
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBOLA KARŠTLIGĖS PREVENCIJOS IR VALDYMO ASMENS SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE LAIKINOSIOS GAIRĖS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengta pagal Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) laikinąsias gaires „Infekcijų prevencija ir 

kontrolė sveikatos priežiūros įstaigose, įtarus ar patvirtinus filovirusų sukeltas hemoragines karštliges, 

įskaitant Ebola karštligę“ (Interim Infection Prevention and Control Guidance for Care of Patients with 

Suspected or Confirmed Filovirus Haemorrhagic Fever in Health-Care Settings, with Focus on Ebola. 

August 2014, World Health Organization). 
__________________________________________ 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras 

 



2 
 

 Įvadas ............................................................................................................................... .................3 

1. Bendra pacientų priežiūra ...............................................................................................................4 

2.Tiesioginė įtariamų sergant ir sergančių Ebola karštlige pacientų  priežiūra ..................................4 

3. Aplinkos valymas, dezinfekcija, skalbinių tvarkymas ....................................................................6 

4. Atliekų tvarkymas............................................................................................................................7 

5. Bendra įtariamų sergant ir sergančių Ebola karštlige priežiūra......................................................10 

A. Diagnostikos laboratorijos veiksmai..............................................................................................10 

B. Žmonių palaikų gabenimas ir laidojimas .......................................................................................11 

C. Skrodimas................................................................................................................................... ...11 

D. Ekspozicijos virusu per kraują ir (ar) kūno skysčius valdymas......................................................11 

6. Literatūra .........................................................................................................................................12 

Priedai: 

1 priedas. Standartinės priemonės sveikatos priežiūros įstaigose............................................. .........13 

2 priedas. Asmeninių saugos priemonių (ASP) užsidėjimo ir nusiėmimo tvarka...............................15 

3 priedas. Rankų plovimo ir higieninės antiseptikos technika ............................................................20 

4 priedas. Nesterilių apžiūros pirštinių užsimovimo ir nusimovimo tvarka .......................................22 

5 priedas. Chloro tirpalų aplinkos dezinfekcijai gaminimas ...............................................................25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Pagrindinės infekcijos prevencijos ir kontrolės (IPK) priemonės taikomos sveikatos priežiūroje 

● Sugriežtinti ir kruopščiai vykdyti standartines priemones visiems pacientams nepriklausomai nuo 

ligos simptomų ir požymių. 

● Pacientą, įtariamą sergant arba sergantį Ebola karštlige, izoliuoti vienvietėje izoliavimo palatoje arba 

grupę tokių pacientų – tam skirtoje atskiroje zonoje, griežtai atskiriant įtariamus sergant ir sergančius 

Ebola karštlige. Riboti prieigą prie šių patalpų / zonų ir paskirtos įrangos.  

● Tik šių pacientų priežiūrai paskirti klinikinį ir kitą personalą. 

● Užtikrinti, kad visi lankytojai ir sveikatos priežiūros darbuotojai, prieš patenkant į paciento 

izoliavimo patalpą / zoną, griežtai naudotų asmenines saugos priemones (ASP) ir laikytųsi rankų 

higienos, kaip nurodyta šiame dokumente. ASP: pirštinės, chalatas, batai / uždari batai su antbačiais (ir 

kaukė, akių apsauga nuo purslų).  

● Užtikrinti injekcijų, flebotomijos procedūrų ir aštrių daiktų naudojimo saugumą.  

● Užtikrinti nuolatinį ir kruopštų aplinkos valymą, paviršių ir įrangos nukenksminimą, užterštų 

skalbinių ir atliekų tvarkymą, kaip nurodyta šiame dokumente.  

● Užtikrinti įtariamų sergant ir sergančių Ebola karštlige pacientų saugų laboratorinių ėminių 

tvarkymą.  

● Užtikrinti, kad būtų vykdomos IPK priemonės, nurodytos šiame dokumente, tvarkant įtariamų 

sergant ir sirgusių Ebola karštlige pacientų lavonus arba palaikus skrodimo tyrimo arba ruošimo 

laidojimui metu. 

● Nedelsiant įvertinti, prižiūrėti, ir, jei reikia, izoliuoti sveikatos priežiūros darbuotojus ar bet kuriuos 

kitus asmenis, kurie buvo paveikti įtariamų sergant arba sergančių Ebola karštlige pacientų krauju ir 

(ar) kūno skysčiais. 

Įvadas 

Šis dokumentas pateikia infekcijų prevencijos ir kontrolės (IPK) priemonių santrauką asmenims, 

teikiantiems visose sveikatos priežiūros įstaigose tiesioginę ir netiesioginę priežiūrą, skirtą pacientams, 

kuriems įtariama arba patvirtinta filoviruso sukeltų hemoraginių karštligių diagnozė, įskaitant Ebola 

arba Marburgo hemoragines karštliges. Dokumente taip pat nurodytos kai kurios instrukcijos ir 

nurodymai asmenims, atsakingiems už IPK veiksmų įgyvendinimą. Šios IPK priemonės turėtų būti 

taikomos ne tik sveikatos priežiūros specialistams, bet ir kiekvienam asmeniui, kuris tiesiogiai liečiasi 

su pacientu (pavyzdžiui, lankytojai, šeimos nariai, savanoriai), taip pat tiems, kurie nesiliečia su 

pacientu, bet gali būti paveikti viruso per sąlytį su aplinka (pvz., valytojai, skalbėjos, namų savininkai, 

apsauga).  

Šiame dokumente yra atnaujintos Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) 2008 “Interim Infection 

Control Recommendations for Care of Patients with Suspected or Confirmed Filovirus (Ebola, 

Marburg) Hemorrhagic Fever” rekomendacijos. Papildyta remiantis PSO ir kitų tarptautinių šaltinių 

informaciniais dokumentais, naudojamais dabartinio Ebola protrūkio metu (žr. nuorodas) bei 

tarptautinių ekspertų sutarimu.  

Ebola yra sunki liga, kurią sukelia Ebola virusas. (http://www.who.int/csr/disease/ebola/en/). Tai labai 

užkrečiama liga, nuo jos greitai mirštama, mirtingumas siekia iki 90 %, tačiau nuo jos galima 

apsisaugoti. Virusas plinta per tiesioginį sąlytį su užsikrėtusio asmens kūno skysčiais, pavyzdžiui, 
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krauju, seilėmis, šlapimu, sperma ir kt., bei prisilietus prie užterštų paviršių ar įrangos, skalbinių. 

Ebolos virusas gali būti gana lengvai sunaikintas, paveikus jį karščiu, tam tikros koncentracijos 

alkoholio pagrindu pagamintais produktais, natrio hipochlorito tirpalu (baliklis) arba kalcio 

hipochloritu (balinimo milteliai).  

Atidžiai įgyvendinamos IPK priemonės gali sumažinti arba sustabdyti viruso plitimą ir apsaugoti 

sveikatos priežiūros darbuotojus ir kt. Patartina, kad teritorijoje (-ose), kur išplitęs virusas, būtų 

įsteigtas klinikinių atvejų priežiūros pakomitetis;
1
 kaip dalis šio komiteto. Koordinatorius (-iai) turi 

griežtai prižiūrėti kaip laikomasi asmens saugos priemonių (ASP) kiekvienoje sveikatos priežiūros 

įstaigoje ir veikti kaip pagrindiniam asmeniui koordinuojant veiksmus ir konsultuojant. Jei įmanoma, 

šis asmuo turėtų būti atsakingas specialistas už IPK sveikatos priežiūros įstaigoje.  

Atvejo identifikavimas ir aptikimas, kontaktų atsekimas ir paciento klinikinės būklės vertinimas ir 

gydymas nėra šių rekomendacinių nurodymų objektas, instrukciją galima rasti kitur 
1, 2

. Tačiau IPK 

priemonės turi būti įgyvendintos kontaktinių atsekamumo ir atvejų išaiškinimo bendruomenėje metu. 

