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Vykdydami Ebola hemoraginės karštligės pasirengimo, prevencijos ir valdymo 

veiksmų planą, patvirtintą Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių situacijų operacijų centro 

2014 m. rugpjūčio 14 d. posėdžio protokolu Nr. 02, ir siekdami sumažinti galimą Ebola 

hemoraginės karštligės plitimo riziką, teikiant paslaugas įtariamiems sergant arba sergantiems 

Ebola hemoragine karštlige, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro specialistai parengė  „Personalo 

apsaugos priemonių saugaus naudojimo svarbiausi aspektai metodines rekomendacijas “. 

Šiose rekomendacijose yra techninis dokumentas (mokomoji medžiaga), kuriame 

pateikiamas asmens sveikatos priežiūros įstaigų personalo pasiruošimo dirbti su aukšto 

pavojingumo lygio infekcijomis (APLI) etapų nuo asmens saugos priemonių pirkimo iki jų 

dėvėjimo tvarkos ir apsirengimo bei nusirengimo veiksmų (žingsnių) detalus aprašymas. 

Aptariamos kitos apsauginės priemonės: zonos ir vietos, kur ASP apsirengiama ir nusirengiama, 

atliekų tvarkymas, profesinės ekspozicijos incidentų valdymas ir registracija.  

  Metodinės rekomendacijos skirtos asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams. 
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1. ĮVADAS 

Besitęsianti Ebola karštligės epidemija parodė, kad Ebola virusas kelia riziką ne tik Vakarų Afrikos 

sveikatos priežiūros darbuotojams. Epidemija parodė, koks svarbus yra sveikatos priežiūros 

darbuotojų saugumas ir apsauga. 

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ELPKC) mokymo medžiagoje pristatyti svarbiausi 

bendro supratimo principai dėl asmeninių saugos priemonių (ASP) ir slaugos metu pasitaikančių 

kliūčių, padėsiantys pasirengti ligoninėms visoje Europoje. Ši mokomoji medžiaga suteikia 

naudingos informacijos kaip tinkamai naudoti ASP prižiūrint pacientą, taip pat ASP techninius 

reikalavimus organizuojant viešuosius pirkimus. 

Mokymo medžiagos tikslas yra stiprinti pasirengimą ir gebėjimą saugiai naudoti ASP Europos ir 

kitų šalių ligoninėse su analogiškais sveikatos priežiūros standartais. 

 
Paskirtis  

Šios mokymo priemonės paskirtis yra pagerinti sveikatos priežiūros darbuotojų apsaugą nuo labai 

pavojingų infekcijų. Taigi ši medžiaga skirta ne tik apsaugai nuo konkrečių virusinių hemoraginių 

karštligių, bet ir ligoninių pasirengimo stiprinimui nuo ateityje kilsiančių naujų patogenų sukeltų 

grėsmių sveikatai. 

Šiame leidinyje pateiktas ASP rinkinys, kurį sudaro akiniai, respiratorius, pirštinės, kostiumai ir 

avalynė. Tinkamas tokio ASP rinkinio naudojimas suteiks reikalingą apsaugą net nuo oru plintančių 

sukėlėjų. Dokumente yra gvildenami klausimai, kaip pradėti pirkimus ir kokių techninių 

reikalavimų laikytis pagal ES teisės aktus atsižvelgiant į kritinius momentus ir lemtingas klaidas 

užsidedant ir nusiimant ASP. Darbuotojų sauga priklauso ne tik nuo ASP. Mokymo medžiagoje 

pateikiami ir kiti infekcijų valdymo procesai, įskaitant atliekų tvarkymą, dezinfekciją bei 

ekspozicijos kontrolę. 

Sveikatos priežiūros darbuotojų saugumui didinti ligoninėje turi būti vykdomas nuolatinis 

darbuotojų mokymas (užsidedant ir nusiimant ASP), kuris turi būti esmine bendros parengties 

ekstremaliems įvykiams dalimi. Papildomu iššūkiu ligoninėje atliekant kasdienes procedūras gali 

tapti vienas labai pavojingos ligos atvejis, kuris pareikalaus labai daug pastangų ir darbo. 

 
Tikslas 

 Šios mokymo priemonės tikslas - stiprinti pasirengimą ir gebėjimus saugiai naudoti ASP Europos 

ir kitų šalių ligoninėse su panašiais sveikatos priežiūros standartais. 

 

Tikslinė auditorija  

 Infekcijų kontrolės specialistai ligoninėse; 

 Infekcijų kontrolės mokymus ligoninėse vykdantys specialistai;  

 Ligoninių vadovai, jų paskirti atsakingi už sveikatos saugą darbe asmenys; 

 Ekstremalių situacijų planavimo vadovai (ligoninės parengties planavimas ekstremalioms 

situacijoms); 

 Regioninių ir nacionalinio lygmens ekspertai, atsakingi už pasirengimo ekstremalioms situacijoms 

planavimą. 

 

Mokymosi tikslai  

 Žinoti techninius reikalavimus perkant ASP, naudojamas prižiūrint labai pavojingomis ligomis 

sergančius pacientus;  

 Suvokti kritinius aspektus ir lemtingas klaidas naudojant ASP;  

 Suprasti pagrindinius sveikatos priežiūros darbuotojų saugos, susijusios su ASP naudojimu, 

aspektus. 
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Kaip naudotis šia mokomąja medžiaga  

Ši mokomoji priemonė yra "gyvas" dokumentas. Tai reiškia, kad ELPKC siekia išplėsti, atnaujinti ir 

peržiūrėti dabartinę versiją remdamasis tolesniais moksliniais įrodymais ir specialistų atsiliepimais. 

Tačiau ši priemonė gali tik padėti, bet niekada nepakeis praktinio mokymo ir reguliarių 

kvalifikacijos kėlimo kursų, kuriuos praves patyrę ASP naudojimo instruktoriai.  

 

Metodologija  

Atsižvelgiant į dabartinį Ebola karštligės protrūkį, rekomendacijos turi balansuoti tarp mokslu 

pagrįstos medicinos ir ekstremalios situacijos. 

ELPKC specialistų grupė sukūrė šį dokumentą derinant savo žinias apie mokymus, klinikinę 

mediciną, infekcijų kontrolę ir pasirengimą. 

Papildomais šaltiniais rengiant ASP naudojimo Ebola pacientų priežiūrai rekomendacijas buvo 

tarptautinių organizacijų ir Europos visuomenės sveikatos priežiūros institucijų dokumentai. 

Šių rekomendacijų rengėjai taip pat analizavo PSO, JAV Ligų kontrolės centro (CDC) ir Medecins 

sans Frontieres (tarptautinė humanitarinės pagalbos nevyriausybinė organizacija “Gydytojai be 

sienų“) rekomendacijas ir mokomąją medžiagą. 

 

2. DARBUOTOJŲ SAUGA PRASIDEDA NUO PIRKIMŲ 

Ligoninių sprendimus dėl pirkimų lemia biudžeto galimybės. Ir tai visų pirma pasakytina apie 

priemones, kurios yra skirtos pasirengimui įvykiams, turintiems didelį poveikį, bet mažai tikimybės 

įvykti. Ligoninės personalo apsauga nuo tokių infekcinių ligų patenka į šią kategoriją. 

 

Kita vertus, ASP atsargų pirkimas reikalingas užtikrinti sveikatos priežiūros darbuotojų apsaugą 

nuo biologinių agentų. Tam reikia, kad ligoninės darbuotojai, atsakingi už pirkimus, žinotų 

techninius ASP reikalavimus ir turėtų aiškią koncepciją, kokių ASP konkrečiai sveikatos priežiūros 

įstaigai reikia. Dar svarbiau suprasti, kad nacionalinių ir Europos (ES direktyva 2000/54 / EB dėl 

biologinių veiksnių
1
) teisės aktų nuostatos įpareigoja darbdavius suteikti tinkamą apsaugą 

darbuotojams, dirbantiems pavojingose biologinėse sąlygose. 

 

Į pirkimų organizavimo procesą turi būti įtraukti ligoninės darbuotojai, ypatingai susiję su paciento 

priežiūra. Turi būti perkamos įvairių dydžių, tipų ir formų ASP, užtikrinančios saugų pritaikymą. 

Tokia apsauga gali būti ir neužtikrinta, jei perkant bus vadovaujamasi vien ekonominiais 

sumetimais. 

 

ASP pirkimus reikia atlikti laiku. Patirtis, sukaupta 2009 metais H1N1 gripo pandemijos metu, 

rodo, kad didelių kiekių ASP pirkimas gali būti sudėtingas, nes ASP poreikiai gali viršyti tiekimą. 

Įsigytos ASP turi būti tinkamai saugomos pagal gamintojo nurodytas sąlygas ir reikalavimus. 

 

Pagrindiniai dalykai, į kuriuos būtina atkreipti dėmesį  
 

Darbuotojų sauga prasideda nuo tinkamų pirkimų! 

 
 
 
 
 
1
2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2000/54/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo 

rizikos, susijusios su biologinių veiksnių poveikiu darbe (septintoji atskira direktyva, kaip numatyta 

Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) 
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3. ASMENINĖS SAUGOS PRIEMONĖS (ASP) SAUGAI NUO AUKŠTO PAVOJINGUMO 

LYGIO INFEKCIJŲ  

 

Aukšto pavojingumo lygio infekcijos (APLI) kelia rimtas grėsmes žmonių sveikatai. Pacientams 

išsivysto sunkūs simptomai, reikalinga aukšto lygio priežiūra, būna didelis mirtingumas. Dažnai 

nėra specifinių profilaktikos ir gydymo priemonių. 

 
APLI perduodamos nuo žmogaus žmogui (užkrečiamos). Ligos, priklausomai nuo perdavimo būdo, 

pvz., su lašeliais ar per orą ir jų užkrečiamumo, gali sukelti didelio masto epidemijas (pvz., Ebola 

Vakarų Afrikoje ar net pandemijas (pvz., 1918 m. gripo pandemija Ispanijoje arba H1N1 gripo 

pandemija 2009 m.) 

 

 Darbuotojų apsauga naudojant ASP ir užkrečiamų pacientų izoliavimas yra du svarbiausi ASPĮ 

veiklos principai, apsaugantys sveikatos priežiūros darbuotojus ir visuomenę nuo infekcijos plitimo 

rizikos. Be įprastų infekcijos kontrolės priemonių naudojamas ASP komplektas (rinkinys) apsaugai 

nuo APLI. Tikslas yra užtikrinti kuo geresnę darbuotojų saugą, esant nenumatytiems neplanuotiems 

didelės ekspozicijos rizikos atvejams. Pavyzdžiui, apsaugos priemonės nuo lašelių paprastai yra 

pakankamos darbuotojams, gydantiems Ebola viruso sukelta liga sergančius pacientus. 

 

Vis dėlto sustiprinto gydymo taikymas išplečia artimą sąlytį turinčių su sergančiais pacientais 

asmenų ratą, todėl jie gali susidurti su aerozolių poveikiu, pvz., atliekant intubaciją arba kai 

pacientas vemia. Dėl tos priežasties ASP turi užtikrinti papildomą apsaugą nuo infekcijos 

perdavimo per orą. Tokiuose gydymo padaliniuose standartiniai apsaugos komponentai yra 

kvėpavimo takų, akių, rankų, kūno ir kojų apsaugos priemonės.  

 

 Normatyvinė reglamentavimo sistema dėl kūno apsaugos: ES profesinės sveikatos ir saugos 

reglamentas  

 
1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEC(1) paprastai vadinama profesinės saugos ir 

sveikatos reglamentavimo direktyva pateikia bendrąsias priemones, skirtas gerinti darbuotojų saugą 

ir sveikatos apsaugą, nustatant pagrindinius įpareigojimus darbdaviams ir darbuotojams, pabrėžiant 

darbdavio atsakomybę. Ypač svarbi direktyva 89/656/EEC(2), kuri nustato minimalius reikalavimus 

asmeninėms saugos priemonėms, kurios turi būti darbuotojų darbe. Direktyvoje 2000/54/EC (3) 

konkrečiai minimi būtiniausi darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbe 

reikalavimai. 

Jei ES valstybės narės perkėlė direktyvas į nacionalinę teisę, informaciją, susijusią su apsaugos 

priemonėmis, gali pateikti pagal nacionalinius teisės aktus.  

 

ASP turi atitikti ES teisės aktus ir jų laikymasis yra nurodytas pažymint "CE" ženklu ant ASP, arba 

nuoroda į darniuosius  Europos standartus, kas suteikia atitikties prielaidą esminiams sveikatos ir 

saugos reikalavimams (4). 

 

Darnusis standartas LST EN 14126+AC:2005, priimtas remiantis Direktyva 89/686/EEC (5), aprašo 

reikalavimus ir bandymo metodus apsauginei aprangai nuo infekcijų sukėlėjų.  

Dauguma šios direktyvos aprašymų nurodo ekspoziciją tradicinėse profesijose, pavyzdžiui, 

chemijos pramonėje. 

 

1. Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and 

health of workers at work. Full text of the consolidated version of the Directive (including later amendments) available from: 



7 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:01989L0391-20081211 

2. Council Directive 89/656/EEC of 30 November 1989 on the minimum health and safety requirements for the use by workers of 

personal protective equipment at the workplace (third individual directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 

89/391/EEC). Full text of the consolidated version of the Directive (including later amendments) available from: http://eurlex. 

europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:01989L0656-20070627 

3. Directive 2000/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of workers from 

risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 

89/391/EEC). Official Journal of the European Union. OJ L 262, 17.10.2000, p. 21–45. Available from: http://eurlex. 

europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32000L0054 

4. A list of harmonised standards is available from: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonisedstandards/ 

personal-protective-equipment/index_en.htm 

5. Council Directive 89/686/EEC of 21 December 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to personal 

protective equipment. Official Journal of the European Union. OJ L 399, 30.12.1989, p. 18–38. Available from: http://eurlex. 

europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31989L0686 

 

1 lentelė. Apsauginės aprangos kokybės reikalavimai pateikti EN 14126: 2003/5 

 

Tipas Aprašymas Susijęs standartas 

1a-B, 1b-B, 1c-B Dujoms nelaidūs EN 943-1:2002, EN 943-2:2002 

2-B Dujoms pralaidūs EN 943-1:2002, EN 943-2:2002 

3-B* Apsauga nuo skystų chemikalų  EN 14605:2005+A1:2009 

4-B Apsauga nuo skystų aerozolių (tiškalų)  EN 14605:2005+A1:2009 

5-B Apsauga nuo kietųjų dalelių EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 

6-B Ribota apsauga nuo skystų chemikalų EN 13034:2005+A1:2009 

 

*svarstytinas 3-B lygis darbui įtariamos ir patvirtintos hemoraginės karštligės atvejams. 

 

Apsauginės aprangos tinkamumas pavojingoms biologinėms aplinkoms yra analogiškas atsparumui 

cheminiam poveikiui. "B" tipo numeris (nuo 1 iki 6) rodo, kad medžiaga taip pat sertifikuota įvairių 

tipų biologiniam poveikiui. 

 

Sertifikuota 3-B tipo apranga ("Apsauga nuo suslėgtų skystų chemikalų“) yra vertinama kaip 

efektyvi apsauga nuo įvairių tipų biologinio poveikio, įskaitant aerozolius ir smulkias daleles, 

pavyzdžiui, virusus ar sporas. Be to, 3-B tipo apranga yra atspari cheminėms medžiagoms, 

naudojamoms šiuolaikinėse aplinkos nukenksminimo procedūrose, pavyzdžiui, specializuotuose 

gydymo centruose. 

 

Funkcinės detalės  

 

Standartas EN 14126:2003/5 neapibrėžia tipo klasės priskirtų apsauginių drabužių funkcinių 

detalių, pavyzdžiui, užklijuotos siūlės, pridedami gobtuvai arba uždengti užtrauktukai. Todėl šias 

specifikacijas reikia patikrinti ir patikslinti perkant. 

Esminiai bruožai vienkartinių kombinezonų, skirtų apsaugai nuo aukšto pavojingumo lygio 

infekcijų sukėlėjų, yra užtrauktuko apsauga nuo skysčių ir integruotas galvos gobtuvas. 

