvėliai su virusologine terpe į kuriuos surenkami ėminiai; 

48.1.2. antrinė pakuotė – sandarus, užspaudžiamas, plastikinis maišelis į kurį pakuojamos pir-

minės pakuotės.  

48.2. Pirminė pakuotė individualiai pakuojama į antrinę su sorbento kiekiu, kuris padėtų išlaikyti 

vertikalią mėgintuvėlio padėtį ir pažeidimo atveju sugertų ištekėjusį ėminį. 

48.3. Ant antrinės pakuotės maišelio užklijuojamas ėminio registravimo metu sugeneruotas 

brūkšninis kodas. 

48.4. Ėminiai į pirminę ir antrinę pakuotę pakuojami izoliacinėje patalpoje prie paciento. 

48.5. Būtina įsitikinti, jog gerai užsuktas transportinės terpės dangtelis. 

48.6. Ant mėgintuvėlio (pirminės pakuotės) nenuplaunamu rašikliu užrašomi paciento var-

das ir pavardė. Rašiklis turi būti priskirtas ir naudojamas tik tam pacientui ir paliktas palato-

je. 

48.7. Mėgintuvėlis (pirminė pakuotė) su ėminiu nuvalomas spiritine servetėle.  

48.8. Nusiėmus pirštines, atlikus higieninį rankų plovimą ir antiseptiką, užsidėjus naujas pirštines, 

mėgintuvėlis (pirminė pakuotė) su ėminiu įdedamas į sandariai užspaudžiamą plastikinį maiše-

lį (antrinė pakuotė), nuvaloma spiritine servetėle. 

48.9. Išėjus iš palatos, ėminys padedamas į paruoštą dėklą, nusiėmus AAP atliekamas higieninis 

rankų plovimas ir antiseptika. 

48.10. Mėgintuvėliai su ėminiais (supakuotais į antrines pakuotes) pristatomi į Laboratori-

nės medicinos klinikos registratūrą 118 kab. Iki pristatymo ėminiai laikomi dangteliu į viršų 

(statmenoje pozicijoje), kad paimta su tamponais medžiaga būtų panardinta į terpę, 4 °C tem-

peratūroje (šaldytuve) jų paėmimo vietoje. Ėminiai kambario temperatūroje turi būti pristatyti į 

laboratoriją per 1 valandą. Šaldytuve gali būti  laikomi iki 3 parų. 

49. Oro paštu ėminių siuntimas yra griežtai draudžiamas. 

49.1. Ėminio paėmimas Greitam gripo A ir B tyrimui. 
49.2. Ėminys – nosiaryklės sekretas. 

49.3. Ėminiai imami naudojant sterilų, sausą tamponą arba sterilų sausą tamponą mėgintuvėlyje 

su kamšteliu (tamponas bus pateikiamas kartu su reagentų rinkiniu). 

49.4. Tamponas atsargiai (niekur nepriliečiant) išimamas iš pakuotės ar mėgintuvėlio, giliai įki-

šamas į nosies ertmę (kol atsirems į nosiaryklės sienelę), tada sukamas 10-15 sekundžių, kad 

būtų paimta kuo daugiau tiriamosios medžiagos. 

49.5. Paėmus medžiagą, atliekamas Greitas gripo A ir B tyrimas (žr. Greito Gripo A ir B tyrimo 

atlikimas). 

50. Bendras kraujo tyrimas, CRB ar kitų ėminių registravimas, pakavimas ir siuntimas. 

50.1. Bendras kraujo tyrimas, CRB ar kiti ėminiai registruojami ligoninės informacinėje sistemoje 

ir imami įprastai. 

50.2. Ant vakuuminių mėgintuvėlių (pirminės pakuotės) nenuplaunamu rašikliu užrašoma 

(arba priklijuojama) paciento vardas ir pavardė. Rašiklis turi būti priskirtas ir naudojamas 

tik tam pacientui ir paliktas palatoje. 

50.3. Ant antrinės pakuotės maišelio užklijuojamas ėminio registravimo metu sugeneruotas 

brūkšninis kodas ir pažymima, kad įtariama COVID-19 infekcija. 
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50.4. Paėmus, ėminiai (pirminė pakuotė) nuvalomi spiritine servetėle. 

50.5. Nusiėmus pirštines, atlikus higieninį rankų plovimą ir antiseptiką, užsidėjus naujas pirštines, 

mėgintuvėlis (pirminė pakuotė) su ėminiu įdedamas į sandariai užspaudžiamą plastikinį maiše-

lį (antrinė pakuotė).  

50.6. Ėminiai maišeliuose pristatomi į Laboratorinės medicinos klinikos registratūrą Nr. 118. 

50.7. Visų paimtų tyrimams ėminių siuntimas oro paštu draudžiamas. 

 

 

IX. COVID-19 INFEKCIJOS GYDYMO REKOMENDACIJOS SUAUGUSIEMS 

 

51. COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) gali pasireikšti lengva ar nekomplikuota forma (81 proc.), 

sunkia ligos forma (14 proc.), kuomet reikalingas gydymas deguonimi, likusią dalį (5 proc.) paci-

entų reikia gydyti intensyvios terapijos skyriuje (reikalinga dirbtinė plaučių ventiliacija). Dažniau-

sia sunkios formos diagnozė – sunki pneumonija. Esant lengvai ligos formai, gydymas stacionare 

nebūtinas, tačiau būtinas stebėjimas dėl būklės pablogėjimo ir efektyvios infekcijos kontrolės 

priemonės. 

52. Klinikiniai sindromai, susiję su suaugusių COVID-19 infekcija pateikti 1 lentelėje: 

 

Lentelė 1. Covid-19 ligos sunkumo formos, klinikiniai sindromai ir jų požymiai, susiję su suaugusių 

COVID-19 infekcija.  

Eil. 

Nr. 

Ligos 

sunkumo 

forma 

Klinikinis 

sindromas 

COVID-19 ligos simptomai ir paciento būklę 

apibūdinantys  požymiai 

1. Besimptomė 

infekcija 

 Nėra jokių COVID-19 infekcijos simptomų. 

2. Lengva  Nekomplikuota 

viršutinių 

kvėpavimo takų 

infekcija 

Nespecifiniai simptomai (karščiavimas, kosulys, gerklės 

skausmas, bendras silpnumas, galvos, raumenų 

skausmas, pykinimas, vėmimas, viduriavimas, uoslės ir 

skonio praradimas), nesant dusulio ar pakitimų 

radiologiniuose krūtinės ląstos tyrimuose. Vyresniems ir 

imunosupresiškiems pacientams gali būti atipinių 

simptomų. 

3. Vidutinio 

sunkumo 

Pneumonija Suaugusiesiems – pneumonija, nesant sunkios 

pneumonijos požymių ir gydymo deguonimi poreikio 

(SpO2 ≥ 94 proc., kvėpuojant aplinkos oru). 

Vaikams – yra karščiavimas, kosulys ir (ar) pasunkėjęs 

kvėpavimas bei tachipnėja (iki 2 mėn. amžiaus 

kvėpavimo dažnis ≥ 60 k./min, 2–11 mėn. – 50–59 

k./min, 1–5 metų amžiaus – 40–49 k./min, vyresniems 

kaip 5 m. amžiaus > 30 k/min) ir nėra sunkios 

pneumonijos simptomų. 

4. Sunki Sunki pneumonija Suaugusiesiems ir paaugliams (nuo 10 iki 18 metų 

amžiaus) – pneumonija, esant bent vienam iš požymių: 

kvėpavimo dažnis > 30 k/min.; 

SpO2 < 94 proc., kvėpuojant aplinkos oru; 
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PaO2/FiO2 < 300 mmHg; 

infiltracija plaučiuose apima > 50 proc. plaučių audinio. 

 

Vaikams (nuo gimimo iki 10 m. amžiaus) – kosulys ar 

pasunkėjęs kvėpavimas ir yra bent vienas iš šių 

simptomų: centrinė cianozė arba SpO2<90 proc.; sunkus 

kvėpavimo sutrikimas (pvz., intensyvus pagalbinių 

kvėpavimo raumenų darbas, tachipnėja) ir bendri sunkios 

būklės požymiai: negalėjimas žįsti krūties ar gerti, 

mieguistumas ar sąmonės sutrikimas arba traukuliai. 

