Priedas prie plano Nr. 4

Prie VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centro
Planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų
etapinio atnaujinimo ir teikimo plano
Patvirtinto 2020 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. V-125
Priedas Nr.1
Patvirtinta
Vyr.gydytojo A .Gudausko
2018-08-31
įsakymas Nr.V- 56

VšĮ TELŠIŲ RAJONO PSPC
ODONTOLOGIJOS SKYRIAUS DEZINFEKCIJOS IR VALYMO PLANAS
Dezinfekcijos
Priemonės pavadinimas,
Periodiškumas
objektas
koncentracija,ekspozicija
RANKOS
 plovimas

Skystas muilas
Sterisol 10-15sek.



higieninė
dezinfekcija

Rrankų dezifektantas STERISOL
iki 30 sek



chir.dezinfekcija

Sterisol muilas 1 min., rankų dezifektantas
STERISOL – 30sek.



rankų odos
priežiūra

losjonas- kremas,pagal galimybes

PACIENTŲ ODA

MEDICININIAI
INSTRUMENTAI
( medicinos prietaisai,
pagal gamintojo
rekomendacijas)

Odos dezifektantas (Chemisept),
vienk.spiritinė servetėlė,betadinas
(vienas iš jų)
Instrumentų dez. ir valymo priemonė
Sterisept 2,0%-30min.

Dezinfekcijos
būdas

Vykdytojas

Prieš pradedant darbą,po
sąlyčio su pacientu,
nusimovus pirštines, po
sąlyčio su objektais,baigus
rocedūrą,pasinaudojus tualetu.
Prieš pradedant darbą,prieš
ir po tiesioginio kontakto su
pacientu, prieš ,invazines
procedūras ir po
procedūros,po sąlyčio su
užterštais daiktais.
Prieš invazinę procedūrą

Rankas plauti muilu

VYKDYTOJAS:
Gydytojai ir odontologų
padėjėjos,valytoja

Įtrinti sukamaisiais judesiais rankų
dezifektantu

VYKDYTOJAS:
Gydytojai ir
odontologų padėjėjos

prieš procedūrą į/v; į/r;
2xkartus prieš procedūrą

Nuvalyti odą vatos tamponėliu,
suvilgytu vienu iš antiseptikų

VYKDYTOJAS:
Gydytojai ir
odontologų padėjėjos

instrumentai merkiami po
panaudojimo.

Plauti skiedinyje su šepetėliu.
Išėmus iš tirpalo, skalauti ne mažiau 3
min.tekančiu vandeniu,
perplauti demineralizuotu vandeniu.
Išdžiovinti ir paruošti autoklavavimui

VYKDYTOJAS:
odontologų padėjėjos

Plauti. muilu. Nuplautas rankas nuvalyti
vienkartine servetėle.Alkūniniu
dozatoriumi sudrėkinti dezifektantu,
trinti x2(pagal patvirtintą rankų higienos
procedūrą),kol išdžiūs.Po to užsimauti
sterilias pirštines.

VYKDYTOJAS:
Gydytojai ir
odontologų padėjėjos

KITI MEDICINOS
PRIETAISAI ir kt.
(termometrai
tącelės,indeliai
spjaudyklės ir kt)

Bacticid greitai paviršių dezinfekcijai.
Ekspozicija 1-3 min..Kita- pagal
rekomendacijas.
Uužteršti –CHLOR-CLEAN 0,02%(1tab.-5
l vandens)—ekspozicija 30 min

po panaudojimo(nedidelių
plotų,paviršių,neužterštų
krauju ar kūno
skysčiais,ekskretais)
pagal poreikį
tuoj po užteršimo

Purškiama pagal gamintojo
rekomendacijas

VYKDYTOJAS:
odontologų padėjėjos

Valoma,mirkoma,plaunama pagal
gamintojo rekomendacijas

Talpos atliekų surinkimui
(pagal gamintojo
rekomendacijas)

Infekuotos priemonės- Haz-Tabs 1%
(4tabl.-1lt rvandens) -15 min.

po atliekų pašalinimo

Valoma,mirkoma

valytoja

Atsiurbimo sistemos

Microbac dent 2% tirpalas

Darbo dienos pabaigoje

VYKDYTOJAS:
odontologų padėjėjos

Antgaliai

Bacticid –ekspozicija 1-3 min., kitas
purškimas vėl ekspozicija 1-3 min.
Bacticid purškiamas greitai paviršių
dezinfekcijai-ekspozicija-1-3 min.

Po kiekvieno paciento

Po kiekvieno paciento praplaunama
vandeniu,baigus darbą atsiurbiama su
dezifektantu
Valoma su vienkartine servetėle,
purškiama, džiovinama
Šluostant ir dezinfekuojant ar
nupurškiant paviršių

INVENTORIUS
(paviršiai),stalai, proc.
stalai,,kušetės,
odontologinė įranga
ir kt.( Pagal gamintojo
rekomendacijas)
Suterštos krauju ar kt.
biologiniais skysčiais
PATALPOS(grindys,
sienos, durys ir kt.)

