
1. Paskirtis ir taikymo sritis:

1.1 Procedūra  skirta  slaugos  specialistui,  kuris  kokybiškai,  saugiai  ir  tinkamai,  gydytojui
paskyrus, atliks vaistinių ar imuninių preparatų skiedimą.

2. Sutrumpinimai ir sąvokos:

2.1 Nėra.

3. Nuorodos:

      3.1 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas 2013 m. liepos 18 d. Nr. V-
706 Lietuvos higienos norma HN 66:2013, ,,Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“.

      3.2 Lietuvos Respublikos  sveikatos  apsaugos ministro įsakymas 2012 m.  spalio 19 d.
įsakymas Nr.  V-946 Lietuvos  higienos  norma HN 47-1:2012,  ,,Sveikatos  priežiūros  įstaigos.
Infekcijų kontrolės reikalavimai“.

     3.3 Viešosios įstaigos Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2016 m.
kovo  30  d.  įsakymas  Nr.  V-13  Viešosios  įstaigos  Kaišiadorių  pirminės  sveikatos  priežiūros
centro rankų higienos procedūra.

     3.4  Viešosios įstaigos Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2014 m.
sausio 2 d. įsakymas Nr. V-1 Viešosios įstaigos Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro
medicininių atliekų tvarkymo ir šalinimo tvarka.

    3.5  Viešosios įstaigos Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2014 m.
sausio 2 d. įsakymas Nr. V-1 Viešosios įstaigos Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro
procedūrinio kabineto valymo ir dezinfekcijos planas.

    3.6   Viešosios įstaigos Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus 2014 m.
sausio 2 d. įsakymas Nr. V-1 Viešosios įstaigos Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centro
medicinos prietaisų valymo ir dezinfekcijos procedūra.

    3.7  R. Balčiūnienė, R. Januškevičiūtė, I. Kuzminskienė, B. Markevičienė, V. Rastenienė, V.
Veličkienė.  Slaugos  ir  asmens  sveikatos  priežiūros  procedūros.  Mokomoji  knyga.  Antras
pataisytas leidimas. Kaunas; 2016.

4.  Valdymas:

     4.1 Šią tvarką valdo bendrosios praktikos slaugytoja.

     4.2 Ši tvarka laikoma administracijoje, o kopija kiekvienoje darbo vietoje, kur atliekama
procedūra.

     4.3  Ši tvarka peržiūrima 1 kartą per penkis metus ir įsigaliojus naujiems reikalavimams,
reglamentuojantiems  šį  procesą.  Visi  šio  dokumento  pakeitimai  įforminami  raštiškai,
pakeičiant visus valdomus egzempliorius.

5.  Atsakomybė:



     5.1  Už tinkamą vaistinių ar imuninių preparatų skiedimą atsako bendrosios praktikos
slaugytoja.

     5.2 Už saugią ir kokybišką vaistinių ar imuninių preparatų  skiedimo periodinę kontrolę
atsako slaugos administratorius.

6.  Priemonės:

      6.1  Vienkartinės nesterilios pirštinės.      

      6.2 Sterilios vienkartinės adatos.

      6.3  Sterilūs vienkartiniai švirkštai (talpa pagal poreikį).

      6.4  Sterilūs vatos tamponai.

      6.5 Odos antiseptikas.

      6.6  Padėklas priemonėms sudėti.

      6.7 Tinkamos priemonės rankų higienai (vanduo, muilas, antiseptikas).

      6.8  Vaistiniai ar imuniniai preparatai ampulėmis, flakonėliais (pagal gydytojo paskyrimą).

      6.9  Sterilus distiliuotas  vanduo injekcijoms arba 0,9   NaCl,  arba kitas sterilus vaistų
skiediklis.

      6.10  Tacelė.

      6.11  Konteineris infekuotoms atliekoms.

7. Veiksmų aprašymas:

     7.1 Slaugytojo pasiruošimas procedūrai:

         7.1.1. Nuvalykite dezinfekcinėmis priemonėmis procedūrinio kabineto darbo vietą ( žr.
procedūrinio kabineto valymo ir dezinfekcijos planas).

        7.1.2.  Patikrinkite  sterilaus  švirkšto,  adatos,  paketų,  vatos  tamponų  sandarumą  ir
galiojimo laiką; draudžiama naudoti sudrėkusius, įplėštus ar kitaip sugadintus paketus.