Turėtų būti nepamiršti šie pagrindai: 1) vengti spausti vienas kitam rankas; 2) laikytis atstumo, 

didesnio nei vienas metras tarp pašnekovų (apklausiamųjų); 3) ASP nėra būtinos, jei išlaikomas šis 

atstumas ir kai apklausiamasis asmuo neturi ligos simptomų (pvz., nei karščiavimo, nei viduriavimo, 

kraujavimo ar vėmimo) ir užtikrinant, kad nebus sąlyčio su potencialiai užteršta aplinka; 4) patartina 

darbuotojus, kurie atlieka kontaktų atsekamumą ir atvejų išaiškinimą bendruomenėje, aprūpinti 

alkoholio pagrindu pagamintais tirpalais rankų įtrynimui ir nurodymais kaip tinkamai atlikti rankų 

higieną. 

 

1. Bendra pacientų priežiūra  

 

Visiems pacientams, nepriklausomai nuo to, ar jie turi Ebola karštligės požymių ir simptomų, taikomos 

visos sugriežtintos standartinės priemonės (1 priedas). Tai svarbu, nes Ebola karštligės pasireiškimo 

požymiai gali būti panašūs į kitų ligų požymius. Rankų higiena yra viena iš svarbiausių prevencijos 

priemonių. Pirštinės būtinos visada, kai tikėtinas sąlytis su krauju ir (ar) kūno skysčiais. Medicininė 

kaukė ir akiniai arba antveidis dėvimi, jei galimi kraujo ir (ar) kūno skysčių tiškalai ant veido. Labai 

svarbus užterštų paviršių valymas, dezinfekcija. 

 

2. Tiesioginė įtariamų sergant ar sergančių Ebola karštlige pacientų priežiūra 

 

 Pacientų guldymas, personalo paskyrimas, lankytojai  
 

● Pacientai guldomi į vienvietę izoliavimo palatą su geru vėdinimu, tualetu, dušu, plautuve, rankų 

higienos priemonėmis (muilu, vienkartiniais rankšluosčiais, alkoholinio antiseptiko dozatoriumi). 

Palatoje turi būti asmens saugos priemonių, vaistų atsarga. Palatos langai turi būti su tinkleliais nuo 

vabzdžių, durys uždarytos, apribotas įėjimas į palatą. Jei nėra galimybės pacientus izoliuoti tokioje 

palatoje, jie guldomi grupėmis tam skirtose atskirose zonose griežtai atskiriant įtariamus sergant ir 

sergančius Ebola karštlige pacientus ir užtikrinant aukščiau nurodytas izoliavimo patalpoms 

reikalingas priemones. Tarpai tarp lovų turi būti ne mažiau kaip 1 m. 

● Užtikrinti, kad klinikinis ir kitas personalas būtų paskirtas tik įtariamų sergant ar sergančių Ebola 

karštlige pacientų priežiūrai, o kitas personalas nevaikščiotų pacientų izoliavimo vietose ir kitose 

įstaigos vietose protrūkio metu. 

● Riboti nebūtino paciento priežiūrai personalo skaičių. 

● Riboti pacientų lankymą, išskyrus atvejus, kai tai būtina geresnei paciento būklei ir priežiūrai, pvz., 

vaikų lankymas, bet riboti tokių lankytojų skaičių.  
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● Neleisti į pacientų palatas / zonas kitų lankytojų. Lankytojai, norintys stebėti pacientą, gali tai daryti 

iš 15-kos metrų atstumo.  

● Lankytojus, prieš įleidžiant į įstaigą, apklausti, ar neturi Ebola karštligės požymių ir simptomų. 

 

 Rankų higiena, asmeninės saugos priemonės (ASP) ir kitos priemonės  

 

● Užtikrinti, kad lankytojai, įeinantys į pacientų izoliavimo palatą / zoną, dėvėtų ASP ir atliktų rankų 

higieną, kaip pateikta šio dokumento 2, 3, 4 prieduose. 

● Užtikrinti, kad visi darbuotojai, įskaitant pagalbinius darbuotojus ir valytojus, įeinantys į izoliavimo 

palatą / zoną, turintys sąlytį su pacientu ir (ar) jo aplinka, dėvėtų pagal tikėtiną riziką tinkamas 

asmenines saugos priemones, pateiktas šio dokumento 2, 3, 4 prieduose.  

● Siekiant išvengti bet kokio nesaugaus galimo tiesioginio sąlyčio su paciento, įskaitant ir su įtariamo 

sergant Ebolo karštlige, krauju ir (ar) kūno skysčiais, kruopščiai vykdomos šios priemones: 

Rankų higiena. Rankų higiena atliekama:  

▪ įeinant į izoliavimo palatą / zoną, prieš užsimaunant pirštines, apsivelkant ir užsidedant kitas ASP, 

▪ prieš švarias / aseptines procedūras,  

▪ po tikėtinos ekspozicijos rizikos arba faktinės ekspozicijos paciento krauju ir (ar) kūno skysčiais,  

▪ lietus galimai užterštus paciento aplinkos paviršius / daiktus / įrenginius, 

▪ nuėmus ASP, išeinant iš izoliavimo palatos / zonos.  

Rankų higiena atliekama izoliavimo palatose / zonose pagal aukščiau pateiktus parodymus ir 

keičiant pirštines. Rankų higiena, teikiant priežiūrą toje pačioje patalpoje keliems pacientams, 

atliekama prieš liečiant kiekvieną kitą pacientą. Nepakankamas dėmesys rankų higienai, nusiimant 

ASP, gali sumažinti ASP apsaugines savybes arba padaryti jas neveiksmingomis.  

Rankos įtrinamos alkoholiniu antiseptiku arba plaunamos muilu ir vandeniu, laikantis Pasaulio 

sveikatos organizacijos (PSO) rekomendacijų, pateiktų šio dokumento 3 priede. Akivaizdžiai užterštos 

rankos plaunamos vandeniu ir muilu. Visais kitais atvejais rankos įtrinamos alkoholiniu antiseptiku ir, 

tik nesant galimybės tai atlikti, rankos plaunamos. Darbuotojai, įeinantys į pacientų izoliavimo palatas 

/ zonas, tam skirtoje vietoje, šio dokumento 2 priede pateikta eilės tvarka užsideda, apsivelka ASP: 

▪Tinkamo dydžio nesterilias apžiūros pirštines (3 priedas). Keisti to paties paciento priežiūros 

metu užterštas krauju ir (ar) kūno skysčiais pirštines ir tuoj pat, jas nusimovus, atlikti rankų higieną. 

Visada keisti pirštines ir atlikti rankų higieną po kiekvieno paciento. Užsimauti dvejas pirštines, jei 

atrodo, kad pirštinės prastos kokybės (pvz., naudojant greitai prakiūra ar suplyšta). 

▪ Vienkartinį neperšlampamą chalatą (rūbų ir odos apsaugai).  

▪ Medicininę kaukę ir akių apsaugos priemonę (akių skydelį arba akinius arba antveidį) akių, 

nosies, burnos apsaugai nuo tiškalų.  

▪ Uždarą, atsparią dūriams ir neperšlampamą avalynę, pvz., guminius batus, apsaugai nuo 

užteršimo krauju ir (ar) kūno skysčiais arba incidentų dėl netinkamai padėtų užterštų aštrių daiktų. Jei 

nenaudojami guminiai batai, avalynės apmovai, saugant rankas nuo užteršimo, turi būti numaunami, 

rankomis su pirštinėmis (kol pirštinės dar nenumautos) (2 priedas). 

Darbuotojai, atliekantys aktyvius veiksmus, pvz., keliantys pacientą, ar veiksmus, kai tikėtinas 

sąlytis su paciento (pvz., viduriuojančio, kraujuojančio, vemiančio) krauju ir (ar) kūno skysčiais ir (ar) 

aplinka, papildomai turi dėvėti dvejas pirštines, neperšlampamą prijuostę, dengiančią chalatą (jei dėl 

kokių nors priežasčių dėvimas peršlampamas chalatas) ir vienkartinius avalynės ir kojų apmovus, jei 

nedėvi guminių batų. 