Panaudotos
šluostės,mopai ir kt.
Sanitariniai įrengimai
(kriauklės, unitazai)

Skysto muilo ir
antiseptiko dozatoriai

Chlor-Clean 0,1%
(10 ltr vandens- 1tab.) .Ekspozicija- 10min.
Haz-Tabs 1%
(4tabl.-1lt rvandens) - Ekspozicija 15 min.
Ploviklis grindims.
Einamoji dezinfekcija- - CHLOR-CLEAN
0,01% (1 tab-10 l vandens).Ekspozicija-10
min.
Pagrindinis valymas- CHLOR-CLEAN
0,02%(1 tab- 5 l vandens).
Ekspozicija-10 min.
Suterštos krauju ar kt. biologiniais skysčiais
Haz-Tabs 1%
(4tabl.-1lt rvandens) - Ekspozicija 15 min.
Chlor-Clean 0,01%
(10 ltr vandens- 1tab.) Eekspozicija-10 min.
Kriauklės –valiklis, šveitimo milteliai
unitazai- WC želė, sanitarinis valiklis
CHLOR-CLEAN 0,02%
(1tabl.- 5ltr vandens).Ekspozicija- 10 min.
Valiklis
CHLOR-CLEAN 0,02%
(1tabl.- 5ltr vandens). Ekspozicija- 10 min

po kontakto su pacientu, po
procedūros ir baigus
darbą.Nedidelių plotų,
paviršių,neužterštų krauju ir
kūno skysčiais,ekskretais
Tuoj po užteršimo
grindys .kab.- x2d.o kitų- 1x
d;
užsiteršus paviršiui-tuoj pat.
pagrindinis valymaschir.kab.-x2 per mėn., kitų
x1 per mėn.

Plaunama, šluostoma pradedant nuo
švariausių patalpų(procedūrinio),
baigiant- nešvariomis(tualetu)

VYKDYTOJAS:
odontologų padėjėjos
VYKDYTOJAS:
odontologų padėjėjos

VYKDYTOJAS:
Valytoja

Valoma, plaunama,dezinfekuojama

Po panaudojimo

Plaunama, dezinfekuojama,džiovinama

kasdienx1d.,esant būtinybei
ir dažniau

Valoma, plaunama

pagrindinis valymas

dezinfekuojama

Prieš kiekvieną užpildymą

Valoma

VYKDYTOJAS:
Valytoja
VYKDYTOJAS:
Valytoja

VYKDYTOJAS:
Valytoja

dezinfekuojama

UŢ HIGIENOS NORMŲ REIKALAVIMŲ LAIKYMĄSI IR UŢ DEZINFEKCIJOS IR VALYMO PLANO VYKDYMĄ ATSAKINGA skyriaus vyresnioji slaugytoja
Ruošė: Vyr. slaugos administratorė Valerija Jonušienė 0pagal HN47-1:2012―Sveikatos priežiūros įstaigos.Infekcijų kontrolės reikalavimai―.

Patvirtinta

Priedas.Nr.2

Vyr.gydytojo A.Gudausko

VŠĮ TELŠIŲ RAJONO PSPC

2018-08-31 įsakymas Nr.V- 56

POLIKLINIKINIO SKYRIAUS DEZINFEKCIJOS IR VALYMO PLANAS
Priemonės pavadinimas,
koncentracija,ekspozicija

Periodiškumas

Dezinfekcijos
būdas

Vykdytojas

RANKOS
 plovimas

Skystas muilas
Sterisol
10-15sek

Rankas plauti muilu

VYKDYTOJAS:
Gydytojai ir
slaugytojos,valytoja



higieninė
dezinfekcija

rankų dezifektantas STERISOL
iki 30 sek.

Prieš pradedant darbą,po sąlyčio
su pacientu, nusimovus pirštines,
po sąlyčio su objektais,
baigus procedūrą,pasinaudojus
tualetu.
Prieš invazines procedūras ir po
procedūros

Įtrinti sukamaisiais judesiais rankų
dezifektantu

VYKDYTOJAS:
Gydytojai ir slaugytojos



chir.dezinfekcija

Sterisol muilas, rankų
dezifektantas STERISOL
arba spiritas700
Plauti 1 min.

prieš invazinę procedūrą

VYKDYTOJAS:
Gydytojai ir slaugytojos



rankų odos
priežiūra

Plauti, po to nuspaudus alkūne dozatorių
sudrėkinti dezifektantu,
Trinti sukamais judėsiasi x2 ,kol oda
išdžiūsta(pagal patvirtintą rankų higienos
procedūrą)

Purkšti ar nuvalyti odą vatos tamponėliu
2 kartus suvilgytu vienu iš antiseptikų.