Integruota pėdų apsauga gali būti labai naudinga ligoninėse, nes toks kombinezonas lengvai gali 

būti derinamas su klumpėmis, naudojamomis chirurgijos ar intensyvios terapijos skyriuose. 

Integruotos pirštinės yra papildoma galimybė, bet tokia pritaikyta rankų apsauga gali apriboti tam 

tikrą veiklą, pavyzdžiui, paciento procedūras, atliekų tvarkymą. 

Specialūs nuimamieji galvos gobtuvai, apgaubiantys galvą ir pečius, vis dažniau naudojami kaip 

kostiumo su integruotu gobtuvu alternatyva. Tačiau galima nauda turi būti tiriama toliau. 

Šiame skyriuje mes pateikiame standartinių ASP, naudojamų prižiūrint APLI pacientus 

sudedamąsias dalis. Pavyzdinis sąrašas pateiktas 2 lentelėje. 

Ar žinote?  

Visos asmens saugos priemonės, išvardytos 2 lentelėje (išskyrus batus, klumpes ir pižamą), yra 

vienkartinio naudojimo, todėl jos po panaudojimo turi būti pašalinamos kaip infekuotos atliekos. 
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Daugkartinio naudojimo ASP valymas, dezinfekcija, vėdinimas reikalauja daug darbo ir specialios 

įrangos, kurios neturi eilinės ligoninės. 

 

Dauguma ASP dalių būna įvairių dydžių, todėl netinka vienas dydis visiems. Daugumos ASP geras 

pritaikymas ir geras sandarumas yra esminės ASP dalių saugos funkcijos. 

 

2 lentelė. ASP ir atliekų tvarkymas  

 

 

Priemonės  Specifiniai aspektai  

 Respiratorius  Įvairių dydžių ir modelių  

FFP3 ir FFP2 arba (JAV 

profesinės saugos standartai: 

N 99 ir N 95)  

 

 

Akiniai  Įvairių dydžių ir iš įvairių 

medžiagų  

 

 

Patvarios pirštinės  Įvairių dydžių ir iš įvairių 

medžiagų  

 

 

Pirštinės Įvairių dydžių, medžiagų ir 

modelių; latekso ir nitrilo; 

sterilios (medicininėms 

procedūroms) ir nesterilios 

slaugai 

 

Kombinezonas  Įvairių dydžių; vienkartinis; 

su gobtuvu; nepralaidus 

skysčiams ir dalelėms  

 

Pižama  Įvairių dydžių 
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Medvilninės kojinės Įvairių dydžių 

 

 

Klumpės arba auliniai batai  Įvairių dydžių, neslidžiais 

padais; pažymėti arba 

spalvoti batai arba klumpės, 

jei naudojami tik specialiose 

vietose, pvz., pacientų 

priežiūros zonoje – raudoni  

 

 
 

Batų apmovai  Neperšlampami; patvarūs  

mechaniniams veiksniams, 

jei naudojami kaip išoriniai 

apmovai; neslidūs  

 

Avalynės (apavo) apmovai  Neslidūs 

 

Rankų antiseptikas  Laikomas ASP užsidėjimo 

ir nusiėmimo vietoje  

 

Kepuraitės Įvairių modelių  

 

Priemonės atliekų Didelis, neperšlampamas 
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tvarkymui  maišas kietoms infekuotoms 

atliekoms ir pažymėti  

neperšlampami maišai arba  

nepralaidūs skysčiams 

konteineriai skalbiniams  

Nepralaidus skysčiams 

konteineris kietoms 

atliekoms  

 

Aštrių daiktų konteineris 

(adatoms, švirkštams, 

stiklams, vamzdeliams) 

 

Lipnios juostos naudoti su 

ASP  

Geriausiai tinka lipni juosta 

be tekstilės sluoksnio; 

puikiai tinka kokybiška lipni 

juosta ritinėlyje ar cheminei 

medžiagai atspari lipni 

juosta. 

 

Prijuostė  Vienkartinė 

Ar žinote? 

 

Dažnai neįvertinama rizika darbuotojams dėl atskirų ASP dalių prastos apsaugos.  Kombinezonai, 

respiratoriai, akiniai, pirštinės ir batai visada turi būti įvairių dydžių. Labai svarbu, kad pirkimus 

atliktų nusimanantys darbuotojai. 
 

3.1. KŪNO APSAUGA  

 

 Kombinezonai  

 

Kombinezonai ASP komplekte turi būti nepralaidūs skysčiams ir sandarūs. Kombinezono 

užtrauktukas turi būti padengtas dalelėms ir tiškalams nepralaidžia juostele arba atvartu. 

 

Dauguma kombinezonų yra su galvos gobtuvu. Jei kombinezonas be gobtuvo, reikalingas atskiras 

gobtuvas, dengiantis galvą ir pečius. 

 

ASP turi apsaugoti visą darbuotojo kūną, turi atitikti ūgį ir nevaržyti judesių. ASP dėvintis asmuo 

turi galėti laisvai judėti, kad kombinezonas nepersikreiptų (nepasislinktų) ir nesusidarytų galimybė 

skysčiams patekti į kombinezoną.  

Naudingi patarimai  
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Apsirengęs ASP visą komplektą darbuotojas turi patikrinti, ar kombinezonas apsaugos atsitūpus, 

atsiklaupus, pakėlus rankas. Tai turėtų būti padaryta prieš įeinant į užterštą darbo zoną. 

 

            
Ar žinote? Kai kurie kombinezonai būna su kilpomis palaikančiomis rankoves reikiamoje padėtyje, 

kad jos neslankiotų ir tarp pirštinių ir kombinezono dirbant neliktų tarpų. 

 
Niekada nemaukite piršto kilpų ant vidinių pirštinių, nes jos bus užterštos nusiimant kombinezoną. 

Tai sudaro papildomą antrinio užteršimo riziką. 

Kai kurie kombinezonai su integruotomis pėdų dalimis supaprastina užsidėjimo ir nusiėmimo 

procesą, nes ASP dėvintis asmuo gali lengvai nusiauti batus ar klumpes išeinant iš užterštos zonos. 

Klumpės ir batai gali likti nusiavimo vietoje, kas palengvins atliekų tvarkymo ir klumpių / batų 

dezinfekcijos procesą. 

 

Plaukų dangalai  

 

Plaukų dangalai turi būti dėvimi po kombinezono gobtuvu, kad plaukai neišlįstų ir nebūtų užteršti 

paciento skysčiais. Plaukų dangalai apsaugo nuo plaukų įsipainiojimo į lipdukus ar prilipimo prie 

lipnios juostos. 
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Jei galimi įvairūs galvos dangalai, ASP naudotojas turi patikrinti, kurie geriau apsaugos plaukus. 

 

                
 

Naudingi patarimai  
„Arklio uodega“ ar plaukų surišimas su elastinga juostele po plaukų dangalu gali būti nepatogu 

dirbant su ASP. 

 

3.2. KOJŲ APSAUGA  

Galimi du kojų apsaugos būdai: auliniai batai arba klumpės. Abu šie būdai turi privalumų ir 

trūkumų.  

Batai  

Batai paprastai yra pagaminti iš tvirtos, vandeniui nepralaidžios medžiagos. Tai padidina apsaugą 

nuo aštrių daiktų, pavyzdžiui, adatų ir švirkštų. Batus kojų apsaugai reikėtų pasirinkti sunkesniems 

darbams ir pagalbiniams veiksmams. Jei batai bus naudojami pakartotinai, juos būtinai valyti, 

dezinfekuoti ir išvėdinti po naudojimo. Tokie batai turi būti pagaminti iš atsparios cheminėms 

priemonėms medžiagos. Batai gali būti naudojami su įvairiais batų apmovais. 

 

            

NE! 
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Klumpės 

 

Klumpės turėtų būti naudojamos kartu su batų apmovais arba kombinezonu su integruotomis pėdų 

dalimis. Batų apmovai gali būti naudojami klumpių viduje, numatant, kad jie bus pritvirtinti prie 

kombinezono kojų dalių. Tai apsaugo nuo skysčių patekimo ir kojų užteršimo. Pasirinkite klumpes, 

atsparias vandeniui ir dezinfekcijos priemonėms. 

 
 

Naudingi patarimai 

Apsvarstykite galimybę naudoti skirtingų spalvų klumpes skirtingose (žalia, geltona ir raudona) 

zonose (žr. 8.2 skyrių, 5 lentelę). Šis būdas leidžia atpažinti, kurios klumpės naudojamos užsidedant 

ir nusiimant ASP. 

 

Batų apmovų privalumai ir trūkumai  

Jei kombinezonas neturi integruotos pėdų dalies, klumpes reikia avėti kartu su batų apmovais, kad 

išvengtumėme pėdų užteršimo. 

 

Apmovai nebūtini, kai dėvimi batai. Jei naudojami batų apmovai, lengviau dezinfekuoti batus. Kita 

vertus, nenaudojant batų apmovų yra geresnis sukibimas su grindimis ir tai gali padėti išvengti 

paslydimo. 

Naudojant batų apmovus galima supaprastinti valymo procesą, nes jie apsaugo batų paviršius nuo  

tiškalų, sumažina galimą paslydimo riziką. Apmovų užsimovimas ir nusimovimas apsunkina ASP 

apsirengimo ir nusirengimo procedūras. 

 

 

 

Naudingi patarimai 

● Batų apmovus galima naudoti vietoje kojinių, jei naudojamas kombinezonas. Su lipnia juosta 

pritvirtinkite kombinezoną prie batų apmovų, tai padės lengviau nusivilkti aprangą. 

● Naudojant papildomą išorinį batų apmovą su neslystančia medžiaga galima išvengti nelaimingų 

atsitikimų (žr. mėlynas batų apmovas paveiksle) 

● Turėkite omenyje, kad bet koks papildomas komponentas naudojamas ASP, potencialiai  

apsunkina užsidėjimo ir nusiėmimo procesą. 
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Kombinezono pasirinkimas (su integruotomis pėdų dalimis ar be jų) lemia, kaip batai, klumpės ir 

batų apmovai gali būti naudingiausiai suderinami (žr. 3 lentelė). 

3 lentelė. Apavo pasirinkimas pagal kombinezono tipą  

 

Kombinezonas su integruotomis   Kombinezonas be integruotų pėdų dalių  

pėdų dalimis 
 

                                                      
 

  Derinimas    Derinimas 

         Batai   Klumpės    Batai             Klumpės*
 

            
*Tik ligoninėse kombinezonas su integruotomis pėdų dalimis gali būti derinamas su klumpėmis. Jei toks 

kombinezonas nenaudojamas, reikia naudoti batų apmovus ir juos pritvirtinti juosta prie kombinezono kojų 

dalių. 

 

Naudingi patarimai 

● Darbo sąlygų pagerinimui apsvarstyti galimybę aprūpinti personalą vienkartinėmis 

medvilninėmis kojinėmis. 

● Batai ar klumpės dėl storų sluoksnių medvilninių kojinių ir integruotų pėdų dalių turėtų būti 

mažiausiai dviem dydžiais didesni nei įprastai. ASP dėvinčiam asmeniui bus lengviau nusiauti batus 

ir klumpes.  
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3.3. RANKŲ APSAUGA 

 
 Pasirenkant pirštines reikia apgalvoti, kaip užtikrinti jautrumą (pvz., atliekant medicinines 

procedūras) ir apsaugos lygį (mechaninis pirštinių patvarumas). 

 

 Darbuotojas turi užsimauti ne mažiau kaip dvi pirštinių poras.  

 Vidinės pirštinės dengia odą (kaip „antroji oda ") 

 Išorinės pirštinės: pirštinės ant pirštinių („darbo pirštinės") 

 

Pirštinės yra įvairių storių, faktūrų, medžiagų, spalvų ir kokybės. ASP dėvintys asmenys turėtų 

apsvarstyti įvairių pirštinių mūvėjimo galimybes priklausomai nuo rizikos, susijusios su 

planuojamais veiksmais. Pirštinės pritaikomos konkrečių darbų saugai ir užtikrina norimą jautrumą 

ir reikiamą tvirtumą. 

 

 

Naudingi patarimai 

● Patikrinkite, ar nėra pasibaigęs pirštinių galiojimo laikas, nes tai kelia abejonių dėl jų vientisumo. 

Jei įmanoma, naudokite skirtingų spalvų vidines ir išorines pirštines. 

 

 
 

Latekso pirštinės neturi būti vienintelė pasirinkimo galimybė, nes sveikatos priežiūros įstaigose 

alergija yra dažna problema. Nitrilo pirštinės, nors ne tokios lanksčios, yra geras pasirinkimas.  

 

Pirštinių rūšys  

 

Plonos latekso ir nitrilo 

pirštinės  

Vidutinio storio pirštinės Storos pirštinės  

 

 



16 
 

Naudingi patarimai 

 

Vidinės pirštinės  

● Vidutinio storio pirštinės veikia gerai kaip vidinis sluoksnis. 

● Pagalvokite apie pirštines su ilgesniais rankogaliais, kurie uždengtų didesnę kombinezono 

rankovių dalį.  

Idealiu atveju vidinių pirštinių poros rankogaliai turėtų būti ilgesni nei išorinių pirštinių. Taip 

lengviau pakeisti pirštines. 

 

 
 

                               

Išorinių pirštinių pora turi būti pritaikyta darbams, kuriuos darbuotojas turės atlikti. Apsvarstykite 

žemiau pateiktus derinius. 

Vidinių ir išorinių pirštinių deriniai  

   

Vidinės pirštinės + pirštinės 

slaugymui: pacientų priežiūrai 

  

Vidinės pirštinės + chirurginės 

pirštinės (jei reikia sterilios): 

medicininėms procedūroms  

Vidinės pirštinės + grubios 

išorinės pirštinės: atliekų 

tvarkymui arba valymo darbams  

 

Ar žinote? 

Pirštinės turi būti tinkamos. Paveiksluose žemiau pateiktos pirštinės (chirurginės ir buitinės) kurios 

yra per didelės. Tai apsunkina paciento priežiūrą ir padidėja jų nuslinkimo nuo rankos ir užteršimo 

rizika. 

      

NE! 
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3.4. KVĖPAVIMO TAKŲ APSAUGA  

Įvairios kaukės ir respiratoriai apsaugo skirtingai. 

Ar naudoti chirurgines kaukes, ar respiratorius priklauso nuo poveikio (ekspozicijos) lygio. Labai 

svarbu prieš priimant sprendimą kokio lygio apsauga reikalinga, įvertinti riziką skirtingose įstaigose 

ir jų veiklą. Chirurginės kaukės daugiausia apsaugo nuo iškvėptų lašelių. Jos žymimos „IIR“(IIR 

tipo chirurginė kaukė), chirurginės kaukės yra nepralaidžios skysčių purslams ir nuo jų apsaugo. Šis 

apsaugos lygis net tada, kai kartu derinamas su nuotolinėmis priemonėmis, yra pakankamas tik kaip 

pirmoji saugaus sąlyčio priemonė, bet nepakankama Ebola viruso sukeltos ligos pacientų priežiūrai. 

Respiratorius apsaugo ne tik nuo purslų, bet ir nuo dalelių ir lašelių įkvėpimo. Standartas EN 149 

apibrėžia filtruojamąsias puskaukes (angl. filtering face pieces, FFP) ir pagal jų pajėgumą filtruoti 

daleles skiria į 3 klases. 

4 lentelė. Filtrų klasifikacija pagal pralaidumo ribines vertes  

Filtrų klasės (Europos 

Sąjungoje) 

Filtrų pralaidumo ribinė vertė (95 

l / min. oro judėjimo greitis  

Nuotėkis  Respiratorių klasės 

pagal JAV NIOSH× 

FFP1 Filtruoja ne mažiau kaip 80 proc. 

dalelių ore 

 

< 22 proc. 

 

FFP2 Filtruoja ne mažiau kaip 94 proc. 

dalelių ore 

< 8 proc. N95 (filtruoja ne 

mažiau 95 proc. 

dalelių ore) 

FFP3 Filtruoja ne mažiau kaip 99 proc. 

dalelių ore 

< 2 proc. N99 

× NIOSH: Jungtinių Amerikos Valstijų Nacionalinis darbų saugos ir profesinės sveikatos institutas. 
 FFP: filtruojamoji puskaukė (angl. filtering face piece). 