Vengti, jei yra galimybė, procedūrų, kurių metu gali susidaryti aerozoliai. Dėvėti respiratorių 

(FFP2, ar kitą lygiavertį Europos standartus atitinkantį respiratorių) atliekant suplanuotas procedūras, 

skatinančias kosėjimą arba galinčias generuoti aerozolius (pvz., aerozolinis medikamentinis gydymas, 
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diagnostinė skreplių indukcija, bronchoskopija, kvėpavimo takų sekretų siurbimas, endotrachėjinė 

intubacija, teigiamo slėgio ventiliacija per veido kaukę). 

Išeinantys iš izoliavimo palatos / zonos nusiima ASP, įskaitant ir batus, sudeda į atliekų talpyklą 

ir atlieka rankų higieną (2 priedas). 

Nusiimant ASP vengti sąlyčio su užterštais daiktais (pirštinėmis, chalatu) ir neliesti rankomis 

veido (akių, nosies, burnos) arba pažeistos odos. 

Draudžiama pakartotinai naudoti vienkartines ASP. Daugkartinio naudojimo akiniai, antveidžiai, 

kad pašalinti teršalus, plaunami vandeniu ir plovikliu ir nemažiau kaip 30 min. (geriausiai per naktį). 

mirkomi 1000 ppm aktyviojo chloro tirpale. Po dezinfekcijos, kad pašalinti chloro likučius, prieš 

naudojimą skalaujami vandeniu. Plovimui naudotos šluostės tvarkomos kaip infekuotos atliekos, 

dezinfekcijos tirpalas saugiai išpilamas į plautuvę arba kanalizaciją. 

Kruopščiai valyti, dezinfekuoti daugkartinio naudojimo priemones, kaip aprašyta žemiau. 

Griežtai naudoti atskiras pacientams paskirtas priemones (pvz., stetoskopus). Jei nėra galimybių 

jas paskirti kiekvienam pacientui, naudotas priemones po kiekvieno paciento valyti ir dezinfekuoti. 

Pavyzdžiui, jei stetoskopas naudojamas keliems pacientams, dėl to, kad jis lietėsi su pacientu ir 

darbuotoju stetoskopas kruopščiai valomas, dezinfekuojamas. Darbuotojas, užsidėjęs tinkamas ASP, 

stetoskopą valo (pašalina organinius teršalus) vandeniu ir muilu ir po to šluosto alkoholio tirpalu. 

Valymo ir dezinfekcijos procese susidariusios atliekos tvarkomos kaip infekuotos atliekos.  

Įrenginiai ir daiktai, jeigu jie neišmetami, nekilnojami iš izoliavimo patalpų / zonų į kitas 

patalpas ir atvirkščiai. Pavyzdžiui, paciento dokumentai, kad jų neužteršti, laikomi už izoliavimo 

patalpų / zonos ribų.  

 

Injekcijų sauga ir aštrių daiktų tvarkymas  

 

 ▪Kiekvienam pacientui naudojamos išimtinai tik jam paskirtos injekcijų ir parenterinio gydymo 

priemonės, kurios po naudojimo šalinamos vietoje. Draudžiama pakartotinai naudoti švirkštus, adatas 

ir kitas panašias priemones. 

▪ Apriboti kiek įmanoma adatų ir kitų aštrių daiktų naudojimą.  

▪ Iki minimumo sumažinti flebotomijos procedūrų, laboratorinių tyrimų, išskyrus būtinuosius 

diagnostinius tyrimus ir priežiūros procedūras.  

▪ Jei negalima išvengti aštrių daiktų naudojimo, būtina užtikrinti šių priemonių vykdymą:  

- Nedėti gaubtuvėlių ant naudotų adatų. 

- Niekada nenukreipti naudotos adatos smaigaliu link kūno. 

- Draudžiama rankomis nuimti nuo vienkartinių švirkštų naudotas adatas, jas laužyti, lankstyti ar atlikti 

su jomis kitus panašius veiksmus.  

- Sudėti naudotus švirkštus, adatas, skalpelių peiliukus ir kitus aštrius daiktus į tinkamus atsparius 

dūriams konteinerius. 

- Aštrių daiktų konteineriai turi būti kuo arčiau aštrių daiktų naudojimo vietų ir būtina užtikrinti jų 

keitimą. Jei konteineriai yra atokiau nuo aštrių daiktų naudojimo vietų, aštrius daiktus sudėti į padėklą 

ar kitą indą ir su juo pernešti iki aštrių daiktų konteinerio. 

- Konteineriai pripildomi ne daugiau kaip ¾ tūrio, sandariai uždaromi dangčiu ir keičiami naujais. 

- Konteineriai laikomi lankytojams, ypač vaikams, neprieinamose vietose (pvz., nedėti konteinerių ant 

grindų, arba ant vežimėlių apatinių lentynų, kad vaikai nepasiektų).  

 

3. Aplinkos valymas, dezinfekcija ir skalbinių tvarkymas  

ASP  

▪ Darbuotojai, valantys aplinką ir tvarkantys infekuotas atliekas, turi dėvėti buitines gumines pirštines, 

neperšlampamą chalatą ir uždarą avalynę, pvz., guminius batus.  
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▪ Jei, atliekant aplinkos valymą, yra tikėtini tiškalai ir / arba sąlytis su krauju ir (ar) kūno skysčiais 

(pvz., valant paviršius užterštus vėmalais ar krauju arba valymo vieta yra arčiau kaip 1 m nuo 

vemiančio, kraujuojančio, viduriuojančio paciento) papildomai reikia užsidėti veido apsaugos 

priemones (kaukę ir akinius arba antveidį).  

Valymo, dezinfekcijos procedūra  

▪ Kiek galima greičiau valomi ir dezinfekuojami aplinkos daiktai ir paviršiai, užteršti krauju, kūno 

skysčiais, sekretas, ekskretais. Dezinfekcijai naudojami 1000 ppm (0,1 proc.) aktyviojo chloro tirpalai. 

Dezinfekcija atliekama po valymo, nes organinės medžiagos mažina dezinfekantų veiksmingumą. 

▪ Valymo ir dezinfekcijos tirpalai, kuriuos reikia skiesti ar gaminti, pvz., iš miltelių, tablečių, 

gaminami kiekvieną dieną. Valymo, dezinfekcijos inventorius, tirpalai keičiami pagal įstaigos valymo, 

dezinfekcijos procedūros aprašą. Chloro tirpalų gaminimo rekomendacija pateikta šio dokumento 5 

priede.  

▪ Grindis ir kitus horizontalius paviršius valyti vandeniu ir valikliu ne rečiau kaip 1 kartą per dieną. 

Valymas drėgna šluoste padeda išvengti oro ir aplinkos daiktų užteršimo oro dalelėmis. Nuvalytus 

paviršius palikti išdžiūti.  

▪Nešluoti šluota. Nepurtyti dulkėtų skudurų ir paviršių nevalyti sausa šluoste.  

▪Valymas atliekamas šia tvarka: valomos „švarios“ zonos ir po to „nešvarios“ zonos. 

▪ Nepurškti dezinfekantų tirpalų (aerozolinių rūkų). 

 

Skalbinių tvarkymas  

▪ Nešvarūs paciento skalbiniai gali būti stipriai užteršti kūno skysčiais, pvz., krauju, vėmalais, ir galimi 

tiškalai juos tvarkant. Tvarkant užterštus skalbinius, reikia dėvėti pirštines, chalatą, uždarą avalynę 

(pvz., guminius batus) ir veido apsaugos priemones (kaukę ir akinius arba antveidį). 

▪ Užteršti skalbiniai jų naudojimo vietoje surenkami į aiškiai pažymėtus neperšlampamus maišus ar  

konteinerius ir konteinerio paviršius prieš išnešant iš izoliavimo patalpos / zonos dezinfekuojamas. Jei 

skalbiniai užteršti kietais ekskrementais, pvz. vėmalais, išmatomis, šiuos teršalus reikia nugrandyti 

plokščiu kietu daiktu ir nuskalauti vandeniu tualete ar šliuze ir tik tada sudėti į konteinerį. Skalbiniai, 

kurie šiai procedūrai gabenami kitur, už izoliavimo patalpos/ zonos ribų, sudedami į atskirą konteinerį 

ir jis, nešant skalbinius, neturi liestis su kūnu.  

