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Įvadas

Hospitalinės infekcijos ( infekcijos susijusios su sveikatos priežiūra) sudaro ypatingą ligų 
grupę, kuri skiriasi nuo kitų ligų sukėlėjų įvairove, epidemiologiniais dėsningumais, profilak-
tikos ir valdymo sudėtingumu. Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro duomenimis  kasmet  
nuo  hospitalinių infekcijų Europoje vidutiniškai nukenčia vienas iš dvidešimties hospitalizuotų 
pacientų, t. y. 4,1 mln. pacientų. Hospitalinių infekcijų paplitimas priklauso nuo daugelio  
veiksnių : gydymosi ligoninėje trukmės, imuninės ligonio būklės, invazinių procedūrų skaičiaus 
ir pobūdžio, mikroorganizmų atsparumo antibiotikams, hospitalinės higienos ligoninėje ir kt. 
Asmens sveikatos priežiūros įstaigose infekcijos gali būti perduotos  nuo personalo  pacientui, 
nuo vieno paciento kitam pacientui ir nuo paciento - personalui per rankas, medicinos prietai-
sus, aplinką. 

Pastaruoju metu vis didesnę grėsmę asmens sveikatos priežiūros įstaigose kelia atsparių 
antibiotikams mikroorganizmų, ypač karbapenemams atsparių bakterijų, sukeliamos infekci-
jos. Pagrindiniai atsparių bakterijų plitimo veiksniai: neteisingas antibiotikų vartojimas, ne-
tinkama mikrobiologinė diagnostika ir higienos nesilaikymas. Lietuvos sveikatos priežiūros 
įstaigose nepakankami resursai atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos priemonių (pvz., 
pacientų izoliavimas), medicinos prietaisų saugos (medicinos prietaisų valymo, dezinfekcijos, 
sterilizacijos) reikalavimų įgyvendinimui.

Hospitalinių infekcijų standartinių (rankų, prietaisų, aplinkos higienos, skalbinių, atliekų 
tvarkymo ir kt.) ir papildomų izoliavimo priemonių (pacientų guldymas vienvietėse palatose) 
įgyvendinimui reikalingos ne tik administracinės priemonės bei materialiniai resursai, bet ir 
darbuotojų, vykdančių šias priemones kompetencija, žinios. Todėl seminaro tikslas aptarti 
kaip įgyvendinti būtinąsias hospitalinių infekcijų valdymo priemones su esamais resursais ir 
mažinti šių infekcijų riziką asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Prof. dr. Saulius Čaplinskas
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1. Naujos užkrečiamųjų ligų grėsmės 
užkrečiamųjų ligų ir aIds centras, prof. dr. saulius čaplinskas

Naujos užkrečiamųjų ligų 
grėsmės

Prof. dr. SAULIUS ČAPLINSKAS

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro direktorius
Mykolo Romerio universitetoÊ profesorius

www.SauliusCaplinskas.lt
Vilnius, 2013.11.14

ÿ Patogenų evoliucija matuojama šimtmečiais ar 
tūkstantmečiais, todėl visiškai nauji sukėlėjai taip 
paprastai iš niekur neatsiranda. 
Dažniausiai jie nepasireikšdami vystosi ne 
žmogaus organizme ir  pasirodo žudikų pavidalu ir 
yra pripažįstami medicinos mokslo dėl ekologijos ar 
žmonių bendruomenės pokyčių.ÿ

ÿ C.J. Peters ÿ Skubėjimas į katastrofą?ÿ  

Prof. dr. Saulius Čaplinskas

Atsinaujinusių ir naujų infekcinių ligų pavyzdžiai pasaulyje

þ altinis:Ê Goldsmith,Ê C.. Invisible Invaders: Dangerous Infectious Diseases. Minneapolis, MN: Twenty-First Century Books, 2006

Infekcinių ligų atsiradimo ir sugrįžimo priežastys
Priežastis Paaiškinimas Pavyzdys ir susijusi liga

Naujųjų technologijų 
atsiradimas

Pokyčiai maisto produktų gamybos ir 
realizavimo sistemoje; oro vėdinimo sistemos

Galvijų spongiforminė encefalopatija; 
legioneliozė

Pokyčiai ekosistemose ir žemės 
išteklių naudojimo srityje

Nauji žemės ūkio naudmenys, mineralinių 
išteklių kasybos ir apželdinimo miškais zonos

Ebolos karštinė, Laso karštinė, 
hantavirusas

Kelionės ir tarptautinė prekyba Padidėję keliaujančiųjų ir prekių gabenamų 
oro transportu srautai

Sunkus ūminis kvėpavimo takų 
sindromas, cholera, meningitas, Nilo 
virusas

Klimato pokyčiai Kai kurių ligas pernešančių organizmų 
ekosistemose gausėjimas

Maliarija , dengės karštligė, geltonoji 
karštligė

Sanitarinių priemonių taikymo 
atsisakymas

Rusija ir difterija; prieglaudų, kuriose 
atliekama vakcinacija, sumažėjimas šalyse į 
pietus nuo Sacharos; piniginė politika, 
susilpninusi sveikatos apsaugos sistemas 
praėjusio amžiaus dešimtajame dešimtmetyje

Difterija, kokliušas, cholera, hepatitai, 
maliarija

Karai, terorizmas, masinė 
migracija

Aplinkos teršimas, infrastruktūros 
sunaikinimas

Cholera, juodligė, leišmaniozė

demografiniai ir elgsenos 
pokyčiai

Gyventojų susitelkimas miestuose, lytinių 
santykių praktika, narkotikai

aids, sifilis, Hepatitas b ir c

Žmonių imuninės sistemos 
susilpnėjimas

Perteklinis antibiotikų vartojimas Daugeliui vaistų atspari tuberkuliozė

Mikrobų prisitaikymas Prisitaikymas prie antibiotikų ir insekticidų Tuberkuliozė, AIDS, gonorėja

Šaltinis: department of Health, kimball, 2000 m., morse, 1995; pasaulio sveikatos organizacija, 1999 m.

Prof. dr. Saulius Čaplinskas

Labiausiai ŽIV paveiktos Afrikos šalys

ŽIV infekuoti
gyventojai:

1 iš 3

1 iš 4

1 iš 10

Prof. Saulius Čaplinskas,Ê MD,Ê PhD

Saulius Čaplinskas, MD, PhD

ŽIV paplitimas ir tendencijos
1996-2001

15.0%Ê ÿ 36.0%
5.0%Ê ÿ 15.0%
1.0%Ê ÿ 5.0%
0.5%Ê ÿ 1.0%
0.1%Ê ÿ 0.5%Ê
0.0%Ê ÿ 0.1%Ê
nëra duomenø

+Ê 1Ê 300%

+Ê 60%

+Ê 160%+Ê 100%

+Ê 30%

+Ê 40%

+Ê 20% +Ê 20%

+Ê 20%

15.0%Ê ÿ 36.0%
5.0%Ê ÿ 15.0%
1.0%Ê ÿ 5.0%
0.5%Ê ÿ 1.0%
0.1%Ê ÿ 0.5%Ê
0.0%Ê ÿ 0.1%Ê

+Ê 1Ê 300%

+Ê 60%

+Ê 160%+Ê 100%

+Ê 30%

+Ê 40%

+Ê 20% +Ê 20%

+Ê 20%

Paplitimas tarp suaugusiųjų

15.0%Ê ÿ 36.0%
5.0%Ê ÿ 15.0%
1.0%Ê ÿ 5.0%
0.5%Ê ÿ 1.0%
0.1%Ê ÿ 0.5%Ê
0.0%Ê ÿ 0.1%Ê

nėra duomenų

+Ê 1Ê 300%

+Ê 60%

+Ê 160%+Ê 100%

+Ê 30%

+Ê 40%

+Ê 20% +Ê 20%

+Ê 20%

+Ê 1Ê 300%

+Ê 160%+Ê 100%
+Ê 20% +Ê 20%

Kokioje šalyje 2001 m. buvo 
registruotas didžiausias 

sergamumas ŽIV liga
pasaulyje?

Prof. Saulius Čaplinskas,Ê MD,Ê PhD
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Naujai užregistruoti ŽIV infekcijos 
atvejai Baltijos šalyse ir Lenkijoje 

2000 – 2011 metais
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Prof. Saulius Čaplinskas,Ê MD,Ê PhD

2008 m. ŽIV infekcijos paplitimas
100 000 gyventojų Lietuvoje buvo:

14Ê Ê kartų mažesnis nei Estijoje,Ê
5Ê Ê kartus mažesnis nei Latvijoje,
3Ê kartus mažesnis nei Baltarusijoje,
20Ê kartų mažesnis nei Kaliningrado srityje.

Susirgimo tuberkulioze rizika 

ŽIV
Infekcija

Pirminė
infekcija

Pirminė TB

Pirminės TB 
progresavimas

Reinfekcija
(egzogen.)

Reaktyvacija
(endogen.)

Antrinė TB

Latent 
TB

Sąlyginė TB rizika:
ŽIV-neg. = 10% per gyvenimą

ŽIV-poz. = 10% per metus

Prof. dr. Saulius Čaplinskas

Prof. dr. Saulius Čaplinskas

TUBERKULIOZĖ
SITUACIJA PASAULYJE

• Vienas žmogus per metus gali užkrėsti       
25-30 žmonių,

• KasmetÊ susergaÊ 8Ê mln.Ê žmonių,
• Kas 20Ê s miršta 1 žmogus, 
• Kasmet miršta  apie 1,7Ê mln.Ê žmonių,
• Manoma,Ê kadÊ trečdalis pasaulio gyventojų 

– infekuoti.

Epidemiologinė situacija 
stabilizuotaÊ – nežymiai 

mažėja 
mirtingumas,Ê betÊ neÊ
sergamumas. Ypač 
daugėja gydymui 
atsparių atvejų.

TB Lietuvoje – skaičiai ir faktai

PSO,Ê 2007:Ê
LietuvaÊ

priskirtaÊ prieÊ
labiausiaiÊ
pažeistų 

Europos šalių

2012Ê m.Ê
tapomeÊ
pirmiÊ

EuropojeÊ
pagalÊ

tuberkuliozės 
paplitimą

Prof. dr. Saulius Čaplinskas

Mikroorganizmų atsparumo veiksniai

Prof. dr. Saulius Čaplinskas

soc.– ekonom.
faktoriai

Pacientų judėjimas
sveikatos priežiūros 

institucijoje ir tarp jų
Žmonių ir 

maisto judėjimas
vartojimo

tikslingumas
Infekcijų 
kontrolės 
priemonės

Antibiotikų
likučiai

Kryžminė atranka
Genų perdavimas

Ne antibiotikų atranka

Dozė / 
gydymosi 
trukmė 

Antibiotikų
vartojimas

Atsparumas
antibiotikams 

Teresa M.Barbosa, Stuart B. Levy. The impact of antibiotic use on resistance development and persistence. The departaments of
molecular biology and microbiology, Center of Adaptation Genetics and drug resistance. Tufts university school of Medicine, Boston, 
Massachusetts, USA. Drug Resistance Updates, 2000 Oct;3(5):303-311

Infekcinių ligų atsiradimo ir sugrįžimo priežastys
Priežastis Paaiškinimas Pavyzdys ir susijusi liga
Naujųjų technologijų atsiradimas Pokyčiai maisto produktų gamybos ir 

realizavimo sistemoje; oro vėdinimo sistemos
Galvijų spongiforminė encefalopatija; 
legioneliozė

Žmonių skverbimasis į “laukines” 
sritis; pokyčiai ekosistemose ir 
žemės išteklių naudojimo srityje

Nauji žemės ūkio naudmenys, mineralinių 
išteklių kasybos ir apželdinimo miškais zonos

Ebolos karštinė, Laso karštinė, 
hantavirusas

Tarptautinės kelionės ir 
tarptautinė prekyba

Padidėję keliaujančiųjų ir prekių gabenamų 
oro transportu srautai

Sunkus ūminis kvėpavimo takų 
sindromas, cholera, meningitas, Nilo 
virusas

Klimato pokyčiai Kai kurių ligas pernešančių organizmų 
ekosistemose gausėjimas

Maliarija , dengės karštligė, geltonoji 
karštligė

VS infrastruktūros susilpnėjimas;
Sanitarinių priemonių taikymo 
atsisakymas

Natūralaus ir sveiko gyvenimo būdo 
sutapatinimasÊ – daugėja mokslu nepagrįstos 
info.; piniginė politika, susilpninusi sveikatos 
apsaugos sistemas praėjusio amžiaus 10Ê
dešimtmetyje; prieglaudų, kuriose atliekama 
vakcinacija, sumažėjimas šalyse į pietus nuo 
Sacharos

Difterija (protrūkiai Rusijoje...), 
kokliušas, cholera, hepatitai, maliarija

Karai, terorizmas, masinė 
migracija

Aplinkos teršimas, infrastruktūros 
sunaikinimas

Cholera, juodligė, leišmaniozė

demografiniai ir elgsenos 
pokyčiai

Gyventojų susitelkimas miestuose, lytinių 
santykių praktika, narkotikai

aids, sifilis, Hepatitas b ir c

Žmonių imuninės sistemos 
susilpnėjimas

Perteklinis antibiotikų vartojimas Daugeliui vaistų atspari tuberkuliozė

Mikrobų prisitaikymas Prisitaikymas prie antibiotikų ir insekticidų Tuberkuliozė, AIDS, gonorėja

Šaltinis:Ê DepartmentÊ ofÊ Health,Ê Kimball,Ê 2000Ê m.,Ê Morse,Ê 1995;Ê PasaulioÊ sveikatosÊ organizacija,Ê 1999Ê m.

Prof. dr. Saulius Čaplinskas
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2. HospitaliNės iNfekcijos ir amr, jų preveNcija ir 
pagriNdiNiai rizikos veiksNiai aspĮ, raNkų HigieNa 

Higienos institutas, dr. rolanda valintėlienė 

Hospitalinės infekcijos ir AMR,
jų prevencija ir pagrindiniai rizikos 
veiksniai ASPĮ, rankų higiena. 

Rolanda Valintėlienė,
Higienos institutas,
2013-12-05, Vilnius

Hospitalinės infekcijos 
Lietuvoje

HI paplitimas Lietuvos ligoninėse, 2003-2013 m.

HI skaičius 438 318 217 587 520 604 746

pacientų sk. 10102 9417 6288 13609 13482 14515 16392

ligoninių sk. 39 35 30 45/10/6 45/12/6 54/13/9 63/19/13

Šaltinis: Higienos institutas ,www.hi.lt

HI paplitimas Europoje, EuroPPS 2011-2012

Šaltinis: ECDC, 2013, 
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Hospitalinių infekcijų paplitimas 
bendrojo pobūdžio ligoninėse, 2013

Šaltinis: Higienos institutas, www.hi.lt

Hospitalinių infekcijų paplitimas slaugos 
ir palaikomojo gydymo ligoninėse, 2013
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HI struktūra ES ir LT, EuroPPS 2011-2012

ES LT

Šaltinis: ECDC, 2013, 

HI prevencijos indikatoriai, 
EuroPPS 2011-2012

 Rankų antiseptiko suvartojimas ml/lovadieniui

 Vienviečių palatų skaičius/100 lovų

 Infekcijų kontrolės personalo skaičius/250 lovų
 Gydytojų
 slaugytojų

Rankų antiseptiko sunaudojimas ES šalyse, 
litrai/1000 lovadienių, EuroPPS 2011-2012

ES vidurkis 23,9

mediana 18,7

LT vidurkis ~ 6

Rankų antiseptiko sunaudojimas 
mililitrai /lovadieniui, 2010 m.
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0,7 17,7 4

Tyrimas: „Rankų antiseptiko sunaudojimas Lietuvos ligoninėse 2010 m.’’, Higienos institutas

Vienviečių palatų dalis 100-ui lovų ligoninėse
ES šalyse, EuroPPS 2011-2012

ES vidurkis 17,6

mediana 9,9

LT vidurkis ~ 5

Šaltinis: ECDC, 2013, 

Infekcijų kontrolės slaugytojų skaičius ligoninėse ES šalyse, 
pilnų etatų skaičius 250 lovų, EuroPPS 2010-2011

ES vidurkis 1,25

mediana 0,94

LT vidurkis ~0,5

Šaltinis: ECDC, 2013, 

Infekcijų kontrolės gydytojų skaičius
ligoninėse ES šalyse, EuroPPS 2011-2012

ES vidurkis 0,56

mediana 0,36

LT vidurkis ~0,25

Šaltinis: ECDC, 2013, 

Antimikrobinis atsparumas, 
situacija Lietuvoje ir Europoje
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Meticilinui atsparaus S.aureus (MRSA)
paplitimas Europoje 2012 m. 
(% tarp invazinių sukėlėjų)

Lietuvoje – 10,2 %

Šaltinis: EARS-Net, www.ecdc.europa.eu

MRSA paplitimo 
dinamika
Europoje 2009 –
2012 m.

Šaltinis: EARS-Net,
www.ecdc.europa.eu
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Lietuva Latvija Estija Norvegija Švedija Danija
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MRSA paplitimas Baltijos regione,
2009 ir 2012 m. (% tarp invazinių S. aureus)
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Šaltinis: EARSS report 2006

Chinolonams atsparios E.coli paplitimas 
Europoje 2009 m. (% tarp invazinių sukėlėjų)

Lietuvoje – 14,7 %

Šaltinis: EARS-Net

Dauginio atsparumo Klebsiella pneumoniae
paplitimas 2012 m. (III k.cefalosp/fluorchinol/aminogl)

Šaltinis: EARS-Net

Lietuvoje – 52,2 %

Karbapenemams atsparios Klebsiella pneumoniae
paplitimas Europoje, 2010 ir 2012 m. 
(% tarp invazinių sukėlėjų)

2010 2012

Šaltinis: EARS-Net, www.ecdc.europa.eu
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Klebsiella pneumoniae atsparumo
dinamika Lietuvoje, 2007-2011

Šaltinis: NVSPL, EARS-Net

Karbapenemams atsparaus P. aeruginosa
paplitimas Europoje, 2010 ir 2012 
(% tarp invazinių sukėlėjų)

2010 2012

17,9 %
11,1 %
12,5 %

Šaltinis: EARS-Net, www.ecdc.europa.eu

Atsparių bakterijų paplitimo dinamika Lietuvoje 
2007 – 2012 m.

Šaltinis: EARS-Net
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Šaltinis: ECDC, EARS-Net ir ESAC-Net

Makrolidai ir S. pneumoniae 

Šaltinis: ECDC, EARS-Net ir ESAC-Net

Antibiotikų paskyrimų mažėjimas, Prancūzija
nuo 2001-02 iki 2006-07 (Spalio-kovo mėn. )
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Atsparumo mažėjimas Prancūzijoje
(S. pneumoniae atsparumas penicilinui)
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Ciprofloksacino vartojimas ir MRSA

 Tretinio lygio universitetinė ligoninė, 731 lovų, JAV

 Intervencija –
 ciprofloksacino vartojimo ribojimas ir aktyvi stebėsena (per os ir IV)

 Efektas
 Ciprofloksacino vartojimas sumažėjo 31,2% (p<0.0001). 
 MRSA dažnis sumažėjo nuo 59,6% iki 54,2% (p=0.112).
 Nustatyta koreliacija tarp ciprofloksacino vartojimo ir MRSA (r=0.70; 

95% CI -0.01-0.94 p=0.053).

Šaltinis: Cook PP, Catrou P, Gooch M, Holbert D. Effect of reduction in 
ciprofloxacin use on prevalence of methicillin-resistant Staphylococcus 
aureus rates within individual units of a tertiary care hospital. Journal of 
Hospital Infection. 2006; 64: 348-351

Cefalosporinų vartojimas ir Klebsiella spp.

 Universitetinė ligoninė, 500 lovų, JAV
 Intervencija –

 cefalosporinų vartojimo ribojimas

 Efektas
 Cefalosporinų vartojimas per metus sumažėjo 80.1% (p<0.0001)
 Ceftazidimui atsparios Klebsiella spp. infekcijų ir kolonizacijos dažnis 

sumažėjo:
 visoje ligoninėje 44% (p<0.01)
 ITS - 70.9% (p<0.001).

Šaltinis: Rahal JJ, Urban C, Horn D, Freeman K, Segal-Maurer S, Maurer J, 
Mariano N, Marks S, Burns JM, Dominick D, Lim M. Class restriction of 
cephalosporin use to control total cephalosporin resistance in nosocomial 
Klebsiella. JAMA, 1998;280(14): 1233-1237

Antibiotikų vartojimo gerinimo 
praktika ligoninėse

Lietuvoje – 19

J01 (sistemiškai veikiančių antibakterinių preparatų) 
suvartojimas Europoje, 2011

Šaltinis: ESAC-Net, www.ecdc.europa.eu

Antibiotikų suvartojimo dinamika 
Baltijos šalyse

Šaltinis: ESAC-Net, www.ecdc.europa.eu

Antibiotikų suvartojimas Lietuvos 
ligoninėse, 2007
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NPD/100 lovadienių Šaltinis: Higienos institutas, Mokslo darbai Nr.7, 2012

Mažos ligoninės 
(≤140 lovų)

vidurkis - 47,3 Vidurkis   
42,4

Vidutinės ligoninės 
(141-234 l.)

vidurkis - 41,9
Didelės ligoninės 

(≥235 lovos)

vidurkis - 36,9

Suvartojamų antibiotikų struktūros skirtumai 
ligoninėse

Ligoninė Nr. 1
2007 m.

Penicilinai

Cefalosporinai

Aminoglikozidai

Chinolonai

Tetraciklinai

Makrolidai,
linkozamidai
Kiti

Ligoninė Nr. 3
2007 m.

Penicilinai
Cefalosporinai
Aminoglikozidai

Ligoninė Nr. 4
2007 m.

Penicilinai
Cefalosporinai
Chinolonai
Tetraciklinai
Makrolidai, linkozamidai

Ligoninė Nr. 5
2007 m.

Penicilinai

Cefalosporinai

Aminoglikozidai

Chinolonai

Makrolidai,
linkozamidai
Kiti

Šaltinis: Higienos institutas, Mokslo darbai Nr.7, 2012

stoking the antibiotic pepline
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Gydymo antibiotikais skirtumai apskrityse, 
2003 – 2008 m.  

Šaltinis: VLK

Gydymo kursų (receptų)
antibiotikais skaičius, 
tenkantis 1000-čiui tais 
metais gimusių kūdikių
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Antibiotikų skyrimo netolygumai PSPC
(IMRPIM projektas Klaipėdos regione)

Šaltinis: Higienos institutas, 2012

Atskirose Klaipėdos apskr. 
PSPĮ (1000-čiui prisirašiusių
vaikų):
2011 m. 114 - 7889 (69 k.)
2012 m. 101 - 674 (7 k.)

IMPRIM projekto regioninės AMR grupės veiklos rezultatai: 
Antibiotikų skyrimo pokyčiai - 2011-2012 m. Klaipėdos apskrities 

administracinėse teritorijose  išrašytų antibiotikų receptų  skaičius 1000-ui 
prisirašiusių vaikų (0-18 m.)
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Šaltinis: Klaipėdos VSC, 2012

Pagrindiniai atsparių bakterijų plitimo 
veiksniai

 Atsparių bakterijų atsiradimas ir selekcija
 Neteisingas antibakterinių preparatų vartojimas

 Gydymui
 Profilaktikai

 Atsparių bakterijų plitimas
 Netinkama mikrobiologinė diagnostika, skryningas
 Higienos nesilaikymas

 Standartinių izoliavimo procedūrų
 Papildomų izoliavimo procedūrų

Karbapenemazes gaminančių
enterobakterijų plitimo rizikos vertinimas

Pagrindinės prevencijos priemonės
 Ankstyvas nustatymas

 Rizikos grupių skryningas

 Griežtas izoliavimas

 Aukšti higienos standartai (rankų
higiena)

 Vienkartinių priemonių naudojimas

Pagrindinės IK ir ligoninių higienos specialistų
kompetencijos - iššūkiai Lietuvos specialistams

 Kompetencijos AMR 
prevencijos ir valdymo 
srityje

Apibendrinimas

 Hospitalinių infekcijų dažnis Lietuvoje nėra didelis, tačiau iš
dalies tai nulemia mažas jų paplitimas „nedidelės rizikos“
ligoninėse

 Hospitalinių infekcijų valdymo resursai ligoninėse yra 
nepakankami

 Infekcijų sukėlėjų atsparumas Lietuvoje, nuolat didėja, itin 
aukštas atsparumas „hospitalinių“ sukėlėjų (Klebsiella, 
Pseudomonas)

 Atsparumo mažinimo ligoninėse strategijos turi apimti 
antibiotikų vartojimo valdymą ir plitimo prevenciją, įskaitant 
saugos kontrolės pokyčius

Dr. Rolanda Valintėlienė,
Higienos institutas,
www.hi.lt ,
rolanda.valinteliene@hi.lt

Dėkoju už dėmesį
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3.HN 47-1:2012 Naujos Nuostatos, jų taikymas, 
visuomeNės sveikatos saugos 

koNtrolės rezultatai 
sveikatos apsaugos ministerija, Ieva kisielienė 

HNÊ 47-1:2012 naujos nuostatos, jų 
taikymas, visuomenės sveikatos 

saugos kontrolės rezultatai Ê

Sveikatos apsaugos ministerijos 
Visuomenės sveikatos departamento 

Visuomenės sveikatos saugos skyriaus 
vyr. specialistė Ieva Kisielienė, 

2013 metai 

Turinys 

 

HN 47-1:2012 
 

 
 

VVSS kontrolės ASPĮ 
rezultatai (2012 m.) 