5. Kritinė Sepsis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sepsinis šokas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŪRDS 

Sepsis suaugusiesiems – gyvybei pavojinga organų 

disfunkcija, kurią sukelia neadekvati organizmo reakcija 

į infekciją. Sepsis įtariamas remiantis qSOFA kriterijais 

(bent dviem iš trijų): arterinė hipotenzija (sistolinis 

kraujospūdis ≤ 100 mmHg), sąmonės sutrikimas (pagal 

Glazgo komos skalę < 15 balų), tachipnėja (kvėpavimo 

dažnis ≥ 22 k./min). Organų  (kraujotakos, kvėpavimo, 

inkstų, kepenų, kraujodaros, centrinės nervų sistemos) 

disfunkcija nustatoma remiantis SOFA (nuolatinio 

organų nepakankamumo vertinimo) skalės kriterijais.  

 

Sepsis vaikams – įtariama arba patvirtinta infekcija ir ≥ 2 

pagal amžių sisteminio uždegiminio atsako sindromo 

kriterijai, iš kurių vienas turi būti padidėjusi temperatūra 

arba leukocitų skaičius. 

 

 

Sepsinis šokas suaugusiesiems – išliekanti hipotenzija, 

nepaisant infuzoterapija koreguotos hipovolemijos, 

vazopresorių poreikis, siekiant išlaikyti vidutinį 

kraujospūdį ≥ 65 mmHg ir laktato koncentracija kraujyje 

> 2 mmol/l. 

 

Septinis šokas vaikams – hipotenzija (sistolinis kraujo 

spaudimas <5-os procentilės ar >2 SD (standartinis 

nuokrypis) žemiau amžiaus normos) arba 2 ar 3 iš šių 

simptomų: sąmonės sutrikimas, tachikardija ar 

bradikardija (ŠSD<90 k./min. ar >160 k./min kūdikiams; 

ŠSD <70 k./min ar >150 k./min vaikams); pailgėjęs 

kapiliarų prisipildymo laikas (>2 sek.) ar vazodiliatacijos 

epizodai; tachipnėja; marmurinė oda ar petechinis 

bėrimas; padidėjęs laktato kiekis kraujyje; oligurija; 

hipertermija ar hipotermija. 

 

 

Nauji simptomai ar būklės blogėjimas, atsirandantys per 



 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daugybinis organų 

disfunkcijos 

sindromas (DODS) 

 

 

1 sav. nuo ligos pradžios. 

 

Krūtinės ląstos radiologiniuose tyrimuose matyti 

abipusiai pritemimai, nepaaiškinami hipervolemija, 

plaučio skilčių ar viso plaučio atelektazės, židininiai 

infiltraciniai pokyčiai. 

 

Pakitimų plaučiuose sukeltas kvėpavimo 

nepakankamumas, nepaaiškinamas širdies 

nepakankamumu ar hipervolemija. Rekomenduojamas 

echokardiografijos tyrimas, siekiant paneigti hidrostatinę 

edemos priežastį, jeigu nėra aiškaus jos rizikos veiksnio. 

 

Suaugusiųjų ŪRDS klasifikacija pagal oksigenaciją 

(ventiliuojant su PEEP ar CPAP ≥ 5 mmH2O arba 

netaikant ventiliacijos): 

 

lengvas: 200 mmHg < PaO2 / FiO2  ≤ 300 mmHg; 

vidutinis: 100 mmHg < PaO2  / FiO2  ≤ 200 mmHg; 

sunkus: PaO2 / FiO2 ≤ 100 mmHg; 

 

kai nėra PaO2 duomenų, SpO2 / FiO2 ≤ 315 rodo, kad gali 

būti ŪRDS (ir netaikant ventiliacijos). 

 

Vaikų ŪRDS klasifikacija pagal oksigenaciją: 

oksigenacijos indekso (OI*) blogėjimas, taikant dirbtinę 

plaučių ventiliaciją (toliau – DPV): 

 

lengvas ŪRDS: 4≤OI<8 ar 5≤OSI***<7.5; 

vidutinio sunkumo ŪRDS: 8≤OI<16 ar 7.5≤ OSI<12.3; 

sunkus ŪRDS: OI ≥ 16 ar OSI ≥ 12.3. 

 

*OI = MAP** x FiO2 x 100/PaO2. 

**MAP – vidutinis slėgis kvėpavimo takuose taikant 

DPV. 

***OSI (OI naudojant SpO2) =  MAP x FiO2 x 

100/SpO2. 

(NIV/CPAP) ≥ 5cm H2O naudojant veido kaukę: 

PaO2/FiO2 ≤ 300 arba SpO2/FiO2 ≤ 264. 

 

Progresuojantis, potencialiai grįžtamas sepsio ir 

sisteminio atsako į infekciją sukeltas dviejų ir daugiau 

organų ir jų sistemų pažeidimas ir nepakankamumas, 

sukeliantis gyvybei grėsmingą homeostazės sutrikimą.  

 
Organų disfunkcijos požymiai: pakitusi sąmonės būklė, 
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pasunkėjęs kvėpavimas, tachipnėja, žema deguonies 

saturacija, sumažėjęs šlapimo išsiskyrimas, tachikardija, 

silpnas pulsas, šaltos galūnės ar žemas kraujospūdis, 

marmurinė oda ar laboratorinių rodiklių pakyčiai: 

koagulopatija, trombocitopenija, acidozė, hiperlaktatemija 

arba hiperbilirubinemija. 

 

53. Esant lengvai ligos formai, skiriamas simptominis gydymas (pvz. antipiretikai – acetaminofenas). 

54. Esant sunkiai ligos formai: 

54.1. skiriamas deguonis, jei yra kvėpavimo nepakankamumas ir (ar) šokas, siekiant tikslinių 

oksigenacijos rodiklių; 

54.2. esant trinkančiam arba išnykusiam kvėpavimui, sunkiam ŪRDS, centrinei cianozei, šo-

kui, komai ar traukuliams, turi būti palaikomi atviri kvėpavimo takai ir gaivinimo metu ski-

riamas deguonis, siekiant SpO2 ≥ 94 proc. Stabilizavus būklę SpO2 turi būti >90 proc., nėščio-

sioms ≥92−95 proc. 

55. Patalpose, kur gydomi SŪRI pacientai, turi būti prieinami pulsoksimetrai ir deguonies sistemos su 

vienkartinėmis deguonies tiekimo priemonėmis. 

56. Būtina užtikrinti adekvatų skysčių balansą, vengiant hipervolemijos, galinčios pabloginti kvėpavi-

mo funkciją ir oksigenaciją. 

57. Skiriant skysčius į veną, pirmas pasirinkimas - kristaloidų tirpalai. 

58. COVID –19 ligos (koronavirusos infekcijos) specifinis gydymas: 

58.1. Specifiniam COVID-19 gydymui skirti vaistai ir jų skyrimo sąlygos pateikiamas 2 len-

telėje.    

 

Lentelė 2. Specifiniam COVID-19 gydymui skirti vaistai ir jų skyrimo sąlygos 

Remdesiviras Remdesiviras skiriamas suaugusiųjų ir paauglių (12 metų ir vyresnių, sve-

riančių ne mažiau kaip 40 kg), sergančių 2019 m. koronavirusine liga 

(COVID-19), gydymui, kai pasireiškus pneumonijai būtina mažos tėkmės 

deguonies terapija (t.y. deguonis yra skiriamas per nosines kaniules arba 

kauke). Gydymo trukmė 5 d.  

Remdesiviro naudojimo, dozavimo ir skyrimo rekomendacijos pateikia-

mos priede Nr. 2.  

 

Nerekomenduojama remdesivirą pradėti skirti pacientams, kuriems yra 

taikoma neinvazinė arba invazinė dirbtinė plaučių ventiliacija; tais atve-

jais, kai neinvazinė arba invazinė dirbtinė plaučių ventiliacija pradedama 

taikyti anksti (per 5-7 dienas nuo simptomų pradžios), dėl remdesiviro 

paskyrimo sprendžiama individualiai, šiais atvejais taip pat rekomenduo-

jama atmesti kitas kvėpavimo nepakankamumo priežastis. Pacientams, 

kuriems neinvazinės ar invazinės dirbtinės plaučių ventiliacijos poreikis 

išsivystė jau pradėjus skirti remdesivirą, rekomenduojama toliau skirti 

remdesivirą tol, kol baigsis 5 dienų kursas.  