▪ Skalbiniai konteineryje gabenami tiesiai į skalbyklą ir nedelsiant skalbiami.  

▪ Skalbiniai, kurie turi būti skalbiami žemoje temperatūroje, skalbiami vandeniu ir skalbikliu, 

skalaujami ir po to 30 min. mirkomi 500 ppm (0,05 proc.) aktyviojo chloro tirpale. Po to džiovinami 

įprastine tvarka. 

▪ Draudžiama užterštus skalbinius skalbti rankomis. Jei nėra galimybės skalbti skalbyklėje ar nėra 

elektros, skalbinius pamerkti į didelę statinę su karštu vandeniu ir muilu. Maišyti pagaliu, po to išpilti 

vandens ir muilo tirpalą, statinę užpildyti švariu vandeniu ir pridėti 1000 ppm (0,1 proc.) aktyviojo 

chloro, palikti mirkti 10 -15 min. Po to plauti švariu vandeniu ir džiovinti. Vengti galimų tiškalų.  

▪ Užterštus skalbinius, nesant sąlygų plauti ir dezinfekuoti, kad išvengti nereikalingos rizikos juos 

tvarkančiam asmeniui, tikslinga sudeginti.  

 

4. Atliekų tvarkymas  

APS 

▪ Darbuotojai, tvarkantys infekuotas atliekas, pvz., skystas atliekas arba sekretus ir ekskretus su krauju, 

turi dėvėti buitines gumines pirštines, neperšlampamą chalatą, uždarą avalynę, pvz., guminius batus, ir 

veido apsaugos priemones (akinius ir kaukę arba antveidį). Akiniai geriau nei akių skydelis apsaugo 

nuo tiškalų, kurie gali susidaryti pilant skystas atliekas iš kibiro. Tvarkant infekuotas atliekas reikia 

saugotis tiškalų. 
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Atliekų tvarkymo procedūros 

▪ Atliekos renkamos jų susidarymo vietose tinkamose saugiai jas tvarkyti. 

▪ Aštrūs daiktai (adatos, švirkštai, stikliniai daiktai) ir vamzdeliai, kurie turėjo sąlytį su krauju ir (ar) 

kūno skysčiais, sudedami į dūriams atsparius atliekų konteinerius. Jie turi būti kuo arčiau paciento 

priežiūros vietos, kur naudojami šie daiktai, taip pat laboratorijose. 

▪Kietas neaštrias infekuotas atliekas rinkti į neperšlampamus maišus arba dėžes su dangčiais. Dėžes 

nešti nesiliečiant prie jų kūnu.  

▪ Atliekos sudedamos į tam skirtą 2 m gylio duobę ir, ją užpildžius iki 1-1,5 m, užpilamos 10 – 15 cm 

žemės sluoksniu. 

▪ Ligos protrūkio metu kietos atliekos gali būti deginamos pritaikytame deginimui įrengime., pvz., 

krosnyje šiukšlėms ar panašiame. Būtina įsitikinti, ar atliekos visiškai sudega. Atsargiai elgtis su 

degiomis medžiagomis ir pirštinėmis, jei jos dėvimos, nes jos gali užsidegti ir yra nudegimo rizika.  

▪ Placenta ir anatominės atliekos deginamos atskiroje duobėje.  

▪ Į galutiniam atliekų apdorojimui skirtą vietą neturi patekti gyvūnai, neapmokyti darbuotojai, vaikai. 

▪Atliekos, tokios kaip išmatos, šlapimas, vėmalai, ir skystos atliekos po plovimo išpilamos į 

kanalizaciją ar išvietę su duobe.  

 

Lentelė. IPK geriausios praktikos įgyvendinimo suvestinė, tiesiogiai prižiūrint pacientą ir 

atliekant su tuo susijusius veiksmus 

Kas? Kaip? Kas atsakingas? 

Įrengti izoliavimo 

palatas / zonas 

- Paskirti vienvietes palatas ir 

pirmenybę teikti sergančių 

arba įtariamų sergant Ebola 

karštlige pacientų izoliavimui 

juose  

- Laikytis rekomendacijų 

įrengiant izoliavimo zonas 
2
 

-Koordinatorius arba IPK personalas, 

nustatantis paciento guldymo vietas / 

palatas 

- Sveikatos priežiūros darbuotojai turi 

laikytis rekomendacijų ir pranešti 

koordinatoriui, kai pacientas 

nepatalpinamas į izoliavimo patalpą / 

zoną 

Sumažinti skaičių visų 

nebūtinų darbuotojų 

pacientų priežiūros 

patalpose / zonose  

- Užtikrinti, kad klinikinis ir 

kitas personalas būtų paskirtas 

išimtinai tik šių pacientų 

priežiūrai ir ten dirbantys 

negalėtų laisvai vaikščioti tarp 

šių patalpų ir kitų klinikinių 

zonų protrūkio metu  

- Grupės izoliuotų pacientų 

priežiūros personalas tarp 

įtariamųjų sergant ir sergančių 

zonų  

- Naudoti ženklus įspėjančius 

personalą apie apribojimus.  

- Pildyti asmenų patenkančių į 

izoliavimo patalpas 

registracijos žurnalą 

-Koordinatorius arba IPK personalas 

Riboti lankytojų, 

kuriems leidžiama 

prieiti prie paciento, 

- Naudoti ženklus ir kitas 

priemones, įspėjančias 

lankytojų ribojimus. Skelbti 

-Koordinatorius arba IPK personalas 

Įtraukti pacientus arba bendruomenės 

atstovus, jei įmanoma. 
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skaičių 

 

paprastas žinutes, suprantamas 

visuomenei, vengti 

stigmatizacijos (smerkimo). 

- Pildyti asmenų patenkančių į 

izoliavimo patalpas 

registracijos žurnalą. 

- Sveikatos priežiūros personalas turi 

laikytis rekomendacijų ir informuoti 

koordinatorių, kai jų nesilaikoma. 

Užtikrinti, kad visi 

darbuotojai ir lankytojai 

teisingai naudotų ir 

pašalintų 

rekomenduojamas 

asmenines saugos 

priemonės (ASP)  

- Užtikrinti, kad ASP visada 

būtų prieinamos ir greitai 

pristatomos į izoliavimo 

patalpas / zonas 

- Aprūpinti darbuotojus ir 

lankytojus ASP naudojimo ir 

pašalinimo instrukcijomis, 

plakatais su priminimais 

apmokymo metu 

- Koordinatorius arba IPK personalas 

- Įtraukti pacientus arba 

bendruomenės atstovus, jei įmanoma  

- Sveikatos priežiūros personalas turi 

laikytis rekomendacijų ir informuoti 

koordinatorių, kai jų nesilaikoma 

- Kiti darbuotojai turėtų būti 

įpareigoti stebėti jo / jos kolegą dėl 

ASP užsidėjimo ir nusiėmimo sekos 

Užtikrinti, kad visi 

darbuotojai ir lankytojai 

laikytųsi rankų higienos 

pagal šiame dokumente 

pateiktas 

rekomendacijas. Šių 

rankų higienos 

priemonių turėtų būti 

laikomasi ir kai dėvima 

ASP 

 

- Aprūpinti darbuotojus ir 

lankytojus instrukcijomis apie 

gerosios patirties rankų 

higienos svarbą mokymų metu 

ir plakatais su priminimais.  
- Užtikrinti nuolatinį 

prieinamumą alkoholinio 

antiseptiko rankoms įtrinti, 

muilo, vandens ir vienkartinių 

rankšluosčių prie įėjimo į 

izoliavimo patalpas / zonas ir 

priežiūros punkte 

-Koordinatorius arba IPK personalas 

- Įtraukti pacientus arba 

bendruomenės atstovus, jei įmanoma 

- Sveikatos priežiūros personalas turi 

laikytis rekomendacijų ir informuoti 

koordinatorių, kai jų nesilaikoma 

Apriboti, kiek įmanoma, 

adatų ir kitų aštrių 

daiktų naudojimą. Jei to 

negalima išvengti, 

laikytis saugos 

nurodymų (žr. šio 

dokumento tekste) 

 

- Aprūpinti personalą ir 

prižiūrėtojus instrukcijomis 

apie būtiniausias adatų ir 

aštrių daiktų reikmes 

apmokymo metu ir plakatais 

su priminimais. 