VYKDYTOJAS:
Gydytojai ir slaugytojos

Plauti skiedinyje su šepetėliu.
Išėmus iš tirpalo, skalauti ne mažiau 3
min.tekančiu vandeniu,
perplauti demineralizuotu vandeniu.
Išdžiovinti ir paruošti sterilizavimui
Valoma pagal gamintojo rekomendacijas

VYKDYTOJAS:
Chir. kab.,procedūrinio
slaugytojos ir akušerės

Dezinfekcijos
objektas

PACIENTŲ ODA

MEDICININIAI
INSTRUMENTAI
( medicinos prietaisai)

KITI MEDICINOS
PRIETAISAI ir kt.
(pagal gamintojo
rekomendacijas
(termometrai
tącelės,indeliai ir kt)
Talpos atliekų surinkimui

losjonas- kremas,pagal
galimybes
Odos dezifektantas Chemisept, prieš procedūrą į/v; į/r,į/odą,
į/odą,skiepų,chir.intervencijas
vienk.spiritinė ervetėlė,betadinas
2xkartus prieš procedūrą
(vienas iš jų),
instrumentai merkiami po
Sterisept instrum.
panaudojimo.
2,0%-30min.

Bacticid greitai paviršių
dezinfekcijai. Ekspozicija 13min. Kita- pagal
rekomendacijas.
Užteršti –CHLOR-CLEAN
0,02%(1tab.-5 l vandens)—
ekspozicija 30 min
Infekuotos priemonės- Haz-Tabs
1%(4tabl.-1lt rvandens) -15 min.

Po panaudojimo

VYKDYTOJAS:

slaugytojos ,valytoja

Valoma, mirkoma
Po panaudojimo

INVENTORIUS
(paviršiai),stalai, proc.
medic.įranga ir kt.(pagal
gamintojo rekomendacijas)

Šluostant ir dezinfekuojant ar

Chlor-Clean 0,02%
(5 ltr vandens- 1tab.)
Ekspozicija-10 min.
ar Bacticid purškiamas greitai
paviršių dezinfekcijai-eksp.1-3
min.

po kontakto su pacientu, po
procedūros ir baigus darbą.

Suterštos krauju ar kt
biologiniais skysčiais

HazTabs 1%(4 tab.-1 l vandens).
Ekspozicija- 15 min.

Tuoj po užteršimo

šluostant

PATALPOS
(grindys,sienos, durys ir kt)]

Ploviklis grindims.Nuolatinis
valymas užterštiems- - CHLORCLEAN 0,01% (1 tab-10 l
vandens) Ekspozicija- 10min.

Nuolatinis valymas grindys
proc.kab.- x2d.o kitų- 1x
d;užsiteršus paviršiui-tuoj pat.
Pagrindinis valymasprocedūrinių kab.-x 2per mėn.,
kitų x1 per ketvirtį

Plaunama, šluostoma

Po panaudojimo

Plaunama, dezinfekuojama,džiovinama

VYKDYTOJAS:
Valytoja

kasdienx1d.,esant būtinybei ir
dažniau

Valoma, dezinfekuojama, plaunama

VYKDYTOJAS:
Valytoja

Prieš kiekvieną naują užpildymą

Valoma

VYKDYTOJAS:
Valytoja

Panaudotos šluostės,mopai
ir kt.
Sanitariniai įrengimai
(kriauklės, unitazai)

Skysto muilo ir antiseptiko
dozatoriai

Pagrindinis valymas- CHLORCLEAN 0,02%(1 tab- 5 l
vandens) Ekspozicija- 10 min.
Chlor-Clean 0,01%
(10 ltr vandens- 1 tab.)
Ekspozicija-10 min.
Kriauklės -valiklis,
unitazai- WC želė
CHLOR-CLEAN 0,02%
(1tabl.- 5ltr vandens)
Ekspozicija- 10 min.
Valiklis
CHLOR-CLEAN 0,02%
(1tabl.- 5ltr
vandens).Ekspozicija- 10 min.

Nedidelių
plotų,paviršių,neužterštų krauju
ir(arba) kūno
skysčiais,ekskretais.

VYKDYTOJAS:
Slaugytojos,
Valytoja

nupurškiant paviršių

valytoja

VYKDYTOJAS:
Valytoja
Plaunama, šluostoma,
dezinfekuojama, pradedant nuo švariausių

patalpų(procedūrinio,chir.
kab.),baigiant nešvariomis(tualetu)

dezinfekuojama

UŢ HIGIENOS NORMŲ REIKALAVIMŲ LAIKYMĄSI IR UŢ DEZINFEKCIJOS IR VALYMO PLANO VYKDYMĄ ATSAKINGI DARBUOTOJAI
Ruošė: Vyr. slaugos administratorė Valerija Jonušienė
pagal HN47-1:2012―Sveikatos priežiūros įstaigos.Infekcijų kontrolės reikalavimai―.