2Ê

Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012 „Sveikatos 
priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ 

patvirtinta sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 
19 d. įsakymu Nr. V-946 

 
 

įsigaliojo nuo 2013-05-01 
 

 
 

3Ê

IV. Bendrieji reikalavimai 

8 p. 
    Sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojai, valymo, 

dezinfekcijos ir sterilizacijos paslaugas teikiančių įmonių 
darbuotojai, dirbantys su aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) 
paviršių, medicinos prietaisų cheminėmis dezinfekcijos ir (ar) 
sterilizacijos priemonėmis, turi laikytis naudojimo instrukcijų, 
saugos duomenų lapuose nurodytų taisyklių. Draudžiama 
naudoti aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių valymo, 
dezinfekcijos ir medicinos prietaisų valymo, dezinfekcijos ir 
sterilizacijos priemones, pasibaigus jų galiojimo terminui. 
Valymo, dezinfekcijos tirpalai ruošiami ir naudojami pagal 
gamintojų naudojimo instrukcijas, o cheminės sterilizacijos 
priemonės pagal sterilizatoriaus ir priemonės gamintojų 
rekomendacijas. 

Ê

4Ê

04-2013 

9 p. Sveikatos priežiūros įstaigoje turi būti parengtas infekcijų 
kontrolės procedūrų vadovas, kuriame turi būti pateikta (aprašyta): 

 
9.1. rankų higienos procedūra; 
9.2. pacientų izoliavimo tvarka (pagal higienos normos 11 ir 15 

punktus); 
9.3. medicinos prietaisų ir kitų gaminių apdorojimo / naudojimo 

tvarka (9.3.1-9.3.5); 
9.4. medicininių atliekų tvarkymo procedūra; 
9.5. skalbinių tvarkymo procedūra; 
9.6. aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių higienos planas ir 

valymo, dezinfekcijos procedūra; 
9.7. darbuotojų biologinės saugos ir ekspozicijos profilaktikos 

aprašymas (9.7.1, 9.7.2) 
 

IV. Bendrieji reikalavimai 

5Ê

IV. Bendrieji reikalavimai 

Infekcijų kontrolės procedūrų vadovas turi būti 
parengtas, tikslinamas, papildomas, atsižvelgiant į: 

 
- sveikatos priežiūros įstaigoje teikiamas sveikatos 

priežiūros paslaugas; 
-  atliekamas procedūras, turimus (naudojamus) 

medicinos prietaisus; 
-  bei valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos priemones ir 

įrangą. 

6Ê
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V. PACIENTŲ IZOLIAVIMO BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
11 p. Visiems pacientams taikomos standartinės izoliavimo 

priemonės: 

•  rankų higiena; 

 

•  asmens apsaugos priemonių dėvėjimas; 

 

• per kraują ir (ar) kitus kūno skysčius plintančių infekcijų profilaktika; 

 

•  medicinos prietaisų ir gaminių apdorojimas; 

 

•  aplinkos paviršių valymas ir dezinfekcija; 

 

•  skalbinių ir atliekų tvarkymas. 

Ê

7Ê

VI. PAPILDOMOS PACIENTŲ IZOLIAVIMO 
PRIEMONĖS 

16. Ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose pacientai, 
kuriems patvirtinta ar įtariama per orą (su dalelėmis) plintanti 

infekcija, guldomas į izoliavimo patalpą su neigiamu slėgiu arba, 
uždėjus medicininę kaukę, į atskirą patalpą, izoliuojami atskiroje 

patalpoje. Perkeliant tokį pacientą į atskirą patalpą, jam 
uždedama medicininė kaukė, jis informuojamas apie kvėpavimo 

takų infekcijų prevencijos ir asmens higienos priemones. Pacientui 
išvykus, patalpa valoma ir, jei reikia, dezinfekuojama, vėdinama ne 

mažiau kaip 20 min. išvėdinama. 

 

 

8Ê

Tai gali būti bet kokia atskira 
patalpa, kurioje tuo metu nėra 

kitų pacientų, lankytojų. 
Ambulatorinės ASPĮ neprivalo 

turėti būtent tam skirtos patalpos. 

VIII. PER KRAUJĄ IR KŪNO SKYSČIUS PLINTANČIŲ INFEKCIJŲ (HBV, 
HCV, ŽIV IR KT.) PROFILAKTIKOS PRIEMONĖS 

 

32. Darbuotojai, kuriems kyla sąlyčio su krauju ir (ar) kūno 
skysčiais rizika, nustatyta tvarka skiepijami nuo virusinio 

hepatito B (VHB) ir po vieno–dviejų mėnesių po 
paskutinio skiepo atliekami serologiniai kraujo tyrimai 

dėl anti-HBS (antikūnų, veikiančių hepatito B virusą 
paviršiaus antigenų titrui nustatyti). Esant 

nepakankamam imuniniam atsakui, atliekamas 
pakartotinis skiepijimas. 

 

9Ê

Gydymo įstaigoms 
trūksta pinigų 

darbuotojų 
skiepams...Ê

PROCEDŪRŲ VADOVAS: 9.7.2: darbuotojų skiepijimo 
nuo užkrečiamųjų ligų tvarka [3.10] 

  
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. spalio 14 d. 

įsakymas Nr. V-716 „Dėl Darbuotojų, kurie skiepijami darbdavio 
lėšomis, profesijų ir pareigybių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 
155-5664) (Nustatau, kad darbdavys ar jo įgaliotas asmuo, vadovaudamasis šio 

įsakymo 1 punkte nurodytuoju sąrašu, įvertinęs pavojų darbuotojui užsikrėsti 
užkrečiamąja liga konkrečioje darbo vietoje, sudaro skiepijamų darbdavio lėšomis 

darbuotojų sąrašą) Ê

Ê
DARBUOTOJŲ, KURIE SKIEPIJAMI DARBDAVIO LĖŠOMIS, PROFESIJŲ IR PAREIGYBIŲ 

SĄRAŠAS 

Hepatitas B 
3. Visos profesijos ir pareigybės, susijusios su: 3.1. žmonių sveikatos 

priežiūros veikla (N 85.1) ir t.t.; 
Galimas sąlytis su krauju ar kita potencialiai infekuota biologine medžiaga; 

ilgalaikis darbas (daugiau 6 mėn.) endeminėse hepatito B šalyse. Ê
 

10Ê

Su(si)žeidimų aštriais instrumentais 
sveikatos priežiūros įstaigose prevencijos 

nuostatai 
 

Įsigaliojo nuo 2013 m. gegužės 1 d. 

11Ê

Darbuotojų skiepijimas 
11. Jei atlikus profesinės rizikos įvertinimą nustatoma, kad darbuotojų 

saugai ir sveikatai kyla rizika dėl veikliųjų biologinių medžiagų, nuo kurių 
yra veiksmingų skiepų, poveikio, darbuotojams siūloma pasiskiepyti. 

 
12. Darbdavys ar jam atstovaujantis asmuo, įvertindamas pavojų 

darbuotojams užsikrėsti užkrečiamąja liga konkrečioje darbo vietoje ir 
vadovaudamasis Darbuotojų, kurie skiepijami darbdavio lėšomis, profesijų 
ir pareigybių sąrašu, sudaro darbdavio lėšomis skiepijamų darbuotojų 
sąrašą.  

 
Nemokamas skiepijimas siūlomas ir studentams, darbo vietoje 

vykdantiems sveikatos priežiūros ir su ja susijusią veiklą. Aukštoji mokykla 
pasirašytinai informuoja studentus apie galimybę nemokamai pasiskiepyti. 
Studentų skiepijimą atlieka asmens sveikatos priežiūros įstaigos pagal 
Nacionalinę imunoprofilaktikos 2009−2013 metų programą, patvirtintą 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. kovo 31 d. 
įsakymu Nr. V-242 (Žin., 2009, Nr. 40-1534). 
 

12Ê

IX. RANKŲ HIGIENA 
 

 42. Patalpose, kuriose yra ypatinga infekcijos rizika pacientui 
ir personalui (operacinės, intensyvios terapijos ir 
reanimacijos, nudegimų, transplantacijos, 
onkohematologijos, neišnešiotų naujagimių skyriai, 
izoliavimo, gimdymo ir dializės palatos ir kt.), dozatoriaus 
indas ir pompa keičiami tik kitu skysto muilo ir antiseptiko 
vienkartiniu indu ir pompa arba vienkartine rankų paruošimo 
sistema. 

 
   43. Kitose patalpose dozatoriaus indas keičiamas kitu skysto 

muilo ir antiseptiko vienkartiniu indu su pompa arba 
užpildomas tik tada, kai jis yra tuščias 
 

13Ê

X. MEDICINOS PRIETAISŲ NAUDOJIMAS  
IR PRIEŽIŪRA 

51. Sveikatos priežiūros įstaigos gali pradėtiÊ naudoti tik 
teisės aktų reikalavimus atitinkančius medicinos prietaisus 

[3.14]. Kartu su medicinos prietaisais turi būti pridėta 
lietuvių kalba parengta informacija (etiketė, naudojimo 
instrukcijos) apie medicinos prietaisų saugų ir tinkamą 

naudojimą bei priežiūrą. Daugkartinio naudojimo 
medicinos prietaisų naudojimo instrukcijose turi būti 

informacija apie atitinkamus procesus, po kurių 
medicinos prietaisą būtų galima vėl naudoti, tarp jų 
valymą, dezinfekavimą, pakavimą bei, jei to reikia, 

medicinos prietaiso pakartotinį sterilizavimą, ir turi būti 
nurodyta, kiek kartų medicinos prietaisas gali būti 

pakartotinai naudojamas. 
 

14Ê
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Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos 
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 7 punkte ir MN 
4:2009 8 punkte nustatyta, kad įstaigos gali pradėti naudoti tik 

MN 4:2009 reikalavimus atitinkančius medicinos prietaisus; 
 

Pagal šiuo metu jau nebegaliojantį Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2001 m. vasario 8 d. įsakymą Nr. 101 „Dėl 
Lietuvos medicinos normos MN 4:2001 „Medicinos prietaisų 

saugos techninis reglamentas“ ir Lietuvos medicinos normos MN 
100:2001 „Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos prietaisų 

saugos techninis reglamentas“ patvirtinimo“ (Žin., 2001; Nr. 15-
467), nuo 2002 m. sausio 1 d. asmens sveikatos priežiūros 

įstaigų vadovams buvo pavesta užtikrinti, kad įsigyjant 
medicinos prietaisus jie atitiktų MN 4:2001 reikalavimus. 
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Pagal akreditavimo tarnybos SAM pateiktą 
informaciją, medicinos prietaisų, tiek įsigytų iki 

įsigaliojant Europos Sąjungos reikalavimams, tiek 
įsigytų jiems galiojant, sauga įvertinama vertinant, ar 

yra visi įrašai, patvirtinantys, kad medicinos 
prietaisams yra atlikta techninė priežiūra ir techninės 
būklės tikrinimas pagal tvarkos aprašo reikalavimus 
bei, ar medicinos prietaisai atitinka jų pateikimo 
rinkai metu galiojančius teisės akų reikalavimus 

medicinos prietaisams.  
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Tiek garo sterilizatoriams, tiek 
kitiems medicinos prietaisams, 

įsigytiems iki 2002 m. sausio 1 d. 
netaikytinos MN 4:2009 

nuostatos. 

X. MEDICINOS PRIETAISŲ NAUDOJIMAS 
 IR PRIEŽIŪRA 

53. Medicinos prietaisai turi būti valomi, dezinfekuojami ir 
sterilizuojami, vadovaujantis gamintojo naudojimo 

instrukcijomis (rekomendacijomis) *3.14+, o jų nesant – šios 
higienos normos reikalavimais. 

 
56. Pavojingi medicinos prietaisai valomi, dezinfekuojami, 

sterilizuojami arba dezinfekuojami aukšto lygio 
dezinfekcijos priemonėmis. Odontologinės procedūros, 

kurioms atlikti naudojami sterilizuoti antgaliai, pateiktos 
šios higienos normos 10 priede. Kitoms procedūroms 

naudojami odontologiniai antgaliai valomi ir 
dezinfekuojami. 
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10 priedas. Odontologinių procedūrų, kurioms atlikti 
naudojami sterilizuoti antgaliai, sąrašas  

1. Chirurginės operacijos, kurių metu naudojami sterilizuoti 
antgaliai: 

1.1. chirurginė dantų šaknų endodontija; 
1.2. implantų įsodinimas į kaulą; 
1.3. specialių tvirtinimo elementų įsriegimas į kaulą, atliekant augmentaciją, osteoplastiką; 
1.4. danties šaknies viršūnės rezekcija, šaknies amputacija, šaknų hemisekcija; 
1.5. viršutinio žandikaulio ančio dugno pakėlimas; 
1.6. sudėtingas operacinis ar atraumatinis dantų šaknų pašalinimas, jei besisukančiais instrumentais šaknys separuojamos (atskiriamos), padalijamos į 

smulkesnes dalis ar atliekama osteotomija; 
1.7. lopo operacija, jei atliekama osteotomija; 
1.8. klinikinio danties vainiko pailginimas, jei atliekama osteotomija. 

2. Chirurginių operacijų, kai burnos ar burnos, veido ir žandikaulių 
chirurgai atlieka osteotomiją ar specialių tvirtinimo elementų 
įsriegimą į kaulą, atskiri etapai, kurių metu naudojami sterilizuoti 
antgaliai: 

2.1. retinuotų dantų ar dantų užuomazgų pašalinimas; 
2.2. veido kaulų osteosintezė; 
2.3. kraniomaksiliarinė viršutinio žandikaulio fiksacija; 
2.4. skruostikaulio lūžių fiksacija; 
2.5. veido ir žandikaulių srities ančių operacijos; 
2.6. žandikaulių cistų ar kitų žandikaulio patologinių darinių operacijos; 
2.7. osteokompaktomija dėl ortodontinio gydymo; 
2.8. burnos paruošimas protezavimui, jei atliekama osteotomija; 
2.9. deformuotų ir anomalių žandikaulių rekonstrukcija; 
2.10. veido nervų dekompresija. 
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XX. APLINKOS (PATALPŲ, DAIKTŲ, ĮRENGINIŲ) 
PAVIRŠIŲ VALYMAS, DEZINFEKCIJA 

 
 

116. Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių), kurie nėra medicinos 
prietaisai, paviršių dezinfekcijai turi būti naudojami teisės aktų 
nustatyta tvarka autorizuoti ir registruoti biocidai. 

 
 
Klausimas. Jei medicinos prietaiso gamintojas nurodo, kad 

dezinfekcijos priemonė gali būti naudojama sveikatos priežiūros 
įstaigų aplinkos paviršių dezinfekcijai, tai apie tokių priemonių 
naudojimo galimybes turėtų būti numatyta higienos normoje. 
ASPĮ, atsižvelgdama į naudojamus medicinos prietaisus, 
gamintojų rekomendacijas ir veiklos sąlygas, galėtų pasirinkti 
dezinfekcijos priemones, kurios labiausiai tiktų jos vykdomai 
veiklai, siekiant užtikrinti infekcijų kontrolę. 
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Atsakymas: 
 
Vadovaujantis MN 4:2009 9 priedo 13.3 punktu, medicinos 

prietaisams priskiriamos tik tos dezinfekcinės medžiagos, kurios 
yra skirtos tik medicinos prietaisų dezinfekavimui, todėl bendros 
paskirties dezinfekcinės medžiagos neturėtų būti priskiriamos 
medicinos prietaisams. 

 
Europos Komisijos tinklapyje patalpintas sprendimų rekomendacijas 

(Manual of decisions for Implementation of Directive 98/8/EC 
concerning the Placing on the Market of Biocidal Products) 
bendros paskirties dezinfekcinės medžiagos nėra priskiriamos 
medicinos prietaisams ir joms turėtų būti taikomi biocidus 
reglamentuojantys teisės aktai.  
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Kokiai gaminių grupei turi būti priskiriami odos 
antiseptikai (naudojami prieš operacijas, injekcijas odai 

paruošti)? 

OdosÊ antiseptikasÊ Ê OdosÊ antiseptikasÊ

21Ê

PaskirtisÊ gydymuiÊ
(pvz., nudegimų, 

žaizdų, odos ligų ir 
pan.Ê gydymui)Ê irÊ

infekcijosÊ prevencijaiÊ
(pvz., nepažeistos 
odosÊ antiseptikai)Ê

VaistasÊ

Paskirtis:Ê nepažeistos 
(sveikos)Ê odosÊ

antiseptikaiÊ prieš 
medicininesÊ

intervencijasÊ irÊ (ar)Ê
rankų (higieninei bei 

chirurginei)Ê antiseptikaiÊ

BiocidasÊ

Valstybinės visuomenės sveikatos 
saugos kontrolės rezultatai  

2012 metai 

22Ê
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Patikrinimų pasiskirstymas pagal ASPĮ tipą 

23Ê

Ligoninės 
8% 

Poliklinikos 
2% 

 PSPC, 
ambulatorij
os, gydytojų 
kabinetai ir 

pan. 
54% 

Odontologij
os įstaigos 

32% 

Kitos ASPĮ 
4% 

Patikrinimai ir patikrinimai, kurių metu 
nustatyti pažeidimai 

24Ê

2702 2777 2789 

733 619 478 
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Patikrinimų sk. Patikrinimų, kurių metu nustatyti pažeidimai sk. 

ASPĮ atliktų patikrinimų rūšys 

25Ê

Periodinė 
kontrolė 

88% 

Operatyvioji 
kontrolė  

2% 

Grįžtamoji  
10% 

 
0% 

Pažeidimų procentas pagal patikrinimų rūšis 

26Ê

Kontrolė 
Periodinė 
kontrolė 

Operatyvioji 
kontrolė 

Grįžtamoji  

Patikrinimų sk. 2440 69 280 

Patikrinimų, kurių 
metu nustatyti 
pažeidimai, sk. 

419 30 29 

Proc. 17,1 43,5 10,4 

Skundų ir pagrįstų skundų dėl ASPĮ skaičius 

27Ê
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Skundų skaičius Pagrįstų skundų skaičius 

4 proc. visų skundų 

Patikrinimai, kurių metu nustatyti pažeidimai,  
pagal ASPĮ tipus 

28Ê

 ASPĮ tipas 

Patikrinimai, kurių 
metu nustatyti 

pažeidimai, 
procentais 

Ligoninės 40 

Poliklinikos 25.4 
 PSPC, ambulatorijos, gydytojų kabinetai ir 
pan. 15.1 

Odontologijos įstaigos 13.3 

Kitos ASPĮ 23.1 

Pažeidimai 2012 metais (visos ASPĮ ir odontologinės) 
29Ê

Įranga neatitinka TA 
reikalavimų, 

2% 

Darbuotojai neišklausę HĮ 
ir PMP kursų 

5% 

Darbuotojai nepasitikrinę 
sveikatos 

2% 

MA tvarkymo 
pažeidimai 

8% 
Naudojamos cheminės 
medžiagos neatitinka 

teisės aktų reikalavimų 
3% Neatliekami 

teisės aktuose 
nustatyti tyrimai 

(matavimai) 
2% 

Nepateikti 
procedūrų 
aprašymai 

9% 

Netinkama 
patalpų ir 

įrangos 
priežiūra 

11% 
Neužtikrinama tinkama 
įrankių dezinf., steriliz.,  

5% 

Nevykdoma įrangos 
darbo kontrolė 

6% 

Patalpos, vartotojai 
neaprūpinami būtinu 

inventoriumi 
2% 

Patalpų 
įrengimas 

neatitinka TA 
reikalavimų 

16% 

Procedūrų, paslaugų 
aprašymai neatitinka 

teisės aktų reikalavimų 
4% 

Laboratorinių tyrimų 
rezultatai neatitinka teisės 

aktų reikalavimų 
1% 

Neturi LHP 
1% 

Kita 
23% 

Pažeidimų pobūdis (pagal ASPĮ rūšis) 

30Ê

Pažeidimai (procentais) 
Stacio 
narios 

Ambula
torinės 

Odontol
oginės 

Medicininių atliekų tvarkymo pažeidimai 9.8 8.1 7.9 

Nepateikti procedūrų aprašymai 2.27 9.4 12.8 

Netinkama patalpų ir įrangos priežiūra 16.7 11.2 8.4 

Neužtikrinama tinkama įrankių dezinfekcija, 
sterilizacija, pakartotinai naudojami 
vienkartiniai įrankiai 

3.03 3.4 8.9 

Nevykdoma įrangos darbo kontrolė 0.8 5.2 10.3 

Patalpų įrengimas neatitinka teisės aktų 
reikalavimų 

28.8 14.1 9.9 
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4. reikalavimai mediciNos prietaisų 
sterilizacijai ir apliNkos daiktų (paviršių) 

valymui, deziNfekcijai 
užkrečiamųjų ligų ir aIds centras, ramutė budginaitė 

   

31Ê

AČIŪ UŽ DĖMESĮ 

32Ê

 REIKALAVIMAI  MEDICINOS PRIETAISŲ 
STERILIZACIJAI IR APLINKOS  DAIKTŲ ( 

PAVIRŠIŲ) VALYMUI IR DEZINFEKCIJAI  (HN 
47-1:2012 )  

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras 
www.ulac.lt 

 
 Ramutė Budginaitė 

ramute.budginaite@ulac.lt 
 

X. Medicinos prietaisų naudojimas ir priežiūra 

Daugkartinių invazinių medicinos prietaisų apdorojimo (valymo, 
dezinfekcijos, sterilizacijos) procedūrų vadovo rengimo 
metodinių rekomendacijų 3 priedas LANKSČIŲ ENDOSKOPŲ 
VALYMO IR DEZINFEKCIJOS MIKROBIOLOGINĖ KONTROLĖ ( 
www.ulac.lt, leidiniai, metodinės rekomendacijos)  

Sterilių organų tyrimų endoskopai (laparaskopai, artroskopai) (šiluminis 
valymas ir dezinfekcija, sterilizacija) netiriami 

 

59 p. Endoskopų, kuriais tiriami nesterilūs organai ir ertmės 
(skrandis, žarnynas, kvėpavimo takai), kanaluose skystuose 
mėginiuose gali būti ne daugiau kaip 20 KSV (kolonijas 
sudarančių vienetų) viename kanale, neturi būti auksinio 
stafilokoko (Staphylococcus aureus), žarnyno enterokokų 
(Enterococcus faecium) ir žaliamėlės pseudomonos 
(Pseudomonas aeruginosa)  

Lanksčiųjų endoskopų  valymo ir dezinfekcijos  
mikrobiologinė kontrolė (rekomendacijos)  

 Apdorojimo 
būdas 

Mikrobiologiniai  
tyrimai 

Endoskopas* Vanduo  butelyje 
/ vanduo  
paskutiniam  
skalavimui 

Rankinis , 
pusiautomatinis 

1. pagal epid 
reikmes 

2.  periodiniai  

 1 k/ ketv   1 k/ketv.  
  

Automatinis 
(dezinfekavimo 
plautuvas) 

 2 k/ metuose  
 

1 k/ketv 

\ 
* serija, tipas  (kiekvienas endoskopas  ne mažiau kaip 1 kartą  per  
metus  

XI . Medicinos prietaisų valymas ir dezinfekcija 

• 61. Medicinos prietaisai valomi, dezinfekuojami, pakuojami, 
sterilizuojami medicinos prietaisams apdoroti skirtose 
patalpose (zonose). 