 

Remdesiviro negalima pradėti skirti pacientams, kuriems gydymo pra-

džioje alaninaminotransferazės (ALT) aktyvumas ≥ 5 kartus viršija viršu-

tinę normos ribą.  
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Remdesiviro vartojimą reikia nutraukti pacientams, kuriems:  

Gydymo remdesiviru metu ALT aktyvumas ≥ 5 kartus viršija viršutinę 

normos ribą. Jį galima pradėti skirti iš naujo, kai ALT aktyvumas viršuti-

nę normos ribą viršija < 5 kartus.  

ARBA  

Padidėjus ALT aktyvumui atsiranda ir kepenų uždegimo požymių ar sim-

ptomų arba didėja konjuguoto bilirubino kiekis, šarminės fosfatazės akty-

vumas arba tarptautinis normalizuotas santykis (TNS)  

Prieš pradedant gydymą remdesiviru ir per visą remdesiviro vartojimo 

laiką visiems pacientams reikia vertinti aGFG, atsižvelgiant į klinikinį 

poreikį. Remdesiviro negalima skirti pacientams, kurių aGFG < 30 

ml/min. 
 

59. Specifinio gydymo skyrimas priklausomai nuo deguonies poreikio pateiktas 1 paveiksle.  

60. *Spręsti dėl dalyvavavimo klinikiniame tyrime. 

61. **Kai COVID-19 simptomų trukmė yra < 5-7 dienos ir hospitalizavus iškart yra high-flow / DPV 

indikacijos, spręsti dėl remdesiviro skyrimo individualiai; ieškoti kitų / papildomų kvėpavimo ne-

pakankamumo priežasčių.  

62. *** Skiriamas deksametazonas 6 mg ARBA deksametazono natrio fosfatas 8 mg į veną ar per os 

10 dienų.  

Pav. 1. COVID-19 gydymo taktikos parinkimas, priklausomai nuo deguonies poreikio 
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63. Skiriami empiriniai antimikrobiniai vaistai pagal nustatytą klinikinę diagnozę (visuomenėje įgyta 

pneumonija, sepsis), ir koreguojami pagal pasėlių (bronchų, kraujo ir kt. rezultatus) ir esamas re-

komendacijas: 

63.1. gydymą pradėti plataus spektro antibiotikais (II kartos cefalosporinais ARBA ampicili-

nu su sulbaktamu, ARBA amoksicilinu su klavulano rūgštimi); 

63.2. koreguoti pagal kraujo, brochų sekreto pasėlio ar kitų mikrobiologinių tyrimų rezulta-

tus; 

63.3. esant sepsiui, antibiotikai turi būti paskirti per vieną valandą nuo sepsio įtarimo. 

64. Gydant SŪRI pacientus ir prognozuojant COVID-19 infekcijos eigą, būtina atsižvelgti į paciento 

gretutinius susirgimus, jų gydymą ir spręsti dėl indikacijų laikinai jį nutraukti; 

65. Esant įtariamam ar patvirtintam gripui, skiriamas neuroaminiadazės inhibitorius - oseltamiviras. 

66. Esant deguonies poreikiui, skiriamas deksametazonas 6 mg ARBA deksametazono natrio fosfatas 

8 mg į veną ar per os 10 dienų (pav. 1).  

67. Atidžiai stebėti SŪRI pacientų būklę dėl progresuojančio kvėpavimo nepakankamumo ir sepsio. 

68. Blogėjant būklei gydytojo anesteziologo reanimatologo konsultacija dėl tolimesnės gydymo takti-

kos ir vietos, kai: 

68.1. skiriant kvėpavimo funkciją koreguojantį gydymą, nepavyksta pasiekti tikslinių oksige-

nacijos rodiklių; 

68.2. pacientui reikalingas gydymas dirbtine plaučių ventiliacija; 

68.3. išsivysto šokas; 

68.4. išsivysto kritinė būklė dėl organų sistemų funkcijos sutrikimo. 

69. Indikacijas intubacijai vertina ir apie intubacijos poreikį sprendžia gydytojas anesteziologas-

reanimatologas, įvertinęs paciento būklę ir visą su ja susijusią informaciją.  

70. Suaugusiųjų COVID-19 pacientų gydymo klausimais konsultuoja budintis gydytojas pulmonologas 

arba gydytojas anesteziologas-reanimatologas, skambinant per Operatyvųjį darbo koordinavimo 

centrą, tel.: (32) 6308, 6708. 

 

X. COVID-19 INFEKCIJOS GYDYMO REKOMENDACIJOS VAIKAMS 

 

COVID-19 infekcijos vaikams sunkumo klasifikacija pateikiama 3 lentelėje: 

 

70.1.1.1. 3 lentelė. COVID-19 infekcijos vaikams sunkumo klasifikacija.  

Lengva COVID-

19 ligos forma 

Nespecifiniai simptomai – sloga, karščiavimas, kosulys, gerklės skausmas, 

nosies užburkimas, silpnumas, raumenų skausmas, pilvo skausmas, viduria-

vimas, pykinimas ir vėmimas. Imunosupresiniams  pacientams gali būti ati-

piniai simptomai.  

Nėra dehidracijos, apsunkinto kvėpavimo (dusulio), sepsio. 

Pneumonija 

Karščiavimas, kosulys ir/ar apsunkintas alsavimas, tachipnėja: <2 mėn. am-

žiaus - ≥60 k/min; 2-11 mėn. - ≥50 k/min; 1-5 m. - ≥40 k/min, >5 m. - >30 

k/min). Bet nėra sunkios pneumonijos požymių.  

Sunki pneumonija Kosulys ar apsunkintas alsavimas (dusulys) + bent vienas požymis: centrinė 
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cianozė ar SpO2<92% (kvėpuojant kambario oru); sunkus kvėpavimo distre-

sas (stenėjimas, ryškus kvėpavimo raumenų darbas); grėsmingos pneumoni-

jos požymiai – atsisako žįsti ar gerti, letargija ar sudirginimas, traukuliai. Kiti 

galimi simptomai: tachipnėja (<2 mėn. amžiaus - ≥60 k/min; 2-11 mėn. - ≥50 

k/min; 1-5 m. - ≥40 k/min; >5 m. - >30 k/min), pagalbinių raumenų dalyva-

vimas kvėpavime. Krūtinės ląstos rentgenograma būtina komplikacijų įverti-

nimui. 

Ūmus respiraci-

nio distreso sin-

dromas 

(ūmus RDS) 

Nauji simptomai ar būklės blogėjimas per 1 sav. nuo ligos pradžios. 

Radiologiniuose tyrimuose (krūtinės ląstos rentgenograma, KT, ultragarsinis 

tyrimas) – masyvi abipusė infiltracija, su oringomis bronchogramomis.  

Plaučių edema, nepaaiškinama širdies nepakankamumu (patvirtinama kar-

dioechoskopija) ar per dideliu skysčių kiekiu (hipervolemija). 

Ryškus oksigenacijos poreikis - CPAP ar mechaninė (invazinė) ventiliacija. 

Sepsis 

Įtariama ar patvirtinta infekcija ir karščiavimas ir ≥2 sisteminio uždegiminio 

atsako sindromo požymiai, iš kurių vienas – karščiavimas arba leukocitų 

skaičiaus pokyčiai. 

Septinis šokas 

Hipotenzija (sistolinis kraujo spaudimas <5-os percentilės ar > 2 SD žemiau 

amžiaus ormos) arba 2-3 sekantys simptomai: sąmonės sutrikimas, tachikar-

dija ar bradikardija (ŠSD<90 k/min. ar >160 k/min. kūdikiams; ŠSD <70 

k/min. ar >150 k/min. vaikams); prailgėjęs kapiliarų prisipildymo laikas (>2 

sek.) ar vazodilatacijos epizodai; tachipnėja; marmuruota oda ar petechinis 

bėrimas; aukšti laktatai; oligurija; hipertermija ar hipotermija.  