PriedasNr.3
Patvirtinta
Vyr.gydytojo A .Gudausko
2018-08-31
įsakymas Nr.V- 56

VŠĮ TELŠIŲ RAJONO PSPC

VAIKŲ RAIDOS SUTRIKIMŲ ANKSTYVOSIOS REABILITACIJOS CENTRO DEZINFEKCIJOS IR VALYMO PLANAS
Dezinfekcijos
Priemonės pavadinimas,
Periodiškumas
Dezinfekcijos
objektas
koncentracija,ekspozicija
būdas
RANKOS
 plovimas

Skystas muilas
Sterisol
10-15sek



higieninė
dezinfekcija

Rankų dezifektantas STERISO iki 30 sek.



rankų odos
priežiūra

losjonas- kremas,pagal galimybes

Prieš pradedant
darbą,po sąlyčio su
pacientu, nusimovus
pirštines, po sąlyčio su
objektais,baigus
procedūrą,pasinaudojus
tualetu.
Prieš invazines
procedūras ir po
procedūros

Rankas plauti muilu

Įtrinti sukamaisiais judesiais rankų
dezifektantu

Vykdytojas
VYKDYTOJAS:
Gydytoja,slaugytoja,psichologė,soc.
darbuotoja, masažo ir kineziterapijos
specialistės,valytoja

VYKDYTOJAS:
Gydytoja,slaugytoja,psichologė,soc.
darbuotoja ir masažo ir
kineziterapijos specialistės

MEDICININIAI
PRIETAISAI
( pagal gamintojo
rekomendacijas)stetoskopas,slaugos
priemonės
INVENTORIUS
(paviršiai),stalai,
masažo,,kušetės,vystymo
įrangair kt.( Pagal
gamintojo
rekomendacijas)
Metodinės priemonės
(žaislai,kamuoliai ir kt.)

Stetoskopas,termometras – Bacticid
Kitos priemonės - CHLOR-CLEAN 0,02%
(1tabl.- 5ltr vandens)-30 min.

Po panaudojimo

Purškiama, šluostoma

merkiami po
panaudojimo.

Plauti skiedinyje su šepetėliu.
Išėmus iš tirpalo, skalauti ne mažiau 3
min.tekančiu vandeniu.

Chlor-Clean 0,02%
(5 ltr vandens- 1tab.) Ekspozicija- 10 min.
ar Bacticid purškiamas greitai paviršių
dezinfekcijai-eksp.1-3 min.

po kontakto su
pacientu, po procedūros
ir baigus darbą.

Šluostant,plaunant ir dezinfekuojant ar
nupurškiant paviršių

VYKDYTOJAS:
Slaugytojos
valytoja

Ūkiškas muilas ir vanduo, spiritas 700

Valoma,plaunama

Vykdytojas:

PATALPOS(grindys,
sienos, durys ir kt)]

Ploviklis grindims
Nuolatinis valymas užterštiems- - CHLORCLEAN 0,02% (1 tab-5 l vandens)

Po panaudojimo plauti
ūišku muilu ir vandeniu
dezinf.spiritu.
grindys- x1 d;užsiteršus
paviršiui-tuoj
pat.Kiliminė danga

VYKDYTOJAS:
Gydytoja,slaugytoja,psichologė,soc.
darbuotoja ir masažo ir
kineziterapijos specialistės

Su priemonėmis dirbantis
specialistas
Plaunama, šluostoma
VYKDYTOJAS:
Valytoja

Kiliminė danga
VALYMO
INVENTORIUS
Panaudotos
šluostės,mopai ir kt.
Sanitariniai įrengimai
(kriauklės, unitazai)

Skysto muilo ir
antiseptiko dozatoriai

Ekspozicija- 10min.
Pagrindinis valymas- CHLOR-CLEAN
0,02%(1 tab- 5 l vandens) Ekspozicija- 10
min
Siurblys ir kilimų valiklis

valoma kasdien.
pagrindinis valymasx2 per mėn.

Chlor-Clean 0,02%
(5 ltr vandens- 1 tab.) Ekspozicija-10 min.

Po panaudojimo

Plaunama, dezinfekuojama,džiovinama

VYKDYTOJAS:
Valytoja

Kriauklės -valiklis
unitazai- WC želė
CHLOR-CLEAN 0,02%
(1tabl.- 5ltr vandens).Ekspozicija 10 min.

kasdienx1d.,esant
būtinybei ir dažniau

Valoma, plaunama

VYKDYTOJAS:
Valytoja

valiklis

Prieš kiekvieną
užpildymą

Dezinfekuojama

valoma

dezinfekuojama

CHLOR-CLEAN 0,02%
(1tabl.- 5ltr vandens). Ekspozicija 10 min.

Valoma

VYKDYTOJAS:
Valytoja

dezinfekuojama

UŢ HIGIENOS NORMŲ REIKALAVIMŲ LAIKYMĄSI IR UŢ DEZINFEKCIJOS IR VALYMO PLANO VYKDYMĄ ATSAKINGA skyriaus slaugytoja L.Saukienė
Ruošė: Vyr. slaugos administratorė Valerija Jonušienė
pagal HN47-1:2012―Sveikatos priežiūros įstaigos.Infekcijų kontrolės reikalavimai―.