• 62. Medicinos prietaisų valymo, dezinfekcijos priemonės turi 
atitikti teisės akto [LietuvosÊ RespublikosÊ sveikatosÊ apsaugosÊ ministroÊ
2009Ê m.Ê sausioÊ 19Ê d. įsakymo Nr. Ê V-18 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 
4:2009 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ ir Lietuvos 
medicinos normos MN 100:2009 „Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos 
prietaisų saugos techninis reglamentas“ patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. Ê 13-
523)Ê Ê Ê reikalavimus. 

• 63. Pavojingų ir ypač pavojingų medicinos prietaisų valymo ir 
dezinfekcijos kokybė tikrinama pagal įstaigoje nustatytą 
tvarką 
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Valymo ir dezinfekcijos  nuolatinė kontrolė 
• Vizuali (pvz., chirurginius instrumentus )  
 teršalų, proceso chemikalų, blogos kokybės vandens likučius  galima 

pastebėti ir vizualiai)Ê (darbo  vietos apšvietimas ne mažiau 400 lx -Ê Ê anglų 
HTMÊ 01-01-DÊ (kasdien) 

• Aukšto lygio dezinfekantų MEK 
   (žr. rankinis valymas, dezinfekcija) Ê
  Dezinfekavimo plautuvai 
•  techniniai (fizikiniai) ciklų parametrai: T, laikas,  (kasdien )-

stebėti, registruoti arba segti spausdintuvo ataskaitas Ê

 

Valymo ir dezinfekcijos kokybės kontrolė. Teršalų 
kontrolė  

 LST CEN ISO/TS 15883-5:2012. Dezinfekavimo plautuvai. 5 
dalis. Tyrimo teršalai ir metodai valymo efektyvumui įrodyti 
(ISO/TS 15883-5:2005) 

•  įvairiose valstybėse naudojamų 19 rūšių testų sąrašas,  
skirtingi jiems naudojami  teršalai ir  proceso išbandymo 
įtaisai, skirtingų  paskirčių, be informacijos, kur ir koks testas 
turi būti naudojamas ir kaip jis  patvirtinamas.  

• Prieduose tik informacija, kaip  pasigaminti naudojamus  
kontrolei teršalus. Jų patvirtinimo (validacijos) metodai dar   
kuriami. 

 

  Teršalų likučių nustatymo  mėginių, kuriuos reikia 
ruošti, pavyzdžiai  (HTM-01-01-D) 

Ninhydrino metodas ( jautrumas-2,5 µg) 
• nustato  įvairių kūno skysčių  likučius ant išplautų dezinfekavimo 

plautuvuose prietaisų 
•   reaguoja amino rūgštys, peptidai ir baltymai  su  su 1,2,3-indantriono 

monohydratu 
• a.sterilus išvalytas vanduo; 
• b. ninhydrinas (0.30 g ninhydrinas  100 ml 70% v/v isopropanolio);  
• c.   Vatos tamponas  ( plastikinis kotas); ( alternatyva- vatos gabalėlis  

chirurginėse žnyplėse) 
• d. mikroskopo stiklelis tepinėliui   25 mm x 75 mm;  
• e.  Šildymo 110 °C ± 2 °C įrenginys ;  
• f. 0.5 g/ lÊ argininoÊ tirpalasÊ Ê
•   

Teršalų likučių nustatymo  mėginių, kuriuos reikia 
ruošti, pavyzdžiai  (HTM-01-01-D) 

Biureto  metodas ( jautrumas- 5,5 µg ) 
•   baltymų nustatymui  skalaujant reagentu instrumentų kanalus 
•  violetinė spalva, kai proteinas arba tripeptidai apdorojami natrio šarmu 

arba vario sulfato tirpalu   

 OPA (orthophthalaldehidas ) (-0,01 µg)  
žmogaus kraujo baltymų amino grupių likučius, reikalingi laboratoriniai 

įrenginiai , jautrumas kaip ir nihidrino metodo 

Vandenilio peroksido metodas  
•  2% v/v  vandenilio peroksido tirpalas,  nustato tik  didelius kiekių kraujo  

(hemoglobino) likučių buvimą   
•  užlašinti ant paviršių ir stebėti  ar susidaro burbulai 
•  100 kartų mažiau jautrus  už nihydrino metodą .  

 
  

 Teršalų likučių  mėginiai  

Komerciniai rinkiniai  

• • Rinkinys baltymams 
nustatyti (dez. plautuv.) 
(Miele) 

• •Ninhydrino baltymams 
nustatyti rinkinys (Brown)Ê

• • HyLite (ATP) 
• • HemoCheck-S (Pereg) 
• • Protect-M (Biotrace) 

 
 
 
 
 
 
 

 Dezinfekavimo plautuvų ir ultragarsinių valytuvų  
kontrolė 

 chirurg instr dezinf 
plautuvams 

                                     

 
 

  
   

 dezinfekavimo plautuvams  

valymo 
ultragarsu 
efektyvumui  

ultragarso  bangoms 

 Valymo ir dezinfekcijos efektyvumo  indikatoriai (PIĮ 
ir indikatorius)  

 
 

Endoskopų  dezinf. plautuvams 

Biologinis indikatorius  (KSV >  10⁹ )  
Enterococcus faecium (ATCC 6057)  ir 
teršalas  pagal  EN  ISO 15883-5 

Lanksčių endoskopų dezinf. 
plautuvams  (> 35  °C) 

XIII. Rankinis valymas ir dezinfekcija 

• 66.2.3. valomi ir 
dezinfekuojami ne vėliau 
kaip per tris valandas po 
procedūros;  
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XIII. Rankinis valymas ir dezinfekcija 

66.8. ........., tirpalas, kurio 
veikliosios medžiagos 
koncentracija neatitinka 
minimalios efektyvios 
koncentracijos, turi būti 
keičiamas; taip pat turi būti 
keičiamas tirpalas, jei yra 
iškritusių nuosėdų ir (ar) tirpalas 
neskaidrus (išskyrus tuos atvejus, 
kai gamintojas nurodo, kad 
pagaminus ir naudojant tirpalą 
būdingos galimos iškritusios 
nuosėdos bei neskaidrumas). 

 

 Rekomendacijos ( kitų šalių) 
1. kasdien prieš pradedant naudoti? 
2.  ne mažiau, kaip vieną kartą per 

nurodytą galiojimo laiką (14, 28 
d), jei dirbo 

3. Jei netiria, keisti po kiekvieno 
naudojimo  

 

Dezinfekavimo plautuvai.  Proceso patvirtinimas 

•  Įrenginio įvertinimas (ĮĮ,  IQ- installation 
qualification)  ir bandymai  

•  Veikimo  įvertinimas (VĮ, OQ- operational 
qualification)   - nurodytų parametrų patikrinimas 
po instaliacijos darbo vietoje  

•  Efektyvumo įvertinimas (EĮ, PQ- performance 
qualification) 

• ▪  efektyvumo įvertinimas turi įrodyti, kad  darbo vietoje 
įrengtas dezinfekavimo plautuvas pastoviai    valys ir 
dezinfekuos  įstaigos  prietaisus pagal reikalavimus  

 

Dezinfekavimo plautuvai. Standartai 
• LST EN ISO 15883-1, Dezinfekavimo plautuvai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai, 

terminai ir apibrėžtys, bandymai (ISO 15883-1:2006). 
•  LST EN ISO 15883-2, Dezinfekavimo plautuvai. 2 dalis. Dezinfekavimo plautuvų, 

skirtų chirurginiams instrumentams, anestezijos įrangai, medicininiams 
dubenims, lėkštelėms, sanitariniams reikmenims, stikliniams indams ir kitokiems 
reikmenims termiškai dezinfekuoti, reikalavimai ir bandymai (ISO 15883-2:2006). 

•  LST EN ISO 15883-3, Dezinfekavimo plautuvai. 3 dalis. Dezinfekavimo plautuvų, 
skirtų žmogaus išskyrų indams termiškai dezinfekuoti, reikalavimai ir bandymai 
(ISO 15883-3). 

•  LST EN ISO 15883-4, Dezinfekavimo plautuvai. 4 dalis. Dezinfekavimo plautuvų, 
skirtų termolabiliesiems endoskopams chemiškai dezinfekuoti, reikalavimai ir 
bandymai (ISO 15883-4:2008) 

• LST CEN ISO/TS 15883-5:2012, Dezinfekavimo plautuvai. 5 dalis. Tyrimo teršalai ir 
metodai, skirti valymo efektyvumui įrodyti (ISO/TS 15883-5:2005) 

• LST EN ISO 15883-6:2011, Dezinfekavimo plautuvai. 6 dalis. Dezinfekavimo 
plautuvų, skirtų netiesioginėms ir nekritinėms medicinos priemonėms bei 
sveikatos priežiūros įrangai termiškai dezinfekuoti, reikalavimai ir bandymai (ISO 
15883-6:2011) 
 

XIV.  Sterilizuojamų medicinos prietaisų ir gaminių 
pakavimas, išdėstymas sterilizatoriaus kameroje, 

laikymas 
• 67. Sterilizuojamų 

medicinos prietaisų, 
gaminių pakavimo 
priemonės turi būti 
tinkamos sterilizuojamiems 
medicinos prietaisams, 
gaminiams irÊ taikomam jų 
sterilizacijos būdui.Ê Ê Ê

 

 Pakavimo konteineriai    Pakavimo konteineriai  

• Konteineriai  su vienkartiniais 
popieriniais filtrais arba 
daugkartiniais vožtuvais 

•   Konteineriai  su vožtuvais 
automatiškai  reguliuojami  
keičiantis slėgiui 

• ▪ nereikia prisiminti kada 
keisti filtrus ir pigiau  

XIV.  Sterilizuojamų medicinos prietaisų ir gaminių 
pakavimas, išdėstymas sterilizatoriaus kameroje, 

laikymas 
•  Panaikintas 86 p. (reiktų 

grąžinti) 
•  Vienkartinius maišelius 

užlydant specialiu 
prietaisu – siūlių lituokliu 
(siūlėtuvu), siūlėtuvo 
funkcijos tikrinamos 
įstaigoje nustatyta tvarka 
su užlydymo kontrolės 
indikatoriumi ir rezultatai 
registruojami 
(rekomenduotina papildyti 
naująją normą) 

 

 Pakavimo proceso patvirtinimas (validacija) 

•  siūlėtuvas  
•  užlydomi maišeliai  (ir iš 

juostų formuojami) 
• lankstymas ir vyniojimas 

sterilizavimo popieriuje   
• konteinerių užpildymas ir 

uždarymas 
 

• Įrenginio įvertinimas  ( Į I ) 
• Ê pagrindinės informacijos pagal 

katalogą patikrinimas , pvz., ar 
atitinkaÊ (Ê ENÊ Ê ISOÊ 11607-2).Ê Ê
PersonaloÊ Ê Ê mokymas.Ê Ê

• Veikimo  įvertinimas  (VĮ) 
• Ê optimalios užlydymo 

temperatūros nustatymas Ê
• Efektyvumo įvertinimas  (EĮ ) 
  Siūlės stiprumo  prie nustatytos 

optimalios užlydymo 
temperatūros nustatymas ( 
plėšimo testas -Ê spec įranga)Ê
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Siūlėtuvai  

 tiekiami su  
• atitikties    standartui  EN 

ISO 11607-2 deklaracija  
•  pažymėti V (kad  pritaikyti  

proceso patvirtinimui 
(validacijai) 

 impulsinis arba  rotacinis 
(CDSS) 

 • rankinis, automatinis 
 • ar galima prijungti prie 

dokumentacijos sistemos 
  • ar krovinio 

dokumentacijos sistema 
turi užlydymo proceso 
kritinių parametrų  
registracijos įrenginį 

   

XIV.  Sterilizuojamų medicinos prietaisų ir gaminių 
pakavimas, išdėstymas sterilizatoriaus kameroje, 

laikymas 
79. Sterilizuojamų medicinos 

prietaisų ir gaminių paketų 
žymėjimas (informacijos 
rašymas, spausdinimas, etikečių 
klijavimas) turi būti saugus, kad 
nebūtų pažeistos pakavimo 
priemonės. 

 Tiesiogiai ant paketo rašoma 
žymekliais, kurių rašalas 
atsparus sterilizacijos veiksnių 
poveikiui Ê Ê
 

 Sterilizuotų gaminių gabenimas 

• Sterilizuoti medicinos 
prietaisų ir gaminių paketai 
iš sterilizavimo vietos į 
kitus padalinius (skyrius) ir 
(ar) pastatus gabenami 
medicinos prietaisams, 
gaminiams gabenti skirtose 
uždarose gabenimo 
talpyklose, įrenginiuose. 

Sterilizuotų gaminių gabenimas 

Sterilizuotų gaminių laikymo terminai 

 82.1 p.  
• standartų LST EN ISO 11607-1 ir 

LST EN 868-2, LST EN 868-9, LST 
EN 868-10 reikalavimų 
neatitinkančiose pakavimo 
priemonėse – ne daugiau kaip 3 
paros  

 82.2 p. 
• konteineryje, atitinkančiame 

standarto LST EN 868-8 
reikalavimus, – ne daugiau kaip 6 
mėnesiai; 

 

 Sterilizacija. Apibrėžimai  

Sterilizacija yra patvirtintas (validuotas) procesas, atliekamas 
siekiant , kad ant gaminio nebūtų  gyvybingų 
mikroorganizmų (LST EN 285,  LST EN ISO 17665, LST EN 
13060 ir kt.) 

Sterilizacija – specialus procesas, kurio veiksmingumas negali 
būti įvertintas vėliau atliekamais sterilizuoto gaminio 
tikrinimais (apžiūra, ekspertizė) ir tyrimais  

  [LST EN 556-1] 
Sterilizavimas-..... procesas atliekamas siekiant, kad ant 

gaminio nebūtų  gyvybingų mikroorganizmų [HN - 47 -
1:2012] 

  Standartai. Sterilizavimas (www.lsd.lt) 

• LST EN 556-1, Medicinos priemonių sterilizavimas. 
Reikalavimai, keliami medicinos priemonėms, ženklinamoms 
užrašu „STERILU“. 1 dalis. Reikalavimai, keliami 
sterilizuotoms medicinos priemonėms. 

•  LST EN 556-2, Medicinos priemonių sterilizavimas. 
Reikalavimai, keliami medicinos priemonėms, ženklinamoms 
užrašu „STERILU". 2 dalis. Reikalavimai, keliami aseptiškai 
paruoštoms medicinos priemonėms.  

• LST EN ISO 17664, Medicinos priemonių sterilizavimas. 
Gamintojo teikiama informacija apie pakartotinai 
sterilizuojamų medicinos priemonių apdorojimą (ISO 17664) 

Sterilizatorių standartai  (www.lsd.lt) 
 

• LST EN 285, Sterilizavimas. Gariniai sterilizatoriai. Didieji 
sterilizatoriai (liet kalba)  vertimo  klaida 15 sk . vietoje „hollow load  test 
(tuščiavidurių prietaisų  krovinio bandymo ) - „tuščios įkrovos  bandymas“  

•  LST EN 13060, Mažieji gariniai sterilizatoriai. 
• LST EN 1422, Medicinos sterilizatoriai. Etileno oksido 

sterilizatoriai. Reikalavimai ir bandymo metodai.  
• LST EN 14180, Medicininiai sterilizatoriai. Žematemperatūriai 

gariniai ir formaldehidiniai sterilizatoriai. Reikalavimai ir 
bandymai 

•  Plazmos sterilizatoriai ???????? ( Proceso patvirtinimas 
pagal EN ISO 14937) 
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 Sterilumo tikimybės lygis ( SAL) 

• Gaminiai gali būti ženklinami  „ sterilūs“ kai sterilumo 
tikimybės lygis (SAL, sterility assurance level) kiekybinis 
dydis ≤  10-6  (LST EN 556-1) 

  ne daugiau kaip 1 nesterilus iš milijono sterilizuotų 

 

Sterilizacijos proceso  kontrolė 

 proceso veiksmingumas  turi būti : 
• iš anksto įvertintas, patvirtintas (validuotas) ir  
• vėliau proceso patvirtinimo procedūros periodiškai 

kartojamos 
• atliekama nuolatinė sterilizacijos proceso kontrolė 
• tinkamai prižiūrima sterilizacijos įranga  
  
(LST EN 556-1]  

 

 

Sterilizacijos proceso  įteisinimas ir kontrolė 
•        LST EN ISO 17665-1, Sveikatos priežiūros gaminių sterilizavimas. Drėgnoji 

šiluma. 1 dalis. Medicinos priemonių sterilizavimo proceso kūrimas, įteisinimas ir 
einamasis tikrinimas (ISO 17665-1:2006)  

• LST CEN ISO/TS 17665-2:2009. Sveikatos priežiūros gaminių •sterilizavimas. 
Drėgnoji šiluma. 2 dalis. ISO 17665-1 taikymo vadovas (ISO/TS 17665-2:2009)  

• LST EN ISO 11135-1:Sveikatos priežiūros gaminių sterilizavimas. Etileno oksidas. 1 
dalis. Medicinos priemonių sterilizavimo proceso kūrimo, įteisinimo ir įprastinio 
tikrinimo reikalavimai (ISO 11135-1:2007) 

•  LST CEN ISO/TS 11135-2:2008/AC:2009 Sveikatos priežiūros gaminių 
sterilizavimas. Etileno oksidas. 2 dalis. ISO 11135-1 taikymo vadovas (ISO/TS 
11135-2:2008/Cor.1:2009)  

• L ST EN ISO 25424, Medicinos priemonių sterilizavimas. Žematemperatūris garas 
ir formaldehidas. Medicinos priemonių sterilizavimo proceso kūrimo, validavimo 
ir einamojo tikrinimo reikalavimai (ISO 25424:2009) 

•  LST EN ISO 14937, Sveikatos priežiūros gaminių sterilizavimas. Sterilizuojančiojo 
agento apibūdinimo ir medicinos priemonių sterilizavimo proceso kūrimo, 
validavimo ir einamojo tikrinimo bendrieji reikalavimai (ISO 14937:2009) 
 

 
Sterilizacijos proceso patvirtinimas (validacija)  

 
 • Sterilizatoriaus įrangos patikrinimas ir dokumentais 

įformintas   įrodymas, kad sterilizatorius patiektas ir 
darbo vietoje įrengtas pagal gamintojo 
specifikaciją, ir jo funkcijos atitinka nustatytąsias; 

•  Įrodymas, kad procesui pasibaigus gaminiai, net 
sunkiausiai prieinamose vietose  yra sterilūs  

 

Sterilizacijos proceso patvirtinimo pagrindiniai etapai 
•  Įrenginio įvertinimas (ĮĮ,  IQ- installation qualification)  ir 

bandymai  
•  Veikimo  įvertinimas (VĮ, OQ- operational qualification)   - 

nurodytų parametrų patikrinimas po instaliacijos darbo 
vietoje  

• Efektyvumo įvertinimas (EĮ, PQ- performance qualification) 
• ▪ įrodymas, kad  krovinių sterilizacijos procesai pastoviai  

(nuolat) pasieks nustatytą sterilumo lygį. 

  ● Įrengimo įvertinimas (ĮĮ) 

 Įrodymų, kad įranga buvo pateikta ir sumontuota pagal jos 
specifikacijas, gavimo ir įforminimo dokumentais procesas 

Ê ● ÊVeikimo įvertinimas (VĮ) 
Ê Ê Įrodymų, kad sumontuota įranga naudojama pagal 

eksploatavimo procedūras, veikia kaip nustatyta, gavimo ir 
įforminimo dokumentais procesas  

● Efektyvumo įvertinimas (EĮ) 
• Įrodymų, kad pagal dokumentais įformintas procedūras  

sumontuota ir veikanti įranga pastoviai atitiks nustatytus 
kriterijus ir tieks tinkamą ( atitinkantį specifikacijas)  
produktą ( gaminį), gavimo ir įforminimo dokumentais 
procesas  

 
XVI. Nuolatinė sterilizacijos procesų kontrolė  

 
93 p. Nuolatinę sterilizacijos procesų kontrolę atliekantis 

asmuo tikrina kiekvieną sterilizacijos ciklą, krovinį (įkrovą), 
vertina rezultatus ir juos įrašo į krovinio registracijos kortelę,  

94 p........... Sterilizacijos proceso kontrolei atlikti draudžiama 
naudoti priemones, kurių tinkamumo naudoti laikas 
pasibaigęs.Ê

 

Nuolatinė sterilizacijos procesų kontrolė 

96.2 p. 2 klasės specialiųjų tyrimų cheminis indikatorius, skirtas 
Bowie ir Dicko bandymui, turi atitikti LST EN 285, LST EN ISO 
11140-1, LST EN ISO 11140-3* ar LST EN ISO 11140-4 ir LST 
EN 867-5 reikalavimus, o 2 klasės specialiųjų tyrimų cheminis 
indikatorius, skirtas krovinio kontrolei, – LST EN ISO 11140-1, 
LST EN 867-5 reikalavimus; 

* Originalus  BD paketas  
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 Sterilizacijos kontrolės  indikatorių standartai 
(www.lsd.lt)  

• LST EN ISO 11140-1, Sveikatos priežiūros gaminių sterilizavimas. 
Cheminiai indikatoriai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (ISO 11140-1:2005). 

•  LST EN ISO 11140-3. Sveikatos priežiūros gaminių sterilizavimas. 
Cheminiai indikatoriai. 3 dalis. 2 klasės indikatorių sistemos, naudojamos 
garų skverbimuisi tirti Bowie’o ir Dick’o metodu (ISO 11140-3:2007, 
įskaitant pataisą Cor.1:2007). 

•  LST EN ISO 11140-4, Sveikatos priežiūros gaminių sterilizavimas. 
Cheminiai indikatoriai. 4 dalis. Garų skverbimosi aptikimo 2 klasės 
indikatoriai, naudojami kaip Bowie′o ir Dick′o tyrimo alternatyva (ISO 
11140-4:2007).  

• LST EN 867-5, Sterilizatoriuose naudojamos nebiologinės sistemos. 5 
dalis. Indikatorių sistemų ir proceso patikrinimo prietaisų, naudojamų B 
ir S tipo sterilizatorių darbui tikrinti, techniniai reikalavimai.  (Ê projektasÊ
ENÊ ISOÊ 11140-6Ê „Sterilization of health care products. Chemical indicators. 
PartÊ 6:Ê ClassÊ 2Ê indicatorsÊ andÊ processÊ challengeÊ devicesÊ forÊ useÊ inÊ
performance testing for steam sterilizers.“) Ê
 

 
Cheminiai indikatoriai (www.lsd.lt) 

  
• LST EN ISO 11140-1, Sveikatos priežiūros gaminių sterilizavimas. 

Cheminiai indikatoriai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (ISO 11140-1:2005). 
•  LST EN ISO 11140-3. Sveikatos priežiūros gaminių sterilizavimas. 

Cheminiai indikatoriai. 3 dalis. 2 klasės indikatorių sistemos, naudojamos 
garų skverbimuisi tirti Bowie’o ir Dick’o metodu (ISO 11140-3:2007, 
įskaitant pataisą Cor.1:2007). 

•  LST EN ISO 11140-4, Sveikatos priežiūros gaminių sterilizavimas. 
Cheminiai indikatoriai. 4 dalis. Garų skverbimosi aptikimo 2 klasės 
indikatoriai, naudojami kaip Bowie′o ir Dick′o tyrimo alternatyva (ISO 
11140-4:2007).  

• LST EN 867-5, Sterilizatoriuose naudojamos nebiologinės sistemos. 5 
dalis. Indikatorių sistemų ir proceso patikrinimo prietaisų, naudojamų B 
ir S tipo sterilizatorių darbui tikrinti, techniniai reikalavimai.  (Ê projektasÊ
ENÊ ISOÊ 11140-6Ê „Sterilization of health care products. Chemical indicators. 
PartÊ 6:Ê ClassÊ 2Ê indicatorsÊ andÊ processÊ challengeÊ devicesÊ forÊ useÊ inÊ
performance testing for steam sterilizers.“) Ê
 

 
 

Biologiniai indikatoriai  (www.lsd.lt) 
  
 

• LST EN ISO 11138-1, Sveikatos priežiūros gaminių sterilizavimas. 
Biologiniai indikatoriai. 1 dalis. Bendrieji reikalavimai (ISO 11138-
1:2006). 

•  LST EN ISO 11138-2, Sveikatos priežiūros gaminių sterilizavimas. 
Biologiniai indikatoriai. 2 dalis. Biologiniai indikatoriai, naudojami 
sterilizuojant etileno oksidu (ISO 11138-2:2006). 