 

71. Ankstyvas palaikomasis gydymas ir stebėjimas SŪRI pacientams: 

71.1. O2 terapija nedelsiant, esant sunkiai ūmiai respiracinei infekcijai ir kvėpavimo distresui, 

hipoksemijai ar šokui:  

71.1.1. pradinė O2 terapija per kaukę – 5-9 l/min ir reguliuoti, siekiant SpO2 ≥ 90-95% (5 l/min 

užtikrina 35 proc. deguonies tiekimą, 6 l/min – 40 proc. deguonies tiekimą, 8 l/min – 50 

proc. deguonies tiekimą, 10 l/min – 60 proc. deguonies tiekimą įprastine kauke; vaikams 

nerekomenduojama sandaria ant veido uždėta kauke skirti < 6 l/min deguonies srovę, nes 

sunkėja anglies dvideginio iškvėpimas, tokiu atveju rekomenduojamos nosinės kaniulės, 

per kurias standartiškai skiriama 2-4 l/min srovė, tačiau esant  reikalui ji gali būti didina-

ma iki 5-6 l/min per įprastines nosies kaniules); 

71.1.2. vaikams, kuriems taikant įprastą O2 terapiją išlieka kvėpavimo distresas ir hipoksemija, 

rekomenduojama skirti didelės tėkmės deguonies terapiją per nosines kaniules.  

71.1.3. patalpose, kur gydomi SŪRI pacientai, privalo būti pulsoksimetrai ir O2 sistemos su 

vienkartine O2 tiekimo įranga; 

71.2. Taikyti konservatyvias rehidratacijos priemones (skysčiai per burną ar nazogastrinį 

zondą) SŪRI pacientams, jei nėra šoko: 

71.2.1. Atsargiai skirti intraveninių skysčių infuzijas, nes hipervolemija gali pabloginti oksige-

naciją, ypač jei nėra mechaninės ventiliacijos galimybės;  
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71.2.2. Skiriant skysčius į veną, pirmas pasirinkimas - NaCl 0,9% tirpalas. Skysčių poreikis: 

75% fiziologinio skysčių poreikio (FSP) + netektų skysčių kiekis, esant karščiavimui, 

vėmimui, tachipnėjai; 

71.3. Taikyti empirinę antibiotikoterapiją, tinkamą visiems galimiems mikrobams, sukelian-

tiems SŪRI: 

71.3.1. Gydymą pradėti plataus spektro penicilinais (sultamicilinas ar amoksicilinas su klavu-

lano rūgštimi) arba III kartos cefalosporinais; 

71.3.2. Koreguoti pagal kraujo pasėlio ar trachėjos sekreto pasėlio rezultatus; 

71.4. Kliniškai įtarus sepsį, antibiotikus skirti per 1 val. nuo sepsio įtarimo; 

71.5. Empirinė terapija neuraminidazės inhibitoriumi (oseltamivir) rekomenduojama tik įta-

rus gripą (teigiama epidemiologinė anamnezė, kontaktas su sergančiais gripu, esant gripui bū-

dingiems simptomams, nepriklausomai pacientas vakcinuotas ar ne); Oseltamiviras turėtų būti 

nutraukiamas iš karto, gavus neigiama gripo tyrimo atsakymą 

71.6. Sisteminiai gliukokortikoidai gali būti skiriami, esant sunkiai respiracinei COVID-19 

infekcijai ir dirbtinės ventiliacijos poreikiui. Kai taikoma tik deguonies terapija, gliukokorti-

koidų rutiniškai skirti nerekomenduojama.  

71.6.1. COVID-19 infekcija nėra astmos paūmėjimą provokuojantis veiksnys, tačiau esant 

COVID-19 infekcijai ir vidutinio sunkumo ar sunkiam astmos paūmėjimui, rekomenduo-

jama taikyti gydymą gliukokortikoidais pagal astmos paūmėjimo gydymo rekomendaci-

jas.  

71.7. Atidžiai stebėti SŪRI pacientų būklę dėl progresuojančio kvėpavimo nepakankamumo 

ir sepsio. Ankstyvas simptominis gydymas padeda išvengti komplikacijų COVID-19 pacien-

tams; 

71.8. Gydant SŪRI pacientus ir prognozuojant COVID-19 infekcijos eigą,  būtina atsižvelgti 

į paciento gretutinius susirgimus, jų gydymą ir spręsti dėl indikacijų laikinai gydymo korekci-

jai.  Dažniausiai ilgalaikį anksčiau skirtą gydymą galima ir reikia tęsti. 

71.9. Vaikams >12 metų, sveriantiems >40 kg, gali būti skiriamas Remdesiviras, esant SŪRI 

ir deguonies terapijos poreikiui. Skiriama 200 mg pirmąją parą į veną 1x/d, 100 mg dar 4 die-

nas 1x/d. Remdesiviro vartojimas <12 metų vaikams kol kas nepatvirtintas.  

71.10. Perkėlimo į Vaikų intensyvios terapijos skyrių (VITS) indikacijos: 

71.10.1. deguonies terapijos poreikis >9 l/min (arba > 60 proc. FiO2), kai SpO2 ar SaO2 < 

90-92 proc. (didelės tėkmės deguonies, CPAP ar kito neinvazinės ventiliacijos metodo po-

reikis arba mechaninės (invazinės) ventiliacijos poreikis);  

71.10.2. progresuojantys klinikiniai kvėpavimo nepakankamumo požymiai ir (ar) pO2 < 

60 mmHg, pCO2 > 50 mm Hg;  

71.10.3. šokas, sepsis, kitų organų nepakankamumas. 

72. Vaikų COVID-19 pacientų gydymo klausimais konsultuoja budintis vaikų pulmonologas arba vai-

kų intensyviosios terapijos skyriaus gydytojas, skambinant per Operatyvųjį darbo koordinavimo 

centrą, tel.: 326308, 326708. Vaikų COVID-19 pacientų gydymo algoritmas pateikiamas Priede 

Nr.  

 

XI. PACIENTŲ MAITINIMAS 

73. Pacientų maistas į skyrius, kuriuose yra gydomi įtariami ar patvirtinti COVID-19 ligos (koronavi-

ruso infekcijos) pacientai, pristatomas Metos Burlodge RTS HL maistu transportavimo vežimėliu 
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(toliau – maisto transportavimo vežimėlis). Maistas gabenamas porcijuotas, vienkartiniuose induo-

se su pažymėta dieta ir vienkartiniais įrankiais, atskiruose polietileniniuose maišeliuose. 

74. Dietinis maitinimas užsakomas naudojantis skyriaus paskyra elektroninėje Mitybos raciono užsa-

kymo sistemoje įrašant dietų pavadinimus ir skaičių. 

75. Maisto pristatymas: 

75.1. į skyrių, kuriame gydomi įtariami ar laukiantys tyrimo atsakymo dėl COVID-19 ligos 

(koronaviruso infekcijos) pacientai, maistas yra pristatomas tuo pačiu maisto transportavimo 

vežimėliu, įprasta tvarka, kartu su kitų skyriaus pacientų maistu. COVID-19 liga (koronaviru-

so infekcija) įtariamam (neesant tyrimo atsakymo) pacientui maistas pateikiamas vienkarti-

niuose induose, kurie papildomai supakuoti atskirame polietileniniame maišelyje. Darbuotojas, 

kuris kontaktuos su pacientu, privalo dėvėti AAP (vienkartinį chalatą, kepuraitę, respiratorių, 

pirštines), kurias po kontakto išmeta į talpą, skirtą medicininėms infekuotoms atliekoms, lai-

kydamasis nustatytos tvarkos; 

75.2. į skyrių, kuriame gydomi COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantys pacientai, 

maistas pristatomas maisto transportavimo vežimėliu tunelyje iki lifto, esančio arčiausiai sky-

riaus ir paliekamas:  

75.2.1. atsakingas skyriaus darbuotojas prieš einant paimti atvežto maisto: 

75.2.1.1. nešvarioje zonoje nusirengia suterštus/infekuotus rūbus (kombinezoną, pirštines, 

batų apavą, vienkartinę kepuraitę); 

75.2.1.2. švarioje zonoje atlieka higieninę rankų antiseptiką bei apsivelka vienkartinį cha-

latą (darbuotojas, sugrįžęs į skyrių, panaudotą vienkartinį chalatą išmeta į talpą, skir-

tą medicininėms infekuotoms atliekoms); 

75.2.1.3. tunelyje, prie lifto, iš maisto transportavimo vežimėlio (be padėklų) išima vien-

kartinius indus su išporcijuotu maistu polietileniniuose maišeliuose, perdeda ant sky-

riaus vežimėlio, apruošto pagal šio tvarkos aprašo skyrių „Paviršių, aplinkos daiktų, 

priemonių, valymas ir dezinfekcija“. 