- Užtikrinti, kad būtų tam 

reikalinga įranga  

Sveikatos priežiūros darbuotojai turi 

griežtai laikytis rekomendacijų 

 

Saugiai išmesti adatas ir 

kitus aštrius daiktus. 

 

- Aprūpinti personalą ir 

prižiūrėtojus instrukcijomis 

apie adatų ir aštrių daiktų 

išmetimą apmokymo metu ir 

plakatais su priminimais. 

- Užtikrinti, kad būtų tam 

reikalinga įranga  

Sveikatos priežiūros darbuotojai turi 

griežtai laikytis rekomendacijų ir 

informuoti koordinatorių, kai jų 

nesilaikoma. 

 

Nustatyti saugios atliekų 

ir skalbinių priežiūros 

tvarką 

 

- Aprūpinti personalą ir 

lankytojus / prižiūrėtojus 

saugaus atliekų ir skalbinių 

tvarkymo bei jų šalinimo 

instrukcijomis ir plakatais su 

priminimais apmokymo metu  

- Užtikrinti, kad būtų tam 

reikalinga įranga  

Sveikatos priežiūros darbuotojai turi 

griežtai laikytis rekomendacijų ir 

informuoti koordinatorių, kai jų 

nesilaikoma. 
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Apriboti flebotomijas ir 

laboratorinius tyrimus 

iki minimumo būtinų 

diagnostikai ir pacientų 

priežiūrai. 

- Surengti darbuotojams 

mokymus ir aprūpinti 

vaizdinėmis instrukcijomis, 

reikalingomis svarbiausioms 

flebotomijos procedūroms ir 

laboratoriniams tyrimams. 

Sveikatos priežiūros darbuotojai turi 

griežtai laikytis rekomendacijų 

 

Pacientą galima išleisti 

iš izoliavimo patalpos / 

priežiūros zonos, jei jis 

neturi viruso arba 

gyvybiškai svarbiems 

tyrimams 

- Surengti darbuotojams 

mokymus ir aprūpinti 

vaizdinėmis instrukcijomis 

apie paciento išleidimą iš jo 

priežiūros vietos ir atsargumo 

priemones 

Sveikatos priežiūros darbuotojai turi 

griežtai laikytis rekomendacijų ir 

informuoti koordinatorių, kai jų 

nesilaikoma 

 

Saugiai pagal šio 

dokumento 

rekomendacijas valyti, 

dezinfekuoti aplinką ir 

pacientų priežiūros 

įrangą  

 

Surengti darbuotojams, 

lankytojams / prižiūrėtojams 

mokymus ir aprūpinti valymo, 

dezinfekcijos instrukcijomis  

- Užtikrinti, kad būtų 

reikalinga valymo, 

dezinfekcijos įranga  

Sveikatos priežiūros darbuotojai turi 

griežtai laikytis rekomendacijų ir 

informuoti koordinatorių, kai jų 

nesilaikoma 

 

 

5. Bendra įtariamų sergant arba sergančių Ebola karštlige pacientų priežiūra 

A. Diagnostikos laboratorijos veiksmai 

- Įtariamų sergant ir sergančių Ebola karštlige asmenų kraujo ar kitų ėminių surinkimo procedūra 

atliekama vadovaujantis PSO
9
 rekomendacijomis. 

- Visų laboratorinių ėminių apdorojimas turi būti atliekamas biologinės saugos spintoje ar bent traukos 

spintoje su ištraukiamąja ventiliacija. Negalima atlikti bet kokia tvarka, atvirai ant darbastalio. 

 - Dirbant su mikropipete ar centrifuguojant skysčius, gali susidaryti aerozoliai, kurie sukelia infekcijos 

perdavimo riziką įkvepiant bei dėl tiesioginio sąlyčio.  

- Laboratorijos personalas, turintis sąlytį su klinikiniais mėginiais, turėtų dėvėti uždarus batus su 

antbačiais arba guminius batus, pirštines, vienkartinį neperšlampamą chalatą, akių apsaugos priemonę 

ar veido skydelį, o frakcionavimo, centrifugavimo metu ar atliekant bet kokią kitą procedūrą, kuri gali 

generuoti aerozolius ir respiratorių (pvz., FFP2 arba kitą lygiavertį Europos standartus atitinkantį 

respiratorių arba orą valantį respiratorių (angl. PAPR – powered air purifying respirator). 

 - Nusiimant ASP, vengti sąlyčio su nešvariais daiktais (pvz., pirštinėmis, chalatais) ir neliesti veido 

(akių, nosies, burnos).  

- Negalima prijuostės ar chalato dėvėti antrą kartą, išmesti nedelsiant.  

- Atlikti rankų higieną tuoj pat po naudotų per mėginių tvarkymą ASP nusiėmimo ir po bet kokio 

sąlyčio su potencialiai užterštais paviršiais, net kai buvo naudojamos ASP. 

- Laboratorinius mėginius aiškiai paženklinti, laikyti ne stiklo induose, o sandariose talpyklose 

(konteineriuose) ir pristatyti tiesiai į paskirtą mėginių tvarkymo patalpą. 

- Prieš transportavimą kruopščiai dezinfekuoti visus mėginio talpyklos išorinius paviršius (naudojant 

veiksmingą dezinfekantą).  

B. Žmonių palaikų gabenimas ir laidojimas 
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- Koordinatorius ir / ar infekcijų prevencijos ir kontrolės specialistai turėtų konsultuoti priimant bet 

kokį sprendimą dėl žmogaus palaikų gabenimo ir laidojimo.  

- Nurodymai šiuo klausimu prieinami PSO dokumente "Laikinasis vadovas - Ebola ir Marburgo 

virusinės ligos epidemijos: parengtis, perspėjimas, kontrolė ir vertinimas" (angl. “Interim manual - 

Ebola and Marburg virus disease epidemics: preparedness, alert, control, and evaluation”
1). 

Žmogaus palaikų tvarkymo veiksmų turėtų būti kuo mažiau. Pagal rekomendacijas turėtų būti 

laikomasi taisyklių, tačiau gali tekti šiek tiek prisitaikyti, atsižvelgiant į kultūrinius ir religinius 

klausimus:  

- dėvėti ASP (neperšlampamą chalatą, kaukę, akių apsaugos priemones ir dvejas pirštinės), uždarus 

batus, jei tvarkomas kūnas mirusio paciento, kuriam buvo įtarta ar patvirtinta Ebola karštligė. Užkišti 

natūralias kūno angas. Įdėti kūną į du maišus, nuvalyti kiekvieno maišo paviršių tinkamu dezinfekantu, 

pvz., 5000 ppm (0,5 proc.) aktyviojo chloro tirpalu, maišus sandariai uždaryti ir pažymėti apie didelės 

rizikos infekuotą medžiagą. Kūną kuo greičiau transportuoti į lavoninę. 

- ASP užsidėti palaikų rinkimo vietoje, dėvėti renkant ir talpinant palaikus į tam skirtus maišus ir po to 

ASP tuoj pat nusiimti. Rankų higiena turėtų būti atliekama iš karto po to, kai išmetamos ASP.  

- Palaikai neturėtų būti purškiami, plaunami ar balzamuoti. Turėtų būti draudžiama bet kokia plovimo 

praktika, rengiantis "švariai šarvoti" palaikus. 

- Palaikus protrūkio metu turėtų tvarkyti tik kvalifikuoti specialistai. 

- ASP nebūtinos asmenims, kurie vairuoja automobilį arba kitą transporto priemonę vykstant surinkti 

žmogaus palaikų, su sąlyga, kad tie asmenys nekontaktuos su kūnu mirusio paciento, kuriam buvo 

įtarta ar patvirtinta Ebola karštligė. 

- Palaikai įvyniojami į sandarias, neperšlampamas medžiagas ir turėtų būti įdedami į karstą ir, jei 

įmanoma, nedelsiant palaidoti. 

C. Skrodimas  

* Koordinatorius ir / ar infekcijų prevencijos ir kontrolės specialistai turėtų konsultuoti priimant bet 

kokį sprendimą dėl skrodimo. 