 N: neatspari aliejams. 

 

 

FFP 1–3  

● FFP3 geriausiai apsaugo nuo aerozolių ir perdavimo oru. 

● Sustiprintos priežiūros Ebola pacientų skyriuose, kur galimi aerozoliai, geriausiai apsaugos 

respiratorius FFP3.  

● FFP2 laikomas pakankamai saugiu pirmo sąlyčio metu, transportuojant, vizituojant pacientą. 

FFP2 netinka pacientų priežiūrai, kai atliekamos invazinės procedūros. 

●Tinkamas sandarumas ypač svarbus užtikrinant nurodytą apsaugos lygį. 

● Kvėpavimo pasipriešinimas yra tuo didesnis, kuo aukštesnė dalelių filtravimo klasė. 

● Iškvėpimo vožtuvas kvėpavimą daro patogesniu ir padeda išvengti akinių rasojimo. 

NE! 
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● Įvairūs modeliai ir dydžiai reikalingi siekiant užtikrinti gerą įvairios formos veido apsaugą. 

 

Respiratorių FFP3 pavyzdžiai: 

 

 
 

Ar žinote? 
Vožtuvas respiratoriaus centre skirtas iškvėpimui. 

Tekstilės paviršius praleidžia filtruotą orą iš išorės.  

Respiratoriaus tekstilinė dalis nepralaidi skysčių purslams. 

 

 

Kokybinis tinkamumo patikrinimas 

 

Kokybinis respiratoriaus (ASP komplekto dalies) tinkamumo patikrinimas turi būti atliktas prieš 

pasirenkant respiratorių reguliariam naudojimui. Tinkamumo patikrinimu įvertiname sandarumą 

tarp respiratoriaus ir ASP dėvinčio asmens veido. Tyrimas paremtas aerozolio indikatoriumi, 

purškiant bandymo metu ant respiratorių dėvinčio asmens veido, uždengto gobtuvu. Jei patikrinimo 

metu asmuo gali nustatyti sachariną esantį aerozolyje, testas yra teigiamas, o tai reiškia, kad 

respiratorius nesandarus. Turi būti rastas kitas modelis, stilius ar dydis, kuris tiks vartotojui. 

Darbdaviai turi aprūpinti vartotojus tinkamu parinkto dydžio ir modelio respiratoriais.  
 

 

Iškvėpimo 

vožtuvas 
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Atlikus respiratoriaus tinkamumo testą, vartotojai toliau galės naudoti šį konkretų modelį, stilių ir 

dydį. Pakartotinis tyrimas turėtų vykti kas 12 mėnesių įsitikinti, kad respiratorius vis dar tinka. 

Visą veidą dengiantis respiratorius: privalumai ir trūkumai 

Visą veidą dengiantys respiratoriai suteikia aukšto lygio apsaugą. Jie sukomplektuoti su keičiamų 

filtrų kasetėmis, kurie užtikrina apsaugą nuo biologinių dalelių, radiologinių dalelių ir cheminių 

medžiagų garų.  

Respiratorius uždengia ir užsandarina visą veidą. Dėka integruotos nosies ir burnos kaukės, pilnai 

veidą dengiantis respiratorius turi gerų nerasojančių savybių. Elastinės juostos, kurios prispaudžia 

respiratorių prie veido, pagamintos iš gumos. Jos gali būti po kombinezono gobtuvu arba jo išorėje. 

Visą veidą dengiantys respiratoriai su vienkartinių filtrų kasetėmis yra brangesni nei FFP 

respiratoriai ir akiniai. Kita vertus, pilnai veidą dengiantys respiratoriai po nukenksminimo gali būti 

naudojami metų metais. 

 

Visą veidą dengiantį respiratorių (ASP komplekto dalį) gali dėvėti tik personalas su tinkamu 

medicininiu sertifikatu ir turintis tinkamą reguliaraus mokymo pažymėjimą. 

Ar žinote? 

Dirbant sergančio ligonio priežiūros vietoje, FFP3 respiratoriai kartu su akiniais yra saugūs tiek, 

kiek ir pilnai veidą dengiantys respiratoriai – jei naudojami tinkamai ir laikantis visų infekcijų 

kontrolės principų 

 

Respiratoriai su atskiru filtru ir ventiliatoriaus mazgu, integruotu veido kaukės ar gaubto 

viduje (PAPR) 

PAPR daugiausia naudojami specializuotose ypač pavojingų infekcijų gydymo centruose. Jei toks 

respiratorius naudojamas kaip viena iš ASP komplekto dalių, darbo laikas gali būti pratęstas, 

kadangi turi akivaizdų pranašumą prieš kitas sistemas. PAPR yra daugkartinio naudojimo gaminiai 

ir turi būti nukenksminami ir gerai prižiūrimi (naujos filtrų kasetės) po naudojimo. Be to, reikalinga 

reguliari baterijų priežiūra. 

Privalumai: 

 Nedideli mokymosi reikalavimai. 

 ASP dėvintys asmenys gali turėti veido plaukų (barzda ar ūsai) ir naudoti akinius patogiai. 

 ASP dėvintys sveikatos priežiūros darbuotojai gali turėti lėtinių kvėpavimo sutrikimų (pvz., 

astmą). 

 Darbo rūbai su integruotais PAPR užtikrina teigiamą slėgį ASP dėvinčiam asmeniui. Šis 

papildomas kūno vėdinimas leidžia prailginti darbo valandas (iki keturių valandų). 

Trūkumai: 

 Brangu (daugkartinių gaubtų, oro vamzdžių ir apsaugų; vienkartinių filtrų kasečių rinkinių 

pirkimas). 

 Sudėtinga ir daug laiko atimanti baterijos kontrolė. 
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 Nukenksminimui ir gerai priežiūrai reikia įrangos, kuri paprastai būna tik specializuotose vietose. 

PAPR naudojimas nėra tapatinamas su padidintu saugos lygiu. Jei tinkamai prižiūrimos sveikatos 

priežiūros darbuotojui skirtos ASP, aprašytos šiame dokumente, suteikia tokį patį saugumo lygį 

kaip PAPR. Svarbiausias dalykas, kad PAPR užtikrina aukštesnio lygio komfortą ir mažesnius 

mokymo poreikius. 

 

3.5. AKIŲ APSAUGA 

Svarbu, kad akiniai būtų standžiai prigludę prie veido ir kad skysčiai nepatektų pro akinius. 

Pasirenkant standžiai priglundančius akinius, teikti pirmenybę akiniams su minkštomis sandarinimo 

briaunomis.  

Akiniai turi būti priderinti prie ASP dėvinčio asmens veido ir būti suderinti su kitomis ASP dalimis 

(respiratoriumi ir kombinezono gobtuvu). Atsižvelgiant į plačią akinių įvairovę, tai padidina 

tikimybę pasirinkti puikiai tinkančią porą.  

Svarbu, kad akiniai nerasotų juos dėvint, nes tai apsunkins pacientų priežiūrą ir personalo saugą. 

Todėl geriausiai naudotini akiniai su ventiliacija arba su nerasojančia danga (nerasojantys). Abu 

metodai gali būti taikomi kartu. 

Ventiliuojami akiniai gali turėti tiesioginę ar netiesioginę ventiliaciją. Tiesioginė ventiliacija reiškia, 

kad ventiliacijos angos nėra uždengtos; netiesioginės ventiliacijos akiniai turi uždengtas angas. 

Netiesioginė ventiliacija geriau apsaugo nuo skysčių purslų. Apsauga nėra 100%, nes akiniai nėra 

sandarūs. Visų tipų akiniai su ventiliacija potencialiai padidina taršos riziką esant aerozolio 

poveikiui. 

Šiuolaikiniai nerasojantys akiniai yra labai patogūs ir yra vertinami kaip geriausia galimybė 

užtikrinti puikų matymą visose situacijose. 

Rekomenduojamas pasirinkimas yra akiniai su minkštomis sandariomis briaunomis, nerasojantys, 

bet be ventiliacijos. 

 

Akinių tipai Charakteristikos 

   

Nėra ventiliacijos, nerasojantys, 

minkšti,silikoniniai priglundantys 

kraštai 

Netiesioginė ventiliacija, lankstūs 

priglundantys kraštai 

 

 

 

Nėra ventiliacijos, lankstūs 

priglundantys kraštai 

 
 

 

Netiesioginė ventiliacija, standartiniai 

priglundantys kraštai 

 
 

Naudingi patarimai 

Netiesioginė 
ventiliacija 
atidaryta 

Netiesioginė 
ventiliacija 

atidaryta 
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Akiniai dėvimi po apsauginiais akiniais gali trukdyti reikiamam sandarumui ir padidinti rasojimo 

riziką. Akiniai gali būti nešiojami po apsauginiais akiniais, jei prigludimas pilnai išsaugotas. Gali 

padėti papildomas prieš rasojimą skirto purškalo naudojimas. 

 

 
 

 

Naudojant visą veidą dengiantį respiratorių, apsauginiai akiniai visada turėtų būti dėvimi ant ASP 

gobtuvo. Dauguma akinių pritvirtinami elastinėmis juostomis. Akinių nešiojimas ant gobtuvo 

neleidžia skysčiams patekti ant odos per elastinę juostą, taip pat užtikrina standų gobtuvo 

prigludimą, išvengiant tarpų tarp gobtuvo ir akinių. 

Pagrindiniai dalykai, kuriuos būtina žinoti 

Nėra tokio dalyko kaip "vienas dydis tinka visiems", kai kalbama apie ASP sudedamąsias dalis. 

Privaloma patikrinti visų ASP sudedamųjų dalių tinkamumą prieš įeinant į raudoną zoną. 

 

4. ASP NAUDOJIMO APTARIMAS 

 

Pristatytų ASP sudedamosios dalys gali būti naudojamos daugelyje vietų: joms nereikalinga elektra 

ir nebūtinos specialios vietos personalo nukenksminimui. Dauguma ASP sudedamųjų dalių yra 

vienkartinės ir turi būti pašalinamos tuojau pat po panaudojimo. 

Galimos skirtingos ASP sudedamųjų dalių kombinacijos.  

4.1. ATSARGUMO PRIEMONĖS PER PIRMĄJĮ EBOLA PACIENTO ĮVERTINIMĄ 

Pirmieji sveikatos priežiūros personalo kontaktai su galimais ar tikėtinais atvejais gali įvykti 

įvairiose vietose, pvz., ligoninės priimamajame, skubios pagalbos kabinetuose, gelbėjimo tarnybų 

transporte, pirminės sveikatos priežiūros sektoriuje, visuomeninėse institucijose, valstybės sienos 

perėjimo punktuose. 

Pirmo sąlyčio metu personalas turi įvertinti užsikrėtimo riziką ir imtis tinkamų atsargumo 

priemonių, siekiant išvengti antrinio užsikrėtimo atvejų.  

Užsikrėtimo riziką sumažina supratimas apie rizikos sumažinimą laikantis saugaus atstumo ir 

tinkamų ASP naudojimas: 

 Saugus atstumas (daugiau kaip 1,5 metro atstumas) užsikrėtimo riziką gali sumažinti 

ženkliai. 

 ASP sudedamosios dalys: dvigubos pirštinės, galvos gobtuvai, nelaidus skysčiams chalatas, 

IIR tipo chirurginė kaukė (arba FFP2, jei reikia), veido skydelis ar akiniai ir batų apmovai. 

 Personalo, turinčio sąlytį su ligoniu, skaičiaus ribojimas. 

 

Naudingi patarimai 

 Susisiekite su atitinkamomis institucijomis ar atitinkančia standartus ligonine. Jei reikia 

perkelkite pacientą. 

 ASP, dėvimos pirminės paciento apžiūros metu, nėra pakankamos slaugymui, diagnostikai ir 

gydymui. 

 Ribokite personalo skaičių, kuris turės sąlytį su ligoniu. 
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Reikalingo ASP lygio nustatymas 

Siekiant veiksmingai ir tinkamai paskirstyti personalą į nustatytus rizikos lygius yra būtinas 

reikalingo ASP lygio nustatymas. 

Didelės rizikos ekspozicijos kriterijai  

Bent vienas iš šių kriterijų: 

 Artimas „veidas prie veido“ (iki 1 metro) sąlytis su tikėtinu ar patvirtintu Ebola hemoraginės 

karštligės atveju, nedėvint tinkamų ASP (įskaitant akių apsaugą), kai pacientas kosėja, 

vemia, kraujuoja arba viduriuoja; arba turėjo nesaugius lytinius santykius prieš 3 mėn. iki 

susirgimo. 

 Tiesioginis sąlytis su užterštais paciento kūno skysčiais, aplinkos daiktais tikėtino ar 

patvirtinto Ebola hemoraginės karštligės atveju. 

  Poodinis sužeidimas (pvz., adata) ar gleivinių ekspozicija kūno skysčiais, audiniais ar 

ėminiais laboratoriniam tyrimui tikėtino ar patvirtinto Ebola hemoraginės karštligės atveju; 

 Dalyvavimas laidotuvių apeigose, kurių metu buvo tiesioginė ekspozicija su mirusiojo 

palaikais (paveiktose teritorijose arba iš paveiktų teritorijų), nedėvint tinkamų ASP. 

 Tiesioginis sąlytis su gyvais arba kritusias šikšnosparniais, graužikais, primatais ar jų mėsa 

(paveiktose teritorijose arba atvežtais iš jų). 

Ši mokymo programa nagrinėja patvirtintus, tikėtinus ir galimus atvejus sveikatos priežiūros 

įstaigose. 

4.2. PASIRUOŠIMAS DIRBTI SU APLI DĖVINT ASP  

Negalima dėvėti asmeninių rūbų prižiūrint ligonį. ASP dėvintys asmenys po darbo drabužiais 

privalo dėvėti chirurginę pižamą. 

 

Naudingi patarimai  

 Dėvėkite sportinius apatinius drabužius ir vienkartines medvilnines kojines patogumui  

užtikrinti. 

 Prieš pradedant rengtis ASP nueikite į tualetą. 

 Siekiant apsisaugoti nuo dehidratacijos, prieš pradedant rengtis ASP išgerkite 1-2 litrus 

vandens. Padidėjęs prakaitavimas yra neišvengiamas dirbant su ASP. 

 Nerekomenduojama būti nevalgius prieš darbą su ASP. 

 Patikrinkite ASP rinkinį prieš pradedant rengtis, apžiūrėkite ar nėra įplyšimų, įtrūkimų. 

 

4.3. LIPNIOS JUOSTOS NAUDOJIMAS: NAUDA IR RIZIKA 

Tebevyksta prieštaringi svarstymai tarp ekspertų dėl lipnios juostos naudojimo pritvirtinant ASP 

sudedamąsias dalis, tokias kaip pirštinės, respiratorius, batus ir akinius. Daugumos nuomone, 
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teisingas lipnios juostos naudojimas padidina saugumo lygį. Tačiau svarbu suprasti, kad ASP 

sudedamųjų dalių pritvirtinimas lipnia juosta turi ir naudos, ir rizikos. 

Pirmasis klausimas yra, ko mes norime pasiekti pritvirtinant ASP sudedamąsias dalis: 

 Nusirengimo proceso palengvinimas: 

- Jeigu pirštinės arba batai yra sujungti su kombinezonu lipnia juosta, juos galima nusiimti 

vienu mostu. 

  Geresnis sandarumas tarp jungiamųjų dalių: 

- Tikslinis klijavimas nedidelių tarpų tarp akinių, respiratoriaus ir kombinezono gali apsaugoti 

nuo skysčių patekimo į vidų. Tinkamai apklijavus, apranga bus nepralaidi aerozoliams. 

 Gobtuvo pritaikymas: 

- Lipni juosta padeda išlaikyti gobtuvą stabilioje pozicijoje, apsisaugant nuo jo slydimo ant 

akių. 

 

Lipnios juostos naudotojai taip pat turi žinoti trūkumus: 

 Klijavimas lipnia juosta yra kaip papildomas ,,apsaugos sluoksnis“, bet jei jis atliktas 

neteisingai, suteikia apgaulingą saugumo pojūtį, padarydamas daugiau žalos nei naudos. 