•  LST EN ISO 11138-3, Sveikatos priežiūros gaminių sterilizavimas. 
Biologiniai indikatoriai. 3 dalis. Biologiniai indikatoriai, naudojami 
sterilizuojant drėgnąja šiluma (ISO 11138-3:2006).  

• LST EN ISO 11138-4. Sveikatos priežiūros gaminių sterilizavimas. 
Biologiniai indikatoriai. 4 dalis. Biologiniai indikatoriai, naudojami 
sterilizuojant sausąja šiluma (ISO 11138-4:2006). 

•  LST EN ISO 11138-5, Sveikatos priežiūros gaminių sterilizavimas. 
Biologiniai indikatoriai. 5 dalis. Biologiniai indikatoriai, naudojami 
sterilizuojant žemos temperatūros garu ir formaldehidu (ISO 11138-
5:2006).  
 

 
Indikatorių tyrimo įranga ir indikatorių naudojimas 

(www.lsd.lt) 
 

• LST EN ISO 18472, Sveikatos priežiūros gaminių 
sterilizavimas. Biologiniai ir cheminiai indikatoriai. Tyrimo 
įranga (ISO 18472:2006) 

• LST EN ISO 15882, Sveikatos priežiūros gaminių 
sterilizavimas. Cheminiai indikatoriai. Patarimai, kaip 
atrinkti, naudoti ir aiškinti rezultatus (ISO 15882:2003).  

• LST EN ISO 14161:2010. Sveikatos priežiūros gaminių 
sterilizavimas. Biologiniai indikatoriai. Nurodymai, kaip 
atrinkti, naudoti ir aiškinti rezultatus (ISO 14161:2009) 

 

Garo sterilizatorių nuolatinė kontrolė 
 

• Proceso indikatoriai ant paketų (1  kl )  
•  Kiekvieno ciklo fizikinių parametrų (temperatūros, slėgio, 

sterilizacijos trukmės) stebėjimas 
•  Oro nuotėkio (vakuumo) bandymas (vakuuminiuose) 
• Garų skvarbumo kontrolė (BD bandymas vakuuminiuose,  

kameroje be krovinio) 
• Krovinio kontrolė  
• Paketų kontrolė (5 kl. arba 6 kl.- (konkretiems ciklams)  

 

Cheminių indikatorių klasifikacija (LST EN ISO 11140-1)  

1 klasė  proceso  
2 klasė specialiųjų 
tyrimų  BD tyrimui  ir  BD 
alternatyviam tyrimui ( 
11140, 3-4 d);  indikatorių 
sistemos  ir proceso 
patikrinimo prietaisai 
(867, 5 dalis) 
3 klasė  vieno 
kintamojo  
4 klasė daugelio kintamųjų 

5 klasė  sudėtiniai 
6 klasė  imituojamieji  

Nuolatinė sterilizacijos procesų kontrolė. BD 
bandymas 

97.5. mažuosiuose vakuuminiuose garo sterilizatoriuose 
•  jei medicinos prietaisų, gaminių krovinys (įkrova) 

netikrinamas su  ( vietoje „specialiam kroviniui patvirtintu“ ) 
- šiam kroviniui pritaikytu  ( vietoje „proceso išbandymo 
įtaisu ir  2 klasės specialiųjų tyrimų cheminiu indikatoriumi“) 
2 klasės specialiųjų tyrimų cheminiu indikatoriumi, skirtu 
kroviniui, ar juose sterilizuojami tik akyti gaminiai, Bowie ir 
Dicko bandymas atliekamas pagal ( vietoje - gamintojo) 
sterilizatoriaus ir indikatoriaus gamintojo naudojimo 
instrukcijas;  

 

Bowie ir Dicko bandymas 

  Didieji sterilizatoriai  
•  tekstilė, metaliniai 

prietaisai be kanalų 

 
 
 

• prietaisai su kanalais  arba 
mišrūs, kur yra prietaisų su 
kanalais 

 

•  2 klasės indikatorius –BD (  
vienkartinis paketas)(11140-4)- 
(imituojantis 7 kg  pagal EN 285)  

 2 klasės indikatorius BD 
(alternatyvūs, imituojantys PIĮ-PCD) 
(11140-4) 
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Bowie ir Dicko bandymas 

 mažieji sterilizatoriai   
 kai bus sterilizuojami:  
• tik akyti gaminiai 

 
 
 

• tik prietaisai   arba  mišrūs 
 

• 2 klasės indikatorius BD  
vienkartinis paketas ( EN 
ISO 11140- 4 ) 

 
 
•  neatliekamas (kai 

naudojamas  pritaikytas 
kroviniui 2 klasės 
indikatorius) 

Nuolatinė sterilizacijos procesų kontrolė. Krovinio  
kontrolė 

97.7 p.  
 Kiekvienas medicinos prietaisų su kanalais ir (ar) ertmėmis 

krovinys (įkrova) tikrinamas 2 klasės specialiųjų tyrimų 
cheminiu indikatoriumi  ( vietoje „sterilizacijos proceso 
išbandymo įtaisu ir 2 klasės specialiųjų tyrimų cheminiu 
indikatoriumi“). 

 

Nuolatinė sterilizacijos procesų kontrolė. Krovinio 
kontrolė 

97.8 p.   
 Kiekvienas mišrus akytų gaminių (gumos, tekstilės) ir 

medicinos prietaisų be kanalų ir (ar) ertmių, medicinos 
prietaisų su kanalais ir (ar) ertmėmis krovinys (įkrova) 
tikrinamas su šiam kroviniui pritaikytu 2 klasės specialiųjų 
tyrimų cheminiu indikatoriumi; 

`  

 Krovinių kontrolė  

•  tik tekstilė ir metalai 
be/kanalų  (didieji, frakc 
vak) 
 

• tik  prietaisai su kanalais 
(hollow A, narrow) 

 
   nestandartiniai, sudėtingi 

kompleksiniai prietaisai su 
kanalais ir mišrūs kroviniai 

• bandomasis paketas  
(sunkiausias ir sudėtingiausias 
paketas iš krovinio) su 5 klasės  
indikatoriumi  

 
      2 klasės indikatorius  

(standartinis PĮĮ, PCD -Helix)  
kroviniui  

 
• pritaikytas 2 klasės indikatorius  

(11140-1) nestandartinis  PIĮ 
(PCD),  procesas  patvirtintas 
(validuotas ) pagal EN ISO 17665-
1, 2  

Paketų, krovinio (įkrovos) žymėjimas  
100 p.  
  Kiekvienas sterilizuojamas 

paketas pažymimas 
krovinio (įkrovos) numeriu, 
sterilizacijos data, galiojimo 
data. Krovinio (įkrovos) 
numeryje koduojami: 
sterilizatoriaus eilės 
numeris (jei naudojami keli 
sterilizatoriai), sterilizacijos 
ciklo numeris, 
sterilizuojamų paketų arba 
neįpakuotų prietaisų 
krovinio sudėtis (turinys), 
operatorius. 
 

XVIII. Patalpų, inventoriaus, pacientų drabužių, 
avalynės  higiena  

107 p. Sveikatos priežiūros įstaigose neturi būti graužikų ir 
buitinių parazitų 

109 p. Lovų čiužiniai, pagalvės, antklodės turi būti su specialiais 
užvalkalais iš nepralaidaus skysčiams, patvaraus paviršių 
valymo ir dezinfekcijos priemonėms audinio arba iš audinių, 
tinkamų skalbti ir (ar) dezinfekuoti įstaigoje naudojamais 
būdais. Lovų čiužinių, pagalvių, antklodžių užvalkalai 
skalbiami ir dezinfekuojami po kiekvieno paciento, to paties 
paciento – ne rečiau kaip kas 7 dienas, užteršti biologiniais 
skysčiais – tuoj pat. Draudžiama naudoti suplyšusius 
čiužinius, pagalves, antklodes.  

XX.  Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių 
valymas ir dezinfekcija  

115 p. Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių, kurie nėra 
medicinos prietaisai), paviršių valymas arba valymas ir 
dezinfekcija turi būti atliekami vadovaujantis higienos planu. 

 
116 p. Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių)??, kurie nėra 

medicinos prietaisai), paviršių dezinfekcijai turi būti 
naudojami teisės aktų nustatyta tvarka autorizuoti ir 
registruoti biocidai [3.5, 3.6]. 

   

 Valymas, dezinfekcija  

•  Nuolatinis–   pastovus  -1 ar daugiau kartų per dieną 
•  Periodinis , pvz. 1 kartą savaitėje 
•  Pagrindinis *–  specialus valymas 1 arba  2 kartus 

metuose  arba 1 kartą ketvirtyje arba ......... 
 *  pagal infekcijos riziką, pvz., administracinės  

patalpos - 1 kartą metuose, operacinės- 1 k. 
mėnesyje? 
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Medicinos prietaisų klasifikacija   pagal   infekcijos 

riziką  (pavojingumą) 
(E H Spaulding,  JAV,  1968 / 1991 m) 

 

Nepavojingi prietaisai  

Priskiriami ir  aplinkos  daiktai (paviršiai):  
• Medicinos prietaisų (hemodializės, rentgeno aparatų 

jungikliai,  odontologijos įrenginys, instrumentų vežimėlis, 
infuzijų stovai  ir kt.) 

 Dezinfekcijai  naudojamos dezinfekcijos  priemonės (medicinos 
prietaisai, direktyva 93/42)) 

• „Buitiniai“  (mažos rizikos ): 
• • dažnai liečiami (rankenos, šviesos  jungikliai, unitazai, 

plautuvės, telefonas )  (dažniau valomi, dezinfekuojami )  

• • retai liečiami (grindys , sienos, palangės)  
Dezinfekcijai naudojami  biocidai 

„Buitiniai“ paviršiai. Valymas, dezinfekcija 

• nesiliečia pacientas 
ir  su prietaisais 
(maža infekcijos 
perdavimo rizika) 

• valymas  valikliu arba  
valančiais 
dezinfekuojančiais 
tirpalais, skirtais asmens 
sveikatos priežiūros 
įstaigoms .  
• sienos,  žaliuzės tik  
matomai užterštos 

Dažnai  liečiami  paviršiai 

 Dažnai  liečiami  paviršiai  
 
 

Teigiamos VRE  kultūros . Abstract: Risk of Hand and Glove 
Contamination after Contact with a VRE (+) Patient Environment. 
Hayden M, ICAAC, 2001, Chicago  
   

 Dažnai liečiami paviršiai palatose  

 •  Lovų turėklai 
•  Skambutis  
• Telefonas 
• TV pultas 
• Infuzijų pompos*  
• Infuzijų stovai*  
• Tualetas, unitazai 

• Lovos stalelis, spintelė 
• Šviesos jungikliai   
• Durų rankenos 
• Kvėpavimo ir kita įranga prie 

lovos* 
•   Kompiuterio klavišai  
•    Kėdės   

 

 
XX. Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių 

valymas ir dezinfekcija 

 
118 p. Nuolatinis aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių 

valymas arba valymas ir dezinfekcija atliekami sveikatos 
priežiūros įstaigoje nustatyta tvarka. Valymas ir dezinfekcija 
atliekami tuoj pat, kai tik užteršiami krauju ir (ar) kūno 
skysčiais, ekskretais. Dažnai liečiami rankomis aplinkos 
(patalpų, daiktų, įrenginių) paviršiai valomi arba valomi ir 
dezinfekuojami keletą kartų per dieną. 
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 XX. Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių 
valymas, dezinfekcija  

117 p.  Paviršiai, kurie atliekant 
procedūras teršiami krauju ir (ar) 
kūno skysčiais ir (ar) dažnai 
liečiami rankomis ar pirštinėmis 
(pvz., kompiuterio klaviatūra, 
prietaisų, lempų jungikliai), turi 
būti valomi ir dezinfekuojami po 
kiekvienos procedūros arba, 
norint išvengti valymo ir 
dezinfekavimo po kiekvienos 
procedūros, galima juos dengti 
vienkartiniais neperšlampamais 
dangalais. Panaudoti dangalai 
keičiami po kiekvieno paciento. 
 

XX. Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių 
valymas, dezinfekcija  

 

XX. Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių 
valymas, dezinfekcija  

119 p. Nuolatinis aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių 
valymas arba valymas ir dezinfekcija atliekami šluostymo, 
plovimo būdais 

  Nuvalytų paviršių aerozolinė dezinfekcija, naudojant 
automatinius vandenilio peroksido purškiklius 
(generatorius), gali būti atliekama operacinėse, baigus 
dienos operacijas, greitosios pagalbos automobiliuose po 
paciento pervežimo, mikrobiologijos laboratorijose 
(biologinės saugos bokse). Nuolatinis patalpų valymas arba 
valymas ir dezinfekcija atliekamas šia tvarka: pradedamas 
nuo švariausių patalpų ir užbaigiamas nešvariausiose 
patalpose (tualetuose), valomi arba valomi ir dezinfekuojami 
baldai, įrenginiai, aplinkos daiktų paviršiai, baigiama 
grindimis 

Automatinis aerozolinės dezinfekcijos procesas  
.generatorius patalpinamas 
patalpos pakraštyje  

Nustatyti  patalpos tūrį, įjungti  

Išeiti iš patalpos per 30 sek 

Automatinis aerozolinės dezinfekcijos procesas 

Draudžiama būti patalpoje  Įeiti tik pasibaigus dezinfekcijos procesui  

Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių valymas, 
dezinfekcija 

• 120. Purškiamieji 
pramoninės gamybos 
alkoholinių koncentratų 
aerozoliai bei kiti aerozoliai 
gali būti naudojami tik 
nedidelių* plotų paviršių, 
neužterštų krauju ir (arba) 
kūno skysčiais, ekskretais, 
greitai dezinfekcijai pagal 
gamintojų naudojimo 
instrukcijas. 

 

* pvz., rankšluosčių 
dėtuvės, 
vežimėliai, staleliai, 
kėdės, lovos, stalai, 
rankenos. kranai, 
unitazai ir kt. 
  

 smulkesni 
servetėle 
supurkšta  
aerozoliu, 
stambesni – 
apipurkšti ir  
palikti  

Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių valymas, 
dezinfekcija 

• 126 p. Mažas  kraujo ir kt. 
skysčių  kiekis  

• lašas  
• Iki 10-30 ml 
• Iki 10 -15 cm skersmens   

 

Šiluminė  paviršių  dezinfekcija  

Privalumai: 
• mažesnė  kryžminio 

užteršimo   rizika,  
•  nereikia vadovautis 

dezinfekanto instrukcija,  
•  greitesnis procesas   
•  platesnis paveikių  

mikroorganizmų spektras 
• ant paviršių  nelieka 

kenksmingų  cheminių 
likučių 
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Valymas ir dezinfekcija vandens  garais 

Prisotinti vandens garai 
• geresni rezultatai,  
• pigesnis, trumpesnis, 

saugesnis procesas    
•   malonesnis, nereikia 

guminių pirštinių, šluosčių, 
žalingų chemikalų   

•  grindims, plytelėms, 
sienoms, plautuvėms, 
tualetams, čiužiniams, 
vežimėliams, langams, 
orkaitėms, laboratorinėms 
ištraukiamosioms spintoms 

 
 

Perkaitę  iki 180°C  (sausi) 
vandens garai  

•  visiems paviršiams 

 

 
 Skalbinių tvarkymo reikalavimai  

  
 

• Nešvarūs skalbiniai surenkami jų susidarymo vietose 
(operacinėse, palatose, laboratorijose ir kt.) į nešvariems 
skalbiniams rinkti skirtas talpyklas (maišus)  (į neplyštančius 
ir neperšlampamus maišus,  pripildomi ne daugiau kaip ¾ jų 
talpos).  

• Sergančių ar įtariamų sergant užkrečiamosiomis ligomis 
pacientų bei visi užteršti *krauju ir kitais kūno skysčiais, 
ekskretais nešvarūs skalbiniai jų susidarymo vietose renkami 
(pakuojami) atskirai į paženklintą dvigubą pakuotę (maišus). 
Tiesioginį sąlytį su skalbiniais turintis vidinis maišas turi būti 
vienkartinio naudojimo  

   užteršti *( ar tik permirkę?)  (ar visi užteršti, pvz., personalo 
rūbai, lovos skalb)??? 

 
 

 Skalbinių tvarkymo reikalavimai  
  
 • Surinkti ir supakuoti nešvarūs skalbiniai turi būti laikomi, 

gabenami nešvariems skalbiniams laikyti, gabenti skirtose 
talpyklose (konteineriuose, bakuose ir pan.), vežimėliuose. 
Talpyklų, vežimėlių paviršius turi būti tinkamas valyti ir 
dezinfekuoti. Talpyklos, vežimėliai valomi ir dezinfekuojami 
po kiekvieno nešvarių skalbinių gabenimo. 

•  Supakuoti nešvarūs skalbiniai laikomi atskiroje patalpoje 
arba tam skirtoje zonoje. 

 
 

 Skalbinių gabenimas  

 
Švarūs skalbiniai  
 
•  atviras vežimėlis  
  padengtiÊ Ê skalbiamuÊ arbaÊ

vienkartiniuÊ apdangaluÊ irÊ
užkloti Ê

• uždaras konteinerinis 
vežimėlis -   galimaÊ Ê
nedengtiÊ

`   
 Nešvarūs skalbiniai  

•  Vežimėlis kiekvieną kartą, 
nuvežus nešvarius  skalbinius, 
turi būti išvalytas, dezinfekuotas, 
tekstiliniai įklotai skalbiami     

 •    Švarius ir nešvarius  gabenti tuo 
pačiu vežimėliu vienu metu ????  

• švarūs ir nešvarūs tame pačiame 
vežimėlyje, jei  galimas fizikinis 
barjeras  ir / ar atskira vieta ir 
nėra sąlygų  švarių ir nešvarių 
sąlyčiui 

Ê

 Nešvarių ir švarių skalbinių vežimėliai  

 
 

Skalbinių tvarkymo reikalavimai  
  
 •  Skalbiniai tvarkomi (skalbiami, džiovinami, lyginami, 

lankstomi, pakuojami, laikinai saugomi) skalbyklose, 
atitinkančiose Lietuvos higienos normoje HN 130:2012 
„Skalbyklų paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“, 
patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2012 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. V-22 (Žin., 2012, 
Nr. 11-474), nustatytus reikalavimus skalbykloms, 
skalbiančioms sveikatos priežiūros įstaigų skalbinius. 

•  Ambulatorinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose 
skalbiniai gali būti skalbiami, atliekant šiluminę (ar šiluminę-
cheminę) skalbinių dezinfekciją (Žr. HN 130), skalbyklėse, 
įrengtose atskiroje (-se) skalbiniams skalbti skirtoje (-se) 
patalpoje (-se) (zonose). 

 
  
 

Skalbinių tvarkymo reikalavimai  
  
 • Švarūs skalbiniai turi būti laikomi (saugomi), gabenami taip, 

kad būtų išvengta švarių skalbinių kryžminės (antrinės) 
taršos. Švarių skalbinių gabenimo priemonės valomos ir 
dezinfekuojamos. 

•  Švarūs skalbiniai laikomi švariems skalbiniams laikyti 
skirtoje (-ose) patalpoje (-ose) (zonoje). Švarūs skalbiniai turi 
būti laikomi švariuose ir išdezinfekuotuose įrenginiuose 
(spintose, lentynose, vežimėliuose, konteineriuose ir pan.). 
Nesupakuoti švarūs skalbiniai laikomi uždaruose 
įrenginiuose (uždarose lentynose, spintose, dengtuose 
vežimėliuose) arba švariais tekstiliniais gaubtais 
uždengtuose įrenginiuose. Draudžiama švarius skalbinius 
laikyti supakuotus plastikinėje plėvelėje 

Medicinos prietaisų  pakavimo standartai  (LST EN, 
LST EN ISO)  

www.lsd.lt 
Lietuvos standartizacijos departamentas, LST TK 32  

T. Kosciuškos g. 30,  LT-01100 Vilnius 
 El.paštas lstboard@lsd.lt  
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5. mediciNos prietaisų žeNkliNimas ir Naudojimas 
valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba, julius Tertelis 

Pakavimo sistemos, medžiagos 
• LST EN ISO 11607-1, Sterilizuotų medicinos priemonių pakuotės. 1 dalis. 

Reikalavimai, keliami medžiagoms, sterilioms apsauginėms sistemoms ir 
pakavimo sistemoms (ISO 11607-1:2006).  

• LST EN ISO 11607-2, Sterilizuotų medicinos priemonių pakuotės. 2 dalis. 
Įteisinimo reikalavimai, keliami formavimo, sandarinimo ir surinkimo procesams 
(ISO 11607-2:2006)  

• Draft EN ISO/TS 16775, Guidance on the application of ISO 11607-1 and ISO 
11607-2 

• LST EN 868-2, Pakavimo medžiagos, naudojamos galutinai sterilizuojant 
medicinos priemones. 2 dalis. Vyniojamoji sterilizavimo pakuotė. Reikalavimai ir 
bandymo metodai.  

• LST EN 868-3:2009, Pakavimo medžiagos, naudojamos galutinai sterilizuojant 
medicinos priemones. 3 dalis. Popierius, naudojamas popieriniams maišams 
(pagal EN 868-4) ir maišeliams bei vamzdiniams apvalkalams (pagal EN 868-5) 
gaminti. Reikalavimai ir bandymo metodai  

• LST EN 868-4:2009, Pakavimo medžiagos, naudojamos galutinai sterilizuojant 
medicinos priemones. 4 dalis. Popieriniai maišai. Reikalavimai ir bandymo 
metodai  

•   
 

Pakavimo sistemos, medžiagos 
•  LST EN 868-5:2009, Pakavimo medžiagos, naudojamos galutinai sterilizuojant 

medicinos priemones. 5 dalis. Karščiu užlydomi maišeliai ir vamzdiniai apvalkalai, 
sudaryti iš akytųjų medžiagų ir plastikinių plėvelių. Reikalavimai ir bandymo 
metodai 

• LST EN 868-6:2009, Pakavimo medžiagos, naudojamos galutinai sterilizuojant 
medicinos priemones. 6 dalis. Popierius, naudojamas žematemperatūriuose 
sterilizavimo procesuose. Reikalavimai ir bandymo metodai  

• LST EN 868-7:2009,  Pakavimo medžiagos, naudojamos galutinai sterilizuojant 
medicinos priemones. 7 dalis. Klijais dengtas popierius, naudojamas 
žematemperatūriuose sterilizavimo procesuose. Reikalavimai ir bandymo metoda 

•  LST EN 868-8, Pakavimo medžiagos, naudojamos galutinai sterilizuojant 
medicinos priemones. 8 dalis. Daugkartinė sterilizavimo tara, naudojama 
gariniuose sterilizatoriuose, atitinkančiuose EN 285. Reikalavimai ir bandymo 
metodai. 