75.3. prieš atiduodant maistą pacientui, atsakingas slaugytojas atidžiai patikrina dietų atitiki-

mą. 

76. Esant neatitikimui, slaugytojas iš skyriaus skambina tel. 6441, 6088 ir informuoja Ligonių maiti-

nimo sk. atsakingą darbuotoją. 

77. Po pacientų maitinimo: 

77.1. skyriuje, kuriame gydomi COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) sergantys pacientai: 

77.1.1. surenkami vienkartiniai įrankiai bei indai su maisto likučiais ir išmetami į talpas, skir-

tas infekuotoms atliekoms. Šios atliekos tvarkomos, vadovaujantis šio tvarkos aprašo sky-

riumi „Infekuotų medicininių atliekų tvarkymas“ nurodymais. 

77.1.2. skyriaus maisto gabenimo vežimėlis apruošiamas vadovaujantis šio tvarkos aprašo 

skyriumi „Paviršių, aplinkos daiktų, priemonių, valymas ir dezinfekcija“; apruoštas veži-

mėlis paliekamas švarioje pusėje už skyriaus ribų. 

77.2. skyriuje, kuriame gydomi pacientai, įtariami ir laukiantys tyrimo atsakymo dėl COVID-

19 ligos (koronaviruso infekcijos): 

77.2.1. paciento vienkartiniai indai dedami į spalvotą maišą ir išmetami į skyriuje esančią in-

fekuotų atliekų talpą; šios atliekos tvarkomos, vadovaujantis šio tvarkos aprašo skyriumi 

„Infekuotų medicininių atliekų tvarkymas“ nurodymais; 

77.2.2. kitų pacientų indai su padėklais tvarkomi ir grąžinami į Ligonių maitinimo skyrių va-

dovaujantis DI „Maisto dalinimas pacientams, kai maistas atvežamas išporcijuotas padėk-

luose“. 
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78. Maisto transportavimo vežimėliai Metos Burlodge RTS HL dezinfekuojami Ligonių maitinimo 

skyriaus indų plovykloje, pagal Ligonių maitinimo skyriaus patvirtintą darbo instrukciją Nr. 4. Pa-

dėklai dezinfekuojami vadovaujantis šio tvarkos aprašo skyriumi „Paviršių, aplinkos daiktų, prie-

monių, valymas ir dezinfekcija“.  

 

XII. PACIENTŲ PASVEIKIMO KRITERIJAI IR IŠRAŠYMAS 

 

79. Pacientų, kuriems nustatyta COVID-19 infekcija, pasveikimo ir išrašymo kriterijai nustatyti vado-

vaujantis Lietuvos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. spalio 15 d. įsakymu Nr. V-2273 „Dėl Lie-

tuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakymo Nr. V-383 „Dėl vaikų 

ir suaugusiųjų COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ aktualia redakcija. Izoliacijos nutraukimo kriterijai išdėstyti schemoje (Priedas Nr. 

4).  

80. Pacientui, sirgusiems lengvos arba vidutinio sunkumo formos COVID-19 liga, kurio imuninė sis-

tema nėra sutrikusi ir pacientas nepriklauso pažeidžiamų asmenų grupei, gydymas stacionare ir (ar) 

izoliacija gali būti nutraukta ir jis laikomas pasveikusiu, kai: 

80.1. nuo simptomų pradžios yra praėję 10 dienų, jei ligos simptomai išnyko ir pacientas ne-

bekarščiuoja ne mažiau kaip 3 dienas, nevartodamas antipiretikų ir susilpnėjo kiti COVID-19 

ligos simptomai; 

80.2. išskirtiniais atvejais, gydytojo sprendimu, atsižvelgiant į paciento būklę, izoliacija gali 

būti nutraukiama anksčiau nei po 10 dienų nuo simptomų atsiradimo pradžios jei pacientas 

nebekarščiuoja ne mažiau kaip 3 dienas, nevartodamas antipiretikų, susilpnėjo kiti COVID-19 

ligos simptomai ir atlikus SARS-CoV-2 viruso tyrimus PGR metodu du kartus iš eilės ne 

trumpesniu kaip 24 val. intervalu juose nerandama SARS-CoV-2 viruso. 

81. Esant sunkiai arba kritinei COVID-19 ligos formai, paciento, kurio imuninė sistema nėra sutrikusi 

ir jis nepriklauso pažeidžiamų asmenų grupei, izoliaciją galima nutraukti:  

81.1. po 20 dienų nuo simptomų atsiradimo pradžios, jei ligos simptomai išnyko ir pacientas 

nebekarščiuoja ne mažiau kaip 3 dienas, nevartodamas antipiretikų ir susilpnėjo kiti COVID-

19 ligos simptomai; 

81.2. anksčiau nei po 20 dienų nuo simptomų atsiradimo pradžios, jei pacientas 

nebekarščiuoja ne mažiau kaip 3 dienas, nevartodamas antipiretikų, susilpnėjo kiti COVID-19 

ligos simptomai ir  atlikus SARS-CoV-2 viruso tyrimus PGR metodu du kartus iš eilės ne 

trumpesniu kaip 24 val. intervalu juose nerandama SARS-CoV-2 viruso. 

82. Pacientams, kuriems yra imunosupresija (po parenchiminių organų ar kamieninių kraujodaros 

ląstelių transplantacijos, ilgalaikis gliukokortikoidų vartojimas (20 mg/d >14 d.), chemoterapija, 

imunoterapija, biologinė terapija, imunosupresantų vartojimas, ŽIV, kai CD4 ląstelių <200/mm3, 

kitas imunodeficitas), pacientams, kuriems teikiamos palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos, 

pacientams, kurie dirba palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas teikiančiose įstaigose, 

pacientams, kurie gyvena socialinės globos įstaigose, pacientams, kurie dirba socialinės globos 

įstaigose, pacientams, esantiems laisvės atėmimo įstaigose, pacientams, kurie dirba laisvės 

atėmimo įstaigose, izoliacija gali būti nutraukta: 

82.1. po 20 dienų nuo COVID-19 ligos simptomų atsiradimo pradžios, jei pacientas 

nebekarščiuoja ne mažiau kaip 3 dienas, nevartodamas antipiretikų, ir susilpnėjo kiti COVID-

19 ligos simptomai;  
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82.2. išskirtiniais atvejais gydančio gydytojo sprendimu, atsižvelgiant į paciento sveikatos 

būklę, anksčiau nei po 20 dienų nuo simptomų atsiradimo pradžios, jei pacientas 

nebekarščiuoja ne mažiau kaip 3 dienas, nevartodamas antipiretikų, susilpnėjo kiti COVID-19 

ligos simptomai ir atlikus SARS-CoV-2 viruso tyrimus PGR metodu du kartus iš eilės ne 

trumpesniu kaip 24 val. intervalu juose nerandama SARS-CoV-2 viruso. 

83. Besimptomiams asmenims, kuriems molekuliniu PGR metodu nustatyta COVID-19 liga, izoliacija 

gali būti nutraukiama po 10 dienų nuo tos dienos, kai pirmą kartą PGR metodu nosiaryklės mėgi-

nyje buvo aptiktas SARS-CoV-2 virusas. 

84. SARS-CoV-2 viruso tyrimai PGR metodu COVID-19 ligos gydymo ir (ar) stebėjimo metu 

nebekartojami, išskyrus atvejus, kai sprendžiama dėl ankstesnio nei rekomenduojama izoliacijos 

nutraukimo arba esant išreikštai imunosupresijai. 

85. Pacientas laikomas pasveikusiu gydančio gydytojo sprendimu, bet ne anksčiau nei jam gali būti 

nutraukiama izoliacija. Pasveikus pacientui nuo COVID-19 ligos, gydytojas ESPBI IS formoje 

E025 įrašo diagnozę, nurodydamas TKL-10-AM kodą Z86.18 „Buvusios asmeniui kitos infekcinės 

ir parazitinės ligos“. 

86. Pasveikus nuo COVID-19 ligos, 3 mėnesių laikotarpiu nuo pirmųjų COVID-19 ligos simptomų 

atsiradimo dienos, kartoti SARS-CoV-2 viruso tyrimų PGR metodu nerekomenduojama.  