 Nepatyrę asmenys yra linkę klijuoti virš pagrindinių ASP dalių funkcinių dalių. Jeigu, pvz., 

ASP dėvintys asmenys lipnia juosta per daug uždengia filtro paviršių, tuomet gali susidurti 

su kvėpavimo sunkumais. 

 Klijavimas lipnia juosta užima laiko ir prailgina apsirengimo procesą. 

 Neteisingai apklijavus lipnia juosta ASP dalis gali būti sudėtingas nusirengimo procesas. 

Pavyzdžiui, jei lipni juosta, jungianti pirštinę su rankove aplink dilbį, yra perdaug suspausta, 

bus sunku nusimauti pirštinę. 

 

Papildomas klijavimas lipnia juosta negali kompensuoti nepritaikytų ASP sudedamųjų dalių, 

pvz., per mažo kombinezono klijavimas. Tinkamas ASP komponentų klijavimas reikalauja 

reguliaraus mokymo ir didelės patirties.  

Lipni juosta 

 

Skirtingos lipnios juostos rūšys gali būti naudojamos. Lipni juosta su tekstiliniu sluoksniu yra 

nerekomenduojama, nes gali sugerti skysčius (kapiliarinis efektas). Kokybiškas lipnios juostos 

ritinėlis ir atspari chemikalams lipni juosta yra geras pasirinkimas. 

 
 

5. APSIRENGIMAS IR NUSIRENGIMAS 

 

Simboliai naudojami šiame skyriuje 

Greitam žymėjimui, kur yra gera praktika ir kur ne, mes naudojame sekančius simbolius: 
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 Ekspertų pasirinkimas. Rekomenduojama ekspertų, remiantis patirtimi. 

 [+/-] Apsvarstyti trūkumus prieš naudojant šį pasirinkimą. Reikalingi tolimesni įrodymai. 

 NE! Pagal ekspertus šios praktikos turi būti vengiama. 

 

5.1. ESMINIAI APSIRENGIMO IR NUSIRENGIMO PRINCIPAI 

Yra daug skirtingų ASP apsirengimo ir nusirengimo būdų. Auksinio standarto kaip tai daryti nėra. 

Svarbiausi principai yra išvengti sveikatos priežiūros darbuotojų užsikrėtimo prižiūrint pacientus ir 

nusirengiant ASP. 

Dėl šios priežasties, abiems procesams, apsirengimui ir nusirengimui, reikalinga aktyvi apmokyto 

komandos nario pagalba. Be to, svarbu skirti pakankamai laiko apsirengimui ir nusirengimui. 

 

ASP sudedamosios dalys turi būti užsidedamos tinkamai, sukuriant integruotą apsaugos sistemą. 

Papildomą apsaugą suteikia dvigubas priemonių patikrinimas apsirengimo pradžioje ir pabaigoje. 

 

Nusirengimo metu svarbu viską daryti ramiai ir sistemingai, vengti klaidų. Nusirengimo procesui 

reikalinga nepertraukiama kokybės kontrolė, ji turi būti pritaikyta pagal naudojamas ASP 

sudedamąsias dalis, siekiant sumažinti užsikrėtimo riziką. 

 

Padėjėjui reikia nuolat vadovautis kontroliniu sąrašu, rodančiu nustatytas apsirengimo ir 

nusirengimo procedūras.  

Pagalba 

Apsirengimas ir nusirengimas be pagalbos yra sudėtingas ir gali sąlygoti ASP disfunkciją ar net 

antrinį užkrėtimą. 

 

Apsirengimo proceso metu padėjėjas privalo dėvėti chirurginį chalatą ir prieš pradedant 

apsirengimo procesą atlikti rankų higieną. Kai ASP dėvintis asmuo rengiasi paciento priežiūrai, 

padėjėjas privalo dėvėti pirštines ir atlikti pirštinių dezinfekciją tarp kiekvieno apsirengimo 

žingsnio. 

Priešingai, nusirengimo metu aktyvus padėjėjas privalo dėvėti pilną ASP komplektą ir atlikti 

pirštinių dezinfekciją bei jas keisti vadovaujantis nustatytomis procedūromis. Jei nusirengimo metu 

padėjėjas nepereina į raudoną zoną, papildomas akinių ir respiratoriaus klijavimas nebūtinas. 

Išeinantis iš paciento priežiūros zonos ASP dėvintis asmuo turi vykdyti tik minimalius nusirengimo 

veiksmus. Šiuo atveju tikslinę instrukciją suteikia aktyvus padėjėjas. Svarbu, kad išeinantis iš 

paciento priežiūros zonos asmuo būtų ramus ir atsipalaidavęs. 

 

Šioje aplinkoje išeinantis ASP dėvintis asmuo yra visiškai valdomas ir tvarkomas padėjėjo. Tai turi 

naudos, ASP dėvinčiam asmeniui nereikia apsižiūrėti ASP ar nėra užterštų ligonio kūno skysčiais 

vietų tiesiogiai nematant kai kurių savo kūno dalių.  
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Jeigu asistentas taip pat pasitrauks į žalią zoną po šios veiklos, kita procedūra turi būti atliekama. 

 

Paskutinio ASP dėvinčio asmens nusirengimas 

  

Paskutinis ASP dėvintis asmuo nuimant ASP komplektą turi atlikti visas užduotis be išorinio 

padėjimo (neliečiant asmens). Esminis šio proceso principas gauti patarimus iš prižiūrėtojo arba 

turinčio didelę patirtį ASP naudotojo (kvalifikuoto stebėtojo). 

 

Paskutinis nusirengiantis gali būti paskutinis aktyvus padėjėjas išėjęs iš raudonos zonos, taip pat 

asmuo atlikęs užduotis, susijusias su paciento tvarkymu. Vis dėlto nusirengimo vienam po aiškios 

ekspozicijos su kūno skysčiais turi būti vengiama, netgi kai yra kvalifikuotas stebėtojas. 

 

Žodinės kvalifikuoto stebėtojo instrukcijos paskutiniam nusirengiančiajam turi būti aiškios ir 

nedviprasmiškos. Veidrodis, esantis arti nusirengimo zonos leidžia save stebėti nusirengimo 

proceso metu, suteikia papildomą kontrolę. 

 

Naudingi patarimai 

Sveikatos priežiūros darbuotojai, vieni nusirengiantys ASP, turi naudotis veidrodžiu ypač atsegant 

užtrauktukus ir lipdukus, nusiimant akinius ir respiratorius. 

Labiausiai patyręs personalo darbuotojas turi būti paskutinis nusirengiantis asmuo. 

 

5.2. ASP APSIRENGIMAS  

 

Svarbu niekada nesirengti ASP be tinkamo padėjėjo. 

 

Siūlomi apsirengimo žingsniai 

Žingsniai Veiksmai 

1 Užsidėti chirurginę pižamą ir plaukų dangalą 

2 Rankų higiena 

3 Užsidėti kombinezoną 
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4 Pėdų apsauga 

5 Rankų apsauga 

6 Kvėpavimo takų apsauga ir orientacinis tinkamumo bandymas 

7 Gobtuvas 

8 Užtrauktukas 

9 Lipdukai 

10 Akių apsauga 

11 Vidinių pirštinių dezinfekcija ir išorinės pirštinės 

12 Prijuostė (neprivaloma) 

13 ASP sudedamųjų dalių patikrinimas 

14 Pasirengęs praeiti geltoną zoną ir įeiti į raudoną.* 

*Sustokite geltonojoje zonoje, jeigu turite padėti nusirengti kolegai (skyrius 8.2) 

 

1 ir 2 žingsniai: Chirurginės pižamos ir plaukų dangalo užsidėjimas; rankų higiena 

 
 

Siekiant užtikrinti komfortiškas ir saugias darbo sąlygas, ASP dėvintis asmuo turi dėvėti ligoninės 

chirurginę pižamą ir plaukų dangalą po kombinezonu. Chirurginė pižama sugers prakaitą, o plaukų 

dangalas apsaugos nuo skysčių skverbimosi pro kyšančių galvos plaukų sruogas. Prieš pradedant 

rengtis ASP, atlikite rankų higieną. 

 

3 žingsnis: Apsirenkite kombinezoną 
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Tarp ASP dėvinčių asmenų svarbi gera komunikacija ir jų identifikavimas. Gera idėja yra vardo 

užrašymas (priklijuotas paprastas lipnios juostos gabalėlis su ilgai išsilaikančiu užrašu) gobtuvo 

priekyje, ant krūtinės ir / arba ant nugaros.  

 

Ar žinote? 

Rašymas tiesiai ant kombinezono gali pažeisti kombinezono audinio vientisumą. 

 

4 žingsnis: Pėdų apsauga 

Galimi du pasirinkimai: kombinezonai su integruota pėdų dalimi arba neintegruota. Kombinezono 

pasirinkimas įtakoja pėdų apsaugos tipo pasirinkimą (klumpės ar auliniai batai) ir pritvirtinimo 

metodą (pritvirtinimas lipnia juosta arba ne). 

 Kombinezonai su integruota pėdų dalimi 

Kombinezonai su integruota pėdų dalimi gali būti aunami į batus ar klumpes. Tai palengvins 

apsirengimo ir nusirengimo procesą. 

 

 
 

Ar žinote? 

 Su integruotomis pėdų dalimis ASP dėvintys asmenys gali lengviau pakeisti klumpes 

pereinant iš geltonos zonos į raudoną (apsirengiant). 

 Nusirengiant ASP, paskirtos dėvėti raudonoje zonoje klumpės turi būti ten ir paliekamos. 

 Jeigu klumpės yra aiškiai paskirtos atskirai geltonai ir raudonai zonoms, jos neturi būti 

dezinfekuojamos sekančiam apsirengimui. Ši procedūra naudinga laiko atžvilgiu ir taip 

išvengiama nereikalingos ekspozicijos. Tačiau matomą užteršimą ant pėdų apsaugos 

priemonių reikia pašalinti. 

 

 

 Kaip padaryti kombinezoną su integruota pėdų dalimi 

Kombinezonuose, kurie neturi integruotos pėdų dalies, galima sukurti tokią pėdų dalį lipnia juosta 

klijuojant atskirus guminių batų apmovus tiesiai ant kombinezono kojų dalies. 
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Visada klijuokite guminių batų apmovus su kombinezono kojų dalimi ant jų jungiamosios dalies (ne 

aukščiau). Niekada neklijuokite guminių batų apmovų tvirtai aplink kulkšnis. 

 

Naudingi patarimai 

 Klijuokite guminių batų apmovus su kombinezono kojų dalimi plačiausioje blauzdos dalyje, 

tuomet pėdą galima lengvai ištraukti iš kombinezono nusirengiant ASP. 

 

 

Kombinezonas be integruotos pėdų dalies 

Niekada netalpinkite kojos be integruotos kombinezono pėdų dalies į botų vidų. Tai neapsaugo 

pėdos nuo užkrėstų skysčių. Taip pat be apmovų nesiaukite klumpių, jei kombinezonas neturi 

integruotos pėdų dalies.  

 

 
Yra du galimi pasirinkimai – dėti kombinezono kojų dalį ant batų ir juos suklijuoti lipnia juosta 

arba naudoti batų apmovus ant klumpių / batų 

 

NE! 

 

NE! 
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Naudingi patarimai 

Labai svarbu saugotis nuo skysčių patekimo į batų vidų. 

 Užtraukite kombinezono kojų dalį ant batų. 

 Patraukite žemyn laisvą kombinezono kojų dalį, kad uždengtų viršutinę batų dalį 

 
 

 

Klijavimo lipnia juosta  nauda ir trūkumai 

Yra du guminių batų klijavimo lipnia juosta su ASP pliusai: 

 Lengvesnis nusirengimas; 

 Apsisaugoma nuo skysčių pratekėjimo į batų vidų. 

 

Užtraukite kombinezono kojų dalį prieš klijuojant lipnia juosta, kitu atveju jie bus nepatogiai trumpi 

judant aplinkui. 

 

[+/-] Batai priklijuoti lipnia juosta tiesiai prie kombinezono 

         
 

Batus taip pat galima tiesiai priklijuoti prie kombinezono kojų dalies. Tai sąlygoja lengvesnį 

išsiavimą iš batų nusirengiant, tačiau vėliau lipni juosta turi būti pašalinta nuo batų paviršiaus, 

atskiriant batus nuo kombinezono. 

 

[+/-] Kombinezonas priklijuotas lipnia juosta prie batų apmovų: papildomi batų apmovai ant 

klumpių ar batų 

 

Tam tikromis aplinkybėmis gali būti laikoma pranašumu, kad ant batų ar klumpių yra uždėti 

apmovai. Šiuo atveju papildomas batų apmovo ir kombinezono kojos sujungimo vietos klijavimas 

lipnia juosta yra svarbus dėl dviejų priežasčių: 

 Siekiant apsisaugoti nuo skysčių patekimo į apmovų vidų. 

  NE! 
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 Galimas saugus ,,vieno mosto“ nusirengimo procesas. 

 

Atsižvelkite į tai, kad bet kokia po apmovu dėvima batų rūšis gali jį pažeisti. Taip pat gali būti 

sunku susigrąžinti klumpes ar batus iš atliekų maišo po nusirengimo, ypač jei jie yra apmovų 

viduje. 

 

Bet koks papildomas ASP komponentas, potencialiai prisideda prie apsirengimo ir nusirengimo 

proceso apsunkinimo! 

 

Apavo ar guminių batų apmovų naudojimas padeda apsisaugoti nuo sąlyčio su skysčiais, bet 

apsunkina atliekų tvarkymą, padai tampa slidesni. Apsvarstykite galimybę naudoti antrą porą 

apmovų su nelygiu paviršiumi, siekiant apsisaugoti nuo slydimo. 

      
 

Priklijuokite lipnia juosta batų apmovą tiesiai prie kelnių, patempkite kombinezono kelnių klešnes į 

apačią, kad uždengtų suklijuotas sritis. Kombinezonas visada būna ant guminių batų. 

 

Patempkite  kelnes prieš tvirtinant jas prie plačiausios blauzdos dalies. 

 

Nesukiškite kombinezono kelnių į batų vidų! 

 

Priklijuokite lipnia juosta batų apmovą tiesiai prie kelnių, o ne prie bato, nes batai galiausiai bus 

sugrąžinami iš atliekų krūvos. Tokiu būdu batai neturės sąlyčio su lipnia juosta ir juos bus galima 

lengvai paimti kitam naudojimui. 

  

 
 

Batų apmovai yra pritvirtinami mažiausiai dviem aplinkui apvyniotos lipnios juostos sluoksniais. 

patempkite kombinezono laisvas kelnių klešnes į apačią. Batų apmovai su neslidžiais padais dėvimi 

ant batų/klumpių padės išvengti nelaimingų atsitikimų. 

 

5 žingsnis: Rankų apsauga 
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Daugiau ASP sluoksnių nereiškia didesnės apsaugos. Trečios pirštinės apsunkina paciento priežiūrą 

ir net padidina susižeidimo riziką su aštriais daiktais. 

Dvejos pirštinės yra standartinis pasirinkimas, palaikantis pusiausvyrą tarp reikalingo lankstumo, 

lytėjimo ir saugumo. 

 

Išorinės pirštinės gali būti lengvai pritaikomos skirtingoms užduotims atlikti arba pakeičiamos esant 

reikalui ar pagal situaciją. 

 

Pirštinės privalo visada būti užtrauktos ant kombinezono rankovių, kad apsisaugoti nuo skysčių 

patekimo į pirštinę arba rankovę. Skirtingi pirštinių tipai yra tinkami pirmam sluoksniui. 

 

Vidinių pirštinių klijavimo lipnia juosta nauda ir trūkumai 

 

Vidinių pirštinių klijavimas lipnia juosta prie kombinezono turi keletą privalumų: 

 Pirštinė darbo metu nenusmunka. 

 Yra lengviau pašalinti ASP, nes pirštinę galima nuimti kartu su kombinezono rankove vienu 

mostu. 

 

Reikia turėti galvoje, kad galime susidurti su tokiais keblumais: 

 Nusirengiant ASP pirštinės turi nusiimti lengvai. Jei riešas yra tvirtai apvyniotas lipnia 

juosta, bus neįmanoma ištraukti rankos iš pirštinės. 