Priedas Nr.4

Patvirtinta
Vyr.gydytojo A .Gudausko
2018-08-31 įsakymas Nr.V- 56

VŠĮ TELŠIŲ RAJONO PSPC
AMBULATORIJOS VALYMO IR DEZINFEKCIJOS PLANAS
Priemonės pavadinimas,
koncentracija,ekspozicija

Periodiškumas

Dezinfekcijos
būdas

Vykdytojas

RANKOS
 plovimas

Skystas muilas
Sterisol
10-15sek

Prieš pradedant darbą,po
sąlyčio su pacientu,
nusimovus pirštines, po
sąlyčio su objektais,
baigus
procedūrą,pasinaudojus
tualetu.

Rankas plauti muilu

VYKDYTOJAS:
Gydytojai ir slaugytojos,
odontologo padėjėja



rankų dezifektantas STERISOL iki 30 sek.

Prieš invazines procedūras
ir po procedūros

Įtrinti sukamaisiais judesiais rankų
dezifektantu

prieš invazinę procedūrą

Plauti, po to nuspaudus alkūne dozatorių
sudrėkinti dezifektantu,
Trinti sukamais judėsiasi x2 ,kol oda
išdžiūsta(pagal patvirtintą rankų higienos
procedūrą)

YKDYTOJAS:
Gydytojai ir slaugytojos
odontologo padėjėja

Dezinfekcijos
objektas

higieninė
dezinfekcija



chir.dezinfekci
ja

Sterisol muilas,
rankų dezifektantas STERISOL
Plauti 1 min.



rankų odos
priežiūra

losjonas- kremas,pagal galimybes

VYKDYTOJAS:
Gydytojai ir slaugytojos
odontologo padėjėja

PACIENTŲ ODA

Odos dezifektantas Chemisept,
vienk.spiritinė servetėlė,betadinas (vienas iš
jų)

prieš procedūrą į/v; į/r,
odą,skiepų,chir.intervencijas
2xkartus prieš procedūrą

Nuvalyti odą vatos tamponėliu,
suvilgytu vienu iš antiseptikų

VYKDYTOJAS:
Gydytojai ir slaugytojos

MEDICININIAI
INSTRUMENTAI
( medicinos prietaisai,
pagal gamintojo
rekomendacijas)

Gigasept, Sterisept instrumentams
2,0%-30min.

instrumentai merkiami po
panaudojimo.

Plauti skiedinyje su šepetėliu.
Išėmus iš tirpalo, skalauti ne mažiau 3
min.tekančiu vandeniu,
perplauti demineralizuotu vandeniu.
Išdžiovinti ir paruošti sterilizavimui

VYKDYTOJAS:
Slaugytojos,odontologo padėjėja

KITI MEDICINOS
PRIETAISAI(pagal
gamintojo
rekomendacijas)
(termometrai
tącelės,indeliai
spjaudyklės ir kita
medicininė įranga)
Talpos atliekų
surinkimui
INVENTORIUS
(paviršiai),stalai, proc.
stalai,,kušetės,
įranga odontologinė ir
kt.( Pagal gamintojo
rekomendacijas)
Antgaliai
odontologiniai
PATALPOS(grindys,si
enos, durys ir kt)]

Bacticid greitai paviršių dezinfekcijai.
Ekspozicija -1-3 min..Kita- pagal
rekomendacijas.

Panaudotos
šluostės,mopai ir kt.

Chlor-Clean 0,01%
(10 ltr vandens- 1tab.) .ekspozicija-10 min.

Po panaudojimo

Sanitariniai įrengimai
(kriauklės, unitazai)

Kriauklės -valiklis
unitazai- WC želė
CHLOR-CLEAN 0,02%
(1tabl.- 5ltr vandens).Ekspozicija- 10 min.

kasdienx1d.,esant būtinybei
ir dažniau

valiklis
CHLOR-CLEAN 0,02%
(1tabl.- 5ltr vandens). Ekspozicija- 10 min.

Prieš kiekvieną užpildymą

Skysto muilo ir
antiseptiko dozatoriai

po panaudojimo
pagal poreikį

Užteršti –CHLOR-CLEAN
0,02%(1tab.-5 l vandens)—ekspozicija 30
min.
Infekuotos priemonės- Haz-Tabs 1%(4tabl.1lt rvandens) -15 min
Chlor-Clean 0,02%
(5 ltr vandens- 1tab.) Ekspozicija- 10 min.
ar Bacticid purškiamas greitai paviršių
dezinfekcijai-ekspozicija 1-3 min.
Bacticid purškiama. .Ekpozicija 1-3 min.
Ploviklis grindims, Einamoji dezinfekcija- CHLOR-CLEAN 0,01% (1 tab-10 l
vandens).Ekspozicija-10 min.
Pagrindinis valymas- CHLOR-CLEAN
0,02%(1 tab- 5 l vandens). Ekspozicija-10
min.