87. Rekomenduojami išrašymo iš stacionaro kriterijai: 

87.1. nekarščiuoja  72 val.; 

87.2. hemodinamiškai stabilus; 

87.3. gali tęsti peroralinį gydymą antibiotikais (jeigu reikia); 

87.4. teigiama rentgenologinių pakitimų dinamika (jeigu yra indikacija kartoti); 

87.5. kompensuotos lėtinės ligos; 

87.6. užtikrintas kontaktas su šeimos gydytoju; 

87.7. po stacionarinio gydymo gydančio gydytojo sprendimu gydymas gali būti tęsiamas 

ambulatoriškai prižiūrint šeimos gydytojui, jis turi galimybę būti izoliuotas namuose ar kitose 

gyvenamose patalpose taip, kaip nustatyta Izoliavimo namuose ar kitoje gyvenamojoje vietoje 

taisyklėse ir pacientui suteikta informacija kaip sekti sveikatos būklę ir kur kreiptis, jei 

sveikatos būklė pablogės. 

88. Pacientams, kurie yra išrašomi iš stacionaro anksčiau, remiantis klinikiniais kriterijais, svarbu 

paaiškinti, jog jie turi tęsti saviizoliaciją namuose ar saugioje vietoje, kol bus įvykdyti kiti aukščiau 

paminėti kriterijai.  

89. Pacientai, kurie po išrašymo iš stacionaro turi vykti tiesiai į socialines globos įstaigas ar būti 

perkelti į palaikomojo gydymo ir slaugos ligonines, gali būti išrašomi ar perkeliami tik tada, kai 

prieš išrašant ar perkeliant atliktas COVID-19 tyrimas yra neigiamas. 

90. Pacientai išrašomi Kauno klinikų generalinio direktoriaus vadovaujantis Kauno klinikų generalinio 

direktoriaus 2020 m. balandžio 23 d. dokumentu Nr. V-422 „Asmenų, sergančių covid-19 liga, 

asmenų, įtariamų, kad serga covid-19 liga, ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje 

gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklės“.  

 

XIII. DARBUOTOJŲ, TURĖJUSIŲ KONTAKTĄ SU ĮTARIAMU AR SERGANČIU CO-

VID-19 INFEKCIJA PACIENTU, VEIKSMAI 

91. Visuose skyriuose, kuriuose gydomas įtariamas arba nustatytas COVID-19 atvejis, privaloma vyk-

dyti kontaktuojančių su pacientu personalo darbuotojų, įskaitant gydytojų konsultantų, registraciją: 
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nurodant darbuotojo vardą pavardę, kontakto datą ir laiką, darbuotojo telefono numerį, AAP nau-

dojimą. Duomenys pateikiami Infekcijų kontrolės tarnybai.  

92. Jei kontaktavę asmenys turėjo sąlytį be AAP ar pažeidė AAP naudojimo reikalavimus (didelės ri-

zikos sąlytis), nedelsiant informuojama Epidemiologinė grupė, rekomenduojamas nušalinimas nuo 

darbo/izoliavimasis namie 10 dienų po paskutinio nesaugaus sąlyčio ir aktyvi sveikatos būklės ste-

bėsena, kurią vykdys Epidemiologinė grupė. Sužinojus, kad pacientui COVID-19 liga (koronaviru-

so infekcija) nepatvirtinta, saviizoliacija nutraukiama, vadovaujantis Kauno klinikose veikiančios 

epidemiologinės grupės rekomendacijomis.  

93. Jei kontaktavę asmenys turėjo sąlytį naudojant AAP (mažos rizikos sąlytis), rekomenduojama as-

meniui pačiam stebėti savo sveikatos būklę ir izoliuotis, tik atsiradus ūminės kvėpavimo takų in-

fekcijos simptomams. Šie darbuotojai nėra nušalinami nuo darbo. Apie sveikatos būklės pokyčius 

nedelsiant privalo informuoti padalinio vadovą ir Infekcijų kontrolės tarnybą. 

94. Jei per 10 dienų po paskutinio sąlyčio neatsiranda jokių simptomų, laikoma, kad asmeniui nėra 

COVID-19 rizikos. 

95. Asmenims, turėjusiems sąlytį su rizikos sąlytį turėjusiais asmenimis – jokios priemonės netaiko-

mos. 

96. Padalinio vadovas, apie kiekvieną įtariamą ar patvirtintą darbuotojo COVID-19 ligos (koronaviru-

so infekcijos) atvejį informuoja Infekcijų kontrolės tarnybą ir budintįjį už administraciją asmenį 

per Operatyvųjį darbo koordinavimo centrą: 

96.1. apie patvirtintą darbuotojo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) atvejį infor-

muoja Epidemiologinės grupės vadovą per Operatyvųjį darbo koordinavimo centrą.  

 

XIV. MINIMALŪS REIKALAVIMAI IZOLIACINEI PALATAI 

 

97. Palatoje, kurioje bus izoliuotas pacientas turi būti: 

97.1. rankų higienos priemonės – skystas muilas, rankų antiseptikas, vienkartiniai rankšluos-

čiai; 

97.2. individualios, tik tam pacientui skirtos, priežiūros priemonės – stetofonendoskopas, pul-

soksimetras, termometras, rašiklis, žirklės, AKS matavimo aparatas, slaugos priemonės ir kt; 

97.3. talpa infekuotoms atliekoms ir panaudotų aštrių atliekų talpos. 

98. Izoliavimo palatos durys visuomet turi būti uždarytos, ant durų turi būti pažymėta „Izoliacinė pala-

ta“. 

99. Pacientai, gulintys izoliacinėje palatoje, nelankomi. 

100. Izoliacinėse palatose pacientus prižiūri atskiras personalas, kuris nekontaktuoja su kitais sky-

riaus ir kitų skyrių pacientais.  

 

XV. PAVIRŠIŲ, APLINKOS DAIKTŲ, PRIEMONIŲ VALYMAS IR DEZINFEKCIJA 
 

101. Darbuotojas, kuris atliks valymą ir dezinfekciją, turi dėvėti visas AAP, nurodytas šio Apra-

šo 9 punkte.  

102. Kasdieninei ir baigiamajai paviršių dezinfekcijai naudoti priemonę, pasirinktą iš pateiktų 4 

lentelėje. 

4 lentelė. Kasdienei ir baigiamajai paviršių dezinfekcijai galimos naudoti priemonės 

Priemonės pava-

dinimas 

Priemonės koncent-

racija 

Ekspozicija Pastabos 

Bacticid - eksp. 3 min. Greitai paviršių, nesuterštų krauju ar 
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Spiritinės servetė-

lės Top Off 

- eksp. 1 min kitais biologiniais skysčiais dezin-

fekcijai. 

Betaguard 3% eksp. 15 min. Visiems paviršiams. 

Incidin Plus 2% eksp. 15 min. Medicininiams paviršiams. 

Anios Oxy‘Floor 0,5% eksp. 15 min. 

Nemedicininiams paviršiams. 
Chlor-clean 1 tab. – 1L vandens eksp. 15 min. 

Klorsept 87 1 tab. – 5 L vandens eksp. 60 min. 

 

103. Paviršius (spinteles, lovas, įrenginius, stalus, palanges, šaldytuvus, grindis) dezinfekuoti dezin-

fekcijos valomuoju tirpalu, ne rečiau kaip 2 kartus dienoje, o susiteršus krauju ar kitais biologiniais 

skysčiais – tuoj pat.  

104. Dažnai liečiamus paviršius (ranktūriai, rankenos ir pan.) valyti ir dezinfekuoti kas dvi valandas. 

105. Įrangą, naudotą paciento gydymui, apžiūrai ar transportavimui (tvarstomojo stalas, ginekologi-

nė kėdė, kušetė, vežimėlis ir kt.) dezinfekuoti po kiekvieno paciento. 

106. Išvalius dezinfekcijos valomuoju tirpalu, paviršius palikti ekspozicijai.  

107. Po ekspozicijos, jei nurodo dezinfekcinės priemonės gamintojas, paviršius nuvalyti vandeniu 

suvilgytomis švariomis pašluostėmis. 