 

 
 

Siekiant užtikrinti patogumą ir lengvą pirštinės nuėmimą, gali būti naudojamas vienas iš tokių 

metodų: 

 

 Siūlomas pasirinkimas: pirštinės klijavimas lipnia juosta prie kombinezono per ritinėlį, 

sudarantį erdvę tarp rankos, kombinezono rankovės. 

 

NE! 
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Siekiant užtikrinti laisvą sujungimą tarp pirštinės ir rankovės, naudokite lipnios juostos ritinėlį arba 

kartoninį ritinėlį kaip tarpiklį. Uždėkite lipnios juostos ritinėlį / kartoninį ritinėlį (tarpiklį) ant 

rankos. Užtraukite rankovę ant tarpiklio. Užtraukite pirštinę ant tarpiklio. 

 
 

Priklijuokite lipnia juosta pirštinę prie rankovės, naudojant tarpiklį kaip pagalbinę priemonę. 

 

    
 

Nusirengiant ištraukite ranką iš pirštinės, tuo pat metu pašalinant tarpiklį.  
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Naudingi patarimai 

 Niekada neklijuokite tiesiai nuo ritinėlio, nes taip panaudojama per daug slėgio 

klijavimui, kuris smarkiai suvaržo kraujo tekėjimą į rankas. 

 

 

 Sukarpykite pakankamą skaičių mažų juostelių prieš pradedant apsirengimo 

procesą. 

 

 Alternatyvus pasirinkimas #1: vertikalus klijavimas su dviem ar daugiau lipnios 

juostos juostelių 

 

Užtraukite pirštinę kiek įmanoma aukščiau ant ASP kombinezono rankovės. Priklijuokite pirštinę 

prie rankovės greta dilbio naudojant minimaliai 2 lipnias juosteles. 

 

   
 

Šis pasirinkimas taip pat užtikrina lengvą ASP pašalinimą. 

 

 Alternatyvus pasirinkimas #2: paprastas klijavimas (be tarpiklio) 

 

Užtraukite pirštinę ant ASP kombinezono rankovės kol pasieksite plačiausią dilbio dalį. Lipnia 

juosta priklijuokite pirštinę prie rankovės, tokiu būdu uždengdami pirštinės tarpą. Šiam metodui 

reikalingos pirštinės su ilgomis rankovėmis. 

NE! 
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Naudingi patarimai 

 Lipnios juostos skersmuo aplink dilbį / riešą turi būti platesnis už storiausią rankos 

vietą. Kitu atveju bus neįmanoma ištraukti rankos iš pirštinės nusirengimo proceso 

metu. 

    

 

[+/-] Alternatyvus pasirinkimas #3: neklijuoti 

Net jei lipni juosta nenaudojama, pagalba vis tiek reikalinga užsimaunant ir nusimaunant vidines 

pirštines. Uždėkite kilpas ant pirštų prieš užsidedant pirmą pirštinių porą. Jos apsaugo nuo pirštinių 

slankiojimo ir padeda išvengti odos ekspozicijos. 

 

    
 

ASP dėvinčiam padėjėjui reikia laikyti pirštinę, kol ASP užsidedantis asmuo stumia ranką į pirštinę, 

kol žymi rankovės dalis yra pirštinėje. 

6 žingsnis: Kvėpavimo takų apsauga ir orientacinis tinkamumo bandymas  

Naudingi patarimai 

 Laikykite respiratorių, kad neslystų, svarbiausia yra respiratoriaus elastinių dirželių 

padėtis. Viršutinė juostelė pasilieka horizontalioje padėtyje, tuo tarpu apatinė juostelė 

yra užtraukiama ant galvos viršugalvio. 

      

 Lemiamas momentas yra tai, kad ASP dėvintis asmuo pasirinktų patikimą pritaikytą 

sandarų respiratorių, nes kitu atveju galimas aerozolių įkvėpimas.  
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Respiratoriaus pritaikymas: orientacinis primatavimo testas 

 

Prieš apsirengiant ASP komplektą, kokybinis tinkamumo bandymas, kuris nėra apsirengimo 

proceso dalis, turi būti atliktas, siekiant parinkti tinkamą pritaikytą respiratorių (žiūrėkite 3.4 skyrių, 

viršuje). 

Orientacinis primatavimo testas turi būti atliktas kiekvieną kartą kai užsidedamas respiratorius, 

siekiant įsitikinti, kad respiratorius tikrai tinka ir yra sandarus. Netgi respiratoriaus modeliui, kuris 

praėjo kokybinį atitikties testą, reikia atlikti orientacinį primatavimo testą apsirengimo proceso 

metu. 

Norint patikrinti ar respiratorius uždėtas tinkamai, padėjėjas privalo ranka uždengti iškvėpimo 

vožtuvą. Kai ASP dėvintis asmuo išpučia orą į respiratorių, respiratorius turi išsiplėsti ir oras turi 

visiškai nepratekėti pro šonus. Kai išpučiamas oras į respiratorių, ASP dėvintis asmuo neturi jausti 

oro dvelkimo į akis. 

 

   
Jei oro nuotėkis respiratoriaus patikrinimo metu yra, respiratorius turi būti sureguliuojamas. 

Metalinė skląstis, ant respiratoriaus viršaus (kai yra) gali būti reguliuojama, svarbu užtikrinti 

tinkamą atitikimą ir sandarumą. Atlikite dvigubą patikrinimą, jei yra bet koks oro nuotėkis kartojant 

procedūrą. 

 

Respiratoriaus dirželiai privalo visada būti po kombinezono gobtuvu. 

 

Naudingi patarimai 

 Respiratoriai dažnai turi tekstilinius elastinius dirželius respiratoriaus pritvirtinimui 

prie galvos. Įsitikinkite, kad elastinių juostelių galai yra kombinezono gobtuvo viduje, 

siekiant apsisaugoti nuo skysčių patekimo ant veido dėl kapiliarinio efekto. 

 Pakiškite kabančius juostelių galus po pagrindinės dalies juostelėmis arba nukirpkite 

jas prieš uždedant kombinezono gobtuvą. 

  

 Respiratoriai privalo turėti tinkamą sandarumą ir priglusti prie veido. Barzdotiems 

asmenims šis tikslas gali kelti keblumų. 
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Ar žinote? 

Čiaudėjimas į respiratorių yra galimas. Tik nelieskite respiratoriaus rankomis. 

Varvanti nosis dėvint respiratorių nėra problema tol kol neliečiate respiratoriaus. 

 

7 žingsnis: Gobtuvas 

Nors klijavimas lipnia juosta dažniausiai nėra laikomas geru pasirinkimu siekiant pakoreguoti 

kombinezono dydį, klijavimas gali būti naudojamas, jei gobtuvas yra per didelis. 

     
 

8 ir 9 žingsniai: Užtrauktukai ir lipdukai 

 

Įsitikinkite, kad lipdukai yra tinkamai užsegti ir suformuokite lygų be raukšlių paviršių. 

ASP dėvintys asmenys gali padėti padėjėjui užsegant lipdukus patraukiant kostiumą nuo kūno. 

 

     
 

ASP dėvintis asmuo gali palaikyti kombinezoną, kad išvengti spaudimo į jautrias kūno vietas ir 

lengviau užsandarinti atvartus. 

 

10 žingsnis: Akių apsauga 

Uždėkite akinius ant gobtuvo ir įsitikinkite, kad tekstilinė elastinė juostelė yra įtempta. Dabar jūsų 

visas veidas turi būti uždengtas respiratoriumi ir akiniais. Tai apsaugos jus nuo sąlyčio su galimai 

infekuotais kūno skysčiais. 

 

Kai tik akiniai yra savo vietoje, patikrinkite ar nėra plyšių tarp atskirų ASP dalių. Būtų naudinga, 

kad ASP dėvintis asmuo pajudintų savo galvą ir kūną siekiant patikrinti, ar akiniai yra vietoje. 

Neturi būti jokio oro patekimo į akis ar ant skruostų. 

 

Siūlomas pasirinkimas: vienkartiniai akiniai 
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Naudokite vienkartinius akinius su nerasojančia danga. Dėvėkite juos ant gobtuvo, siekiant 

sutvirtinti  kombinezono gobtuvą ir išvengti plyšių tarp akinių ir gobtuvo. Elastinės akinių juostelės 

dažnai yra padarytos iš medžiagos, todėl elastinės juostelės uždėjimas gobtuvo išorėje apsaugo nuo 

skysčių susigėrimo. 

Naudingi patarimai 

 Jeigu ASP dėvinčiam asmeniui reikia dėvėti akinius, užtikrinkite, kad jie būtų 

sandarūs. 

 Patyrusiems kontaktinių lęšių nešiotojams, lęšiai yra laikomi tinkamesniu pasirinkimu. 

  

 

[+/-] Alternatyvus pasirinkimas #1: antveidžiai  

Antveidžiai akių apsaugai gali būti naudojami kaip pirmo pasirinkimo atsargumo priemonė. Bet 

apsvarstykite nesandarios akių apsaugos galimus apribojimus pacientų priežiūros aplinkoje. 

 

Nauda: 

 Antveidžiai apsaugo nuo skysčių tiškalų. 

 Jie nerasoja. 

Trūkumai: 

 Antveidžiai neapsaugo nuo aerozolių. 

 Gali būti sunku judėti nepataisius antveidžio rankomis 

 
Atidi priežiūra reikalinga, kad ASP dėvintis asmuo, naudodamas antveidį, neliestų savo veido. 

 

 Alternatyvus pasirinkimas #2: viso veido respiratorius  
 Respiratorius dažniausiai turi netekstilines juosteles, todėl jos gali būti naudojamos po  

kombinezono gobtuvu. Patikrinkite, kad vienkartinių filtrų kasetės yra tinkamai įdėtos, prieš juos 

naudojant. 
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Respiratoriaus ir akinių klijavimas 

Respiratoriaus ir akinių klijavimas lipnia juosta prie gobtuvo yra sudėtingas ir daug laiko užimantis 

procesas. Klijavimas net ant mažos respiratoriaus dalies žymiai apriboja oro įsiurbimą, kuris 

apsunkina darbo sąlygas. 

 

Vis dėlto, siekiant apsisaugoti nuo tiškalų patekimo ant odos, papildomas klijavimas veido srityje 

gali būti atliekamas, bet tik uždengiant mažus tarpus, išlikusius tarp gobtuvo, akinių ir 

respiratoriaus. 

Oru plintančioms ligoms papildomas klijavimas veido srityje gali net suteikti nepralaidų užtvarą 

aerozoliams. 

Kai atliekamas papildomas klijavimas veido srityje, pasiruoškite iš anksto lipnios juostos nedidelius 

gabalėlius / juosteles prieš pradedant klijuoti. Tada naudokite lipnią juostą tarpams užklijuoti ir / 

arba užsandarinti respiratorių ir akinius prie gobtuvo. 

 

 
Priklijuokite akinių kraštus prie gobtuvo. Neuždenkite elastinių dirželių, kurie yra pagaminti iš 

medžiagos, kuri gali sušlapti dėl kapiliarinio efekto. 

 

   
 

Naudokite smulkius gabalėlius lipnios juostos priklijuoti akiniams prie respiratoriaus, išvengiant 

didesnio nei reikia respiratoriaus paviršiaus dalies uždengimo. 

 

    
 

Uždenkite visus galimus tarpus tarp akinių, respiratoriaus ir gobtuvo su lipnia juosta ir įsitikinkite, 

kad lipni juosta yra teisingai priklijuota prie gobtuvo. Įsitikinkite, kad sritis aplink nosį yra padengta 

lipnia juosta. 
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Neužklijuokite lipnia juosta per didelio respiratoriaus paviršiaus, kadangi tai rimtai apriboja oro 

įsiurbimą. 

11 žingsnis: Vidinių pirštinių dezinfekcija ir išorinės pirštinės 

 

   
 

Išorinių pirštinių pora gali būti lengvai pakeičiama. Išorinių pirštinių pasirinkimas priklauso nuo 

darbinės veiklos. 

 

12 žingsnis: Prijuostė (neprivaloma) 

 

 
Plastikinės prijuostės dėvėjimas naudingas tvarkant didelius plastikinius maišus, valant, tvarkant 

mirusiojo kūną. Guminiams batams taip pat yra teikiama pirmenybė vykdant šias veiklas. 

 

13 žingsnis: ASP komplekto patikrinimas  

Kai tik ASP dėvintis asmuo dėvi pilną ASP komplektą, komandos narys turi patikrinti ar nėra 

medžiagos pažeidimų ir atvirų tarpų. 

NE! 
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Naudingi patarimai 

 Pilną ASP komplektą apsirengęs asmuo gali patikrinti ar kombinezonas jam tinka 

klaupiantis ir keliant rankas. 

 Jei ASP komplekto dalys pakeitė poziciją patikrinimo metu, jas reikia pertvarkyti ir 

pritvirtinti prieš įeinant į paciento priežiūros zoną. 

 

   
 

14 žingsnis: Pasiruošimas pereiti geltoną zoną ir įeiti į raudoną zoną 

 

Kai apsirengimas žaliojoje zonoje baigiamas, darbuotojas pereina geltoną zoną. Iš geltonosios 

zonos žengia į raudoną zoną. Jeigu galite pasirinkti kojų apsaugos priemones ir klumpes, tuomet 

naudokite klumpes atskiras kiekvienai zonai. 

 

 
 

Galutinis rezultatas 

Tai yra pavyzdys ASP dėvinčio asmens pasiruošusio eiti į raudoną zoną. 
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5.3. ASP NUSIRENGIMAS 

 

 Ar žinote? 

Užteršti ASP plotai ar paviršiai = tai ASP paviršiai, kurie turėjo sąlytį su aplinka dirbant raudonoje 

zonoje. 

Švarūs ASP plotai ar paviršiai = tai ASP paviršiai, kurie buvo uždengti kita ASP komplekto dalimi, 

pvz., lipnia juosta, dirbant raudonoje zonoje. 

 

ASP nusirengimo proceso stebėtojas yra labai svarbus asmuo, kadangi nusirenginėjantis 

darbuotojas ne viską gali pats matyti, kaip atrodo jo ASP išėjus iš ligonio palatos, taip pat, kai 

prieinama iki tam tikrų keblių nusirengimo procesų etapų, tokių kaip lipnių juostų šalinimas veido 

srityje, atvartų ir užtrauktuko atsegimas. 

 

ASP nusirengimo procesą turi stebėti apmokytas kvalifikuotas stebėtojas. 

 

ASP nusirengimo procesas vyksta tamsiai geltonoje zonoje, skirtoje šiam procesui vykdyti. Į 

tamsiąją geltonąją zoną gali įeiti tik darbuotojas dėvintis pilną ASP prieš įeinant į raudonąją zoną ar 

padėti nusirengti ASP. 

 

Siūlomi nusirengimo etapai 

Etapai Infekuoto personalo (ASP dėvinčio 

asmens) veiksmai  

Neinfekuoto* padėjėjo veiksmai (tamsiai 

geltona zona) 

1 Prijuostės nusijuosimas (raudonoji zona)  

2 Išėjimas iš raudonos zonos  Darbuotojo, išėjusio 

iš ligonio palatos, ASP apžiūra prieš  

nusirengiant, kad nebūtų įplyšimų, teršalų; 

ASP dezinfekcija dezinfekantu suvilgytomis 

servetėlėmis 

 

3.  Viršutinių pirštinių nusimovimas Užsimauti naujas viršutines pirštines 

4. Stovėti ramiai, kad stebėtojas galėtų 

lengvai apžiūrėti ASP 

Nuklijuoti lipnią juostą nuo veido, jeigu 

tokia buvo naudota 

5. Nuimti apsauginius akinius 

6. Atlipdyti atvartus  

7. Užsimauti naujas viršutines pirštines 

8. Atitraukti užtrauktuką 
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9. Nuimti galvos gobtuvą 

10 Suvynioti kombinezoną 

11 Suvynioti rankoves kartu su integruotomis 

pirštinėmis (priklijuotomis juosta) 

12 Nusirengti  kombinezoną (su integruotomis 

pėdų dalimis) ir apsimauti klumpes šviesiai 

geltonoje zonoje 

 

13  Užsidėti naujas viršutines pirštines 

14 Ramiai stovėti šviesiai geltonoje zonoje, 

kol padėjėjas nuims jūsų  

respiratorių tamsiai geltonoje zonoje 

Nuimti nuo ASP naudotojo respiratorių 

 

15 Atlikti rankų higieną ir žengti į žalią 

zoną 

 

16 Nusiimti plaukų dangalą, praustis duše    

*Kiekvieną kartą po kiekvienos ASP dalies nusirengimo dezinfekuoti pirštines  

Nusirengimo proceso metu ASP dėvintis asmuo turėtų judėti tik pagal padėjėjo komandą tam, kad 

išvengti užkrato. ASP dėvintis asmuo neturėtų nieko liesti rankomis, kai padėjėjas padeda nuimti 

kokią nors ASP dalį.  