Purškiamas paviršius greitai
dezinfekcijai, valoma

VYKDYTOJAS:
slaugytojos
odontologo padėjėja

Infekuotos atliekos šalinamos pagal
patvirtintas atliekų tvarkymo taisykles
po atliekų pašalinimo
po kontakto su pacientu, po
procedūros ir baigus darbą.
Nedidelių
plotų,paviršių,neužterštų
krauju ir(arba) kūno
skysčiais,ekskretais.
Darbo pabaigoje ištepami ir
dezinfekuojami
grindys proc.kab.- x2d.o
kitų- 1x d;užsiteršus
paviršiui-tuoj pat.
pagrindinis valymasprocedūrinių kab.-x2 per
mėn., kitų x1 per ketvirtį

Šluostant, dezinfekuojant ar
nupurškiant paviršių

VYKDYTOJAS:
Slaugytojos
Odontologo padėjėja

nupurškiant per x 2
Plaunama, šluostoma pradedant nuo
švariausių patalpų(procedūrinio),
baigiant- nešvariomis(tualetu)

Valoma, plaunama,dezinfekuojama
Plaunama, dezinfekuojama,džiovinama

Valoma, plaunama

VYKDYTOJAS:
Slaugytoja

VYKDYTOJAS:
slaugytoja
VYKDYTOJAS:
slaugytoja

dezinfekuojama
Valoma

VYKDYTOJAS:
slaugytoja

dezinfekuojama

UŢ HIGIENOS NORMŲ REIKALAVIMŲ LAIKYMĄSI IR UŢ DEZINFEKCIJOS IR VALYMO PLANO VYKDYMĄ ATSAKINGA vyren. slaugytoja
Ruošė: Vyr. slaugos administratorė Valerija Jonušienė
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Priedas Nr.6
Patvirtinta
Vyr.gydytojo A .Gudausko
2018-08-31
įsakymas Nr.V- 56

GMP SKYRIAUS DEZINFEKCIJOS IR VALYMO

PLANAS

Priemonės pavadinimas,
koncentracija,ekspozicija

Periodiškumas

Dezinfekcijos
būdas

Vykdytojas

RANKOS
 plovimas

Skystas muilas
Sterisol
10-15sek

prieš pradedant darbą,po sąlyčio su
pacientu, nusimovus pirštines, po
sąlyčio su objektais,,pasinaudojus
tualetu.

Rankas plauti muilu

VYKDYTOJAS:



Rankų dezifektantas
STERISOL.ekspozicija 30s.

prieš invazines procedūras ir po
procedūros pacientų namuose

Įtrinti sukamaisiais judesiais rankų
dezifektantu.

Dirbanti brigada ir

Odos dezifektantas( Chemisept) ,
vienk.spiritinė servetėlė,betadinas
(vienas iš jų)
Gigasept instru AF(Sterisept) 2,0%30min.
,jei gamintojas sterilizuoti
nerekomenduoja-atliekama aukšto
lygio dezinfekcija
(Gigasept instru AF 2,0%-30min)
Bacticid greitai paviršių dezinfekcijai.
Ekspozicija 1-3 min..Kita- pagal
rekomendacijas.
Užteršti –CHLOR-CLEAN 0,02%(1tab.5 l vandens- ekspozicija 30min.
Elektroniniai termometrai,stetoskopainuvalomi Bacticid (papurškiant).
užterštos priemonės(krauju,biol.skysčiais)
- Haz-Tabs 1%(4tabl.-1lt rvandens)
Ekspozicija iki 15min.

prieš procedūrą į/v; į/r, odą,
2xkartus prieš procedūrą

nuvalyti odą vatos tamponėliu,
suvilgytu vienu iš antiseptikų

VYKDYTOJAS:

Daugkartinio naudojimo prietaisai
merkiami po panaudojimo.

plauti skiedinyje su šepetėliu.
Išėmus iš tirpalo, skalauti ne mažiau
3 min.tekančiu vandeniu,
perplauti demineralizuotu vandeniu.
Išdžiovinti ir paruošti sterilizavimui
(jei daugkartinio naudojimo)

VYKDYTOJAS:
Dirbančios brigados
bendruomenės slaugytoja

po panaudojimo(nedidelių
plotų,paviršių,neužterštų krauju ar
kūno skysčiais,ekskretais)

Valoma.
Mirkoma dez.skiedinyje, turinys
nukenksminamas.

VYKDYTOJAS:
Dirbančios brigados
bendruomenės slaugytoja
valytoja

Haz-Tabs 1%
(4tabl.-1lt rvandens) .Ekspozicija iki
15min

po atliekų pašalinimo

Dezinfekcijos
objektas

Dirbanti brigada

VYKDYTOJAS:
higieninė
dezinfekcija



rankų odos
priežiūra
PACIENTŲ ODA

MEDICINOS
PRIETAISAI, (pagal
gamintojo
rekomendacijas),t.y
kaukės,intubacijos
rinkiniai ir kt.
KITI MEDICINOS
PRIETAISAI IR
PRIEMONĖS
(termometrai,stetoskopai
tącelės,indeliai,basonai ir
kt. biologiniai skysčiai )