108. Patalpą vėdinti apie 20 min. tiek prieš valymą, tiek po valymo. 

109. Šluostes paviršių dezinfekcijai naudoti vienkartinai, panaudojus išmesti į infekuotų atliekų 

talpą. Izoliacinėms palatoms turi būti skirtas atskiras valymo inventorius. 

110. Valymo inventorių, talpas, grindų dezinfekcijai naudotas šluostes dezinfekuoti. Jei grindų 

šluostės vežamos skalbti į skalbyklą, jas prieš tai dezinfekuoti. 

111. Valant bendrosios paskirties patalpas (koridorius, darbuotojų tualetus, personalo kamba-

rius ir t.t.): 

111.1. tuose skyriuose, kuriuose hospitalizuojami pacientai su įtariama COVID-19 infekcija, ne-

reikia papildomų AAP priemonių. Darbuotojas, valantis bendrosios paskirties patalpas gali 

dėvėti tik cheminėms medžiagoms atsparias pirštines arba priemones, kurios nurodytos naudo-

jamos dezinfekcinės medžiagos saugos duomenų lapuose; 

111.2. tuose skyriuose, kuriuose stacionarizuojami pacientai su patvirtinta COVID-19 infekcija, 

darbuotojas, atliekantis bendrųjų patalpų valymą turi dėvėti visas 9 punkte nurodytas AAP 

priemones. 

112. Ligoniui išvykus atliekama baigiamoji dezinfekcija pagal darbo instrukciją ,,Baigiamoji 

dezinfekcija išvykus ligoniui“. Įeiti į atlaisvintą izoliacinę patalpą galima tik naudojant visas AAP. 

113. Išeinant iš išvalytos izoliacinės patalpos, nusimauti medicinines pirštines, nusivilkti chalatą 

ir juos išmesti į infekuotų atliekų talpą, bei atlikti rankų higieną; 

 

XVI. INFEKUOTŲ MEDICININIŲ ATLIEKŲ TVARKYMAS 

 

114. Panaudotas vienkartines priemones iškart saugiai, nepurtant sudėti į infekuotų atliekų talpą 

su įtiestu maišu. 

115. Adatas ir kt. aštrias priemones dėti į konteinerį, kuriam prisipildžius iki 3/4 ar po paciento 

išvykimo dėti į infekuotų atliekų talpą. 

116. Infekuotų atliekų talpai pripildžius iki 3/4, kasdien ar po procedūrų atlikimo, prieš išnešat 

iš izoliacinės palatos ar COVID-19 skyriaus įdėti į papildomą infekuotoms atliekoms skirtą maišą 

ir išvežti į laikinojo saugojimo aikštelę. 
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117. Infekuotų medicininių atliekų tvarkymas vykdomas vadovaujantis generalinio direktoriaus 

2020 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-371 „Dėl Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2020 m. 

kovo 27 d. įsakymo Nr. V-307 „Dėl asmens apsaugos priemonių komplektų laikymo ir naudojimo 

tvarkos COVID-19 karantino metu aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintu Asmens apsaugos 

priemonių komplektų laikymo ir naudojimo tvarka COVID-19 karantino metu tvarkos aprašu (ak-

tualia redakcija). 

 

XVII. SKALBINIŲ/MINKŠTO INVENTORIAUS TVARKYMAS 

 

118. Skalbiniai/minkštas inventorius dezinfekuojamas dezinfekcijos kameroje (prieš vežant į 

dezinfekcijos kamerą įdedama į medvilninį ir, pasikeitus pirštines, į plastikinį maišą, užrašoma 

„COVID INFEKCIJA“); 

119. Skalbiniai/skalbiamas minkštas inventorius po dezinfekcijos priduodami į skalbyklą. 

 

XVIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

120. Įsakymo vykdymas privalomas visiems Kauno klinikų padaliniams ir juose dirbantiems 

darbuotojams, teikiantiems sveikatos priežiūros ir kitas paslaugas pacientams, kuriems įtariama ar 

patvirtinta COVID-19 liga.  

121. Pasikeitus LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymams, šiuo įsakymu aprašomos sveikatos 

priežiūros ir kitos paslaugos teikiamos Sveikatos apsaugos ministro įsakymų nustatyta tvarka iki 

šio įsakymo atnaujinimo.  

___________________________________________ 
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PATVIRTINTA 

LSMUL Kauno klinikų generalinio direktoriaus  

2020 m. gruodžio mėn. 8   d. įsakymo Nr. V- 1358 

1 priedas 
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PATVIRTINTA 

LSMUL Kauno klinikų generalinio direktoriaus  

2020 m. gruodžio mėn. 8 d. įsakymo Nr. V- 1358 

2 priedas 

 

REMDESIVIRAS 
Dozavimas  

1-ą parą – vienkartinė įsotinamoji 200 mg remdesiviro dozė, skiriama intraveninės infuzijos būdu;  

2-ą parą ir vėliau – 100 mg kartą per parą, skiriama intraveninės infuzijos būdu.  

 

SKIEDIMAS 
Ruošimas  

Aseptiniu būdu paruoškite remdesiviro miltelių infuzinio tirpalo koncentratą, įleisdami 19 ml sterilaus in-

jekcinio vandens, kiekvienam flakonui naudodami tinkamo dydžio švirkštą ir adatą.  

Nedelsdami 30 sekundžių purtykite flakoną.  
Leiskite flakono turiniui 2–3 minutes nusistovėti. Turite gauti skaidrų tirpalą.  

Jei flakono turinys nevisiškai ištirpęs, flakoną dar kartą papurtykite 30 sekundžių ir leiskite turiniui 

nusistovėti 2–3 minutes. Jei reikia, kartokite šią procedūrą, kol flakono turinys visiškai ištirps.  

Apžiūrėkite flakoną ir įsitikinkite, kad talpyklės dangtelis yra be defektų, o tirpale nėra kietųjų dalelių.  

Paruošę iškart praskieskite.  

 

Skiedimas  

Kadangi šiame preparate nėra konservantų ar bakteriostatinių medžiagų, galutinį parenterinį tirpalą reikia ruošti 

aseptinėmis sąlygomis.  

Preparatą vartoti iškart po paruošimo.  

 

Remdamiesi 1 lentele, nustatykite 9 mg/ml (0,9 %) natrio chlorido injekcinio tirpalo tūrį, kurį reikia ištraukti iš 

infuzijos maišelio.  

1 lentelė. Rekomenduojamos skiedimo instrukcijos – paruoštas koncentratas iš remdesiviro miltelių inf-

uzinio tirpalo koncentratui 

Remdesiviro dozė 

Naudotinas natrio chlorido 

9 mg/ml (0,9 %) infuzijos 

maišelio tūris 

Tūris, kurį reikia ištraukti 

iš natrio chlorido 9 mg/ml 

(0,9 %) infuzijos maišelio ir 

išmesti 

Reikalingas pa-

ruošto remdesiviro 

tūris 

200 mg (2 flakonai) 250 ml 40 ml 2 × 20 ml 

100 mg (1 flako-

nas) 
250 ml 20 ml 20 ml 

 

Ištraukite ir išmeskite reikiamą 1 lentelėje nurodytą natrio chlorido 9 mg/ml tirpalo tūrį iš maišelio, naudodami 

tinkamo dydžio švirkštą ir adatą.  

 

Į pasirinktą infuzijos maišelį perkelkite reikiamą paruošto koncentrato iš remdesiviro miltelių infuzinio tirpalo 

koncentratui tūrį. 

20 kartų atsargiai apverskite maišelį, kad jame esantis tirpalas susimaišytų. Nekratykite. 

Paruoštas tirpalas yra stabilus 4 valandas kambario temperatūroje (20 °C – 25 °C) arba24 valandas šaldytuve (2 

°C – 8 °C) (įskaitant laiką prieš praskiedžiant intraveninės infuzijos skysčiais). 

 

Infuzijai pasibaigus, praplaukite bent 30 ml natrio chlorido 9 mg/ml tirpalo. 
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SKYRIMAS 

Rekomenduojamas paruošto ir praskiesto koncentrato iš remdesiviro miltelių infuzinio tirpalo 

koncentratui infuzijos greitis 
Infuzijos maišelio tūris  Infuzijos trukmė  Infuzijos greitis  

250 ml 

30 min. 8,33 ml/min. 

60 min. 4,17 ml/min. 

120 min. 2,08 ml/min. 

100 ml 

30 min. 3,33 ml/min. 