 

Padėjėjo pirštinių dezinfekcija: kiekviename nusirengimo proceso etape naudojama alkoholinė 

rankų higienos priemonė. Padėjėjas dezinfekuoja pirštines po kiekvienos ASP dalies nuėmimo. 

 

Darbuotojas įtrina rankas alkoholine priemone naudodamas tam skirtą „švarų“  priemonės dozatorių 

prieš eidamas į geltonąją zoną. 

 

Padėjėjas keičia pirštines. Per nusirengimo procesą padėjėjas keičia pirštines mažiausiai tris kartus. 

Procesą galima būtų palengvinti, jeigu padėjėjas iš pradžių užsimautų keturias poras pirštinių vieną 

ant kitos, o paskui nusimovinėtų po porą pirštinių nusirenginėjimo proceso metu. Pirmos trys poros 

pirštinių turėtų būti numaunamos nusirengimo proceso metu. 

 

Pirštines reikėtų keisti, kai padėjėjas pabaigia liestis su užterštais paviršiais ir pradeda liesti švarius 

paviršius. Pirštines taip pat reikia pakeisti prieš nusiimant respiratorių. 

 

Pirštinės keičiamos: 

 prieš nusiimant akinius; 

 po kombinezono lipdukų atplėšimo ir prieš užtrauktuko atitraukimą;  

 prieš nusiimant respiratorių; 

 bet kuriuo laiku, kai yra nors mažiausias įtarimas, kad gali būti antrinis pirštinių užteršimas, 

kai reikia, kad jos būtų švarios. 

 

Naudingas patarimas 

 

Padėjėjas gali apsimauti keturias poras viena ant kitos pirštinių, kad būtų lengviau pasiekti švarias 

pirštines. Vietoje to, kad reikėtų mautis vis naujas pirštines kiekvieną kartą, padėjėjui bus lengviau 

nusimauti po vieną viršutinių pirštinių porą. 

 

 

1 žingsnis: ASP dėvintis asmuo pats nusiima prijuostę 
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ASP dėvintis asmuo nusiima prijuostę pats, geriausiai būtų, kad dirželius atsirištų pats ir nusiimtų 

prijuostę ne per galvą. Nusiiminėjant prijuostę neturėtų būti paliečiami apsauginiai akiniai ir 

respiratorius su užteršta prijuoste. 

Suvynioti prijuostę pradedant iš vidinės pusės ir baigiant išorine puse, kad išvengti viršutinių 

pirštinių taršos. 

 

 
 

2 žingsnis: Padėjėjas apžiūri ir dezinfekuoja ASP  

 

Pieš pradedant nusirenginėjimo procesą padėjėjas turi atidžiai apžiūrėti akimis matomą ASP taršą ir 

įplyšimus. Papildoma dezinfekcija turi būti atliekama patvariomis pirštinėmis su dezinfekcijos 

priemone suvilgytomis servetėlėmis.  

 

Naudojant kombinezoną su integruotomis arba lipniomis juostomis suformuotomis pėdų dalimis, 

derinyje su klumpėmis avalynės nuėmimas yra saugus. Nustatytoje raudonoje zonoje paliktos 

klumpės gali likti stovėti, kad jas naudotų kitas darbuotojas raudonoje zonoje. ASP dėvintis asmuo į 

nustatytą tamsiai geltoną zoną žengia nusirengti darbo drabužių. 

 

Naudingi patarimai  

 

♦ Palikite savo klumpes (batus) raudonoje zonoje prieš įlipdami į plastikinį maišą tamsioje 

geltonoje zonoje. Paliktos klumpės (batai) raudonoje zonoje bus vėl naudojami. 

♦  

 

Jeigu batai sujungti su kombinezonu lipniomis juostomis, su apmovais ar be jų arba klumpės 

naudojamos su apmovais, jie turi būti nuimami ir paliekami plastikiniame maiše tamsiai geltonoje 

zonoje. Batus, paliktus atliekų maiše, dezinfekuos padėjėjas, kad jie galėtų būti naudojami 

pakartotinai (Žr. šio skyriaus 12 žingsnį).  

 

Naudingas patarimas 

Nuo valymo dezinfekavimo priemonių grindys gali būti slidžios. Žengdami į plastikinį maišą prieš 

dezinfekuojant ASP įvertinkite šią riziką. 
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Prieš nusirengiant atliekama darbuotojo ASP dezinfekcija su vienkartinėmis suvilgytomis 

dezinfekcijos priemone servetėlėmis. Jeigu yra matomų užteršimų veido srityje, tuomet reikia 

nukenksminti veido sritį. Taikykite dezinfekantą, naudojamą klinikinėje praktikoje. Dezinfekantas 

greitai pašalina galimos taršos kūno skysčiais riziką nusirengimo proceso metu, tačiau tai nereiškia, 

kad jums nereikia griežtai laikytis nustatyto nusirengimo protokolo.  

 

Įžengimas į atliekų maišą ASP sudėtinių dalių pašalinimui vyksta tamsiai geltonoje zonoje. ASP 

dėvintis asmuo turi stovėti suvyniotame nepralaidžiame skysčiams infekuotų atliekų maiše. Visos 

nuimtos ASP dalys ir panaudotos servetėlės turi būti išmestos į šį maišą.  

 

Padėjėjas, atlikdamas ASP dezinfekciją, visą laiką turi naudoti patvarias pirštines.  

 

  
 

3 žingsnis: ASP dėvintis asmuo pats nusiima viršutinių pirštinių porą 

Apžiūrėti ir dezinfekuoti viršutines pirštines ir jas nusimauti. 

 

Apžiūrėti vidines pirštines ir jas dezinfekuoti. 

 

Apžiūrėti ASP dėvinčio asmens viršutines pirštines, kad nustatyti ar nėra įplyšimų, matomo 

pirštinių užteršimo ar įtrūkimų. Toliau tęsti ASP dėvinčio asmens pirštinių dezinfekciją ir jas 

nusimauti (Žr. 2 priedą „Pirštinių nusimovimas“). 

 

Padėjėjas apžiūri ir dezinfekuoja vidinių pirštinių porą 

 

Apžiūri vidinių pirštinių porą prieš jas nusimaunant. Jeigu yra matomų užteršimų, įpjovimų ar 

įplyšimų, jas dezinfekuoja. 
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Jeigu jūs nustatote ar įtariate kokius nors pirštinių pažeidimus, atlikite pirštinių dezinfekciją 

naudodami šiam tikslui paruoštą konteinerį su alkoholiu. 

 

4 žingsnis: Pašalinkite lipnią juostą nuo veido (jeigu reikia) 

 

Nelieskite ploto, kuris buvo užlipdytas lipnia juosta (švaraus ploto) su pirštinėmis, jeigu jos buvo 

užterštos. Prilaikykite apsauginius akinius, kai nuiminėsite lipnią juostą tam, kad jie nenukristų nuo 

kombinezono. 

 

Prispauskite kombinezoną prie veido nuiminėjant lipnią juostą. Galite liesti plotus, kurie anksčiau 

nebuvo padengti lipnia juosta tam, kad išvengtumėte respiratoriaus ir apsauginių akinių paslinkimo. 

 

 
Padėjėjas negali liesti „švarių vietų“ su užterštomis pirštinėmis. 

 

Neliesti: niekada nelieskite plotų, kurie buvo padengti lipnia juosta su pirma pora pirštinių. 

 

Galite liesti: Jūs galite liesti visus plotus, kurie nebuvo padengti lipnia juosta tam, kad būtų lengviau 

nuimti lipnią juostą. 

5 žingsnis: Padėjėjas nuima apsauginius akinius 

 

NELIESTI! 

GALIMA 

LIESTI! 
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Dauguma apsauginių akinių yra vienkartinio naudojimo. Daugkartinio naudojimo apsauginių 

akiniai dezinfekuojami griežtai laikantis oficialių patvirtintų procedūrų. 

 

 
 

6 ir 7 žingsniai: Padėjėjas atlipdo atvartus; užsimauna pirštines 

 

Atlipdęs atvartus, pritvirtina jų lipnius kraštus prie kombinezono, kad apsaugoti juos. 

   

Pakeiskite pirštines prieš atitraukdami užtrauktuką. 

8 žingsnis: Atitraukite užtrauktuką. Kur padėjėjas gali liestis nusirengimo proceso metu? 
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Gali liesti: Pakeisti pirštines prieš atitraukiant užtrauktuką. Atitraukiant užtrauktuką liesti tik švarius 

plotus, pvz., tik plotus, kurie anksčiau buvo uždengti atvartais. 

 

 

Neliesti užterštų plotų atsegant užtrauktuką! 

 

Jeigu netyčia palietėte užterštą plotą, pakeiskite pirštines prieš atsegant užtrauktuką. 

 

 
 

Galima liesti: Pakeitę pirštines prieš atsegant užtrauktuką jūs galite liesti švarų plotą, kuris anksčiau 

buvo užsegtas (užlipdytas) lipdukais. 

 

9 ir 10 žingsniai: Padėjėjas – kombinezono nurengimas 

 

Įsitikinkite ar atlikote pirštinių dezinfekciją prieš nuimant gobtuvą iš vidaus. 

NAUDOKITE 

NAUJAS 

PIRŠTINES! 

 

NELIESTI 

UŽTERŠTŲ PLOTŲ 

SU NAUJOMIS 

PIRŠTINĖMIS! 
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Padėjėjas – kombinezono nurengimas 

 

Vertikaliai įkirpus neaštriomis žirklėmis nuo viršaus iš vidinės gobtuvo pusės link juosmens  galima 

sutaupyti laiko. Prieš įkerpant nušluostyti tą vietą dezinfekantu suvilgyta servetėle.  

 

Pagrindinis privalumas: žingsnis kaip atsegti užtrauktuką kaip aprašyta aukščiau gali būti praleistas. 

Taip pat grįžtančio iš raudonos zonos darbuotojo nugara gali būti laikoma kaip mažiau užteršta. 

 

Akivaizdu, kad tokiam nurengimo būdui yra būtina aktyvi padėjėjo pagalba. 

 

11 žingsnis: Padėjėjas nuvynioja žemyn kombinezono rankoves 

 

Jeigu vidinės pirštinės yra prilipdytos lipnia juosta prie kombinezono rankovių, nusirengimo 

procesas atitinkamai yra lengvesnis, nes abi aprangos dalys (pirštinės ir kombinezonas) gali būti 

nuimami vienu judesiu kartu 

 

Vidinės pirštinės neturi būti numaunamos prieš nuimant kombinezoną. Jeigu vidinės pirštinės nėra 

prilipdytos lipnia juosta prie kombinezono, tuomet nusirengimo procesas turi būti atliekamas 

žymiai kruopščiau. 
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Kad nebūtų plyšių tarp rankovių ir pirštinių, rekomenduojami kombinezonai su kilpomis pirštams. 

Pirštinės gali sunkiai nusimauti, jeigu vidinės pirštinės nebuvo priklijuotos lipnia juosta prie 

kombinezono 

 

 
Padėjėjas gali padėti nusimauti pirštines iš vidaus liesdamas tik švarų plotą dėvėdamas naują 

pirštinių porą. Tačiau yra rizika užteršti išeinančio personalo  švarų plotą su padėjėjo ranka. 

 

 
 

Nelieskite ASP dėvinčio asmens krūtinės su respiratoriumi nurengimo proceso metu. Stovėkite 

ramiai viso nurengimo proceso metu. 

 

 

NE! 

 

 

 

NE! 
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12 žingsnis: ASP dėvintis asmuo stebimas padėjėjo – išlipimas iš avalynės 

 

Padėjėjo pagalba šio proceso metu yra svarbiausia. Jeigu pagalba negalima, kad nuaunant batus 

išvengti prisilietimo prie batų, galima naudoti batų nuėmiklį. Tuomet apsaugai naudokite dvejas 

pirštines.  

 

Pašalinkite apsauginius apmovus ištraukinat koją ir įkišant ją į švarias klumpes (kurios padėtos ant 

grindų iš anksto, ar jas paduoda kitas padėjėjas). Batai ar klumpės turi likti atliekų maiše 

pašalinimui arba dezinfekcijai, kurią atlieka pilną ASP komplektą dėvintis padėjėjas tamsiai 

geltonoje zonoje.  

      

   
Padėjėjo pagalba geltonoje zonoje yra draugiškumo išraiška. Visada naudokite pirštines ir po šių 

žingsnių atlikite rankų higieną. 

 

NE! 

NE! 
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Batų pašalinimas (iš atliekų maišo) 

 

Batai yra vienintelė aprangos dalis, kuri iš ASP yra naudojama pakartotinai.  

Batų nukenksminimas turėtų būti atliekamas pagal griežtas infekcijų kontrolės taisykles. Batai turi 

būti paimami iš atliekų maišo, išvalyti, dezinfekuoti (tamsiai geltonoje zonoje) ir išdžiovinti.  

Patalpinant batus į konteinerį su skystu dezinfekantu (tamsiai geltonoje zonoje) pirmas veiksmingas 

žingsnis jų pakartotinam naudojimui. Išdžiovinti batai gali būti padėti į žaliąją zoną sekančiam jų 

naudojimui. 

 

Pakartotinas batų naudojimas yra nepatogus ir sunkus procesas: 

• Paimti batus iš atliekų maišo yra sunku. 

• Dezinfekantų naudojimas turi tam tikrus apribojimus. 

• Plaunant batus sunku išvengti tiškalų. 

• Yra būtina papildoma darbo jėga. 

Jei kombinezonas su integruotomis arba suformuotomis lipniomis juostomis pėdų dalimis, batai ar 

klumpės neturi būti išmetami arba dezinfekuojami kiekvieną kartą. 

14 žingsnis: Padėjėjas keičia pirštines ir nuima respiratorių 
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Pakeisti pirštines prieš nuimant respiratorių. 

 

Vengti liesti veidą nusiimant respiratorių. Traukti respiratorių nuo veido ir atsargiai nuimti. Traukti 

respiratorių už gumyčių virš galvos ir visai nuimti.  

 

Respiratorių nuima padėjėjas, stovėdamas tamsiai geltonoje zonoje, kol darbuotojui nuima 

respiratorių, tuomet darbuotojas pereina į šviesiai geltoną zoną. 

  

 
 

 
 

15 žingsnis: Atlikti rankų higieną ir įeiti į žaliąją zoną 

 

16 žingsnis: Nuimti galvos dangalą ir nusiprausti po dušu 

 

Pagrindiniai dalykai, į kuriuos būtina atkreipti dėmesį 

 Apsirengiant ir nusirengiant ASP yra būtinas padėjėjas.  

 Nuosekliai laikytis visų žingsnių. 

Neskubėti, sukoncentruoti dėmesį į veiksmus ir stengtis išvengti klaidų. 

 

 

6. VEIKSMŲ APTARIMAS 

6.1. DIRBANT SU ASP 

 

ASP dėvėjimas labai apsunkina darbą. 
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Prieš pradedant rūpintis ligoniu nuo pirmųjų apsirengimo proceso žingsnių reikia išskirtinio 

dėmesio šiam procesui. 

 

Didžiausias iššūkis darbuotojams yra pakeisti mąstyseną: ne tik sutelkti dėmesį į ligonį, jo aktyvią 

priežiūrą, bet ir rūpintis savo saugumu, kitų personalo narių saugumu ir vengti užkrato išplatinimo 

bendruomenėje. 