TALPOS ATLIEKŲ
SURINKIMUI

losjonas- kremas,pagal galimybes

Dirbantis medicinos
personalas

tuoj po užteršimo, po panaudojimo

Mirkoma,plaunama

valytoja,nesant dirbančios
brigados bendruomenės
slaugytoja

AUTOMOBILIO
SALONAS ir esantis
inventorius ir medicinos
prietaisai
(pagal gamintojo
rekomendacijas)
Salono grindys, sienos
durys

INVENTORIUS ir kitos
patalpos(paviršiai),stalai.,
įranga ir kt
PATALPOS
dispečerinė ir kitos
patalpos (grindys,sienos,
durys ir kt)]

PANAUDOTOS
ŠLUOSTĖS IR MOPAI
IR KT.
SANITARINIAI
ĮRENGINIAI (kriauklės,
unitazai)
SKYSTO MUILO IR
ANTISEPTIKO
DOZATORIAI

Bacticid (greitai pav.
dezinfekcijai)Ekspozicija-1-3 min.
Einamoji dezinfekcija- Chlor-Clean
0,02%(5 ltr vandens- 1tab.) Ekspozicija10 min., jei gamintojo nenurodyta kitaip.

po kontakto su pacientu

Užteršti krauju ar kt.biologiniais skysčiais
paviršiai--(Haz-Tabs 4tab.-1ltr vandens)
ar Haz-Tabs granulės
Pagrindinis valymas:
Haz-Tabs 0,1%(1tab.-2,5 ltr vandens

po infekuoto paciento,tuoj po
užteršimo

Bacticid purškiamas greitai paviršių
dezinfekcijai-ekspozicija 1-3 min.
Chlor-Clean 0,02%
(5 ltr vandens- 1tab.) Ekspozicija-10 min.
Ploviklis grindims(PANIDOMU ar kt.),
Einamoji dezinfekcija- - CHLORCLEAN 0,01% (1 tab-10 l
vandens).Ekspozicija-10 min.
Pagrindinis valymas- CHLOR-CLEAN
0,02%(1 tab- 5 l vandens).
Ekspozicija-10 min.
Chlor-Clean 0,01%
(10 ltr vandens-1tab.).Ekspozicija-10 min

1x dienoje ar po kontakto

purškimas,šluostymas

plaunama,valoma kasdien

pagrindinis valymas x1 per
savaitę, esant būtinybei ir dažniau

1X dienoje

plauti ar užpilti granules ant užteršto
paviršiaus

VYKDYTOJAS:
Valytoja,
nesant, dirbančios brigados
bendruomenės slaugytoja,
vairuotojas
Valytoja, nesant dirbančios
brigados bendruomenės
slaugytoja, vairuotojas
Valytoja

pagrindinis valymas x1 per savaitę,
esant būtinybei ir dažniau
šluostant ir dezinfekuojant ar
nupurškiant paviršių
Plaunama, šluostoma pradedant nuo
švariausių patalpų,baigiantnešvariomis(tualetu)

VYKDYTOJAS:
valytoja

VYKDYTOJAS:
Valytoja

pagrindinis valymasx1 per ketvirtį

Valoma, plaunama,dezinfekuojama

po panaudojimo

plaunama,
dezinfekuojama,džiovinama

VYKDYTOJAS:
Valytoja

Kriauklės -valiklis
unitazai- WC želė
CHLOR-CLEAN 0,02%
(1tabl.- 5ltr vandens).Ekspozicija-10 min.

kasdienx1d.,esant būtinybei ir
dažniau

valoma, plaunama

VYKDYTOJAS:
Valytoja

valiklis
CHLOR-CLEAN 0,02%
(1tabl.-5ltr vandens).Ekspozicija- 10 min.

prieš kiekvieną užpildymą

dezinfekuojama
valoma,šluostoma

VYKDYTOJAS:
Valytoja

dezinfekuojama

UŢ HIGIENOS NORMŲ REIKALAVIMŲ LAIKYMĄSI IR UŢ DEZINFEKCIJOS IR VALYMO PLANO VYKDYMĄ ATSAKINGA skyriaus administratorius
Ruošė: Vyr. slaugos administratorė Valerija Jonušienė
pagal HN47-1:2012―Sveikatos priežiūros įstaigos.Infekcijų kontrolės reikalavimai―.

Priedas Nr.5

Patvirtinta
Vyr.gydytojo A .Gudausko
2018-08-31 įsakymas Nr.V- 56

VŠĮ TELŠIŲ RAJONO PSPC
BENDRUOMENĖS MEDICINOS PUNKTO VALYMO IR DEZINFEKCIJOS PLANAS
Priemonės pavadinimas,
koncentracija,ekspozicija

Periodiškumas

Dezinfekcijos
būdas

Vykdytojas

RANKOS
 plovimas

Skystas muilas
Sterisol
10-15sek

Prieš pradedant darbą,po
sąlyčio su pacientu,
nusimovus pirštines, po
sąlyčio su objektais,
baigus
procedūrą,pasinaudojus
tualetu.

Rankas plauti muilu

VYKDYTOJAS:
Bendruomenės slaugytoja



higieninė
dezinfekcija

rankų dezifektantas STERISOL iki 30 sek.