* Mirusių dėl Ebola karštligės pacientų palaikų skrodimas turėtų apsiriboti tik esminiu vertinimu ir jį 

turėtų atlikti kvalifikuotas personalas. 

* Palaikų tyrėjai turėtų dėvėti akių apsaugos priemones, kaukę, dvejas pirštines, vienkartinį 

neperšlampamą chalatą ir uždarą avalynę arba guminius batus. 

* Be to, personalas, atliekantis mirusių dėl Ebola karštligės pacientų skrodimus, turėtų dėvėti 

respiratorių (pvz. FFP2 arba kitą lygiavertį Europos standartus atitinkantį respiratorių arba orą valantį 

respiratorių (angl. PAPR– powered air purifying respirator). 

* Nusiimant ASP, suteptomis pirštinėmis neliesti veido (t. y. akių, nosies ar burnos), įrangos. 

* Rankų higiena turėtų būti atliekama iš karto, nusiėmus ASP.  

* Ėminius aiškiai paženklinti, laikyti ne stiklo induose, o sandariose talpyklose (konteineriuose) ir 

pristatyti tiesiai į paskirtą ėminių tvarkymo patalpą.  

* visi išoriniai ėminio konteinerio paviršiai turėtų būti kruopščiai dezinfekuoti (naudojant efektyvų 

dezinfekantą) prieš juos gabenant.  

*Audiniai arba kūno skysčiai atidžiai talpinami į aiškiai pažymėtus, sandarius konteinerius ir pagal 

atliekų tvarkymo reikalavimus sudeginami.  

D. Ekspozicijos virusu per kraują ir (ar) kūno skysčius valdymas  

* Asmenys, įskaitant sveikatos priežiūros darbuotojus, įvykus poodinės ir gleivinių ekspozicijos 

paciento krauju, kūno skysčiais, sekretais, ekskretais incidentui turėtų nedelsiant ir saugiai stabdyti 

atliekamus darbus, palikti pacientų priežiūros patalpą ir saugiai nusiimti ASP. ASP nusiimti laikantis 

šio dokumento 2 priede pateiktos tvarkos, nes ekspozicija, nusiimant ASP, gali būti lygiai taip pat 

pavojinga ir hospitalinės Ebola karštligės perdavimui. Išėjus iš paciento priežiūros patalpos, nedelsiant 
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plauti paveiktos odos ir (ar) poodinio sužeidimo vietas muilu ir vandeniu. Atitinkamai dideliu kiekiu 

vandens arba tirpalu akims plaunamos ir paveiktos gleivinės (pvz. akių junginė). 

* Nedelsiant apie ekspozicijos incidentą pranešti vietos koordinatoriui. Tai labai svarbu laiko atžvilgiu, 

todėl užduotis turėtų būti atlikta kuo greičiau iki nukentėjęs paliks paciento priežiūros patalpą. 

* Nukentėjusio asmens ekspozicija turi būti mediciniškai įvertinta, įskaitant kitas galimas infekcijas 

(pavyzdžiui, ŽIV, HBV, HCV) ir stebima jo sveikatos būklė, įskaitant karščiavimo stebėseną, du 

kartus per parą 21 dieną po įvykio. Skubi užkrečiamųjų ligų eksperto konsultacija rekomenduojama 

asmeniui, kuriam atsiranda karščiavimas per 21 dieną po ekspozicijos incidento.  

* Įtarus, kad sveikatos priežiūros darbuotojas užsikrėtė, juo turėtų būti pasirūpinta / izoliuotas, o 

priežiūros rekomendacijos, išdėstytos šiame dokumente turi būti taikomos tol, kol bus patvirtinta 

neigiama diagnozė.  

* Labai svarbus yra kontaktų atsekimas tarp šeimos narių, draugų, kolegų ir kitų pacientų, kurie galėjo 

būti veikiami Ebola viruso per glaudų kontaktą su infekuotu sveikatos priežiūros darbuotoju.  

 

6. Literatūra: 

 

1.  Interim manual - Ebola and Marburg virus disease epidemics: preparedness, alert, control, and 

evaluation World Health Organization, Geneva, 2014; Available from: 

http://www.who.int/csr/disease/ebola/manual_EVD/en/ 

2. Clinical Management of Patients with Viral Haemorrhagic Fever: A pocket Guide for the Front-

line Health Worker. World Health Organization, Geneva, 2014. 

3. Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare 

Settings. Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA, 2007; Available from: 

http://www.cdc.gov/HAI/prevent/prevent_pubs.html 

4. Standard precautions in health care AIDE-MEMOIRE. World Health Organization, Geneva, 

2007; Available from: http://www.who.int/csr/resources/publications/standardprecautions/en/ 

5.  Hand Hygiene Posters. World Health Organization, Geneva, 2009; Available from: 

http://www.who.int/gpsc/5may/tools/workplace_reminders/en/ 

6.  Glove Use Information Leaflet. World Health Organization, Geneva, 2009; Available from: 

http://www.who.int/gpsc/5may/tools/training_education/en/ 

7. Infection Prevention and Control Recommendations for Hospitalized Patients with Known or 

Suspected Ebola Hemorrhagic Fever in U.S. Hospitals. Centers for Disease Control and 

Prevention, Atlanta, GA; Available from: http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/infection-

prevention-and-controlrecommendations. html 

8. Guide to Local Production: WHO-recommended Handrub Formulations. World Health 

Organization, Geneva, 2010; Available from: 

http://www.who.int/gpsc/5may/tools/system_change/en/ 

9. Hoffman PN, Bradley C, Ayliffe GAJ, Health Protection Agency (Great Britain). Disinfection in 

healthcare. 3rd ed. Malden, Mass: Blackwell Pub.; 2004 

10. How to safely collect blood samples from persons suspected to be infected with highly infectious 

blood-borne pathogens (e.g. Ebola) World Health Organization. 

11. WHO best practices for injections and related procedures toolkit. World Health Organization, 

Geneva, 2010; Available from: http://www.who.int/injection_safety/toolbox/9789241599252/en 

12. Management of Hazard Group 4 viral haemorrhagic fevers and similar human infectious diseases 

of high consequence. Department of Health, United Kingdom, 2012; Available from: 

http://www.dh.gov.uk/publications. 

 

 

 

http://www.who.int/gpsc/5may/tools/system_change/en/


13 
 

Ebola karštligės prevencijos ir valdymo  

sveikatos priežiūros įstaigose laikinųjų gairių 

1 priedas  

 

Standartinės priemonės sveikatos priežiūroje 

(trumpa atmintinė) 

 

1. Rankų higiena 

Kaip atlikti rankų higieną:  

● Rankas įtrinti alkoholiniu antiseptiku (kai rankos akivaizdžiai švarios). Rankų įtrynimas 

alkoholiniu antiseptiku, palyginus su rankų plovimu, yra efektyvesnis ir tinkamesnis odai rankų 

higienos būdas. 

● Rankas plauti su muilu ir vandeniu, kai jos akivaizdžiai užteršto krauju ir (ar) kūno skysčiais ir po 

tualeto. 

 Rankų higienos technika
1
 : 

● Rankas plauti (40 - 60 s): drėkinti rankas ir užpilti muilo; įtrinti visus rankų paviršius; skalauti  ir 

džiovinti vienkartiniu rankšluosčiu; vienkartinį rankšluostį, nusausinus rankas, panaudoti vandens 

čiaupui (-ams) uždaryti (užsukti). 

● Rankos trinamos (20 - 30 s); antiseptiko užpilti tiek, kad padengtų visas rankos vietas; trinti rankas, 

kol išdžius.  