Šalia fizinių suvaržymų (karštis, dehidratacija ir intensyvus darbo grafikas) yra ir keletas 

psichologinių aspektų, kuriems reikia pasirengti: 

Visas klinikinis aušto pavojingumo lygio infekcijų (APLI) vaizdas, kaip Ebola virusinė karštligė, 

gali būti traumuojantis netgi patyrusiems sveikatos priežiūros darbuotojams. 

 Normalus sveikatos priežiūros darbuotojo bendravimas su aplinkiniais yra apsunkintas. Viena 

priežastis, kad sveikatos priežiūros darbuotojas yra „nuasmenintas“ ir visiškai užmaskuotas, kas gali 

būti suprasta kaip pavojingas. Bendravimui trukdo respiratoriai ir kombinezonų gobtuvai. 

 Baimė dėl nenustatyto užteršimo ar antrinio infekcijos perdavimo artimiesiems ir draugams kelia 

didelį stresą sveikatos priežiūros darbuotojui. 

 

Pagrindinis principas dirbant užkrėstoje gydymo zonoje (raudonoje zonoje) yra: Niekada neiti 

vienam, visada dirbti komandoje. Mažiausiai reikia dviejų sveikatos priežiūros darbuotojų, 

apsirengusių ASP, tuo pačiu metu dirbančių raudonoje zonoje tam, kad esant reikalui būtų suteikta 

būtina pagalba. 

 

Aktyvi pagalba yra būtina ir privaloma ASP apsirengimo ir nusirengimo procese. ASP dėvintis 

asmuo privalo visiškai pasitikėti asmeniu, kuris yra jo padėjėjas. Mokymai, kad tokios (apsirengimo 

ir nusirengimo) procedūros būtų įprastos, yra būtini ir labai svarbūs. „Draugiškumo sistema“ turi 

veikti kaip pagrindinis saugos mechanizmas (kaip nardymas su akvalangu) yra idealus modelis 

personalui, dirbančiam su ASP prie APLI. 

 

Naudingi patarimai 

 Niekada netaisykite ASP dalių, kai prižiūrite ligonį ar tvarkote atliekas. 

 Pasitreniruokite kvėpuoti ir atsipalaiduoti, kuomet rengiatės dirbti dėvėdami ASP. 

Atkreipkite dėmesį, kad darbo laikas apsirengus ASP paciento priežiūros zonoje yra ribotas, 

daugiausiai dvi valandos netgi esant oro kondicionieriui aplinkoje. 

 

Tiksliniai veiksmai 

 

Jeigu ligoniui reikalinga speciali priežiūra, ASP dėvintis asmuo turi naudoti specifinę įrangą. 

Ligoniui gali reikėti atlikti rentgeną ar invazines intervencijas, kurioms būtinos sterilios sąlygos. 

 

Kuomet reikalingos sterilios sąlygos, reikia atlikti vidinių pirštinių dezinfekciją prieš užsimaunant 

kitas sterilias pirštines ant jau esančių. Vidinės pirštinės negali būti nusimaunamos. 

 

Nepamirškite apsijuosti prijuostę ant kombinezono, kuomet valysite užterštą patalpą. Taip pat 

nepamirškite užsimauti papildomos poros patvarių pirštinių, neperšlampamą chalatą ir guminius 

batus. 

 

Naudingas patarimas  

 Standartinės higienos priemonės (darbuotojui ir pacientui) turi būti atliekamos su ASP. 

Darbuotojams reikia galvoti apie ASP kaip apie įprastą aprangą. Vidinės pirštinės turėtų būti 

apruošiamos kaip "oda". 



54 
 

   

 

6.2. RANKŲ IR PIRŠTINIŲ HIGIENA 

Rankų dezinfekavimo dozatoriai turi būti paciento priežiūros ir diagnostikos vietose, nusirengimo ir 

apsirengimo vietose. 

Naudingas patarimas  

 Visada atminkite, kad rankų higienos priemonių dozatoriai raudonoje zonoje ir tamsiai geltonoje 

zonoje yra laikomi užterštais. Niekada nelieskite pompos švariomis pirštinėmis. Naudokitės 

alkūnėmis. 

Rankų / pirštinių higiena  

Rankų higienos atlikimas pagal tarptautines rekomendacijas (PSO) yra svarbus aspektas šioje 

aplinkoje. 

Rankų higiena turi būti atliekama prieš apsirengiant, po kiekvieno pirštinių keitimo (jei tai būtina) ir 

po to, kai nusirengiama.  

Klinikinių veiksmų ar atliekų tvarkymo metu turi būti prisilaikoma PSO rekomendacijų "penki 

rankų higienos momentai": 1) prieš liečiant pacientą; 2) prieš švarias / sterilias procedūras; 3) po 

ekspozicijos / rizikos kūno skysčiais; 4) palietus pacientą; ir 5) palietus paciento aplinką. 

Dirbant su ASP, "rankų higiena" tampa "pirštinių higiena“. Rankų / pirštinių higiena turėtų būti 

atliekama:  

 prieš užsimaunant pirštines / dėvint ASP (t.y. prieš patenkant į izoliavimo palatą / zoną) (rankų 

higiena);  

 prieš atliekant valymo / aseptines procedūras (pirštinių higiena);  

 po bet kokio sąlyčio su paciento kūno skysčiais (pirštinių higiena);  

 po sąlyčio (faktinio ar potencialaus) su užterštais paviršiais / daiktais / įranga paciento aplinkoje 

(pirštinių higiena); ir 

 nusiėmus ASP ir įėjus geltoną zoną (rankų higiena).  

Rankų higiena izoliavimo palatose / zonose turėtų būti atliekama kiekvieną kartą, kai to reikia, kartu 

su pirštinių keitimu. Prižiūrint toje pačioje patalpoje kelis pacientus, labai svarbu užbaigti visus 

veiksmus prieš pereinant prie kito paciento.  

Rankų higiena nusiėmus ASP, yra įprastinės infekcijų kontrolės dalis. 

Darbuotojai rankų (ir pirštinių) higieną turėtų atlikti dažnai, ypač prieš ir po sąlyčio su pacientu, po 

sąlyčio su potencialiai infekuota medžiaga ir prieš užsidedant / nusiimant ASP. 

Pirštinių dezinfekcija  
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Pirštinių dezinfekcija yra labai svarbus aspektas šioje aplinkoje. Užsimovus vidines pirštines, visada 

būtina likti su jomis. Naudoti jas taip, lyg jos būtų jūsų rankų oda.  

Pirštinės turi būti dezinfekuojamos reguliariai ir po šių svarbiausių momentų:  

 Nusirengimo proceso metu (tiek padėjėjas, tiek ASP dėvintis asmuo).  

 Kai yra potencialios taršos galimybė.  

Leisti pirštinėms išdžiūti po dezinfekcijos.  

Visada dezinfekuoti rankas iškart nusiėmus vidines pirštines 

Naudingi patarimai  

 Galvoti apie vidines pirštines, jog jos - jūsų oda.  

 Keisti pirštines tarp pacientų ir veiksmų, ypač po kontakto su paciento kūno skysčiais.  

 Pakeisti išorines pirštines, jeigu jos pažeistos ar suplėšytos. 

 

6.3. INFEKCIJOS PERDAVIMO RIZIKOS SUMAŽINIMAS DEZINFEKUOJANT ARBA 

NUKENKSMINANT 

Rizikos sumažinimas dezinfekuojant turėtų būti taikomas po didelės rizikos procedūrų, ypač kai 

kūno skysčiais užterštos ASP.  

Greitas objektų arba paviršių, užterštų krauju ar kitais kūno skysčiais bei išskyromis, valymas prieš 

dezinfekciją atliekamas naudojant standartines ligoninės valymo ir dezinfekavimo priemones. 

Patalynė ir bet kuri kita įranga, užteršta kūno skysčiais, turi būti dedama į nepralaidžius, aiškiai 

pažymėtus maišus, toliau prisilaikant procedūros labai infekuotoms atliekoms. 

Darbuotojų dezinfekcija 

Darbuotojų, išeinančių iš raudonos zonos, dezinfekcija visada turėtų būti taikoma, nes tai užtikrina 

papildomą saugumą prieš pradedant nusirengimo procedūrą. 

Naudingas patarimas  

 Apsitaškius kūno skysčiais, ASP dėvintis asmuo pirmiausia nusiima prijuostę (jeigu ji 

naudojama), po kurios jis ar ji gali būti nuvalyta bet kuria dezinfekcijos priemone, naudojama 

ligoninėje. Atsakingas už valymą padėjėjas turi naudoti išorines patvarias cheminiam poveikiui 

pirštines. 

  

  Naudoti, ligoninėje esančius dezinfekantus. 
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Dezinfekcija purškiant  netaikytina uždarose ligoninės patalpose. Purškiant dezinfekcijos priemones 

mažose patalpose gali greitai susidaryti toksinė jų koncentracija ore. Taip pat yra didelė degių 

aerozolių susidarymo rizika.  

6.4. TIKSLINIAI PACIENTŲ PRIEŽIŪROS VEIKSMAI 

Nors dirbant su ASP nuo infekcijos apsaugoma, visada reikia stengtis išvengti apsitaškymo 

atliekant didelės rizikos veiksmus.  

Jei įmanoma, reikia atsistoti 45 laipsnių kampu į pacientą taip, kad staigus paciento organizmo 

skysčių purslų išsiskyrimas nepasiektų veido ir priekio. 

Būtina apriboti personalo, kontaktuojančio su ligoniu, skaičių. Vengti nereikalingos rizikos, 

atliekant konkrečias užduotis, riboti sveikatos priežiūros darbuotojų skaičių; įsitikinti, kad ne visi 

ASP dėvintys asmenys raudonojoje zonoje turi kontaktą su kūno skysčiais. 

Pagrindiniai dalykai į kuriuos būtina atkreipti dėmesį 

 Galvokite apie vidines pirštines, kad tai yra jūsų oda.  

 Bendra išmintis ir profesionalus požiūris gali būti veiksminga parama sumažinant užteršimo 

riziką. 

7. TAKTINIAI VEIKSMAI  

7.1. PERSONALO PLANAVIMAS  

Darbas su ASP reikalauja didelių žmogiškųjų ir ekonominių išteklių. ASP apsirengimo ir 

nusirengimo procesų koordinavimas ir pasiruošimas padeda efektyviau panaudoti šiuos išteklius.  

Slaugymo ir gydymo procedūros turi būti pritaikytos prie paciento būklės ir tinkamai suderintos su 

profesionalia darbo jėga bei pamaininio darbo grafiku. Išsiaiškinti visas paciento perkėlimo į 

specializuotą gydymo centrą ankstyvame etape galimybes.  

Patarimai personalui:  

 Nusirengimo padėjėjas turėtų būti sveikatos priežiūros darbuotojas, jis turi būti apsirengęs ASP ir 

pasirengęs bet kada patekti į raudoną zoną. 

 Su ASP dirbti ne ilgiau dvi darbo valandas (absoliučiai maksimalus laikas) ligoninėje su pilnu oro 

kondicionavimu;  

 Būti pasiruošusiems sumažinti darbo trukmę, jei darbuotojui raudonojoje zonoje stebimas 

išsekimas.  

Atsižvelgiant į tai, kad raudonoje zonoje turi dirbti 2 darbuotojai po 2 valandas, vienam pacientui 

per parą reikia 24 ASP rinkinių.  

Darbas turi būti organizuotas pamainomis. Kiekvieną pamainą turi būti pakankamai patyrusių 

darbuotojų: 
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 Suplanuoti pamainas taip, kad visada būtų žmonių, galinčių padėti nusirengti ASP tamsiai 

geltonoje zonoje. 

 Labai svarbus tinkamas ligoninės struktūrų už izoliavimo patalpų ribų darbas ir jo koordinavimas.  

 Įpareigoti ir paskirti personalą teikti nuoseklią informaciją pacientų artimiesiems. 

7.2. INCIDENTŲ VALDYMAS IR REGISTRACIJA  

Būkite pasirengę, kad įvykiai, tokie kaip įsidūrimas adata ar kitu aštriu daiktu, gali įvykti bet kuriuo 

metu.  

Naudingi patarimai  

 Įvykus incidentui, nesielkite impulsyviai, apmąstykite tai kas atsitiko ir įvertinkite prieš 

imdamiesi veiksmų.  

 Klauskite bičiulio/padėjėjo ką jis pastebėjo, praneškite kas atsitiko ir pabandykite sugalvoti 

sprendimą 

Pranešimai apie incidentus  

Visi incidentai turi būti registruojami, siekiant spręsti darbuotojų sveikatos ir susijusios 

atsakomybės klausimus bei užkirsti kelią būsimiems įvykiams. Užfiksuotų incidentų priežastys turi 

būti analizuojamos, kad ką tik įvykę incidentai tvariai prisidėtų prie darbuotojų saugos gerinimo 

ilgalaikėje perspektyvoje.  

 Su(si)žeidimai adatomis ir kitais aštriais daiktais   

Darbuotojai turi būti apmokyti saugaus darbo su aštriais daiktais net didelio atsargumo teritorijoje – 

raudonoje zonoje.  

Paprastai ligoninėse nusistovėjusi saugios injekcijos praktika. Tačiau dėl įvykių APLI aplinkoje 

sudaromas avarinis planas su tikslu pritaikyti apsaugą slaugymo aplinkoje.  

Jei įvyksta nelaimingas atsitikimas, veikti ramiai ir informuoti savo bičiulį ir savo vadovą. Tik 

darbuotojas, dėvintis viso kūno ASP, gali teikti tiesioginę pagalbą tamsiai geltonoje zonoje arba 

raudonojoje zonoje.  

 

Naudingi patarimai  

 Parengti konteinerį su alkoholine dezinfekcijos priemone, kuri gali būti naudojama po adatos 

incidento rankų valymui.  

 Ranka turėtų būti panardinta į šio konteinerio skystį su pirštinėmis! Tuo tarpu, padėjėjas gali 

pradėti nusirengimo procesą. 

ASP dalių pakeitimas  

Kai kurios ASP dalys, pavyzdžiui, respiratorius ar apsauginiai akiniai, keliantys darbuotojui 

saugumo pavojų, gali būti pakeisti darbo metu. Tokiu atveju vykstama į nusirengimo vietą (tamsiai 

geltona zona) ir paprašoma pagalbos pakeisti ASP kažkurią dalį (asistentas dėvi pilną ASP 

apsaugą). Pakeičiamos pirštinės, atliekama pirštinių dezinfekcija, tada paprašoma pagalbos. 

 Kostiumo plyšimas, įpjovimas  

Jei kombinezonas įplyšo, rekomenduojama likti ramiam ir pereiti prie nusirengimo proceso. 

Negalima toliau dirbti su plyšusiu kombinezonu, net po laikino sutvarkymo.  

Žingsniai:  

 Dezinfekuokite pažeistą vietą. 

 Užklijuoti praplėštą vietą juosta, kad būtų išvengta nereikalingo odos užteršimo ar valymo 

nusirengimo metu.  
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 Ramiai tęsti nusirengimo procesą. 

 

Pažeistos pirštinės 

Jei pirštinė yra pažeista, būtina nustatyti, ar tik išorinė pirštinė yra sugadinta ar taip pat ir vidinė. Jei 

pažeista tik išorinė pirštinė, reikia pakeisti suplėšytą pirštinę. Būtinai atlikti atitinkamą pirštinių 

higieną. Kai vidinė pirštinė yra taip pat pažeista, keisti ją kaip aprašyta žemiau. Visada tai 

registruoti kaip didelės rizikos incidentą. 

Jei pažeista vidinė pirštinė aptinkama nusirengimo metu, dezinfekuoti vidinę pirštinę panardinant 

ranką į konteinerį su dezinfekantu. Užsimaukite naują vidinę pirštinę ant suplyšusios pirštinės, tokiu 

būdu plika oda nesilies prie kombinezono rankovės nusirengimo metu. Ramiai tęskite nusirengimo 

procesą ir nepamirškite pranešti apie šį incidentą. 

 

Alpimas  

Jei jūsų kolega apalpo arba negaluoja, pasirūpinkite juo nekeičiant ASP dalių. Niekada 

neasistuokite  tamsiai geltonoje arba raudonoje zonoje nedėvint visų ASP.  

Pagrindiniai dalykai, į kuriuos būtina atkreipti dėmesį 

 Niekada nedirbkite raudonoje zonoje  vienas.  