Prieš invazines procedūras
ir po procedūros

Įtrinti sukamaisiais judesiais rankų
dezifektantu



chir.dezinfekcij
a

Sterisol muilas,
rankų dezifektantas STERISOL
Plauti 1 min.



rankų odos
priežiūra

Dezinfekcijos
objektas

prieš invazinę procedūrą

VYKDYTOJAS:
Bendruomenės slaugytoja

Plauti, po to nuspaudus alkūne dozatorių
sudrėkinti dezifektantu,
Trinti sukamais judėsiasi x2 ,kol oda
išdžiūsta(pagal patvirtintą rankų higienos
procedūrą)

YKDYTOJAS:
Bendruomenės slaugytoja

losjonas- kremas,pagal galimybes

PACIENTŲ ODA

Odos dezifektantas Chemisept,
vienk.spiritinė servetėlė,betadinas (vienas iš
jų)

prieš procedūrą į/v; į/r,
odą,skiepų,chir.intervencijas
2xkartus prieš procedūrą

Nuvalyti odą vatos tamponėliu,
suvilgytu vienu iš antiseptikų

VYKDYTOJAS:
Bendruomenės slaugytoja

KITI MEDICINOS
PRIETAISAI(pagal
gamintojo
rekomendacijas)
(termometrai,stetoskopai
tącelės,indeliai,
spjaudyklės ir kita
medicininė įranga)
Talpos atliekų
surinkimui

Bacticid greitai paviršių dezinfekcijai.
Ekspozicija -1-3 min..Kita- pagal
rekomendacijas.

po panaudojimo
pagal poreikį

Purškiamas paviršius greitai
dezinfekcijai, valoma

VYKDYTOJAS:
Bendruomenės slaugytoja

Užteršti –CHLOR-CLEAN
0,02%(1tab.-5 l vandens)—ekspozicija 30
min.
Infekuotos priemonės- Haz-Tabs 1%(4tabl.1lt rvandens) -15 min

Infekuotos atliekos šalinamos pagal
patvirtintas atliekų tvarkymo taisykles
po atliekų pašalinimo

INVENTORIUS
(paviršiai),stalai, proc.
stalai,,kušetės,
įranga ir kt.( Pagal
gamintojo
rekomendacijas)

Chlor-Clean 0,02%
(5 ltr vandens- 1tab.) Ekspozicija- 10 min.
ar Bacticid purškiamas greitai paviršių
dezinfekcijai-ekspozicija 1-3 min.

po kontakto su pacientu, po
procedūros ir baigus darbą.
Nedidelių
plotų,paviršių,neužterštų
krauju ir(arba) kūno
skysčiais,ekskretais.

Šluostant, dezinfekuojant ar
nupurškiant paviršių

PATALPOS(grindys,sien
os, durys ir kt)]

Ploviklis grindims, Einamoji dezinfekcija- CHLOR-CLEAN 0,01% (1 tab-10 l
vandens).Ekspozicija-10 min.
Pagrindinis valymas- CHLOR-CLEAN
0,02%(1 tab- 5 l vandens). Ekspozicija-10
min.

grindys- x1d.;užsiteršus
paviršiui-tuoj pat.
pagrindinis valymasprocedūrinių kab.-x2 per
mėn., kitų x1 per ketvirtį

Plaunama, šluostoma pradedant nuo
švariausių patalpų(procedūrinio),
baigiant- nešvariomis(tualetu)

Panaudotos
šluostės,mopai ir kt.

Chlor-Clean 0,01%
(10 ltr vandens- 1tab.) .ekspozicija-10 min.

Po panaudojimo

Sanitariniai įrengimai
(kriauklės, unitazai)

Kriauklės -valiklis
unitazai- WC želė
CHLOR-CLEAN 0,02%
(1tabl.- 5ltr vandens).Ekspozicija- 10 min.

kasdienx1d.,esant būtinybei
ir dažniau

Šveitimo valiklis
CHLOR-CLEAN 0,02%
(1tabl.- 5ltr vandens). Ekspozicija- 10 min.

Prieš kiekvieną užpildymą

Skysto muilo ir
antiseptiko dozatoriai

Valoma, plaunama,dezinfekuojama
Plaunama, dezinfekuojama,džiovinama

Valoma, plaunama

VYKDYTOJAS:
Bendruomenės slaugytoja

VYKDYTOJAS:
Bendruomenės slaugytoja

VYKDYTOJAS:
Bendruomenės slaugytoja
VYKDYTOJAS:
Bendruomenės slaugytoja

dezinfekuojama
Valoma

VYKDYTOJAS:
Bendruomenės slaugytoja

dezinfekuojama

UŢ HIGIENOS NORMŲ REIKALAVIMŲ LAIKYMĄSI IR UŢ DEZINFEKCIJOS IR VALYMO PLANO VYKDYMĄ ATSAKINGA bendruomenės ar BPS slaugytoja
Ruošė: Vyr. slaugos administratorė Valerija Jonušienė
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