Indikacijos
1
: 

Prieš sąlytį su pacientu: Rankas apdoroti prieš sąlytį su pacientu, priėjus prie jo* 

Prieš švarią / aseptinę procedūrą: Rankas apdoroti prieš sąlytį su paciento infekcijos rizikos 

vietomis (gleivinėmis, pažeista oda, invaziniu medicinos prietaisu)* 

Po sąlyčio su kūno skysčiais: Rankas apdoroti tuoj pat po darbų, kur galima ekspozicijos krauju ir 

(ar) kūno skysčiais) rizika (ir nusimovus pirštines)*  

Po sąlyčio su pacientu: Rankas apdoroti po tiesioginio sąlyčio su pacientu, prieš išeinant iš paciento 

patalpos (-ų)* 

Po sąlyčio su paciento aplinka: Rankas apdoroti po sąlyčio su paciento aplinkos daiktais, baldais, 

prieš išeinant iš paciento patalpos (-ų) ir daugiau neliesti paciento* 

2. Pirštinės  

● Dėvėti pirštines, kai galimas sąlytis su krauju, kūno skysčiais, sekretais, ekskretais, gleivinėmis, 

pažeista oda.  

● Keisti pirštines po procedūros ar veiksmo tam pačiam pacientui (po sąlyčio su potencialiai infekuota 

medžiaga).  

● Naudotas pirštines nusimauti prieš liečiant neužterštus daiktus ar paviršius, atlikti rankų higieną. 

Kito paciento priežiūrai užsimauti kitas pirštines.  

3. Veido (akių, nosies, burnos) apsaugos priemonės  

● Akių, nosies, burnos gleivinių apsaugai veiksmų metu, kai galimi kraujo ir (ar) kūno skysčių, 

sekretų, ekskretų tiškalai, purslai, dėvėti chirurginę arba procedūrų kaukę ir akių apsaugos priemonę 

(akinius / akių skydelį arba antveidį). 

4. Chalatas 

● Chalatą dėvėti odos ir rūbų apsaugai nuo teršalų, atliekant veiksmus, kurių metu galimi kraujo ir (ar) 

kūno skysčių, sekretų, ekskretų tiškalai, purslai. 

● Tuoj pat nusivilkti užterštą chalatą ir atlikti rankų higieną.  

5 Adatos dūrio ir su(si)žeidimų kitais aštriais instrumentais prevencija
2 

●Taikyti prevencijos priemones, tvarkant adatas, skalpelius ir kitus aštrius instrumentus ar prietaisus. 
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6. Kvėpavimo / kosėjimo higiena  

Asmenys su kvėpavimo takų infekcijų simptomais turi nosį ir burną prisidengti servetėle arba kauke 

čiaudint ir kosint; panaudotas servetėles ir kaukes išmesti ir po sąlyčio su kvėpavimo takų sekretu 

atlikti rankų higieną. 

Sveikatos priežiūros įstaigose: 

● Pacientai su ūmios kvėpavimo takų infekcijos simptomais, jei yra galimybė, atskiriami 1 m atstumu 

nuo kitų bendrose laukimo zonose.  

● Prie įėjimo į sveikatos priežiūros įstaigą iškabinti informaciją asmenims su kvėpavimo takų infekcijų 

simptomais su nurodymais dėl kvėpavimo / kosėjimo higienos. 

● Svarstyti rankų higienos priemonių resursų, servetėlių ir kaukių galimybes bendrose ir pacientų su 

kvėpavimo takų ligomis zonose.  

7. Aplinkos valymas, dezinfekcija  

● Naudoti atitinkamas nuolatinio  aplinkos ir dažniausiai liečiamų paviršių valymo, dezinfekcijos  

procedūras  

8. Skalbiniai  

● Skalbinius rinkti, gabenti ir apdoroti taip, kad apsaugoti odą ir gleivines nuo ekspozicijos ir rūbus 

nuo užteršimo. 

● Vengti patogenų perdavimo kitiems pacientams ir (arba) jų plitimo aplinkoje. 

9. Atliekų šalinimas 

● Užtikrinti saugų atliekų tvarkymą. 

● Atliekas, užterštas krauju, kūno skysčiais, sekretais, ekskretais, žmogaus audinių, laboratorijų  

atliekas tvarkyti kaip infekuotas atliekas. 

● Tinkamai tvarkyti ir šalinti vienkartinius gaminius.  

10. Pacientų priežiūros įranga  

● Įrenginius, užterštus krauju, kūno skysčiais, sekretais, ekskretais, tvarkyti taip, kad apsaugoti odą ir 

gleivines nuo ekspozicijos, rūbus nuo užteršimo ir nuo patogenų perdavimo kitiems pacientams ir 

plitimo aplinkoje. 

● Prieš naudojimą pacientui daugkartinio naudojimo įrangą valyti, dezinfekuoti, ir pakartotinai 

apdoroti  

● Valyti naudotus instrumentus. 

● Šalinti naudotas adatas ir kitus aštrius instrumentus.  

 
1 

Daugiau informacijos galite rasti : 

1) WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care, 2009, prieinamas: 

http://www.who.int/gpsc/5may/tools/en/ 

2) Hand Hygiene: Why, How & When?”, prieinamas: 

http://www.who.int/gpsc/5may/tools/training_education/en/ 
2
The SIGN Alliance, prieinamas: http://www.who.int/injection_safety/sign/en/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pastaba: Rankų higiena atliekama pagal indikacijas, nepaisant, ar rankos su pirštinėmis ar be jų. 

  

http://www.who.int/gpsc/5may/tools/en/
http://www.who.int/gpsc/5may/tools/training_education/en/
http://www.who.int/injection_safety/sign/en/
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Ebola karštligės prevencijos ir valdymo  

sveikatos priežiūros įstaigose laikinųjų gairių 

2 priedas  

 

Asmeninių saugos priemonių (ASP) užsidėjimo tvarka 

 

1. Visada, teikiant paslaugas pacientams, įtariamiems sergant arba sergantiems Ebola karštlige, dėvėti 

reikalingas ASP. Reikalingas ASP rinkinys turi būti paruoštas iš anksto. 

2. ASP užsidėjimas ir nuėmimas turi būti stebimas kito apmokyto grupės nario. Instrukcijos turi būti 

pateiktos ant sienos ASP apsirengimo ir nusirengimo patalpoje. ASP užsidėjimo eiga: 

3. Rūbų keitimo patalpoje užsidėti kostiumą. 

  
 

4. Apsiauti guminius batus arba uždarus, atsparius dūriams ir neperšlampamus batus ir antbačius 

                                                
 

5. Apsivilkti chalatą                                                6. Užsidėti veido apsaugos priemones  

6 a Užsidėti medicininę kaukę 
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6 b Užsidėti akinius arba veido skydelį 

                                                                     
7. Užsimauti kepuraitę arba gobtuvą, jei galvos odoje                 8. Atlikti rankų higieną  

yra įbrėžimų arba tikėtinas skysčių išsitaškymas 

                                                   
9. Užsimauti pirštines* (ant rankogalių) 
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10. Užsidėti neperšlampamą prijuostę, (jei chalatas peršlampamas ir numatomi aktyvūs veiksmai, pvz., ligonio 

kėlimas, arba tikėtinas sąlytis su krauju, kūno skysčiais) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pastaba:* Naudoti dvejas pirštines, kai numatomi energingi darbai (pvz., paciento kėlimas ir mirusiųjų palaikų 

tvarkymas arba veiksmai, kurių metu galimas sąlytis su krauju ir kūno skysčiais. Buitines gumines pirštines 

naudoti aplinkos valymui, dezinfekcijai ir atliekų tvarkymui.  

 

ASP nusiėmimo eiga:  

1. Nusiimti vienkartinę plastikinę prijuostę ir išmesti,                        2. Apsauginius antbačius daugkartinio 

naudojimo – įdėti į konteinerį    numauti rankomis su pirštinėmis 

su dezinfekantu                                                                                     Jei dėvimi guminiai batai, žr. 4 pav. 