 Jei incidentas įvyksta, pagalvokite ir kreipkitės į komandą pagalbos ir veikite ramiai. 

8. KITŲ APSAUGINIŲ PRIEMONIŲ APTARIMAS  

8.1. ATLIEKŲ TVARKYMAS  

Infekuota medžiaga turėtų būti talpinama į nepralaidžius skysčiams maišus arba kieto plastiko 

konteinerius. Šie maišai ir konteineriai turi būti aiškiai paženklinti kaip labai infekuotos atliekos.  

Atliekų tvarkymo veiksmai:  

 Kietos, ne aštrios atliekos turi būti dedamos į nepralaidžius skysčiams, aiškiai pažymėtus maišus, 

kurie pašalinami pagal taikomas aplinkosaugos nuostatas dėl infekuotų medicininių atliekų šalinimo 

ir nukenksminimo. Laikinos šalinimo vietos turėtų būti išdėstytos kiek įmanoma arčiau prie 

pacientų priežiūros vietos.  
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 Aštrius, galinčius įdurti daiktus (atvirus mėgintuvėlius, adatas), reikia sudėti į kieto plastiko 

konteinerius ir aiškiai paženklinti.  

 Skystos atliekos (pvz. vėmalai, šlapimas ir viduriavimo skysčiai) gali būti šalinamos į sanitarinę 

kanalizaciją iki darbuotojas turės tinkamas ASP ir galės užsiimti dezinfekcija, naudojant 

standartines ligoninės valymo ir dezinfekavimo priemonės. 

Naudingas patarimas  

 Patalpa, skirta galutiniam atliekų nukenksminimui ir šalinimui, turėtų būti kontroliuojama, kad 

išvengti neleistino ne įgaliotų darbuotojų patekimo į ją.  

 

Papildoma atliekų tvarkymo sauga  

Turėkite galimybę naudoti papildomą porą atsparių pirštinių, dirbant su lovos skalbiniais ir 

atliekomis kaip su labai infekuotais daiktais. Naudojant papildomus pirštinių sluoksnius sunkiau 

atlikti klinikinę priežiūrą.  

Dėvėjimas plastikinės prijuostės gali būti naudingas, kai nešiojami dideli plastikiniai maišai, 

atliekamas valymas, tvarkomi lavonai. Guminiai batai taip pat yra naudingi. 

Pagrindiniai dalykai į kuriuos būtina atkreipti dėmesį 

 Atliekų tvarkymas yra labai svarbi viso proceso dalis. 

 Atliekų maišai ir konteineriai turi būti aiškiai paženklinti, kad būtų atpažįstami kaip labai 

užkrečiamos atliekos. 

8.2. REIKALAVIMAI ZONOMS IR VIETOMS  

Ar žinote?  

Ribojimai slaugant reiškia paciento slaugą aiškiai apibrėžtose zonose, kurioms priskirta skirtingos 

ekspozicijos rizikos veikla. 

Tokių ribojimų slaugant tikslas yra apsaugoti darbuotojus bei bendruomenę nuo APLI didelės 

rizikos pasekmių.  

Tinkamas ribojimų taikymas yra svarbus Ebola viruso išplitimo klinikinėse įstaigose valdyme. 

 

5 lentelė. Ribojimų reguliavimas: zonos ir vietos 

Zonos Veiksmai Specifikacija 

Raudona zona  Paciento gydymo vieta 

 Priežiūros, diagnostikos vieta 

 Darbuotojo valymas ir 

dezinfekcija po akivaizdaus 

užsiteršimo 

Tiesioginė stebėsena ar 

naudojant vaizdo kameras 

Tamsiai geltona zona 

 

 

 

 

 

 Pirmas sugrįžtamasis 

darbuotojų žingsnis, išeinant iš 

raudonos zonos 

 Išeinančio darbuotojo 

dezinfekcija ir nusirengimas 

 Potencialiai užteršti procesai, 

pvz., batų ir atliekų maišų 

 Svarbiausia antrinio 

užteršimo prevencijos ir 

kontrolės zona 

 Erdvi vieta, reikalinga dviem 

prižiūrimiems SPD nusirengti 

ASP 

 Papildoma speciali valymo ir 
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Šviesiai geltona zona 

valymas ir dezinfekcija 

 Atliekų paruošimas 

tolesniam tvarkymui, pvz., 

atliekų maišų pakuotė į 

konteinerius su neatidaromais 

(fiksuotais) dangčiais 

 Atliekų saugojimas 

 Darbuotojų rankų 

dezinfekcija prieš įžengiant į 

žalią zoną 

 

dezinfekcijos vieta 

 Papildoma erdvi atliekų 

saugojimo vieta 

 

Žalia zona Antras sugrįžtamas 

darbuotojų žingsnis, išeinant iš 

šviesiai geltonos zonos 

 Priežiūroje užbaigti atvykusio 

darbuotojo apsirengimą  

Trumpas instruktažas 

darbuotojams 

Personalo koordinavimas ir 

veiksmų priežiūra 

Įeinančių ir išeinančių 

komunikavimas 

 Griežta įėjimo kontrolė 

 Erdvė švarioms priemonėms 

(atsargoms) 

 Zona, skirta darbuotojų 

poilsiui 

 

Išorinė izoliuota vieta 

(įėjimo kontrolė) 

Ligoninės kasdieninė veikla Ligoninės struktūros 

 

Funkciškai geltonąją zoną reikia suprasti kaip vietą, kurioje išvengiama antrinio užteršimo ir jis 

kontroliuojamas: čia, išėjęs iš raudonos zonos užsiteršęs darbuotojas yra nukenksminamas ir tai 

leidžia jam saugiai patekti į žalią zoną. Be to, bet kurios medžiagos, atgabenamos iš raudonos 

zonos, pvz., atliekų maišai, daugkartinio naudojimo ASP, pacientų mėginiai, turi būti apdoroti ne 

izoliavimo patalpose, o pirmiausiai valomi ir dezinfekuojami geltonoje zonoje. Ypatinga funkcija 

tenka didelių atliekų kiekių, surinktų kiekvieną dieną, slaugant sergantį APLI pacientą, laikinam 

saugojimui.  

Tačiau visuose šiuose procesuose yra daug didesnė galimybė antriniam užteršimui negu kitur, pvz., 

asistuojamas darbuotojo nusirengimas palyginus su atliekų saugojimu. Todėl geltona zona turi būti 

suprantama kaip perėjimas iš tamsiai geltonos zonos lygio į šviesiai geltonos zonos lygį, mažinant 

antrinės taršos riziką. Tamsiai geltona zona prasideda iškart prie sienos su raudona zona, o šviesiai 

geltona zona ribojasi su žalia zona. Labai svarbu, kad procesai geltonoje zonoje visada būtų 

paskirstyti teisingais etapais. Pvz., asistuojamas darbuotojo nusirengimas turi būti atliekamas 

tamsiai geltonoje zonoje. 

Perėjimas iš tamsiai geltonos į šviesiai geltoną zoną neatskiriamas nei erdviniais nei konstrukciniais 

elementais, pvz., durimis ar kambariais. Tai virtualūs lygiai, skirti įvairių rūšių funkcijoms. 

 

Naudingi patarimai  

 Skirtingos zonos turi būti aiškiai pažymėtos.  

 Antrinio užteršimo prevencija ir kontrolė atliekama geltonoje zonoje.  
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 Geltona zona turi virtualų perėjimą nuo "didelės taršos galimybė" (tamsiai geltona) iki „mažos 

taršos galimybė "(šviesiai geltona).  

 Vaizdiniai nurodymai personalui turėtų būti matomi prieš įeinant į izoliavimo patalpas.  

 Jei yra kryžminis užteršimo atvejis ne raudonojoje zonoje (pvz., pacientas išėjo iš raudonos 

zonos), užteršta teritorija taip pat turi būti laikoma kaip raudona zona. Naujos geltonos ir žalios 

zonos turi būti įkurtos aplink naująją raudoną zoną. Zonos gali būti grąžintos į normalią funkciją po 

patalpų dezinfekcijos, kai pacientas buvo pašalintas.  

 Apsirengimo ir nusirengimo vietos turi būti atskirtos ir vizualiai pažymėtos. Apsirengimo vieta 

yra žalioje zonoje.  

 Nusirengimo vieta turi būti tamsiai geltonoje zonoje, tačiau turi būti aiškiai atskirta nuo šviesiai 

geltonos zonos. 

 

Paskirtos klumpės 

Klumpės, skirtos raudonojoje zonoje, gali žymiai supaprastinti apsirengimą ir nusirengimą. 

Patartina naudoti kombinezoną su integruotomis arba suformuotomis lipnios juostos pagalba pėdų 

dalimis ir laikyti klumpių porą raudonoje zonoje. 

Erdvės paskirstymas 

Įsitikinkite, kad žalia ir geltona zonos yra pakankamai didelės. Šviesiai geltona zona, kuri yra tiek 

logistinės paramos, tiek laikino atliekų saugojimo vieta, turi būti gana didelė, kad užtikrintų visus 

veiksmus.  

Prižiūrėjimas 

Labai svarbus yra patyrusio ir specialiai apmokyto prižiūrėtojo dalyvavimas ribojimų slaugant 

stebėjime.  

Pagrindiniai prižiūrėtojo uždaviniai – koordinuoti klinikinius ir logistinius procesus paciento 

priežiūros vietose, organizuoti atliekų tvarkymą, prižiūrėti dokumentų pildymą, valdyti incidentus.  

Pasirūpinti priemonėmis, kad būtų išvengta nereikalinga užkrato rizika prižiūrėtojui (stebėjimo 

video kamera ar priežiūra iš geltonos zonos). Prižiūrėtojai visada turėtų būti pasirengę teikti skubią 

paramą raudonojoje zonoje. Esant su personalu susijusiam incidentui, jie dėvėdami ASP turi įeiti į 

raudoną zoną per trumpą laiką. Prižiūrėtojas nedalyvauja kasdieninėje pacientų priežiūroje.  

Prižiūrėtojas gali padėti nepatyrusiam padėjėjui nusirengti arba vadovauti darbuotojui, kuris 

paskutinis išeina iš raudonos zonos, kai nėra aktyvaus asistavimo. Vieno prižiūrėtojo buvimas nėra 

pakankamas, siekiant užtikrinti saugų apsirengimą ir nusirengimą. Kiekvienas darbuotojas, kuris 

užsideda arba nusiima ASP, taip pat turi būti aktyviai prižiūrimas ("bičiuliška sistema“). 

Pagrindiniai dalykai, į kuriuos būtina atkreipti dėmesį 

 Šviesiai geltona zona turi būti pakankamai didelė.  

 Nusirengimo vieta yra tamsiai geltonoje zonoje ir yra atskirta nuo pacientų priežiūros vietos 

raudonojoje zonoje ir nuo atliekų saugojimo šviesiai geltonoje zonoje.  

 Procesus tarp skirtingų zonų koordinuoja paskirtas vadovas, kuris taip pat prižiūri kiekvienos 

zonos vientisumą. 

 

9. TINKAMI DARBUOTOJŲ SAUGOS MOKYMAI 

Europoje yra keletas specializuotų infekcinių ligų gydymo centrų. Jie pasižymi aukštais techniniais 

standartais, pvz., kambariai su neigiamu oro slėgiu, prieškambariai su slėgiu ar specialūs 

nukenksminimo dušai išeinančiam iš raudonos zonos personalui, kuris supaprastina ASP 
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nusirengimą. Svarbiau nei techninis detalės yra tai, kad darbuotojai šiuose centruose nuolat mokomi 

apsaugos priemonių ir ribojimų slaugant naudojimo.  

Tačiau didžioji dauguma ligoninių nėra specializuotos APLI ir susidurs su rimtais iššūkiais, 

bandydami sukurti skubios pagalbos pajėgumus labai užkrečiamų ligų atveju:  

 Darbuotojai dažnai rodo tradicinį požiūrį į pacientą, kurio priežiūra orientuota teikti paramą, 

globą, gydymą.  

 Pirmenybės suteikimas savarankiškai personalo ir bendruomenės apsaugai, palyginti su tradicine 

ligonio priežiūra, reikalauja esminės SPD savivokos permainos.  

 Užtenka tik vieno APLI sergančio paciento sutrikdyti visus kasdieninius procesus ir darbuotojų 

paskirstymą. 

 Personalo naujokai yra dalis ekspertų, pasiruošusių rūpintis sergančiu APLI pacientu, ir veikia tik 

savanoriškai. SPD reikia geriausio apmokymo, kad būtų pasiruošęs tokiam darbui.  

 Norint dirbti su pasitikėjimu esant APLI scenarijui, reikia nuolat vertinti SPD antrinio užteršimo 

"nematomą" riziką.  

 Sunku rasti "patyrusį" ASP ir ribojimų slaugant instruktorių. Ieškoti papildomų resursų, kurie gali 

sustiprinti asmeninę saugą ir saugumo procesą. 

Tol, kol atvejų yra mažai, pacientai su APLI gali būti perkeliami į specializuotus gydymo centrus, ir 

tai taip pat reiškia, kad nespecializuotoms ligoninėms reikia riboto APLI pralaidumo. Nepaisant to, 

gali atsitikti neplanuotos situacijos ir nespecializuotoms ligoninėms reikės "organizuoti saugumo 

mokymus". Yra keletas praktinių veiksmų šiam tikslui pasiekti:  

 Darbuotojų sauga yra darbdavio teisinė atsakomybė. Gali būti lengvai teikiama pirmenybė tais 

laikotarpiais, kai padidėja pavojus įvežti APLI, tokių kaip EVK iš Vakarų Afrikos 2014 m.  

 Ligoninės turi nustatyti ir panaudoti atitinkamus partnerius, pvz., profesinės sveikatos ir saugos 

pareigūnus, profesinių ligų gydytojus, specializuotus higienos ir infekcijų kontrolės darbuotojus, 

nepaprastų situacijų planavimo vadybininkus ir t.t. 

 Tarpžinybinis sektorių bendradarbiavimas yra svarbus veiksnys šiame kontekste. Nepaprastų 

situacijų planavimas gali būti remiamas, pvz., gaisrininkų ir jų specializuotų CBRB (cheminės, 

biologinės, radiologinės ir branduolinės) grėsmių tarnybų. Šio personalo apsaugos principai yra 

identiški principams klinikinėje aplinkoje. Teritorijoje yra apmokytų CBRB tarnybų asmenų 

civilinės saugos srityje, kurie gali lengvai dalintis žiniomis su sveikatos priežiūros darbuotojais. 

Karo medicina yra papildoma išteklių galimybė, nes ji rūpinasi aukų gydymu esant CBRB 

išpuoliams.  

 Specializuoti valdymo centrai yra idealūs partneriai APLI mokymo veiklai. Šio tipo partnerystė 

gali būti nustatyta regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. Geriausia šią partnerystę pradėti 

"taikos metu", tuomet bendradarbiavimas realiame gyvenime nepaprastų situacijų metu padės 

lengviau įveikti problemas. Jungtinės mokymo iniciatyvos prieš protrūkį sukurs didžiulę pridėtinę 

vertę, padės sklandžiai koordinuoti pacientų perkėlimą protrūkio atvejais. 

Pagrindiniai dalykai, į kuriuos būtina atkreipti dėmesį 

 Personalas turi būti kruopščiai apmokytas saugos priemonių ir ribojimų slaugant klausimais prieš 

registruojant sergančius APLI atvejus. 

 Šis dokumentas (mokymo priemonė) yra pagalba dėstytojams; jis taip pat gali būti naudojamas 

savarankiškam mokymuisi, bet nėra skirtas praktinio mokymo kursų pakeitimui.  

 Mokymų tik apie ASP naudojimą nepakanka. Infekcijos kontrolė ir ribojimai slaugant yra speciali 

darbo sritis ir tam reikalingas visaapimantis mokymo metodas. 
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Metodinių rekomendacijų „Personalo 

apsaugos priemonių saugaus naudojimo 

svarbiausi aspektai“  

1 priedas 

Pirštinių nusimovimas 

 

Tam, kad tinkamai nusiimti pirštines (išlaikant švarius sluoksnius), reikia dažnai praktikuotis. 
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