         7.1.3.  Patikslinkite  gydytojo  paskirto vaistinio  ar  imuninio  preparato  pavadinimą,
skiediklių pavadinimą, dozę, galiojimo laiką.

         7.1.4.   Tris  kartu  perskaitykite  vaistinio ar  imuninio  preparato  pavadinimą,  dozę,
galiojimo laiką; prieš imdami iš lentynos – užrašą ant dėžutės, prieš sutraukdami į švirkštą –
užrašą ant ampulės ar buteliuko, padėdami atgal ant lentynos – užrašą ant dėžutės.

         7.1.5.  Įvertinkite vaistinio ar imuninio preparato spalvą, skaidrumą.

         7.1.6.  Atlikite rankų higieną ( žr. rankų higienos procedūra). 

         7.1.7.  Užsimaukite vienkartines pirštines.

   7.2  Procedūros atlikimas:



         7.2.1. Žirklėmis nuėmus flakonėlio kamščio metalinį ar guminį dangtelį, vieta adatai durti
arba ampulės kakliukas, nuvalomas steriliu vatos tamponu, suvilgytu antiseptiku. Draudžiama
iš anksto paruoštus tamponus sumirkytus antiseptiku laikyti daugkartinio naudojimo inde.

         7.2.2. Ampulės kakliuką, laikant jį vatos tamponu, nulaužkite ties pažymėta vieta ant
ampulės kakliuko.

        7.2.3.  Steriliai uždėkite adatą ant švirkšto.

        7.2.4  Sutraukite į švirkštą reikiamą kiekį natrio chlorido 0,9 proc. tirpalu ar kitu skiedikliu
(žr.  injekcija  į  odą,  po  oda,  į  raumenis  7.3.4-7.3.12  punktai).  Jeigu  vaistai  bus  leidžiami  į
raumenis , tai skieskite 4-5 ml NaCl 0,9 proc. tirpalu, jeigu į veną – 20ml NaCl 0,9 proc., o jeigu
imuniniai vaistiniai preparatai ( vakcinos) po oda – 0,5 ml skiediklio.

           7.2.5  Pradurkite guminį kamštį adata su paruoštu švirkštu ir sušvirkškite NaCl 0,9 proc.
tirpalą  ar kitokį skiediklį į vaistinio ar imuninio vaistinio preparato buteliuką.

        7.2.6   Sumaišykite skiedinį, buteliuką ridinėdami tarp delnų ( tik nekratykite). Jeigu
vaistinis preparatas ampulėje, skiedinys sumaišomas švirkštą vartant aukštyn-žemyn.

       7.2.7  Neištraukite adatos iš buteliuko kamštelio ( švirkštas prijungtas).

       7.2.8  Sutraukite reikiamą kiekį atskiesto vaistinio ar imuninio preparato į švirkštą.

       7.2.9  Pasikeiskite adatą prieš leidžiant atskiestą vaistinį ar imuninį preparatą po oda, į
raumenis ar į veną, pagal gydytojo paskyrimą (žr. Injekcija į odą, po oda, į raumenis protokolą).

7.3 Procedūros pabaigimas:

     7.3.1. Panaudotus švirkštus, vienkartines priemones, tvarsliavą sudėkite į infekuotų atliekų
konteinerį  (žr.  medicininių  atliekų  tvarkymo  ir  šalinimo  tvarka),  o  panaudotas  adatas  ir
ampules į konteinerį skirtą aštrioms infekuotoms atliekoms (žr. medicininių atliekų tvarkymo ir
šalinimo tvarka).

     7.3.2.  Panaudotas daugkartines priemones dezinfekuokite ir valykite laikantis dezinfekcijos
reikalavimų (žr. medicinos prietaisų valymo ir dezinfekcijos procedūra).

     7.3.3.  Dezinfekuokite darbo vietą po paciento priėmimo(žr. procedūrinio kabineto valymo
ir dezinfekcijos planas).

     7.3.4.  Nusimaukite pirštines.

     7.3.5.  Atlikite rankų higieną( žr. rankų higienos procedūra).

     7.3.6. Dokumentuokite paciento ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje (forma Nr.
025/a) ir procedūrų registravimo žurnalas (forma Nr. 029/a)

   