                                                     
3. Nusivilkti chalatą ir nusimauti pirštines,   4. Guminius batus nusiauti,  

vidinę pusę išverčiant išorėn                      neliečiant batų rankomis,                     

     naudojant batų nuėmiklį                                  

Dėvint ASP: 

● Neliesti ir netaisyti ASP  

● Nusimauti pradurtas ar kitaip sugadintas pirštines  

● Kiekvienam pacientui užsimauti kitas pirštines 

● Atlikti rankų higieną prieš užsimaunant naujas pirštines  
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5. Atlikti rankų higieną                                                          6. Nusimauti gobtuvą arba kepuraitę 

                                                          
7. Nusiimti veido apsaugos priemones: 

7 a Nusiimti antveidį arba akinius. Akių apsaugos   7 b Nusiimti kaukę 

priemones sudėti į jų apdorojimui skirtą konteinerį  

                                                               
8. Atlikti rankų higieną  
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Šaltinis: Modified from Clinical Management of Patients with Viral Haemorrhagic Fever: A pocket Guide for 

the Front-line Health Worker. World Health Organization, 2014 
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Ebola karštligės prevencijos ir valdymo  

sveikatos priežiūros įstaigose laikinųjų gairių 

3 priedas  

 

Rankų higiena (rankų higieninė antiseptika ir plovimas) 

 

    KAIP ĮTRINTI RANKAS? 

 

RANKAS ĮTRINTI ALKOHOLINIU ANTISEPTIKU ! AKIVAIZDŽIAI UŽTERŠTAS 

RANKAS PLAUTI  

 

                                          
 

 
 

 
 

 

  

Į rankos delną įpilti alkoholinio antiseptiko ir juo 

sudrėkinti rankas 

rankų paviršiai 

ir 

 

Procedūros trukmė: 20 – 30 sek  

Delną trinti į delną  

Dešiniosios rankos delnu trinti 

kairiosios plaštakos viršų ir 

atvirkščiai  
Suglausti delnus, supinti pirštus 

ir trinti 

 

Kiekvienos rankos delnu 

trinti kitos rankos pirštus  

Sukamaisiais judesiais trinti 

nykščius  

Sukamaisiais judesiais trinti 

kiekvienos rankos delną  Rankos saugios, kai tik 

išdžiūsta  
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KAIP PLAUTI RANKAS? 

 

PLAUTI AKIVAIZDŽIAI UŽTERŠTAS RANKAS! KITAIS ATVEJAIS RANKAS ĮTRINTI 

ALKOHOLINIU ANTISEPTIKU 

 

  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Šaltinis: Hand Hygiene Posters. World Health Organization, Geneva, 2009; Prieinamas: 

http://www.who.int/gpsc/5may/tools/workplace_reminders/en/ 

  

Procedūros trukmė: 40 – 60 sek. 

Procedūros trukmė: 40 - 60 sek.  

ddd 

Rankas sudrėkinti vandeniu Užpilti muilo, kad padengtų 

visus paviršius  
Delną trinti į delną  

 

Dešiniosios rankos delnu trinti 

kairiosios plaštakos viršų ir 

atvirkščiai  

 

Suglausti delnus, supinti 

pirštus ir trinti 

 

Kiekvienos rankos delnu 

trinti kitos rankos pirštus  

 

Sukamaisiais judesiais trinti 

nykščius 

 

Sukamaisiais judesiais trinti 

kiekvienos rankos delną  

 

Rankos plauti vandeniu 

Rankas sausinti vienkartiniu 

rankšluosčiu 
Čiaupą uždaryti naudojant 

vienkartinį rankšluostį 
Rankos saugios  

http://www.who.int/gpsc/5may/tools/workplace_reminders/en/
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Ebola karštligės prevencijos ir valdymo  

sveikatos priežiūros įstaigose laikinųjų gairių 

4 priedas  

 

Nesterilių apžiūros pirštinių užsimovimo ir nusimovimo technika 

 

Prieš užsimaunant pirštines, atlikite rankų higieną, įtrinant jas alkoholiniu antiseptiku arba 

plaunant muilu ir vandeniu 

 

I. Kaip užsimauti pirštines: 

 

1. Išimti pirštinę iš pakavimo dėžutės 

 

2. Liesti tik ribotą pirštinės paviršių, atitinkantį riešą (viršutinis atraito kraštas) 

 

3. Užsimauti pirmą pirštinę 
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4. Paimti antrą pirštinę plika ranka ir liesti tik ribotą pirštinės paviršių, atitinkantį riešą (viršutinis atraito 

kraštas) 

 

5. Vengti prisilietimo su dilbio oda, pirštinėtos rankos pirštu pasukti pirštinės išorinį paviršių, sudarant 

klostę ir užsimauti kitą pirštinę 

 

6. Užsimovus pirštines, neliesti nieko, kas nėra būtina liesti užsimovus pirštines 

 

II. Kaip nusimauti pirštines: 

1. Sugnybti vieną pirštinę prie riešo ir mauti ją, nesiliečiant prie dilbio odos. Mauti pirštinę, leidžiant jai 

išsiversti vidine puse į išorę 
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2. Laikyti pirštinėta ranka numautą pirštinę ir įkišti nuogos rankos pirštus tarp pirštinės ir riešo. Pašalinti 

pirštinę nuvyniojant ją nuo rankos ir įvyniojant pirmąją pirštinę 

 

3. Išmesti panaudotas pirštines 

 

4. Atlikti rankų higieną, įtrinant jas alkoholiniu antiseptiku arba plaunant muilu ir vandeniu 

 

 

 

 

 

Šaltinis: Glove Use Information Leaflet. World Health Organization, Geneva, 2009. Prieinamas: 

http://www.who.int/gpsc/5may/tools/training_educational/en/ 
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Ebola karštligės prevencijos ir valdymo  

sveikatos priežiūros įstaigose laikinųjų gairių 

5 priedas 

 

Choro tirpalų aplinkos dezinfekcijai gaminimas 

 

I pavyzdys. Naudojamas skystas chloro preparatas 

 

Aktyviojo chloro kiekiai (%) skystuose chloro preparatuose skirtingi. Reikalingą tirpalą iš bet kokios 

koncentracijos skysto preparato galima pagaminti pagal šią formulę: 

 

[ % chloro preparate / % chloro gaminamame tirpale ] – 1 = Vandens dalys kiekvienai skysto preparato 

daliai 

 

Pavyzdys: Pagaminti 0,5 % chloro tirpalą iš 3,5 % preparato. 

[ 3,5 / 0,5 ] – 1 = 7 – 1 = 6 vandens dalys kiekvienai preparato daliai 

 

Todėl, kad pagamintumėme 0,5 % aktyviojo chloro tirpalą, prie 1 dalies 3,5 % preparato tirpalo reikia 

pridėti 6 dalis vandens. Dalys skaičiuojamas kiekvienam matavimo vienetui (1 litrui, 10 litrų) ar 

naudojamam matavimo indui. Pvz., norint pagaminti 1 litrą 0,5 % aktyviojo chloro tirpalo, reikės 140 

ml 3,5 % preparato ir 860 ml vandens. 

 

II pavyzdys. Tirpalas gaminamas iš chloro miltelių 

 

Chloro miltelių kiekis (g) 1 litrui vandens paskaičiuojamas pagal formulę: 

 

[ % chloro tirpale / % chloro milteliuose ] X 1000 = Milteliai (g) kiekvienam litrui vandens 

 

Pavyzdys: Pagaminti 0,5 % aktyviojo chloro tirpalą iš kalcio hipochlorito (chlorkalkių) ar kito chloro 

preparato miltelių, kuriuose yra 35 % aktyviojo chloro. 

[ 0,5 / 35 ] X 1000 = 0,0143 X 1000 = 14,3 

 

Todėl reikės 14,3 g kalcio hipochlorito ar kito preparato miltelių ištirpinti kiekviename litre vandens. 

Chlorkalkių ir kitų preparatų miltelių tirpalai gali būti neskaidrūs (drumsti). 

 

III pavyzdys. Tirpalų gaminimas iš koncentratų 

 

Vandens dalys (VD)(H2O) = [ % koncentrato / % tirpalo ] – 1 

 

Pavyzdys: Pagaminti 0,1 % aktyviojo chloro tirpalą iš 5 % aktyviojo chloro koncentrato. 

[ 5,0 / 0,1 ] – 1 = 50 - 1 = 49 

 

Prie 1 dalies koncentrato pridedamos 49 dalys vandens. Pvz., norint pagaminti 1 litrą 0,1 % tirpalo 

reikės 20 ml 5 % koncentrato ir 980 ml vandens. 

 

 

 

 
Šaltinis: AVSC International (1999). Infection Prevention Curriculum. Teacher’s Manual. New York, p. 267. 

 