60 min. 1,67 ml/min. 

120 min. 0,83 ml/min 

 

Padidėjęs transaminazių aktyvumas  

Prieš skiriant remdesivirą reikia visiems pacientams ištirti kepenų funkciją ir toliau stebėti ją skyrimo 

metu, atsižvelgiant į klinikinį poreikį. Klinikinių remdesiviro tyrimų su pacientais, kurių kepenų funk-

cija sutrikusi, neatlikta. Remdesiviras pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, turi būti skiriamas 

tik tada, kai galima nauda yra didesnė už galimą riziką.  

Remdesiviro negalima pradėti skirti pacientams, kuriems gydymo pradžioje alaninaminotrans-

ferazės (ALT) aktyvumas ≥ 5 kartus viršija viršutinę normos ribą.  

Remdesiviro vartojimą reikia nutraukti pacientams, kuriems:  

◦ Gydymo remdesiviru metu ALT aktyvumas ≥ 5 kartus viršija viršutinę normos ribą. Jį galima 

pradėti skirti iš naujo, kai ALT aktyvumas viršutinę normos ribą viršija < 5 kartus.  

ARBA  

◦ Padidėjus ALT aktyvumui atsiranda ir kepenų uždegimo požymių ar simptomų arba didėja 

konjuguoto bilirubino kiekis, šarminės fosfatazės aktyvumas arba tarptautinis normalizuotas 

santykis (TNS). 
 

Remdesiviro negalima skirti pacientams, kurių aGFG < 30 ml/min.  

 

Padidėjusio jautrumo reakcijos, įskaitant su infuzija susijusias ir anafilaksines reakcijas  

Remdesiviro infuzijos metu ir po infuzijos nustatyta padidėjusio jautrumo reakcijų, įskaitant su infuzi-

ja susijusias ir anafilaksines reakcijas. Požymiai ir simptomai gali būti hipotenzija, hipertenzija, tachi-

kardija, bradikardija, hipoksija, karščiavimas, dusulys, švokštimas, angioedema, išbėrimas, pykinimas, 

vėmimas, padidėjęs prakaitavimas ir drebulys. Siekiant išvengti šių požymių ir simptomų, galima ap-

svarstyti galimybę sulėtinti infuzijos greitį – maksimali infuzijos trukmė gali siekti 120 minučių. Jei 

pasireiškia kliniškai reikšmingos padidėjusio jautrumo reakcijos požymiai ir simptomai, tuojau pat 

nutraukite remdesiviro infuziją ir pradėkite tinkamą gydymą. 
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Vaikų COVID-19 infekcijos valdymo algoritmas 

 
Infekcinis pacientas Patvirtintas Covid-19 pacientas Neinfekcinis pacientas 

-Apsauga: med. kaukės pacientui, lydinčiam asmeniui 

- Įprasta pagalba Neinfekcinėje VSPS zonoje,  hospitalizacija 

vadovaujantis  KK Gen. dir. įsakymu V-503(tikslinti) 

-Apsauga: med. kaukės pacientui, lydinčiam asmeniui 

- Neatidėliotina izoliacija 1069 (prižiūrint VSPS 

personalui) ar ištyrimas ir gydymas Infekcinėje VSPS 

zonoje. Lydintis asmuo lieka kartu 

- Patalpa su neigiamu slėgiu, nesant- patalpa su    

uždaromis durimis 

 -Rūšiavimas ( T, KD, SpO2, AKS, GKS); Pradinis vertinimas  

- Personalo apsauga: B lygio AAP, esant žinomam Covid+  A lygio AAP 

 

 

-Apsauga: med. kaukės pacientui, lydinčiam asmeniui 

- Ištyrimas ir gydymas Infekcinėje VSPS zonoje.    

Lydintis asmuo lieka kartu  

 

Specializuoto 

centro VSPS 

etapas 

Nestabilus pacientas:  

 

1. Kvėpavimo nepakankamumas 

2. Šokas 

3. Įtariamas sepsis 
4. Nustatyta kita pirmos skubumo kategorijos būklė 

pagal SAM įsakymą dėl būtinosios pagalbos Nr. 

V-208 

1. Informavimas: ODKC 6708/ 2222 ir VITS 6038 

2. VITS gyd. konsultacija (įskaitant ištyrimą ir pagalbą iki atvyks 

reanimobilis), transportavimas reanimobiliu į VITS 
3. Ištyrimas ir gydymas pagal indikacijas 

4.   Specifinis gydymas: antibakterinė terapija**,  

Oseltamiviras***, kiti vaistai**** 

5.  Nosiaryklės tepinėlis dėl COVID-19 infekcijos, greitas ar/ir 

molekulinis gripo tyrimas* (jei neatlikta) 

6. Esant neatidėliotinos operacijos būtinybei- pagalba 

vadovaujantis KK Gen.dir. įsakymu V-524(tikslinti) 

 

 

Stabilus pacientas 

 

Pirminis, antrinis ir tretinis vertinimas, įskaitant  

1. Anamnezę (simptomų pradžia, keliavimo vieta, kontaktai) 

2. Klinikinį ištyrimą 

3. 3. Kitų infekcinio karščiavimo priežasčių įtarimą  

Tyrimai ir pradinis gydymas:  

1.Nosiaryklės tepinėlis dėl COVID-19 infekcijos (jei neatlikta), greitas ar/ir 

molekulinis  gripo  tyrimas*   

2. Laboratoriniai, mikrobiologiniai tyrimai, plaučių Ro, UG,  KT , konsultacijos (pagal 

indikacijas) 

3. Deguonies, skysčių, simptominė terapija (pagal indikacijas) 

4. Stebėjimo paslauga (pagal indikacijas), kartotinis vertinimas, atsiradus klinikinės 

būklės pokyčiams, persvarstoma gydymo ir tyrimo taktika, perkėlimas į Odos ligų 

klinikos vienvietes palatas (pagal indikacijas, informavus skyriaus vadovą ar bud. už 

administraciją) 

5. Transportavimo į Kauno ligoninės Infekcinį padalinį organizavimas (pagal 

indikacijas) 

6. Esant skubios operacijos būtinybei- pagalba vadovaujantis KK Gen. dir. įsakymu     

V-524 (tikslinti) 

7. Covid tyrimo atsakymo laukimas namuose, gavus paciento/artimųjų rašytiną sutikimą 

saviizoliacijai 

8. Lydinčio asmens tyrimas vadovaujantis KK Gen. dir. įsakymu V-503(tikslinti) 

 

Covid (paciento) neigiamas, lydintis asmuo - besimptomis 

 

         Covid (paciento) teigiamas 

 

1. Informacijos apie nustatytą Covid atvejį pateikimas  

 

2. Transportavimo į Kauno ligoninės Infekcinį padalinį organizavimas (pagal indikacijas) 

 

/ ar esant stacionarinio gydymo KK poreikiui- per ODKC 6708  informuoti budintį VITS gydytoją 

/ar viršijus VITS stacionarizavimo galimybes- per ODKC 6708 su bud. už admin. aptarti stacionarizavimą į  paskirtą COVID-19  

skyrių , prieš stacionarizuojant informuoti personalą 6604. 

/ ar  Covid-19 paciento gydymas namuose, gavus paciento/artimųjų rašytiną sutikimą saviizoliacijai 

 

 Pateikimas gavus Covid teigiamą atsakymą:  

8-17 val.:  1) ODKC 6708  2) Forma  058-089-151/a) LIS, atspausdinti, pasirašyti ir perduoti Infekcijų kontrolės tarnybai. 3) 

pildyti kontaktų lentelę VSPS 

17-8 val. 1) Forma  058-089-151/a) LIS, atspausdinti, pasirašyti ir perduoti Infekcijų kontrolės tarnybai. 2) pildyti kontaktų  

lentelę VSPS. 3) sekančios dienos rytą ODKC 6708. 

*gripo sezono metu  /// **pagal visuomenėje įgytos pneumonijos antibakterinio gydymo gaires 

*** Oseltamiviro skyrimas tęsiamas, jei patvirtinta gripo infekcija /// **** esant labai sunkiai paciento būklei 

individualiai sprendžiama dėl kitų vaistų, rekomenduojamų ekspertų,  kaip galinčių turėti antivirusinį poveikį 

COVID-19 atveju, skyrimo  
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