•  LST EN 868-9, Pakavimo medžiagos, naudojamos galutinai sterilizuojant 
medicinos priemones. 9 dalis. Nedengtos neaustinės poliolefininės medžiagos. 
Reikalavimai ir bandymo metodai 

•  LST EN 868-10, Pakavimo medžiagos, naudojamos galutinai sterilizuojant 
medicinos priemones. 10 dalis. Klijais dengtos neaustinės poliolefininės 
medžiagos. Reikalavimai ir bandymo metodai 
 

 
Medicinos prietaisų ženklinimas ir 

naudojimas 
 

Julius Tertelis 
Medicinos prietaisų rinkos priežiūros 
skyriaus vyriausiasis specialistas 
Jeruzalės g. 21 
Vilnius, LT-08420, Lietuva 

 

Reikalavimai medicinos prietaisams  

 
 Medicinos prietaisai (bendrieji) - Medicinos norma MN4:2009 

(direktyva 93/42/EEB) 
 In vitro diagnostikos medicinos prietaisai - Medicinos norma 

MN102:2001 (direktyva 98/79/EB) 
  Aktyvieji implantuojamieji medicinos prietaisai - Medicinos norma 

MN100:2009 (direktyva 90/385/EEB)  
 
 Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos 

aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 

     “7. Įstaigos gali pradėti naudoti tik Medicinos normos MN 4:2009, 
Medicinos normos MN 100:2009 ir Medicinos normos MN 102:2001 
reikalavimus, atitinkančius prietaisus.” 
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Medicinos prietaisų naudojimas 
 

 Medicinos prietaisų vizualinė apžiūra 
 Medicinos prietaisų instaliavimas  
 Medicinos prietaisų registravimas 
 Medicinos prietaisų naudojimas 
 Medicinos prietaisų priežiūra 
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Medicinos prietaisų vizualinė apžiūra 
 

 Turi būti patikrinta, ar medicinos prietaisas 
paženklintas        ženklu  

 Turi būti patikrinta, ar ant medicinos prietaiso 
nurodytas gamintojas, partijos/serijos numeris, 
galiojimo laikas 

 Turi būti patikrinta, ar nepažeista medicinos prietaisų 
pakuotė, ar nepasibaigęs galiojimo laikas 

 Turi būti patikrinta, ar yra visa reikiama informacija 
apie saugų jo naudojimą bei priežiūrą  (naudojimo 
instrukcijos) lietuvių kalba 
 
 
 

4 
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Medicinos prietaisų ženklinimas 
 

 Medicinos prietaiso etiketė  
   Ant paties medicinos prietaiso ir (arba) ant kiekvieno 

atskiro  medicinos prietaiso pakuotės arba prekinės 
pakuotės 

 Medicinos prietaiso naudojimo instrukcija (jei taikoma) 
   Kiekvieno medicinos prietaiso pakuotėje, išskyrus I ir IIa 

klasės medicinos prietaisus, jeigu jie ir be tokių 
naudojimo instrukcijų gali būti saugiai naudojami 

    
  

5 

Atitikties ženklas  
 
 

                                  
                                      arba                         
                                                                    XXXX 
 

      Jei įmanoma ant medicinos prietaiso ar jo sterilaus 
įpakavimo, prekinės pakuotės ir ant naudojimo 

instrukcijos 

6 

Atitikties ženklo naudojimas  

 
                             1. I klasės medicinos prietaisai (MN 4:2009) 
                        2. In vitro diagnostikos medicinos prietaisai (MN 102:2001)  

                               
                             

                        1. I klasės sterilūs ir I klasės su matavimo funkcija medicinos                      
p                          prietaisai (MN4:2009) 

                            2. IIa, IIb, III – klasės medicinos prietaisai (MN 4:2009) 
                            3. In vitro diagnostikos medicinos prietaisai, priklausantys 
                                A ir B sąrašui bei savikontrolės in vitro diagnostikos  
                                medicinos prietaisai (MN 102:2001) ; 

                        4. Aktyvieji implantuojamieji medicinos prietaisai (MN               
                                100:2009). 
 

                            “XXXX”  - paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos identifikacinis    
                                       numeris, t.y. keturženklis skaičius pvz. 0123 
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Atitikties ženklas nenaudojamas 
 

 
 Pagal užsakymą pagamintiems arba klinikiniams 

tyrimams  skirti medicinos prietaisai (MN4:2009) 
 In vitro  diagnostikos medicinos prietaisai, skirti 

veikimui vertinti (MN102:2001) 

8 

Atitikties ženklo forma 

Taisyklingas  ženklas 
 
 
 
 
 
Netaisyklingi arba padirbti ženklai:   

9 

Grafiniai medicinos prietaisų ženklinimo simboliai 

                         
                         Gamintojas                                              Žiūrėti naudojimo instrukciją 
 
 
                                                                                              Dėmesio  
                       Pagaminimo data 
 
 
                             Įgaliotasis atstovas ES                              Naudoti iki  
 
 
                         
                         Naudoti vieną kartą                                             Sterilus 
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Grafiniai medicinos prietaisų ženklinimo simboliai 
 
                      Serijos numeris                                                 In vitro diagnostikos    
                                                                                                 medicinos prietaisas              
 
 
                        Partijos numeris                                                    Saugoti nuo saulės,     
                                                                                                          laikytis sausai 
 
 
                          Katalogo numeris                                              Kontrolė 
 
 
                                                                                      In vitro diagnostikos medicinos  
                 Temperatūros ribos                                  prietaisas veikimui vertinti 
 
                                   11 

 
 

Medicinos prietaisų naudojimas 

 
 Užtikrinti tinkamas (pagal gamintojo nurodymus) 

naudojimo sąlygas 
 Nenaudoti medicinos prietaiso neperskaitę naudojimo 
instrukcijų, atkreipkite dėmesį į gamintojo nurodymus 
(laikymas, priežiūra, naudojimo ypatumai) 

 Užtikrinti, kad medicinos prietaisus naudotų tik 
apmokyti asmenys 

 Užtikrinti tinkamas medicinos prietaisų laikymo sąlygas 
(pvz. temperatūrinis režimas) 

 Nenaudoti pakartotinai vienkartinio naudojimo  
medicinos prietaisų, medicinos prietaisų su pasibaigusia 
galiojimo data 

12 
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Medicinos prietaisų naudojimas 

  
 Nelaikyti nenaudojamų medicinos prietaisų kartu su 

naudojamais medicinos prietaisais  
 Nelaikyti maisto produktų ir asmeninių daiktų kartu su 

medicinos prietaisais 
 Užtikrinti, kad naudotojai kartu su medicinos prietaisu 
gautų visą reikiamą informaciją (naudojimo instrukcijos, 
galiojimo data, serijos/partijos Nr., gamintojas ir.t.t) 

 Užtikrinti, kad pacientai gautų visą reikiamą informaciją 
apie saugų medicinos prietaiso naudojimą 
 

13 

 
 

Medicinos prietaisų priežiūra 

 
 Kasdienė medicinos prietaisų priežiūra (valymas, 

dezinfekavimas, sterilizavimas, kalibravimas) 
     Dezinfekcinės medžiagos skirtos dezinfekuoti medicinos 

prietaisus priskiriamos medicinos prietaisams (MN4:2009 15           
taisyklė), ženklinamos         ženklu su paskelbtosios įstaigos 
numeriu 

 Techninė medicinos prietaisų priežiūra (pagal gamintojo 
nurodymus) 

 Techninės būklės tikrinimas (tvarkos aprašo 1 priedas) 

 Metrologinė patikra (Valstybinė metrologijos tarnyba tvarkos 
aprašo 2 priedas) 

 Vidinė/išorinė laboratorinių tyrimų kokybės kontrolė 

14 

 
 

Tikrinimo metu nustatyti pažeidimai  
 Medicinos prietaisų ženklinimas 
 Pasibaigusi medicinos prietaisų galiojimo data 
 Netinkamos medicinos prietaisų laikymo sąlygos 
 Medicinos prietaisų naudojimas ne pagal nustatytus 

reikalavimus (techninės būklės tikrinimas, medicinos 
prietaisų pasai, išorinė/vidinė laboratorinių tyrimų 
kokybės kontrolė, incidentų žurnalas, medicinos 
prietaisų registravimas) 
 

 
 

 
15 

Informavimas 

     Pastebėjus medicinos prietaisų naudojimo neatitikimus 
informuoti Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros 
veiklai tarnybą prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

Jeruzalės g. 21  
LT-08420 Vilnius, Lietuva 
Telefonas (8 5) 261 5177. Faksas (8 5) 21 27310 
vaspvt@vaspvt.gov.lt 
http://www.vaspvt.gov.lt 

16 

Ačiū už dėmesį 
 

Medicinos prietaisų rinkos priežiūros skyrius 
Jeruzalės g. 21  
LT-08420 Vilnius, Lietuva 
Telefonas (8 5) 261 5177. Faksas (8 5) 21 27310 
vaspvt@vaspvt.gov.lt 
http://www.vaspvt.gov.lt 

 
 

17 
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6. asmeNs sveikatos priežiūros Įstaigose 
Naudojami biocidai 

vilniaus visuomenės sveikatos centras, saulius majus 

Asmens sveikatos priežiūros įstaigose 
naudojami biocidiniai produktai  

Saulius Majus 
Vilniaus visuomenės sveikatos centras 

ta 

 

• reglamentas (es) Nr. 528/2012 
• 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 

528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo  
• (ol 2012 l 167, p. 1) 
• http://www3.lrs.lt/pls/inter1/dokpaieska.showdoc_l?p_id=62540&p_tr2=2 
 

• lrv 2013-07-24 nutarimas Nr. 686 
• Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimas Nr. 686 „Dėl 

2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 
528/2012 dėl biocidinių produktų tiekimo rinkai ir jų naudojimo 
įgyvendinimo“  

• (Žin., 2013, Nr. 83-4168) 
• http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454219&p_tr2=2 
 

biocidinis produktas 

 
• medžiaga arba mišinys vartotojui teikiama forma, kurie 

sudaryti tik iš vienos ar daugiau veikliųjų medžiagų, kurių 
sudėtyje yra viena ar daugiau veikliųjų medžiagų arba iš kurių 
jos susidaro ir kurių paskirtis: naikinti, sulaikyti, padaryti 
nekenksmingus bet kokius kenksminguosius organizmus, 
užkirsti kelią jų poveikiui arba juos kontroliuoti bet kokiais, 
išskyrus tik fizinius ar mechaninius, būdais  

 
 
• medžiaga arba mišinys, pagamintas iš medžiagų arba mišinių, 

kurie pagal pirmą įtrauką nėra biocidiniai produktai, 
naudojami siekiant ... – ” –  

 
 

• apdorotas gaminys, kuris visų pirma atlieka biocidinę funkciją  

Biocidinių produktų tipai                  1                        

   1 produktų tipas. asmens higiena  
   2 produktų tipas. dezinfekantai ir 

algicidai, kurie nėra skirti tiesioginiam 
žmonių ar gyvūnų naudojimui  

3. Veterinarinė higiena  
4. maisto ir pašarų sritis  
5. geriamasis vanduo  
6. laikomiems produktams skirti konservantai  
7. Plėvelių konservantai  
8. medienos konservantai  
9. Pluošto, odos, gumos ir polimerinių medžiagų konservantai  
10. Statybinių medžiagų konservantai  

Biocidinių produktų tipai                  2                        

11. Šaldymo skysčių ir technologinių sistemų skysčių konservantai  
12. slimicidai  
13. Apdirbimo arba pjovimo skysčių konservantai  
14. rodenticidai  
15. avicidai  
16. Moliuskicidai, vermicidai ir kitų bestuburių gyvūnų kontrolės 

produktai  
17. piscicidai  
18. Insekticidai, akaricidai ir kitų nariuotakojų kontrolės produktai  
19. repelentai ir atraktantai  
20. Kitų stuburinių gyvūnų kontrolė  
21. Nuo apaugimo apsaugantys produktai  
22. balzamavimo ir taksiderminiai skysčiai  

reikalavimai bp (17) 

• Negalima tiekti ir naudoti neįteisintų BP (autorizacijos 
liudijimas) 

  
• Privaloma naudoti tik pagal autorizacijos liudijime 

nustatytas sąlygas 
 

  
... kad biocidinių produktų būtų 

naudojama tik tiek, kiek būtina, ir būtų 
imtasi tinkamų atsargumo priemonių  
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reikalavimai bp (19) 

... nustatyta, kad bp, naudojamas, kaip 
nurodyta autorizacijos liudijime:  

  
• pakankamai efektyvus 
• nesukelia kryžminio atsparumo 
• nesukelia iškart pasireiškiančio ar uždelsto tiesioginio 

ar netiesioginio nepriimtino poveikio žmonių, 
įskaitant pažeidžiamų asmenų grupes, sveikatai  

• fizikinės ir cheminės savybės laikomos tinkamomis 
produktui tinkamai naudoti  

• ... 

reikalavimai bp (69) 

... BP ženklinime privalo būti: 
  

• autorizacijos liudijimo numeris  
 
• naudojimo paskirtis, kuriai autorizuotas bp  
 
• naudojimo instrukcija  
 
• ... 

Kaip įsitikinti 

  
• Etiketėje įrašytas BP autorizacijos liudijimo Nr. 
 
• Etiketėje įrašyta ,,BP“ 

• http://195.182.79.198/biocidai/produktai/biocidai.aspx 

http://195.182.79.198/biocidai/Produktai/Biocidai.aspx 

http://195.182.79.198/biocidai/Produktai/Biocidai.aspx priNcipas 

  

• visi dezinfekantai yra bp 
 
• bet 

 
• kai kuriems Netaikomi bp ta 

1 produktų tipas 

bp, skirti žmogaus higienos tikslams,  
naudojami ant žmogaus odos ar galvos odos 
arba naudojant susiliečiantys su žmogaus oda 
ar galvos oda, kurių pirminė paskirtis 
dezinfekuoti odą arba galvos odą  

asmens higiena 

1 produktų tipas 

Jei pagal naudojimo paskirtį bp tiesiogiai liečiasi su 
išorinėmis žmogaus kūno sritimis ..., jo sudėtyje neturi būti 
jokių kitų sudedamųjų dalių, kurių nebūtų galima įtraukti į 
kosmetinių gaminių sudėtį pagal kpr  

asmens higiena 
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1 pt bp atskyrimas 

kol produktas yra vaistas, tol jam neataikomi bp Ta 

odos antiseptikai, skirti tik nepažeistos (sveikos) odos antiseptikai prieš 
medicinines intervencijas (pvz., operacinio lauko paruošimui, prieš 
punkcijas, injekcijas, kraujo paėmimą diagnostikos tikslais) ir (ar) rankų 
(higieninei bei chirurginei) antiseptikai, priskirtini bp (1 pT bp) ir turi 
būti autorizuojami kaip biocidiniai produktai  

Kai odos antiseptikai yra skirti gydymui (pvz., nudegimų, 
žaizdų, odos ligų ir pan. gydymui) ir infekcijos prevencijai 
(pvz., nepažeistos odos antiseptikai), jie turi būti priskiriami 
vaistams ir registruojami kaip vaistai  

2 produktų tipas 

Produktai, naudojami paviršiams, medžiagoms, įrangai ir 
baldams ... dezinfekuoti. 
 
Naudojimo sritys apima, inter alia, plaukimo baseinų, 
akvariumų, maudyklų ir kitokį vandenį... 
 
... ligoninių atliekų ... dezinfekavimui ... 
 
... naudojami kaip algicidai plaukimo baseinų, akvariumų ir 
kitokio vandens dezinfekavimui ...     

Dezinfekantai ir algicidai, kurie nėra skirti  
tiesioginiam žmonių ar gyvūnų naudojimui  

2 pt bp atskyrimas 

kol produktas yra medicinos prietaisas,  
tol jam netaikomi bp Ta 

Medicinos prietaisų priedai (dezinfekantai)  
traktuojami kaip medicinos prietaisai 

,,2 in 1“  

medicinos prietaisas ar bp? 

klausimas: kuo skiriasi dezinfekantai, skirti instrumentų 
dezinfekcijai medicinos įstaigose ir grožio salonuose?  

atsakymas: medicinos prietaisas yra gaminys, 
skirtas [...] ligai diagnozuoti, jos plitimui 
sustabdyti, eigai stebėti ir palengvinti; traumai ar 
negaliai diagnozuoti, stebėti, gydyti, palengvinti ar 
kompensuoti; anatomijai ar fiziologiniam procesui 
tirti, pakeisti ar modifikuoti.  

Efektyvumas turi būti įrodytas 
Neefektyvus = neautorizuotas = nelegalus bp arba ne bp 

Neefektyvus bp? 

BP negali būti autorizuotas,  
jeigu naudojamas pagal autorizacijos sąlygas  
nebus pakankamai efektyvus.  

efektyvumas 

Svarbiausios užtikrinančios sąlygos: 
- kontroliuojami organizmai 
- koncentracija 
- temperatūra 
- kontakto laikas 
- ,,švarios“ ar ,,nešvarios“ sąlygos 

≥ 104 skaičiaus sumažinimas gyvybingų 
Pseudomonas aeruginosa, escherichia coli, 
staphylococcus aureus, ir enterococcus hirae. 
Per 5 min. esant 20 C 

,,Baktericidinis“ 

efektyvumas 

≥ 103 skaičiaus sumažinimas gyvybingų 
Candida albicans, Aspergillus niger.      
Per 15 min. esant 20 C 

,,Fungicidinis“ 

efektyvumas 
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7. lietuvos HigieNos Norma HN 66:2013 „mediciNiNių 
atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“

sveikatos apsaugos ministerija, Ieva kisielienė 

efektyvumas ir reklama    

99,99 % 

99,9 % saulius.majus@vilniausvsc.sam.lt 

Sveikatos apsaugos ministerijos 
Visuomenės sveikatos departamento 

Visuomenės sveikatos saugos skyriaus 
vyr. specialistė Ieva Kisielienė 

patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 (Žin., 
2013, Nr. 80-4034) 

 

 

įsigaliojo 2013-11-01 

HN 66:2013 

2Ê

HN 66:2013 reglamentavimo sritis 

MA surinkimas (rūšiavimas) jų 
susidarymoÊ vietojeÊ
Ê

PakavimasÊ
Ê
Ženklinimas Ê
Ê
PradinisÊ apdorojimasÊ
Ê
LaikinasÊ laikymasÊ ? Ê

3Ê

HN 66:2013 pagrindiniai pasikeitimai 

 

Medicininių atliekų klasifikacija; 

 

Laikino laikymo terminai; 

 

Reglamentuotas infekuotų atliekų nukenksminimas 
sveikatos priežiūros įstaigose. 

 

4Ê
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IV. BENDRIEJI MEDICININIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO 
SAUGOS REIKALAVIMAI 

 

Sveikatos priežiūros įstaigoje turi būti sveikatos priežiūros 
įstaigos vadovo arba jo įgalioto asmens patvirtinta 

medicininių atliekų tvarkymo procedūra 

5Ê

Medicininių atliekų klasifikacija 

I. Infekuotos atliekos (kodas 18 01 03*) 

 

II. Anatominė medžiaga (kodas 18 01 02) 

 

III. Aštrūs daiktai (kodas 18 01 01) 

 

IV. Atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs 
reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (kodas 18 01 
04) 

6Ê

Medicininių atliekų klasifikacija 

V. Cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų 

ar jų turinčios (kodas 18 01 06*) 

VI. Cheminės medžiagos, nenurodytos 18 01 06 (kodas 18 01 07) 

VII. Citotoksiniai arba citostatiniai vaistai (kodas 18 01 08*) 

VIII. Vaistai, nenurodyti 18 01 08* (kodas 18 01 09) 

IX. Dantų gydymo procese naudojamų metalo lydinių su gyvsidabriu 

aliekos (kodas 18 01 10*) 
7Ê

Infekuotos atliekos (kodas 18 01 03*) 

Atliekos, permirkusios krauju ir (ar) kitais kūno 
skysčiais 

 Atliekos, susidariusios suteikus paslaugas pacientams, 
sergantiems ar įtariamiems sergant užkrečiamosiomis 
ligomis.  

Krauju ir (ar) kitais kūno skysčiais, ekskretais suteršti, 
išskyrus asmens higienos priemones (sauskelnės ir 
pan.), gaminiai: kieti gaminiai (pvz. lašinės sistemos, 
vakuuminės kraujo paėmimo sistemos ir pan.), 
medicininės pirštinės, vienkartiniai operaciniai 
chalatai, operaciniai apdangalai. 8Ê

Infekuotos atliekos 

Ê

Mikrobiologijos, virusologijos, parazitologijos 
laboratorijų tiriamoji medžiaga. Mikroorganizmų 
kultūros bei atliekos, turėjusios tiesioginį sąlytį su 
mikroorganizmų kultūromis. 

 

Aštrūs daiktai, turėję sąlytį su krauju ir (ar) kitais 
kūno skysčiais, ekskretais 

9Ê

PSO rekomendacijų “Safe management of wastes from 
health-care activities” 2-asis leidimas, 2013 – 08 

With the exception of waste containing pathogenic cultures or 
excreta from infected patients, the microbial load of health-care 

waste is generally not very high. Furthermore, health-care wastes 
do not seem to provide favourable media for the survival of 

pathogens, perhaps because they frequently contain antiseptics. 
Results from several studies have shown that the concentration of 

indicator microorganisms in health-care waste is generally no 
higher than in domestic waste and that survival rates are low. 

Concentrated cultures of pathogens and contaminated sharps 
(particularly hypodermic needles) are probably the 

 waste items that represent the most acute potential hazards to 
health. 

10Ê

Atliekos, permirkusios krauju ir (ar) kitais kūno skysčiais 
  

Permirkusios – pakėlus, suspaudus laša, varva. 

sodden  (sdn) adj. 1. Thoroughly soaked; saturated. 

 

OSHA (United states department of Labour): blood borne 
pathogen standard: 

Regulated Waste means liquid or semi-liquid blood or other 
potentially infectious materials; contaminated items that would 
release blood or other potentially infectious materials in a liquid 
or semi-liquid state if compressed; items that are caked with dried 
blood or other potentially infectious materials and are capable of 
releasing these materials during handling; contaminated sharps; 
and pathological and microbiological wastes containing blood or 
other potentially infectious materials. 

 

11Ê

Atliekos, permirkusios krauju ir (ar) kitais 
kūno skysčiais 

Atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs 
reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (kodas 18 01 04) 
 
Neinfekuotos atliekos, susidariusios teikiant sveikatos 

priežiūros (gimdymų priežiūros, ligų diagnostikos, 
gydymo, slaugos ar prevencijos, teismo medicinos 

ekspertizės) paslaugas, kurios nesuterštos ar suterštos 
krauju ir (ar) kitais kūno skysčiais, ekskretais (pvz., 
tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai 
drabužiai, vystyklai, panaudoti paklotai ir pan.).  

 

*Šalinamos kaip nepavojingos medicininės atliekos, bet ne 
kaip komunalinės atliekos. 

12Ê
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Infekuotos atliekos 

(kodas 18 01 03*)  
Nepavojingos medicininės 
atliekos (kodas 18 01 04) 

 Krauju ir (ar) kitais kūno skysčiais, 
ekskretais suteršti, išskyrus asmens 
higienos priemones (sauskelnės ir 
pan.), gaminiai: kieti gaminiai (pvz. 
lašinės sistemos, vakuuminės kraujo 
paėmimo sistemos ir pan.), 
medicininės pirštinės, vienkartiniai 
operaciniai chalatai, operaciniai 
apdangalai. 

 Atliekos, permirkusios krauju ir (ar) 
kitais kūno skysčiais. 

 Atliekos, susidariusios suteikus 
paslaugas pacientams, sergantiems ar 
įtariamiems sergant užkrečiamosiomis 
ligomis.  

 

    Neinfekuotos atliekos, 
susidariusios teikiant sveikatos 
priežiūros (gimdymų priežiūros, 
ligų diagnostikos, gydymo, 
slaugos ar prevencijos, teismo 
medicinos ekspertizės) 
paslaugas, kurios nesuterštos ar 
suterštos krauju ir (ar) kitais 
kūno skysčiais, ekskretais (pvz., 
tvarsliava, gipso tvarsčiai, 
skalbiniai, vienkartiniai 
drabužiai, vystyklai, panaudoti 
paklotai ir pan.).  
 

13Ê

V. MEDICININIŲ ATLIEKŲ SURINKIMAS (RŪŠIAVIMAS) 
JŲ SUSIDARYMO VIETOSE 

10. Medicinines atliekas iš karto po jų susidarymo būtina 
surinkti į tam skirtas pakuotes. Medicininės atliekos jų 
susidarymo vietose turi būti renkamos išrūšiuojant į 
atskiras pakuotes pagal išskirtas medicininių atliekų 
grupes.  

 

Renkant medicinines atliekas yra galimos šios išimtis: 

14Ê

10.1. punktas 

18 01 03* 

18 01 01 

18 01 03*

18 01 0118 01 01

18 01 03* 

Neinfekuoti 
aštrūs 

Infekuoti 
aštrūs 

15Ê

10.2. punktas 

18 01 03* 

18 01 04 

18 01 03*

18 01 0418 01 04

18 01 03* 

Netaikomi 
spec. 

reikalavimai 

Infekuotos 

16Ê

10.3. punktas 

18 01 01 18 01 0118 01 01
Neinfekuoti 

aštrūs 

Dantys 

18 01 03* 

17Ê

21 punktas.  Aštrūs daiktai (18 01 01, 18 01 03*) jų susidarymo 
vietoje gali būti laikomi tol, kol pakuotė pripildoma ne daugiau 
kaip 3/4 tūrio  

Klausimas: ar aštrios infekuotos atliekos gali stovėti neribotą laiką 
kambario temperatūroje (o jeigu su jomis kartu šalinami ir 
dantys?) 

 

Atsakymas: 16. Aštrūs daiktai, nepriklausomai nuo to, kokiai 
medicininių atliekų grupei priskiriami (18 01 01 ar 18 01 03*), turi 
būti pakuojami į sandarius ir atsparius dūriams vienkartinius 
konteinerius, kurie negali būti stikliniai. Jeigu konteineryje nėra 
įtaiso adatoms atskirti nuo korpuso, tai vienkartiniai švirkštai į jį 
metami neatskyrus adatos nuo korpuso. 

