ATMINTINĖ SLAUGANČIAM VAIKĄ ASMENIUI STEBĖJIMO PALATOJE
Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje stebėjimo paslauga teikiama
atvykusiems pacientams gydytojui, medicinos gydytojui ar (ir) gydytojui
rezidentui nutarus, kad konkreti klinikinė situacija, ligonio būklė ar
socialinės sąlygos reikalauja jį stebėti, tirti ir gydyti, kol bus galima priimti
sprendimą, ar paciento būklė ir nustatyta diagnozė (kartais tik preliminari)
leidžia jį išrašyti į namus, jis gali tęsti gydymą pirminėje sveikatos
priežiūros įstaigoje arba pacientą dėl jo tolesnio gydymo ir (ar) detalesnio
ištyrimo reikia hospitalizuoti šioje ar kitoje gydymo įstaigoje.
Stebėjimo paslauga teikiama pacientui, jei:
• po paciento apžiūros Priėmimo-skubios pagalbos skyriuje nėra
galimybės tiksliai įvertinti jo sveikatos būklės;
• suteikus būtinąją pagalbą neįmanoma užtikrinti saugaus paciento
transportavimo;
• jeigu kyla įtarimų dėl socialinių sąlygų paciento gydymui namie
arba yra bent menkiausias smurto prieš vaiką įtarimas, kol bus
išsiaiškinta situacija ir suteikta reikalinga socialinio darbuotojo
pagalba;
• tyrimo ir (ar) gydymo veiksmus galima atlikti ne trumpesniu kaip
4 val. ir ne ilgesniu kaip 24 val. laikotarpiu.
Priėmimo – skubios pagalbos skyriuje stebėjimo paslaugą teikia gydytojas,
kuris prieš tai pacientą apžiūrėjo ir priėmė sprendimą skirti stebėjimo
paslaugą arba kitas Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus gydytojas,
medicinos gydytojas ar gydytojas rezidentas.
Stebėjimo paslauga teikiama ne trumpesniu kaip 4 val. ir ne ilgesniu kaip
24 val. laikotarpiu.
Paguldžius vaiką į stebėjimo palatą, Jus iš karto aplankys slaugytoja. Tuo
metu pacientui bus taikomas simptominis gydymas (jei toks reikalingas),
stebimos gyvybinės funkcijos, atliekami papildomi tyrimai (jei tokių
reikia). Baigiantis numatytam stebėjimo laikui, vėl bus vertinama paciento
sveikatos būklė ir priimamas sprendimas dėl tolesnio gydymo.
Prireikus informacijos ar kilus klausimų dėl vaikui paskirto gydymo,
prašom kreiptis į gydantį gydytoją.
Stebėjimo paslaugas gaunančių pacientų maitinimas bei lova slaugančiam
asmeniui nėra numatyta.

Stebimą pacientą slaugiusiam asmeniui gali būti išduodamas nedarbingumo
pažymėjimas nuo slaugymo dienos iki 5-ių kalendorinių dienų, tačiau, jei
paciento būklė reikalauja pirminės sveikatos priežiūros specialisto konsultacijos
po vienos ar kelių dienų, nedarbingumo pažymėjimas išduodamas tik tam
laikotarpiui (2010 07 21 SAM įsakymas Nr. V-653/A1/356).
Vaiką slaugančiam asmeniui neleidžiama:
• vaikščioti į kitas skyriaus palatas;
• rūkyti ligoninės patalpose ir ligoninės teritorijoje;
• gadinti skyriaus inventoriaus, šiukšlinti, triukšmauti,
vartoti alkoholinių gėrimų, trukdyti šalia gulintiems
pacientams.
Vaikų ligoninės darbuotojai visada stengsis, kad Jūsų vaikas kuo greičiau
pasveiktų. Prašytume ir Jūsų kantriai, supratingai prisidėti prie vaiko
slaugos.