 
18Ê

Reikalavimai pakuotėms: 

12. Nepralaidžios skysčiams; tokios, kad medicininės atliekos 
negalėtų išsipilti, išsibarstyti ar kitaip patekti į aplinką. 

13. Pakuotės turi būti vienkartinės ir šalinamos su turiniu. 

 

19Ê

Reikalavimai pakuotėms (spalvos): 

Kitos ASPĮ atliekos (ne medicininės, pvz. 
komunalinės) 

 Medicininės atliekos.  

15. Medicininės atliekos turi būti surenkamos į kitos 
spalvos pakuotes nei kitos sveikatos priežiūros 
įstaigoje susidarančios atliekos. 

20Ê
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Laikymo terminai (infekuotos atliekos)  

Ê
Atliekų grupė Ê

LaikymoÊ terminaiÊ

Infekuotos atliekos 
(18 01 03*)Ê

Saugykloje esant: 
 >= +15  °C, ne ilgiau 72 val.;  
<= +15  °C, ne ilgiau kaip 7 dienas.    

-18 °C temperatūroje iki 6 mėnesių. 

21Ê

Laikymo terminai (anatominė medžiaga) 

Ê
Atliekų grupė Ê

LaikymoÊ terminaiÊ

Anatominė medžiaga  
(18 01 02)Ê

Turi būti laikinai laikoma specialiai tam 
skirtame šaldytuve < +10 °C 
temperatūroje - 7 dienas 

-18 °C temperatūroje iki 6 mėnesių 

22Ê

Laikymo terminai (aštrūs daiktai) 

 
Atliekų grupė 

LaikymoÊ terminaiÊ

Aštrūs daiktai (18 01 01, 
18 01 03*)Ê

Saugykloje ne ilgiau kaip 30 dienų. 

-18 °C temperatūroje iki 6 mėnesių. 
 

23Ê

Laikymo terminai (18 01 04) 

Ê
Atliekų grupė Ê

LaikymoÊ terminaiÊ

Medicininės atliekos, kurių 
rinkimui ir šalinimui netaikomi 
specialūs reikalavimai, kad 
būtų išvengta infekcijos (18 01 
04) Ê

Jei nešaldoma -7 dienas; 

Užtikrinant žemesnę nei +10 °C  
temperatūrą iki 30 dienų; 
 

-18 °C temperatūroje iki 6 mėnesių. 
 

24Ê

Medicininių atliekų saugyklos 

Medicininių atliekų saugykla – sveikatos priežiūros įstaigos 
patalpa arba vieta supakuotoms medicininėms atliekoms 
laikinai laikyti. Prie medicininių atliekų saugyklų taip pat 

priskiriamos sveikatos priežiūros įstaigos teritorijoje įrengtos 
medicininių atliekų laikino laikymo aikštelės. 

 

*Tai yra, ASPĮ gali turėti arba MA saugyklą kaip patalpą, arba 
laikino laikymo aikštelę. 

* HN 74:2011: Medicininių atliekų saugykla negali būti įrengta 
medicinos prietaisų apdorojimo patalpoje 

 
25Ê

22 punktas  

Medicininių atliekų saugyklose esančios supakuotos 
medicininės atliekos, pasibaigus jų laikino laikymo 

terminui, pagal teisės akto *3.1+ reikalavimus 
perduodamos atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai teisę 
tvarkyti medicinines atliekas (toliau – atliekų tvarkymo 
įmonė), pagal sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) 

šalinimo.  

26Ê

 
 

Atliekų tvarkymo taisyklės:  
 

 7. Atliekų turėtojas Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka 
turi atliekas perduoti atliekų tvarkymo įmonei pagal sutartis dėl šių atliekų 
naudojimo ir (arba) šalinimo arba tvarkyti pats.  

 

 8. Atliekų turėtojas, pats arba per vežėją perdavęs atliekas atitinkamas atliekas 
apdorojančiai įmonei, privalo turėti atliekų perdavimą patvirtinantį dokumentą 
(pvz., sąskaitą faktūrą, atliekų perdavimo-priėmimo aktą, kuriuose nurodyti 
perduotų atliekų rūšis, atliekų kodas ir svoris, atliekų perdavimo data).  

 

 9. Atliekas apdorojanti įmonė, priėmusi atliekas iš atliekų turėtojo, Taisyklių 8 
punkte nurodytą dokumentą atliekų turėtojui privalo išduoti ne vėliau kaip per 
10 darbo dienų.  

 

 10. Atliekas apdorojanti įmonė turi turėti Taisyklių 8 punkte nurodyto 
dokumento antrą egzempliorių arba jo kopiją.  

27Ê

22 punktas 

Transporto priemonės, kuria supakuotos medicininės 
atliekos iš sveikatos priežiūros įstaigos padalinio (-ių), 

filialo (-ų), esančio (-ių) kitu adresu nei pagrindinė 
sveikatos priežiūros įstaiga, medicininių atliekų 

saugyklos vežamos pagrindinei sveikatos priežiūros 
įstaigai kenksmingumo pašalinimui (jei vykdomas 
medicininių atliekų kenksmingumo pašalinimas), 

paviršiai, lietęsi su pakuotėmis, valomi, 
dezinfekuojami iš karto po medicininių atliekų 

vežimo. 

 28Ê
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23 punktas 

Infekuotos atliekos, apdorotos medicininių atliekų 
kenksmingumo pašalinimo įrenginiuose, išskyrus 

infekuotų atliekų kenksmingumo pašalinimą biocidais, 
laikomos nepavojingomis atliekomis. 

 
Ê

 
*Ê pagal LT teisės aktus kodas turi būti 18 01 04 
* gali būti 19 12 kodai kitaip neapibrėžtų atliekų 

mechaninio apdorojimo (pvz., rūšiavimas, smulkinimas, 
suslėgimas, granuliavimas) atliekos  

 29Ê

MA nukenksminimo reikalavimai ASPĮ 

Reikalavimai MA nukenksminimo įrangai: 

- tik MA nukenksminimui skirti įrenginiai; 

- tinkamumą MA nurodo gamintojas; 

- Naudojama pagal gamintojo instrukcijas. 

 

Reikalavimai MA pakuotei 

- Infekuotos atliekos turi būti pakuojamos į 
pakuotes, leidžiamas naudoti atitinkamame MA 
kenksmingumo pašalinimui skirtame įrenginyje. 

30Ê

MA nukenksminimo reikalavimai ASPĮ  

 

Reikalavimai patalpoms: 

- atskira patalpa; 

- turi būti praustuvė, rankų higienos priemonių; 

- užtikrintas nuolatinis karšto ir šalto vandens 
tiekimas. 

 

  

 
Reikalavimai MA kenksmingumo pašalinimo proceso 
kontrolei: 

-  privaloma vykdyti medicininių atliekų 
kenksmingumo pašalinimo proceso efektyvumo 
kontrolę; 

- registruoti vykdytos kontrolės rezultatus medicininių 
atliekų tvarkymo procedūroje nustatyta tvarka 31Ê

 
  
 
MA kenksmingumo pašalinimo proceso efektyvumo 
kontrolė 
 
 

Priklauso nuo: 

 

gamintojo įrenginio naudojimo instrukcijų; 

 

MA nukenksminimo įrenginio: mikrobangų įrenginys, 
autoklavas. 

 

 

 32Ê

I. Autoklavai, sterilizatoriai: 

- Įrenginio fizikinių parametrų kontrolė: laikas, temperatūra, 
slėgis. 

- Cheminiai indikatoriai (vakuminiuose naudojami Bowie-Dicko 
bandymui – pagal HN 47-1:2012 nuostatas). 

- Biologiniai indikatoriai. (Bacillus stearothermophilus testas). 

 

II. Mikrobangų įrenginai: 

-Įrenginio fizikinių parametrų kontrolė: laikas, temperatūra; 

-Biologiniai indikatoriai.  

 

 33Ê

PSO rekomendacijų “Safe management of wastes from 
health-care activities” 2-asis leidimas, 2013 – 08 

After the initial tests, regular validation tests using biological 
indicators should be performed at periodic intervals (typically, 
every week, every 40 hours of use, or once a month, depending 
on usage).  

 

Colourchanging chemical indicators, such as strips that contain 
thermochromic agents (chemicals that change colour when they 
reach a given temperature) or integrators (indicators that respond 
to both time and temperature) can be used with each waste load 
to document that the required temperature has been achieved. 
Pre-vacuum and vacuum pressure pulse autoclaves also use 
Bowie-Dick test packs to detect air leaks and to monitor 
periodically the air removal system in the autoclave chamber. 34Ê

Environment and sustainability Health Technical Memorandum 
07-01: Safe management of healthcare waste 

 State and Territorial Association on Alternative Treatment 
Technologies (STAATT) 

 

 - for infectious waste, the treatment must demonstrate, as a 
minimum, the Level III criteria provided by the State and Territorial 
Association on Alternative Treatment Technologies (STAATT) or 
equivalent; 

 

  - for cultures of pathogenic microorganisms, the Level IV criteria 
must be achieved (premaceration or shredding is not appropriate 
for such wastes; see paragraph 53 of the ‘Research and 
laboratories’ sector guide); 

35Ê

STAATT Level III: inactivation of vegetative bacteria, 
fungi, lipophilic/hydrophilic viruses, parasites and 

mycobacteria at a 6 log10 reduction or greater; and 
inactivation of GeobacillusÊ stearothermophilusÊ orÊ

BacillusÊ atrophaeusÊ sporesÊ atÊ aÊ 4Ê log10Ê inactivationÊ orÊ
greater. 

STAATT Level IV criteria (that is, Bacillus 
stearothermophilus spores at a 6 Log10 

reduction or greater) 

Ačiū už dėmesį 

36Ê
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8. HigieNos Normų (HN 47-1, HN 66) reikalavimų 
asmeNs sveikatos priežiūros Įstaigoms 

praktiNiai aspektai 
všĮ alytaus apskrities s. kudirkos ligoninė, danutė kuzmickienė 

Higienos normų (HN47-1,HN66) 
reikalavimų asmens sveikatos 
priežiūros įstaigoms praktiniai 
aspektai”. 

Danutė Kuzmickienė 
Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninė 

 
lietuvos higienos norma HN 47-1:2012,,sveikatos 
priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai” 
 SAM 2012m. spalio 19 d. Nr. V-946 
 Įsigaliojo nuo 2013-05-01 d. 
 Pagrindinis juridinis dokumentas, svarbus kiekvienos ASPĮ 

kasdieniniame darbe . 
 Papildomi dokumentai - Infekcijų kontrolės vadovas: 
 Rankų higienos procedūra 
 Pacientų izoliavimo tvarka 
 Medicinos prietaisų ir kitų gaminių apdorojimo/naudojimo tvarka  
 Medicininių atliekų tvarkymo procedūra 
 Skalbinių tvarkymo procedūra  
 Aplinkos (patalpų , daiktų, įrenginių) paviršių higienos planas ir valymo, 

dezinfekcijos procedūra. 
 Darbuotojų biologinės saugos ir ekspozicijos profilaktikos aprašymas. 

Rankų higiena 

                   Kelio pradžia 

Rankų higiena 

 Įprastas  vaizdelis  prieš  20-25 metus 

Rankų higiena 

 Ak tos moterys  

Rankų higiena 

  Įpročiai, kuriuos sunku 
išgyvendinti 

 Dauguma dirbančiųjų 
moterys 

 Odą  giliau žeidžia 
dažnas muilo 
naudojimas, nei 
alkoholio pagrindu 
rankų dezinfektantas  

 Rankų kremas   
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Rankų higiena 

 Kaip  pažiūrėsi ?  Darbo drabužiai 
 Rankovių ilgis  
 Temperatūrinis 
 režimas 
 Personalo motyvacija   
 
 
 

 

Rankų higiena 

  Priemonės 
 Patogi naudojimui 

pozicija 
 Procedūra (3 priedas) 
 Mokymai 
 Motyvacija  
 Griežta pozicija  

administraciniu lygiu.  

Pacientų izoliacija  

 Pats geriausias ir pigiausias būdas  

Pacientų izoliacija 

 Vienvietės palatos 
 Ligonių guldymas ,,kohortos” principu 
 Multirezistentiški mikroorganizmai 
 Procedūra (1, 2 priedas) 
 Mokymai personalo, ligonio, lankytojų  
 Oro lašeliniu būdu plintančios infekcijos 
 TBC 

Medicinos prietaisų ir kitų gaminių 
apdorojimo/naudojimo tvarka 

  Patalpos  
 Tinkamai parinktos 

talpos 
 Dezinfektantai ir jų 

pasirinkimas  
 Darbo sauga  
 Personalo kompetencija 

ir kvalifikacija  

Medicinos prietaisų ir kitų gaminių 
apdorojimo/naudojimo tvarka 

  Įranga  
 Pakavimo medžiagos  
 Personalo kompetencija  
 Tinkamas patalpų 

išplanavimas 
 Dokumentacija       

Medicinos prietaisų ir kitų gaminių 
apdorojimo/naudojimo tvarka 
 Kiekvienas instrumentas reikalauja 

individualaus sprendimo  

Medicinos prietaisų ir kitų gaminių 
apdorojimo/naudojimo tvarka 
 Kiekvienas instrumentas reikalauja 

individualaus sprendimo 



42

Medicinos prietaisų ir kitų gaminių 
apdorojimo/naudojimo tvarka  
 Centralizuota sterilizacinė 
 Tinkama įranga, atnaujinama bent kas 10 

metų 
 Pakankamas instrumentų ir kitų gaminių 

kiekis 
 Kvalifikuotas personalas  
 Kontrolė ir atsekamumas  
 Išsamus aprašas pagal ligoninės resursus ir 

teikiamas asmens sveikatos paslaugas,       

Medicininių atliekų tvarkymas 
 HN 66:2013 
 SAM 2013m. liepos 18 d.Nr.V-706 
 Įsigaliojo nuo 2013m. lapkričio 1 d. 
 Atliekų tvarkymo reglamentas  
 Atliekų nukenksminimas (2011 m. gegužės 3 d. 

Lietuvos aplinkos ministro įsakymas Nr.D1-367 
   ,,Dėl atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir 

ataskaitų teikimo taisyklių patvirtinimo “) 
 TIPK leidimai. 
 Personalo motyvacija  
 Ligoninės biudžetas  
 Laikymo terminai  

Skalbinių tvarkymo procedūra  

 Reikalavimai aiškūs.(12 priedas) 
 Skalbykla ar skalbimo paslauga ( HN 

130:2012 ) 
 Personalo kvalifikacija  
 Kontrolė  
 Personalo apranga  

Aplinkos (patalpų , daiktų, įrenginių) paviršių 
higienos planas ir valymo, dezinfekcijos procedūra. 
 

  Darbo priemonių 
komplektacija 

 Darbuotojų  
kvalifikacija 

 Darbo sauga  
 Dezinfekcijos ir 

valymo funkcijos  

Aplinkos (patalpų , daiktų, įrenginių) paviršių 
higienos planas ir valymo, dezinfekcijos procedūra. 
 
 Žmogiškasis  faktorius  Žmogiškieji ištekliai 

 Cheminės medžiagos  
 Laiko ekspozicija 
 Personalo kvalifikacija  
 Naujos valymo 

tendencijos( plovimo 
mašinos, sausas 
valymas) 

Aplinkos (patalpų , daiktų, įrenginių) paviršių 
higienos planas ir valymo, dezinfekcijos procedūra. 
 

  Naujos technologijos  
 Sunkiai prieinami 

paviršiai ir didelės 
rizikos patalpos  

 Darbo koordinavimas ir 
teisinga įrenginio 
eksploatacija 

 
  

Aplinkos (patalpų , daiktų, įrenginių) paviršių 
higienos planas ir valymo, dezinfekcijos procedūra. 
 
 Dezinsekcija, 

deratizacija  
 

 Senos, neremontuotos 
patalpos 

 Ligonių ir lankytojų 
įpročiai 

 Reikalinga atlaisvinti 
viso korpuso visas 
patalpas vienu metu. 

Aplinkos (patalpų , daiktų, įrenginių) paviršių 
higienos planas ir valymo, dezinfekcijos procedūra. 
 

 Patalpų kokybė  
 Užimtumas (ligonių gausa) 
 Personalo stygius ir fiziniai krūviai  
 Biocidai ir jų autorizacija  
 Valymo personalas ar valymo paslauga 
 Personalo kvalifikacija ir multirezistentiški 

mikroorganizmai, bei izoliacinės palatos. 
 Dezinfekcijos priemonės, metodai, įranga. 
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9. asmeNs sveikatos priežiūros darbuotojų 
deziNfekcijos, sterilizacijos žiNių tyrimas 

užkrečiamųjų ligų ir aIds centras, violeta sinkevič 

Darbuotojų biologinės saugos ir 
ekspozicijos profilaktikos aprašymas. 
 Mikrotraumų registracija 
 Procedūra (6, 7, 8 priedas) 
 Personalo sąmoningumas  
 Stebėsena  
 Skiepai (4 priedas) 
 Profilaktiniai sveikatos patikrinimai  

Išvados  
 HN normos –juridiniai dokumentai, kuriais 

vadovaujantis organizuojamas asmens sveikatos                       
įstaigų darbas. 

 Kūrybiškas HN pritaikymas kiekvienos ASPĮ 
poreikiams, atsižvelgiant į ligoninės biudžeto 
galimybes 

 Personalo  mokymas ir motyvacija 
 Įgytos patirties įdiegimas kasdieniniame darbe 

(bendradarbiavimas su partneriais, pasikeitimas 
nuomonėmis, bendri seminarai ir konferencijos). 

 Komandinis darbas ir komandinė atsakomybė, 
pradedant nuo administracijos iki pagalbinių 
darbuotojų. 
 

                     
 
                  Ačiū   už dėmesį  

Vilnius, 2013 m. gruodžio 5 d. 

   Įvertinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų 
(ASPĮ) centrinių sterilizacinių (CS) ar 
centralizuotų dezinfekcijos ir sterilizacijos skyrių 
(CDSS) darbuotojų ir darbuotojų dalyvaujančių 
paruošimo sterilizacijai, sterilių gaminių 
saugojimo, gabenimo, skirstymo darbuose, žinias 
apie medicinos prietaisų ir gaminių sterilizacijos ir 
dezinfekcijos procedūrų atlikimą. 
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 Siekiant įvertinti darbuotojų žinias, buvo sudaryta anoniminė anketa. 
 SudarantÊ anketą Ê buvoÊ remtasi:Ê
              1.Lietuvos higienos norma HN 47-1:2010 „Sveikatos priežiūros 

įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“(Žin., 2010-07-29, Nr. 90-
4781). 

              2.Daugkartinių invazinių medicinos prietaisų apdorojimo 
(valymo, dezinfekcijos, sterilizacijos) procedūrų vadovo rengimo 
metodinės  rekomendacijos, 2009. 

 Anketos išplatintos darbuotojams, sutikusiems dalyvauti tyrime. 
 Anketą sudarė 42 klausimai. Ji apima dvi dalis: 
            1.Duomenys apie asmenį. 
               2.Darbuotojų žinios apie medicinos prietaisų ir gaminių                            

sterilizacijos ir dezinfekcijos procedūrų atlikimo reikalavimus. 
 
 

  

 
 Tyrime dalyvavo ligoninių ir poliklinikų darbuotojai. 
 ApklaustiÊ 106Ê darbuotojai, iš jų: 
                         56 asmens sveikatos priežiūros įstaigų 
centrinių sterilizacinių (CS) ar centralizuotų dezinfekcijos 
ir sterilizacijos skyrių (CDSS) darbuotojai; 

                         50 darbuotojų dirbančių skyriuose, kabinetuose 
arba dalyvaujančių paruošimo sterilizacijai, sterilių 
gaminių saugojimo, gabenimo, skirstymo darbuose. 

 

 PagalÊ specialybes:Ê
Bendrosios praktikos slaugytojos– 
Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê 38Ê (76%)Ê
Gydytojo odontologo padėjėjos – 
Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê 3Ê (6%)Ê
Akušerės –Ê Ê Ê Ê 2Ê (4%)Ê
Bendruomenės slaugytojos–   6Ê

(12%)Ê
Anestezijos ir intensyviosios slaugos 

slaugytojos –  1Ê (2%)Ê
 

Ê
 
 
 
 

 PagalÊ specialybes:Ê
Bendrosios praktikos slaugytojos – 
Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê 13Ê (23%)Ê
Bendrosios praktikos slaugytojų padėjėjos 

– 5Ê (8,9%)Ê
San. felčerės – 3Ê (5,4%)Ê
Kasininkės – kontroliėrės – 4Ê (7,1%)Ê
Nepažymėta specialybė – 16Ê (28,6%)Ê
Įv. specialybių po 1 asmenį: 
med. autoklavų aparatininkė, dezinfekuotoja, 

medicinos biologė, burnos higienistė, 
buchalterė, chemikas technologas, 
sekretorė-mašinininkė, telegrafistė, 
radiotechnikė, apsaugos darbuotoja, virėja, 
technikos- matematikos programuotoja, 
kirpėja, pagalbinė darbuotoja. 

 
 

Ê
 
 

Dirbantieji skyriuose ir kabinetuose Dirbantieji CS ir CDSS skyriuose 

 Pagal amžių: Ê
     didžiausia dalį sudarė 35Ê – Ê 44Ê

ir  
Ê Ê Ê Ê Ê 45Ê -Ê 54 amžiaus grupių 

darbuotojai, po 19Ê respondentų 
t.y. 38%. 

Ê
 Pagal stažą: Ê
    daugiausia, net 19 t. y. 38%Ê

respondentų turi virš 30 metų 
stažo. Ê

 
 

 
 
 

 Pagal amžių: Ê
    didžiausia dalį sudarė 45Ê – Ê 44Ê
Ê Ê Ê Ê Ê ir 
     55Ê -Ê 64Ê amžiaus grupių 

darbuotojai, atitinkamai 20 ir 
16 respondentų t.y. 35,7℅ ir 
28,6%.Ê

Ê
 Pagal stažą: Ê
    daugiausia turi iki 40 metų 

stažo, t.y. 19Ê – Ê 33,9%.Ê
 
 

 
 

 
 

Dirbantieji skyriuose ir kabinetuose Dirbantieji CS ir CDSS skyriuose 

 
 Iš 56Ê apklaustųjų asmenų, dirbančiųjų sveikatos priežiūros 
įstaigų CS ar CDSS, profesinio kvalifikacijos tobulinimo 
kursus baigė tik 34, iš jų: 

    medicininio autoklavo aparatininko –Ê 28;Ê
    hospitalinių infekcijų kontrolės ir profilaktikos – 5; 
ligoninių higienos – 1.  

    Kursų baigimo metai - 1977 - 2012 metai, bet dauguma, 
net 16 baigusios nuo 2008 - 2012 metais. 

 50Ê  asmenų, dirbančių skyriuose ir kabinetuose, minėtų 
kursų  nėra baigę. 
 
 

     

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

Dirbantieji skyriuose ir kabinetuose Dirbantieji CS ir CDSS skyriuose 

CSÊ CDSSÊ dezinfekcijaÊ sterilizacijosÊ
modulisÊ

46%Ê

20%Ê

84%Ê

64%Ê52%Ê
76%Ê

12%Ê 4%Ê2%Ê 4%Ê 4%Ê

32%Ê

taipÊ
neÊ
neatsakė Ê

CSÊ CDSSÊ dezinfekcijaÊ sterilizacijosÊ
modulisÊ

39%Ê

82%Ê

57%Ê

89%Ê

61%Ê

18%Ê
39%Ê

4%Ê0Ê 0Ê 4%Ê 7%Ê

taipÊ
neÊ
neatsakė Ê

Į klausimą kas yra CS teisingai atsakė 
beveik pusė respondentų, t.y. 46%, o 
kas yra CDSS žinojo tik 20%. Į 
klausimą apie dezinfekciją teisingai 
atsakė 84%, o kas yra vienas 
sterilizacijos modulis žinojo 64%, bet 
32% visiškai neatsakė . 

Į klausimą kas yra CS teisingai atsakė 
39%, o kas yra CDSS žinojo net 82%.Ê
Į klausimą apie dezinfekciją teisingai 
atsakė 56%, o kas yra vienas 
sterilizacijos modulis žinojo 89%. 

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

 

Dirbantieji skyriuose ir kabinetuose Dirbantieji CS ir CDSS skyriuose 

54% apklaustųjų žinojo kokios 
asmeninės apsaugos priemonės 
rekomenduojamos, atliekant rankinį 
medicinos prietaisų valymą ir 
dezinfekciją ir 61% - kada reikia 
plauti rankas ir atlikti higieninę 
rankų antiseptiką.  

Tik 44% apklaustųjų žinojo kokios 
asmenines apsaugos priemones 
rekomenduojamos, atliekant rankinį 
medicinos prietaisų valymą ir 
dezinfekciją ir 72% - kada reikia 
plauti rankas ir atlikti higieninę 
rankų antiseptiką

asmeninės 
apsaugosÊ

priemonės Ê

higieninė rankų 
antiseptikaÊ

54%Ê 61%Ê

46%Ê 39%Ê
neÊ

taipÊ

rankųrankųrankųrankų antiseptikąantiseptikąantiseptikąantiseptiką

asmeninės 
apsaugosÊ

priemonės Ê

higieninė rankų 
antiseptikaÊ

44%Ê 72%Ê
56%Ê 28%Ê

neÊ

taipÊ

 
 

 
 
 
 
 

  
 

 
 

 
 
 

 

Dirbantieji skyriuose ir kabinetuose Dirbantieji CS ir CDSS skyriuose 

Kokios talpyklos tinka panaudotų      
prietaisų gabenimui teisingai atsakė 
18% apklaustųjų, o per kiek laiko po 
procedūros reikia valyti ir 
dezinfekuoti panaudotus medicinos 
prietaisus taip pat 66%Ê .Ê
Į klausimą ką daryti, jei nėra 
galimybės per nustatytą laiką 
transportuoti panaudotus medicinos 
prietaisus į jų apdorojimo vietą valyti 
ir dezinfekuoti teisingai atsakė 46%Ê
darbuotojų. Ê

       Kokios talpyklos tinka panaudotų 
prietaisų gabenimui - teisingai 
atsakė 26% apklaustųjų, o per kiek 
laiko po procedūros reikia valyti ir 
dezinfekuoti  panaudotus 
medicinos prietaisus taip pat  -
26%.Ê Ê

      Į klausimą ką daryti, jei nėra 
galimybės per nustatytą laiką 
transportuoti panaudotus 
medicinos prietaisus į jų 
apdorojimo vietą valyti ir 
dezinfekuoti teisingai atsakė 32% 
darbuotojų.  
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Kokie prietaisai ir gaminiai 
tinkami valyti ultragarsiniame 
valytuve žinojo tik 11%Ê
respondentų.  

Kokiu vandeniu rekomenduojama 
skalauti išvalytus medicinos 
prietaisus teisingai atsakė 77%.Ê

Apie sterilizuojamų gaminių 
pakavimo į sterilizavimo 
popierių būdus žinojo 43%, o 
apie lanksčių endoskopų 
rankinio apdorojimo tvarką 
žinojo 38%.Ê

Dirbantieji skyriuose ir kabinetuose Dirbantieji CS ir CDSS skyriuose 

Kokie prietaisai ir gaminiai tinkami 
valyti ultragarsiniame valytuve 
žinojo tik 10% respondentų.  

Kokiu vandeniu rekomenduojama 
skalauti išvalytus medicinos 
prietaisus teisingai atsakė 66%.Ê

Apie sterilizuojamų gaminių 
pakavimo į sterilizavimo 
popierių būdus žinojo 44%, o 
apie lanksčių endoskopų 
rankinio apdorojimo tvarka 
žinojo 86%.Ê Ê

 
 

 
 
 
 
 

 

Dirbantieji skyriuose ir kabinetuose Dirbantieji CS ir CDSS skyriuose 

Kuriuos endoskopus galima sterilizuoti žinojo tik 
6% respondentų, iš jų 24Ê % nieko neatsakė, kas 
sterilizuojama konteineriuose, atitinkančiuose 
standarto LST EN 868-8 reikalavimus teisingai 
atsakė 8%, bet 30%Ê iš viso neatsakė. Kas 
sterilizuojama sterilizavimo popieriuje - 34%, o kas 
sterilizuojama popieriaus – plastikiniame maišelyje - 
78%.  

kurieÊ endoskopaiÊ sterilizuojamiÊ

Ê konteineriuoseÊ atitink.Ê st.Ê LSTÊ EN-
868-8Ê

sterilizavimoÊ popieriujeÊ

popieriaus-plastikiniameÊ
maišelyje Ê

6%Ê

8%Ê

34%Ê

78%Ê

70%Ê

62%Ê

62%Ê

18%Ê

24%Ê

30%Ê

4%Ê

4%Ê

taipÊ neÊ neatsakė Ê

kurieÊ endoskopaiÊ sterilizuojamiÊ

Ê konteineriuoseÊ atitink.Ê st.Ê LSTÊ EN-
868-8Ê

sterilizavimoÊ popieriujeÊ

popieriaus-’ Ž ƒ • – ‹ • ‹ • ‹ ƒ • ‡ � • ƒ ‹ æ ‡ Ž › Œ ‡ Ê

0Ê

16%Ê

46%Ê

71%Ê

91%Ê

71%Ê

50%Ê

27%Ê

9%Ê

13%Ê

4%Ê

2%Ê

taipÊ neÊ neatsakė Ê

Kuriuos endoskopus galima sterilizuoti nežinojo 
niekas, iš jų 9% visiškai neatsakė, kas sterilizuojama 
konteineriuose, atitinkančiuose standarto LST EN 
868-8 reikalavimus teisingai atsakė 16%, bet 13% iš 
viso neatsakė. Kas sterilizuojama sterilizavimo 
popieriuje - 46%, o kas sterilizuojama popieriaus – 
plastikiniame maišelyje - 71%.Ê Ê

Dirbantieji skyriuose ir kabinetuose Dirbantieji CS ir CDSS skyriuose 

Kiek užpildomas popieriaus – polietileno 
maišelis sterilizuojamais medicinos 
gaminiais žino net 87%,Ê oÊ kaip 
sutvirtinami popieriaus paketai teisingai 
atsakė beveik visi 96%.Ê
 

Kiek užpildomas popieriaus – polietileno 
maišelis sterilizuojamais medicinos 
gaminiais žino net 80%,Ê o kaip 
sutvirtinami popieriaus paketai teisingai 
atsakė visi 100%.Ê
Ê Kaip sudedami popieriniai – plastikiniai 

maišeliai su sterilizuojamais gaminiais 
sterilizatoriaus kameroje žino 61%Ê Ê visų 
apklaustųjų, oÊ kaip išdėstomi mišraus 
krovinio paketai sterilizatoriaus 
kameroje - 86%.Ê Ê
Apie sterilizuoto vienkartiniame 
užlydytame popieriniame – plastikiniame 
maišelyje, gaminio galiojimo laiką žinojo 
68%.Ê Ê

Kaip sudedami popieriniai – plastikiniai 
maišeliai su sterilizuojamais gaminiais 
sterilizatoriaus kameroje žinojo 66% 
visų apklaustųjų, oÊ kaip išdėstomi 
mišraus krovinio paketai sterilizatoriaus 
kameroje - 62%,Ê iš jų 24% visiškai 
neatsakė.  
Apie sterilizuoto vienkartiniame 
užlydytame popieriniame – plastikiniame 
maišelyje, gaminio galiojimo laiką žinojo 
86%. 

Dirbantieji skyriuose ir kabinetuose Dirbantieji CS ir CDSS skyriuose 

taipÊ neÊ neatsakė Ê

24%Ê

72%Ê

4%Ê

20%Ê

58%Ê

22%Ê

sterilizacijaÊ etilenoÊ
oks.,Ê formald.,Ê vand.Ê
peroks. dujų plazmos 
steril.Ê

sterilizacijaÊ garoÊ
steril.Ê

Ką galima sterilizuoti garo 
sterilizatoriuose teisingai atsakė tik 24%, 
ką galima sterilizuoti etileno oksido, 
formaldehido, vandenilio peroksido dujų 
plazmos sterilizatoriuose - 20%,Ê bet 
58% atsakė neteisingai. taipÊ neÊ neatsakė Ê

7%Ê

88%Ê

5%Ê

45%Ê

45%Ê

10%Ê

sterilizacijaÊ etilenoÊ
oks.,Ê formald.,Ê vand.Ê
peroks. dujų 
plazmosÊ steril.Ê

sterilizacijaÊ garoÊ
steril.Ê

Ką galima sterilizuoti garo 
sterilizatoriuose teisingai atsakė tik 7%,Ê
ką galima sterilizuoti etileno oksido, 
formaldehido, vandenilio peroksido dujų 
plazmos sterilizatoriuose - 45%. 

Dirbantieji skyriuose ir kabinetuose Dirbantieji CS ir CDSS skyriuose 

Kokiu tikslu atliekamas automatinis oro 
nuotėkio (vakuumo) bandymas 
teisingai atsakė 55%,Ê o kokiu tikslu 
atliekamas Bowie Dicko bandymas 
žinojo tik 9%.Ê Ê
Kada gali būti naudojami biologiniai 
indikatoriai gerai atsakė 73%.Ê Ê
Kurie cheminiai indikatoriai naudojami 
proceso kontrolei sterilizuojančios 
medžiagos poveikiui kiekvienam 
įpakuotų medicinos prietaisų, gaminių 
paketui įvertinti ir kam naudojami 2 
klasės cheminiai specialiųjų tyrimų 
indikatoriai žinojo 41% apklaustųjų.  

Kokiu tikslu atliekamas automatinis oro 
nuotėkio (vakuumo) bandymas teisingai 
atsakė 62%,Ê o kokiu tikslu atliekamas 
Bowie Dicko bandymas žino tik 10%.Ê
Kada gali būti naudojami biologiniai 
indikatoriai gerai atsakė 40%.Ê
Kurie cheminiai indikatoriai naudojami 
proceso kontrolei sterilizuojančios 
medžiagos poveikiui kiekvienam 
įpakuotų medicinos prietaisų, gaminių 
paketui įvertinti. 
Kam naudojami 2 klasės cheminiai 
specialiųjų tyrimų indikatoriai žinojo tik 
18%,Ê o 36% iš viso neatsakė. 

Dirbantieji skyriuose ir kabinetuose Dirbantieji CS ir CDSS skyriuose 

Kaip atliekamas oro pašalinimo iš 
sterilizatoriaus kameros ir garų 
skvarbumo patikrinimas Bowie 
Dicko bandymu vakuuminiuose 
garo sterilizatoriuose teisingai 
atsakė 48%,Ê o kaip gali būti 
tikrinamas vienalyčių (pvz., 
metalinių prietaisų be ertmių arba 
tekstilės) krovinių sterilizacijos 
proceso efektyvumas žinojo tik 
11%.Ê

Kaip atliekamas oro pašalinimo iš 
sterilizatoriaus kameros ir garų 
skvarbumo patikrinimas Bowie 
Dicko bandymu vakuuminiuose garo 
sterilizatoriuose teisingai atsakė  
38%,Ê o kaip gali būti tikrinamas 
vienalyčių (pvz., metalinių prietaisų 
be ertmių arba tekstilės) krovinių 
sterilizacijos proceso efektyvumas tik 
14%,Ê Ê bet 32% nieko neatsakė.  

Dirbantieji skyriuose ir kabinetuose Dirbantieji CS ir CDSS skyriuose 

Kas žymima ant kiekvieno sterilizuojamo 
paketo gerai atsakė 58%,Ê kaip gali būti 
žymima popieriaus plastiko maišelio, 
popieriaus paketo informacija - tik 20%. 
Koks turi būti žymeklis, teisingai atsakė 
tik 18%.Ê

Kas žymima ant kiekvieno sterilizuojamo 
paketo gerai atsakė 48%,Ê kaip gali būti 
žymima popieriaus plastiko maišelio, 
popieriaus paketo informacija - tik 9%. 
Koks turi būti žymeklis, teisingai atsakė 
tik 13%.Ê

kas žymima ant 
paketoÊ

kaip žymima 
informacijaÊ

koks turi būti 
žymeklis Ê

48%Ê

9%Ê 13%Ê

47%Ê

86%Ê 82%Ê

5%Ê 5%Ê 5%Ê

taipÊ

neÊ

neatsakė Ê

kas žymima ant 
paketoÊ

kaip žymima 
informacijaÊ

koks turi būti 
žymeklis Ê

58%Ê

20%Ê 18%Ê

38%Ê

80%Ê 82%Ê

4%Ê 0Ê 0Ê

taipÊ

neÊ

neatsakė Ê

Dirbantieji skyriuose ir kabinetuose Dirbantieji CS ir CDSS skyriuose 

Kurie paketai netinka naudojimui žinojo 
87%.Ê
Kaip teisingai (laikantis aseptikos) 
atidaryti sterilizavimo popieriuje 
sterilizuotą paketą žinojo 71%,Ê o kaip turi 
būti laikomi sterilizuotų gaminių paketai - 
70%.Ê Ê

Kurie paketai netinka naudojimui žinojo 
88%.Ê Kaip teisingai (laikantis aseptikos) 
atidaryti sterilizavimo popieriuje 
sterilizuotą paketą žinojo 44%,Ê o kaip turi 
būti laikomi sterilizuotų gaminių paketai - 
64%.Ê Ê

kurieÊ paketaiÊ
netinkaÊ

naudojimuiÊ

kaipÊ atidarytiÊ
paketą Ê

kaipÊ laikomiÊ
paketaiÊ

88%Ê

59%Ê
67%Ê

12%Ê

40%Ê 33%Ê

0Ê 1%Ê 0Ê

taipÊ

neÊ

neatsakė Ê

kurieÊ paketaiÊ
netinkaÊ

naudojimuiÊ

kaipÊ atidarytiÊ
paketą Ê

kaipÊ laikomiÊ
paketaiÊ

87%Ê
71%Ê 70%Ê

13%Ê
27%Ê 30%Ê

0Ê 2%Ê 0Ê

taipÊ

neÊ

neatsakė Ê
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10. su(si)žeidimų aštriais iNstrumeNtais lietuvos 
sveikatos priežiūros Įstaigose 2012 metų 

apklausos rezultatai 
lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga, aldona baublytė 

 
 Dirbantys skyriuose, kabinetuose ir dalyvaujantis 

paruošimo sterilizacijai, sterilių gaminių saugojimo, 
gabenimo, skirstymo darbuose, nebaigusieji šios srities 
(hospitalinių infekcijų kontrolės ir profilaktikos, ligoninių 
higienos, dezinfekuotojo, medicininio autoklavo 
aparatininko) profesinės kvalifikacijos kursų iš 42 anketos 
klausimų virš 50%Ê darbuotojų gerai atsakė į 17. 

 

 
 Dirbantys asmens sveikatos priežiūros įstaigų centrinėse 
sterilizacinėse (CS) ar centralizuotose dezinfekcijos ir 
sterilizacijos skyriuose (CDSS), baigusieji šios srities 
(hospitalinių infekcijų kontrolės ir profilaktikos, ligoninių 
higienos, dezinfekuotojo, medicininio autoklavo 
aparatininko) profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursus 
iš 42 anketos klausimų virš 50% darbuotojų gerai atsakė į 
18.Ê

 Dirbantiems skyriuose, kabinetuose ir dalyvaujantiems 
paruošimo sterilizacijai, sterilių gaminių saugojimo, 
gabenimo, skirstymo darbuose, siūlome baigti šios srities 
profesinės kvalifikacijos  (pvz., hospitalinių infekcijų 
kontrolės ir profilaktikos, ligoninių higienos) kursus ir 
toliau dalyvauti įstaigose, darbo vietose organizuojamuose 
mokymuose. 

 Būtina atnaujinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų 
centrinių sterilizacinių (CS) ar centralizuotos dezinfekcijos 
ir sterilizacijos skyrių (CDSS) darbuotojų žinias, reguliariai 
organizuojant mokymus  įstaigose, darbo vietose. 

Ê
Ê
Ê
Ê
Ê

Ačiū už dėmesį Ê

 
        

Su(si)žeidimų aštriais instrumentais 
sveikatos priežiūros sektoriuje 
 2012 m. apklausos rezultatai 

 
 
 
 

Aldona Baublytė 
Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojų profesinė sąjunga    

Vilnius, 2013-12-05                     

Europos Sąjungos narės, tame tarpe ir Lietuva,  
2013 m. gegužės 11 d.  įgyvendino Europos 

Sąjungos Tarybos priimtą direktyvą 2010/32/ES. 
Šios direktyvos tikslas kurti kuo saugesnę darbo 
aplinką, užkertant kelią susižeidimams, kuriuos 

darbuotojai patiria dėl visų aštrių medicininių 
instrumentų (taip pat įsidūrimų), ir apsaugoti 

darbuotojus, kuriems kyla ši rizika. 
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Per 2007 m. – 2013 m. sausio –balandžio 
mėn. sveikatos priežiūros sektoriuje 
 35-iems asmenims buvo nustatytos 

profesinės  ligos. 
 Tai sudarė 1,2% nuo visų asmenų, 

kuriems tuo laikotarpiu buvo 
diagnozuotos profesinės ligos. 

 
 

VDI duomenys 

 

Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų, kuriems buvo 
nustatytos profesinės ligos, pasiskirstymas pagal 

profesijas 2007 m. – 2013 m. sausio – balandžio mėn. 

11
1

1

1

1

2

1

1 25

slaugytojai

masažuotojas

laborantas

slaugytojo
padėjėjas
virtuvės
darbuotojas
odontologas

sandėlininkas

valytojas

dezinfekuotojas

dantų tecnikas

Profesinių ligų priežastys 
1 1

8

1

3

8

13

krovinių tvarkymas rankomis

gyvsidabris

cheminės medžiagos

pasikartojantys judesiai

tuberkuliozė

hepatitas B

hepatitas C

Darbuotojų saugos 
 ir sveikatos 
įstatymas 

Profesinės rizikos  
vertinimo bendrieji 

 nuostatai 
 

Darbuotojų  
aprūpinimo 

asmeninėmis apsaugos 
 priemonėmis 

 nuostatai 

Nelaimingų  
atsitikimų  

darbe tyrimo  
ir apskaitos 
 nuostatai 

Profesinių ligų  
tyrimo ir  

apskaitos  
nuostatai 

Darbuotojų  
apsaugos 

 nuo biologinių 
 medžiagų poveikio  

darbe nuostatai 

HN 66:2008 
Medicininių atliekų 
 tvarkymo saugos 

 reikalavimai 

Darbuotojų,  
kurie skiepijami 

 darbdavio lėšomis, 
 profesijų ir  

pareigybių sąrašas 
 

Žmonių užkrečiamųjų  
ligų profilaktikos  

ir kontrolės įstatymas 

Su(si)žeidimų 
 aštriais instrumentais 

 sveikatos 
 priežiūros įstaigose  

Prevencijos 
 nuostatai 

 
 
 

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro 
LR Sveikatos apsaugos ministro ir  
LR Švietimo ir mokslo mininstro 

įsakymas Nr.A1-15/V-210/V-501, 2012-03-16 

DĖL SU(SI)ŽEIDIMŲ AŠTRIAIS INSTRUMENTAIS 
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE 

PREVENCIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 
4.Pagrindiniai su(si)žeidimų aštriais instrumentais prevencijos principai – 
niekada nedaryti prielaidos, kad nėra rizikos susižeisti, ir „neieškoti 
kaltųjų“; 
9.2.remiamtis rizikos įvertinimo rezultatais, atsisakoma nebūtino aštrių 
instrumentų naudojimo, šiuo tikslu keičiama darbo praktika, naudojami 
mediciniai prietaisai su saugos užtikrinimo mechanizmais; 
9.3.nedelsiant uždraudžiama ant adatų dėti gaubtuvėlius. 

tojų  mokymą pagal su(si)žeidimų aštriais instrumentais prevencijos  
strategiją ir procedūras. 
 

 ES kasmet įvyksta daugiau kaip milijonas adatų padaromų 
susižeidimų. 

 
 Kiekvieną dieną sveikatos priežiūros darbuotojai visoje 

Europoje  įsidūrę adata rizikuoja patirti sunkią infekciją, 
apimančią apie 30 procentų potencialiai pavojingų patogenų, 
įskaitant hepatitą B, hepatitą C ir ŽIV. 

 
 Pasaulinė sveikatos organizacija apskaičiavo, kad dėl 

profesinio poveikio visame pasaulyje susiduriama su tokiais 
ligos skaičiais: 40 procentų hepatito B ir C atvejų ; 4,4 
procento ŽIV infekcijų atvejų tarp sveikatos priežiūros 
darbuotojų.  

 

 
 Lietuvoje Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis, per 5 metus 

oficialiai užregistruoti tik 2-jų slaugytojų atvejai susiję su hepatito B ir 
C infekcijos užsikrėtimu. 

 
 LSADPS siekdama išsiaiškinti situaciją Lietuvos sveikatos priežiūros 

įstaigose darbuotojų patiriamą riziką ir su(si)žeidimų (mikrotraumų) 
paplitimą, naudojantis aštriais instrumentais ir kitais aštriais daiktais, 
užterštais kito asmens krauju ar kitais biologiniais skysčiais atliko 
darbuotojų apklausą. 

 
 Apklausoje dalyvavo 996 respondentai iš 12 sveikatos priežiūtos 

įstaigų, teikiančių visų lygių sveikatos priežiūros paslaugas 
                      
                                   

                

Apklausoje dalyvavusių respondentų 
profesinis pasiskirstymas  

69% 

13% 

7% 

6% 
5% 

slaugytojai, kl.laborantai gydytojai, medicinos biologai slaugytojo padėjėjai 

odontologai, jų padėjėjai pagalbinis personalas 
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Apklausoje dalyvavusių respondentų 
darbo stažas 

10m. ir daugiau 
74% 

6-10m. 
11% 

3-5m. 
7% 

1-2m. 
4% 

iki 1m. 
4% 

Apklausoje dalyvavusių respondentų darbo krūvis su 
aštriais instrumentais 

0 50 100 150 200 250 300 350 

iki 20 manipuliacijų 

20-50 manipuliacijų 

50- 100 manipuliacijų 

 virš 100 manipuliacijų 

 neatlieka jokių manipuliacijų su adata 

 

 

Sužeidimų registravimas 
 

respondentų ,patyrusių mikrotraumas, apie 

nelaimingo atsitikimo (incidento). 
 

•Tik 10% visų mikrotraumų buvo registruojama. 
 

•Apklausos duomenimis buvo užregistruota 1144 
mikrotraumų, tik 119 atvejų buvo registruojami. 

 

 

Susižeidimų pasekmės 
 
 
 
63 respondentams buvo atlikti kraujo tyrimai dėl virusinių ligų po 
patirtų susižeidimų (mikrotraumų) darbe, 21 % iš jų buvo 
nustatyti šie susirgimai: 

– 9 respondentams nustatytas Hepatito B virusas 
 

– 4 respondentams nustatytas Hepatito C virusas 
 

• 29 respondentai sirgo virusine liga prieš pradėdami darbą savo 
srityje, 24 iš jų - hepatitu B, 5 – hepatitu C . 

 
 
 

  

 
Saugios priemonės 

 
 
 
 
 
 
72,5% (723) respondentų paminėjo, kad jų įstaigose yra naudojamos 
saugios priemonės; 
 

• 17,3% (173) - nėra naudojamos; 
 

• Kas yra saugios priemonės? Atsakymai: vienkartinės pirštinės, 
vienkartiniai švirkštai, lašelinės, kraujo paėmimo mėgintuvėliai... 
 
 

 

   

Darbuotojų požiūris  į situaciją 
99%  respondentų  mano, kad 

dėl  mikrotraumų  kalta 
įstaigos  administracija 

61%  mano, kad darbuotojų 
sauga ir sveikata turi rūpintis 

darbdavio ir darbuotojų 
atstovai 

55% respondentų 
priklausė profesinėms 

sąjungoms 

95% respondentų  tikrinasi 
sveikatą  profilaktiškai 
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 LSADPS atliktos apklausos  dėl aštrių sužeidimų 
 i š v a d o s 

 
 
 
 Nesaugi darbo aplinka – vidutiniškai po 1,72 nelaimingų atsitikimų 
vienam  dalyvavusiam apklausoje darbuotojui 
 

 85% įvykių nėra registruojami, ko pasekoje iškreipiama statistika ir 
yra per mažai skiriama resursų darbo saugai užtikrinti 
 

 Patyrę mikrotraumas, tačiau jų neregistravę darbuotojai nėra tiriami 
dėl infekcinių susirgimų 
 


yra skirtos. 

 
 

  

Baltimorės Universiteto (JAV) 
tyrėjai apklausė 699 chirurgijos 
rezidentus, iš kurių net 83 proc. 
buvo susižeidę atliekamos 
operacijus metu. Susižeidimų 
skaičius buvo tiesiogiai susijęs su 
praktikos trukme: pirmais 
rezidentūros metais vidutiniškai 
jis buvo 1.5 susižeidimai, o 
penktais metais – 7.7. Apie 
patirtą nelaimę be rezidento 
paparastai žinojo ir kiti 
operacijoje dalyvavę darbuotojai. 
Tyrimo rezulatatai skatina kurti 
stebėjimo strategijas, kaip 
sumažinti šių sužeidimų skaičių 
ir laiku suteikti medicininę 
pagalbą.  
The New England Journal of Medicine, June 28, 2007 

 

 
 

Teisinė bazė (1) 
 ES Tarybos direktyva 2010/32/ES 

 LR darbo kodeksas 

LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas 

 LR sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas 

 Profesinės rizikos  vertinimo bendrieji  nuostatai (Žin., 2012, Nr. 126-

6350) 

 Darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio darbe 

nuostatai (Žin., 2001, Nr. 56-1999) 

 Darbuotojų, kurie skiepijami darbdavio lėšomis, profesijų ir pareigybių 

sąrašas (Žin., 2004, Nr. 155-5664) 
 

 

Teisinė bazė (2) 

 
 
Lietuvos higienos norma HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. 
Infekcijų kontrolės reikalavimai“ (Žin.,2012.,Nr. 124-6241) -  įsigaliojo 
2013-05-01 
 
 
 
Su(si)žeidimų aštriais instrumentais sveikatos priežiūros 
įstaigose  prevencijos nuostatai (Žin., 2012, Nr. 34-1679) - įsigaliojo 
2013-05-01  
 
 
 
 

 

F A K T A I: 
 Injekcijų ir infuzijų įrenginiai sukelia daugiau kaip 1/3 sužeidimų su 

aštriais instrumentais. 
  Bet koks sužeidimas su aštriais instrumentais gali būti rizikingas, kad 

ir koks būtų šaltinis. 
 Po naudojimo, per utilizavimo procesą nutinka nepaprastai daug 

susižeidimų įsidūrus adata, o aukos dažnai būna ne vartotojai, bet kiti 
asmenys, pvz., valymo personalas. 

  Ne visi pavojingi poveikiai sveikatos priežiūros srities darbuotojams yra 
poodiniai sužeidimai. 

 Nepriklausomi tyrimai parodė, kad mokymas, saugesnės darbo 
procedūros ir apsauginių įtaisų naudojimas galėtų padėti išvengti 
daugiau kaip 80% adatų padaromų sužeidimų.* 

* Sharps Injuries – Stepping Up to the Challenge in Europe. http://www.efnweb.eu/version1/en/documents/ 

 HHESharpsarticlePaulDeRaeveEFN.pdf. Last accessed 05/10/10. 

Galimos ekonominės išlaidos įvykus 
mikrotraumai: 

Oficialūs, kompensacijų 
reikalaujantys skundai Ligos gydymas 

Testavimas Konsultacijos 

Valymo išlaidos 

Profilaktinės procedūros 
įvykus poveikiui 

Į darbą neatvykusio 
personalo pavadavimas 

 
 

 Darbuotojų sveikata ir sauga yra itin svarbi ir glaudžiai susijusi su 
pacientų sveikata. Tai – priežiūros kokybės pagrindas 
 

  
 Su aštriais medicininiais instrumentais susijusios politikos formavimo 

ir įgyvendinimo procesas turėtų būti socialinio dialogo rezultatas  
 
 
 

Pabaigai 
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11. HigieNos Normų, reglameNtuojaNčių asmeNs 
sveikatos priežiūros Įstaigų sveikatos saugos 

reikalavimus, praktiNio taikymo aspektai
všĮ klaipėdos visuomenės sveikatos centras, asta šlepetienė 

Higienos normų, reglamentuojančių 
asmens sveikatos priežiūros įstaigų 

sveikatos saugos reikalavimus, praktinio 
taikymo aspektai 

 
 

Asta Šlepetienė 
Klaipėdos visuomenės sveikatos centro  

Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus vedėja 
Tel (8 46) 48 50 87, faks. (8 46) 41 03 35 

asta.slepetiene@klaipedosvsc.sam.lt 

 

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos 
priežiūros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2225) 

 
 Visuomenės sveikatos sauga – organizacinių, 

techninių, socialinių, ekonominių ir teisinių priemonių, 
skirtų apsaugoti visuomenės ar atskirų jos grupių sveikatą 
nuo aplinkos veiksnių kenksmingo poveikio arba 
minimaliai sumažinti šio poveikio riziką, visuma 

Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos 
priežiūros įstatymas (Žin., 2002, Nr. 56-2225) 

151 straipsnis. Visuomenės sveikatos priežiūrą 
reglamentuojančių teisės aktų aiškinimas ir 
konsultacijų teikimas  

2.   Konsultacijos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos 
klausimais Viešojo administravimo įstatymo 363 
straipsnio pagrindu teikiamos Sveikatos apsaugos 
ministerijos nustatyta tvarka 

15 straipsnis.  Visuomenės sveikatos centrų apskrityse 
kompetencija: 

1) vykdo asmens sveikatos priežiūros valstybinę visuomenės 
sveikatos saugos kontrolę 

2) šio Įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje nurodytiems asmenims 
išduoda leidimus-higienos pasus, vykdo jų sąlygų 
laikymosi priežiūrą 

Teisės aktai 

 Lietuvos higienos norma 47:2011 “Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: 
bendrieji sveikatos saugos reikalavimai”, patvirtinta Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 19 d. Nr. V-737 (Žin., 2011, 
Nr. 100-4720) (toliau – HN 47:2011)  

 Lietuvos higienos norma HN 74:2011 “Odontologinės priežiūros 
(pagalbos) įstaigos: bendrieji įrengimo reikalavimai”, patvirtinta Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 22 d. Nr. V-715  
(Žin., 2011, Nr. 97-4569) (toliau – HN 47:2011) 

 Lietuvos higienos norma 47-1:2012 “Sveikatos priežiūros įstaigos. 
Infekcijų kontrolės reikalavimai”, patvirtinta Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. Nr. V-946 (Žin., 2012, 
Nr. 124-6241) (toliau – HN 47-1:2012)  

 Lietuvos higienos norma HN 66:2013 “Medicininių atliekų tvarkymo 
saugos reikalavimai”, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2013 m. liepos 18 d. Nr. V-706 (Žin., 2013, Nr. 80-4034)   
 
 

Trūkumai 

 
 Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus odontologijos 

priežiūros paslaugų, teikiamų sveikatos priežiūros 
centruose,  atitiktis vertinama pagal HN 47:2011 
reikalavimus, asmens sveikatos priežiūros įstaigose, 
kuriose teikiamos tik odontologijos paslaugos – pagal  HN 
74:2011 
 

Trūkumai 

 
- HN 47:2011 devyniolikos punktų iš 50 nuostatos taikomos 

tik naujai statomoms ir (ar) rekonstruojamoms asmens 
sveikatos priežiūros įstaigoms  

- HN 74:2011 keturiolikos punktų iš 26 nuostatos kartojasi 
HN 47:2011  

- HN 47:2011 nenumato patalpų įrengimo reikalavimų, 
keliamų įvairioms specializuotoms asmens sveikatos 
priežiūros paslaugoms (užkrečiamųjų ligų skyrių, 
operacinių, sterilizacinių, psichiatrijos ligoninių, kraujo 
donorystės įstaigų, autopsijos salių, medicinos laboratorijų, 
dez. kamerų, dantų protezų laboratorijų ir pan.) 
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Trūkumai 

- neliko reikalavimo, kad asmens sveikatos priežiūros 
įstaiga, įrengta daugiabutyje gyvenamajame name, turi 
turėti atskirą nuo gyventojų įėjimą 

- neliko reikalavimo, kad asmens sveikatos priežiūros 
įstaigose, kuriose yra daugiau nei vienas aukštas, turi būti 
įrengtas liftas (arba keltuvas)  

- nereglamentuota izoliavimo patalpų struktūra  
- nenumatyti asmens sveikatos priežiūros įstaigų palatų ir 

kitų patalpų minimalūs plotai 
- 20 punkto nuostatos, kaip turi būti išdėstytos lovos 

palatose veikiančioms asmens sveikatos priežiūros 
įstaigoms, reikalavimas neįgyvendinamas 
 
 

Trūkumai 

 
- nėra išdėstytų vėdinimo sistemos įrengimo reikalavimų 

(HEPA filtrų ir pan.) veikiančioje operacinėje, 
sterilizacinėje, dez. kameroje, užkrečiamųjų ligų skyriuje, 
nenumatyti neigiamo slėgio stebėjimo reikalavimai 

- nėra išdėstytų vėdinimo sistemos įrengimo reikalavimų 
įstaigoms, steigiamoms daugiabučiuose gyvenamuosiuose 
namuose 
 
 
 

Trūkumai 

- nenustatyti reikalavimai šildymo sistemos įrenginiams 
ypatingos infekcijos rizikos patalpose (operacinėse, 
intensyvios terapijos skyriuose ir pan.)  

- nėra patalpų mikroklimato parametrų (HN 42:2009 
išdėstyti bendri mikroklimato parametrai)  

- nėra reikalavimų apie darbo organizavimą remontų metu 
(pvz., pagal šiuo metu galiojančią higienos normą atskiros 
patalpos, kuriose atliekami statybos darbai, turi būti 
uždaromi arba sandariai izoliuojami nuo kitų patalpų) 

- higienos normose nėra apibrėžta kryžminės taršos sąvoka 
(pvz., galiojančioje higienos normoje – “... įrengtos taip, 
kad būtų išvengta kryžminės taršos ...  “)  
 
 

 
 
 

Trūkumai 

 
-  nėra išlygų psichiatrijos ligoninėms (palatoje 

kiekvienam pacientui turi būti spintelė paciento 
asmeniniams daiktams laikyti ... arba kabykla 
viršutiniams drabužiams kabinti, palatose, ..., 
įrengiamos praustuvės su maišytuvais ...) 
 

Siūlymas 

 
 

 sudaryti darbo grupę naujos higienos normos 
parengimui, sujungiant HN 47:2011 ir HN 
74:2011 

Dėkoju už dėmesį 
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12. ceNtriNės sterilizaciNės patalpų plaNavimas, 
ĮreNgimas. dažNiausiai pasitaikaNčios klaidos ir 

kaip jų išveNgti 
všĮ „saugos ir kokybės ekspertų biuras“, aurimas raulinaitis 

  

CENTRALIZUOTOS STERILIZACINĖS CENTRALIZUOTOS STERILIZACINĖS 

PATALPŲ PLANAVIMAS, ĮRENGIMASPATALPŲ PLANAVIMAS, ĮRENGIMAS

DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS 

KLAIDOS IR KAIP JŲ IŠVENGTIKLAIDOS IR KAIP JŲ IŠVENGTI

 

 Aurimas Raulinaitis,    VšĮ „Saugos ir kokybės ekspertų biuras“
  

CENTRALIZUOTOS STERILIZACINĖS CENTRALIZUOTOS STERILIZACINĖS 

PATALPŲ PLANAVIMASPATALPŲ PLANAVIMAS

Instrumentų valymas, sterilizavimas operacinėjeInstrumentų valymas, sterilizavimas operacinėje

  

““Vietinis”Vietinis” skyriaus instrumentų valymas, sterilizavimas skyriaus instrumentų valymas, sterilizavimas

CENTRALIZUOTA STERILIZACINĖCENTRALIZUOTA STERILIZACINĖ

 skyriaus instrumentų valymas, sterilizavimas

CENTRALIZUOTA STERILIZACINĖCENTRALIZUOTA STERILIZACINĖCENTRALIZUOTA STERILIZACINĖCENTRALIZUOTA STERILIZACINĖ

 Aurimas Raulinaitis,    VšĮ „Saugos ir kokybės ekspertų biuras“

  

CENTRALIZUOTOS STERILIZACINĖS CENTRALIZUOTOS STERILIZACINĖS 

PATALPŲ PLANAVIMASPATALPŲ PLANAVIMAS

CENTRALIZUOTOS STERILIZACINĖS NAUDACENTRALIZUOTOS STERILIZACINĖS NAUDA

EFEKTYVESNIS IR KOKYBIŠKESNIS DARBASEFEKTYVESNIS IR KOKYBIŠKESNIS DARBAS

EFEKTYVESNIS ĮRANGOS NAUDOJIMASEFEKTYVESNIS ĮRANGOS NAUDOJIMAS

EFEKTYVESNIS RESURSŲ NAUDOJIMASEFEKTYVESNIS RESURSŲ NAUDOJIMAS

MAŽESNI ĮRANGOS NAUDOJIMO KAŠTAIMAŽESNI ĮRANGOS NAUDOJIMO KAŠTAI

 Aurimas Raulinaitis,    VšĮ „Saugos ir kokybės ekspertų biuras“
  

CENTRALIZUOTOS STERILIZACINĖS CENTRALIZUOTOS STERILIZACINĖS 

PATALPŲ PLANAVIMASPATALPŲ PLANAVIMAS

PATALPOSPATALPOS

PAKANKAMAS PATALPŲ PLOTASPAKANKAMAS PATALPŲ PLOTAS

PAKANKAMAS PATALPŲ AUKŠTISPAKANKAMAS PATALPŲ AUKŠTIS

PATOGUS GAMINIŲ/ŽALIAVŲ GABENIMASPATOGUS GAMINIŲ/ŽALIAVŲ GABENIMAS

TINKAMA INFRASTRUKTŪRATINKAMA INFRASTRUKTŪRA

PATALPŲ IŠKĖLIMAS IŠ RŪSIŲPATALPŲ IŠKĖLIMAS IŠ RŪSIŲ

 Aurimas Raulinaitis,    VšĮ „Saugos ir kokybės ekspertų biuras“

  

CENTRALIZUOTOS STERILIZACINĖS CENTRALIZUOTOS STERILIZACINĖS 

PATALPŲ PLANAVIMAS, ĮRENGIMASPATALPŲ PLANAVIMAS, ĮRENGIMAS

PROJEKTAVIMAS IR ĮRENGIMAS TURI PROJEKTAVIMAS IR ĮRENGIMAS TURI 
BŪTI VYKDOMAS VADOVAUJANTISBŪTI VYKDOMAS VADOVAUJANTIS

UU
PRINCIPUPRINCIPU

NEŠVARUNEŠVARU              ŠVARUŠVARU              STERILUSTERILU
 Aurimas Raulinaitis,    VšĮ „Saugos ir kokybės ekspertų biuras“

  

CENTRALIZUOTOS STERILIZACINĖS CENTRALIZUOTOS STERILIZACINĖS 

PATALPŲ PLANAVIMAS, ĮRENGIMASPATALPŲ PLANAVIMAS, ĮRENGIMAS

 Aurimas Raulinaitis,    VšĮ „Saugos ir kokybės ekspertų biuras“
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CENTRALIZUOTOS STERILIZACINĖS CENTRALIZUOTOS STERILIZACINĖS 

PATALPŲ PLANAVIMAS, ĮRENGIMASPATALPŲ PLANAVIMAS, ĮRENGIMAS

PATALPOS IR ĮRANGA IŠDĖSTOMOS TOKIU PATALPOS IR ĮRANGA IŠDĖSTOMOS TOKIU 
PRINCIPU, KAD DARBAS VYKTŲ NUOSEKLIAI, PRINCIPU, KAD DARBAS VYKTŲ NUOSEKLIAI, 

IŠVENGIANT SRAUTŲ SUSIKIRTIMOIŠVENGIANT SRAUTŲ SUSIKIRTIMO

PROCESAS TURI VYKTI VIENA KRYPTIMIPROCESAS TURI VYKTI VIENA KRYPTIMI

NEŠVARI ZONA, VALYMAS, PATIKRINIMAS,NEŠVARI ZONA, VALYMAS, PATIKRINIMAS,
  PAKAVIMAS, STERILIZAVIMAS,PAKAVIMAS, STERILIZAVIMAS,

LAIKINAS SAUGOJIMASLAIKINAS SAUGOJIMAS

 Aurimas Raulinaitis,    VšĮ „Saugos ir kokybės ekspertų biuras“
  

CENTRALIZUOTOS STERILIZACINĖS CENTRALIZUOTOS STERILIZACINĖS 

PATALPŲ PLANAVIMAS, ĮRENGIMASPATALPŲ PLANAVIMAS, ĮRENGIMAS

PATALPŲ PLOTO PLANAVIMASPATALPŲ PLOTO PLANAVIMAS
 Chirurginių procedūrų tipas ir skaičiusChirurginių procedūrų tipas ir skaičius
 Skyrių skaičiusSkyrių skaičius
 Turimas inventoriusTurimas inventorius
 Darbo valandosDarbo valandos
 Valymo metodai - rankinis/automatizuotasValymo metodai - rankinis/automatizuotas
 Sandėliai, serviso patalposSandėliai, serviso patalpos
 Numatomas darbo krūvisNumatomas darbo krūvis
 Automatinių plautuvų bei sterilizatorių kiekis ir Automatinių plautuvų bei sterilizatorių kiekis ir 

talpatalpa

 Aurimas Raulinaitis,    VšĮ „Saugos ir kokybės ekspertų biuras“

  

CENTRALIZUOTOS STERILIZACINĖS CENTRALIZUOTOS STERILIZACINĖS 

PATALPŲ PLANAVIMAS, ĮRENGIMASPATALPŲ PLANAVIMAS, ĮRENGIMAS

MINIMALUS REKOMENDUOJAMAS EFEKTYVIAI MINIMALUS REKOMENDUOJAMAS EFEKTYVIAI 
DIRBANČIOS CENTRALIZUOTOS STERILIZACINĖS DIRBANČIOS CENTRALIZUOTOS STERILIZACINĖS 

PLOTAS 260mPLOTAS 260m22

 Aurimas Raulinaitis,    VšĮ „Saugos ir kokybės ekspertų biuras“
  

DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS 

KLAIDOS IR KAIP JŲ IŠVENGTIKLAIDOS IR KAIP JŲ IŠVENGTI

 Aurimas Raulinaitis,    VšĮ „Saugos ir kokybės ekspertų biuras“

  

DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS 

KLAIDOS IR KAIP JŲ IŠVENGTIKLAIDOS IR KAIP JŲ IŠVENGTI

PROJEKTAVIMASPROJEKTAVIMAS

STATYBOSSTATYBOS

ĮRANGOS MONTAVIMASĮRANGOS MONTAVIMAS

PRAKTINIS NAUDOJIMASPRAKTINIS NAUDOJIMAS

 Aurimas Raulinaitis,    VšĮ „Saugos ir kokybės ekspertų biuras“
  

PROJEKTAVIMASPROJEKTAVIMAS

PATIRTIES STOKAPATIRTIES STOKA

ŽINIŲ APIE PROCESŲ SPECIFIKĄ TRŪKUMASŽINIŲ APIE PROCESŲ SPECIFIKĄ TRŪKUMAS

VIENO ŠABLONO TAIKYMASVIENO ŠABLONO TAIKYMAS

NEATSIŽVELGIAMA Į ĮRANGOS SPECIFINIUS NEATSIŽVELGIAMA Į ĮRANGOS SPECIFINIUS 
REIKALAVIMUS APLINKAIREIKALAVIMUS APLINKAI

DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS 

KLAIDOS IR KAIP JŲ IŠVENGTIKLAIDOS IR KAIP JŲ IŠVENGTI

 Aurimas Raulinaitis,    VšĮ „Saugos ir kokybės ekspertų biuras“

  

DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS 

KLAIDOS IR KAIP JŲ IŠVENGTIKLAIDOS IR KAIP JŲ IŠVENGTI

 Aurimas Raulinaitis,    VšĮ „Saugos ir kokybės ekspertų biuras“

STATYBOSSTATYBOS

PIGIAUSIOS MEDŽIAGOS, NEPRITAIKYTOS PIGIAUSIOS MEDŽIAGOS, NEPRITAIKYTOS 
CENTRALIZUOTŲ STERILIZACINIŲ SPECIFIKAICENTRALIZUOTŲ STERILIZACINIŲ SPECIFIKAI

STATYBININKŲ NEKOMPETENCIJA IR STATYBININKŲ NEKOMPETENCIJA IR 
KONTROLĖS TRŪKUMASKONTROLĖS TRŪKUMAS

NEATSIŽVELGIAMA Į ĮRANGOS SPECIFINIUS NEATSIŽVELGIAMA Į ĮRANGOS SPECIFINIUS 
REIKALAVIMUS APLINKAIREIKALAVIMUS APLINKAI

  

DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS 

KLAIDOS IR KAIP JŲ IŠVENGTIKLAIDOS IR KAIP JŲ IŠVENGTI

 Aurimas Raulinaitis,    VšĮ „Saugos ir kokybės ekspertų biuras“

ĮRANGOS MONTAVIMASĮRANGOS MONTAVIMAS

PATIRTIES STOKAPATIRTIES STOKA

ŽINIŲ APIE PROCESŲ SPECIFIKĄ TRŪKUMASŽINIŲ APIE PROCESŲ SPECIFIKĄ TRŪKUMAS

NEATSIŽVELGIAMA Į ĮRANGOS SPECIFINIUS NEATSIŽVELGIAMA Į ĮRANGOS SPECIFINIUS 
REIKALAVIMUS APLINKAIREIKALAVIMUS APLINKAI



54

  

PRAKTINIS NAUDOJIMASPRAKTINIS NAUDOJIMAS

PATALPŲ ĮRENGIMO ARBA ĮRANGOS SPECIFIKA PATALPŲ ĮRENGIMO ARBA ĮRANGOS SPECIFIKA 
SĄLYGOJA DARBUOTOJŲ NETINKAMUS SĄLYGOJA DARBUOTOJŲ NETINKAMUS 

DARBO ĮPROČIUSDARBO ĮPROČIUS

NEERGONOMIŠKOS DARBO VIETOS KENKIA NEERGONOMIŠKOS DARBO VIETOS KENKIA 
DARBUOTOJŲ SVEIKATAIDARBUOTOJŲ SVEIKATAI

DARBO PROCEDŪROS NEOPTIMIZUOTOS DARBO PROCEDŪROS NEOPTIMIZUOTOS 
CENTRALIZUOTOS STERILIZACINĖS POREIKIAMSCENTRALIZUOTOS STERILIZACINĖS POREIKIAMS

 Aurimas Raulinaitis,    VšĮ „Saugos ir kokybės ekspertų biuras“

DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS 

KLAIDOS IR KAIP JŲ IŠVENGTIKLAIDOS IR KAIP JŲ IŠVENGTI

  

PRAKTINIS NAUDOJIMASPRAKTINIS NAUDOJIMAS

 Aurimas Raulinaitis,    VšĮ „Saugos ir kokybės ekspertų biuras“

DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS 

KLAIDOS IR KAIP JŲ IŠVENGTIKLAIDOS IR KAIP JŲ IŠVENGTI

  

PRAKTINIS NAUDOJIMASPRAKTINIS NAUDOJIMAS

 Aurimas Raulinaitis,    VšĮ „Saugos ir kokybės ekspertų biuras“

DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS 

KLAIDOS IR KAIP JŲ IŠVENGTIKLAIDOS IR KAIP JŲ IŠVENGTI

  

PRAKTINIS NAUDOJIMASPRAKTINIS NAUDOJIMAS

 Aurimas Raulinaitis,    VšĮ „Saugos ir kokybės ekspertų biuras“

DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS 

KLAIDOS IR KAIP JŲ IŠVENGTIKLAIDOS IR KAIP JŲ IŠVENGTI

  

                SPRENDIMAISPRENDIMAI

DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS 

KLAIDOS IR KAIP JŲ IŠVENGTIKLAIDOS IR KAIP JŲ IŠVENGTI

 Aurimas Raulinaitis,    VšĮ „Saugos ir kokybės ekspertų biuras“
  

                KOMANDINIO DARBO NEBUVIMASKOMANDINIO DARBO NEBUVIMAS

DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS 

KLAIDOS IR KAIP JŲ IŠVENGTIKLAIDOS IR KAIP JŲ IŠVENGTI

 Aurimas Raulinaitis,    VšĮ „Saugos ir kokybės ekspertų biuras“

  

              EFEKTYVUS KOMANDINIS DARBASEFEKTYVUS KOMANDINIS DARBAS

DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS DAŽNIAUSIAI PASITAIKANČIOS 

KLAIDOS IR KAIP JŲ IŠVENGTIKLAIDOS IR KAIP JŲ IŠVENGTI

 Aurimas Raulinaitis,    VšĮ „Saugos ir kokybės ekspertų biuras“
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