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Asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimas
1. COVID-19 pandemijos išplitimui ir sergamumui pasiekus dabartinį laipsnį, visos
Lietuvos asmens sveikatos priežiūros įstaigos (ASPĮ) ir visi sveikatos priežiūros
specialistai pagal savo kompetenciją ir atsakomybę privalo įsitraukti ir dalyvauti
šia liga sergančių pacientų diagnostikos, aktyvaus ir tęstinio gydymo procesuose.
Pakartotinai siūloma Sveikatos apsaugos ministerijai peržiūrėti, patikslinti
sveikatos priežiūros specialistų atsakomybes prižiūrint šios ligos pacientus,
išleidžiant tai reglamentuojantį teisės aktą.
2. Rekomenduojama pirminės sveikatos priežiūros grandies (šeimos medicinos)
gydytojams suteikti galimybę nukreipti COVID-19 simptomus turinčius
pacientus virusologinei diagnostikai, prioritetą suteikiant greitiesiems antigeno
testams. Skubos tvarka nustatyti tvarką, kaip šeimos gydytojus ir jų pacientus
aprūpinti kraujo įsotinimo deguonimi stebėsenos prietaisais (pulsoksimetrais),
numatant jų įsigijimą ir (ar) kompensaciją. Šie COVID-19 pacientų diagnostikos
ir stebėsenos pokyčiai sumažintų krūvį stacionarines paslaugas teikiančioms
ASPĮ, leistų užtikrinti efektyvesnę pacientų stebėseną.
3. Siekiant harmonizuoti ir pagerinti gydymo išeitis, vidutinės ir sunkios būklės,
deguonies terapijos poreikį turinčių COVID-19 pacientų gydymui numatyti
intensyvios stebėsenos palatų (su neinvazine didesnio srauto deguonies terapija)
įrengimo reglamentavimą, o esant poreikiui ir finansavimą ar kitą administracinę
pagalbą. Taip būtų galima sumažinti gydytojų anesteziologų reanimatologų
įsitraukimo ir dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatų poreikį.
4. Pakartotinai siūloma rasti sprendimus, kaip COVID-19 infekuotus pacientus,
kuriems nereikia hospitalizacijos, saugiai pervežti iš ASPĮ į namus ar kitas
izoliacijos vietas, ir numatyti tam finansavimą.
5. Skubos tvarka numatyti būdus, kaip visus Lietuvos gydytojus supažindinti su
naujausiomis COVID-19 pacientų diagnostikos ir gydymo rekomendacijomis,
apsvarstant galimybę įpareigoti visus Lietuvos gydytojus pabaigti privalomą
nuotolinį mokymo kursą universitetuose.
6. Sveikatos apsaugos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoms skubos tvarka,
remiantis ir kitų Europos Sąjungos šalių patirtimi, pateikti siūlymus, kaip ASPĮ
papildomai galėtų pasitelkti sveikatos priežiūros specialistus, kai jų ima trūkti.
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7. Siekiant apsaugoti visuomenę nuo kolateralinės (netiesioginės) pažaidos dėl
nesavalaikės kitų ligų diagnostikos ir gydymo, pateikti šios situacijos suvaldymo
bei stebėsenos planą ir reguliariai informuoti visuomenę apie rezultatus.
Psichologiniai visuomenės informavimo aspektai COVID-19 pandemijos metu
1. Visuomenės sveikatai svarbios informacijos komunikacijos planus ir strategijas
(pavyzdžiui, vakcinacijos, apribojimų ir kt.) reikėtų planuoti ir ruošti iš anksto.
Būtina iš anksto apgalvoti, kokio rezultato bus siekiama, kokios žinutės, kokiu
būdu ir kokiai konkrečiai tikslinei auditorijai jos bus siunčiamos, taip pat kas tai
turėtų daryti, kad komunikacija būtų veiksminga.
2. Aiški visuomenės informavimo struktūra nestabilioje ir nerimą keliančioje
situacijoje teikia saugumo. Rekomenduojama apgalvoti, kokios žinios ir kokiu
dažnumu bus perteikiamos visuomenei aktyviai (tiesioginės komunikacijos
būdu), o kokios bus teikiamos reguliariai atnaujinamuose pasyviuose (t. y.
tokiuose, kurios žmogus pats susiranda pagal poreikį) informacijos šaltiniuose.
Svarbu siekti, kad teikiama informacija ar rekomendacijos būtų konkrečios, o ne
pateiktos bendromis gairėmis. Informacijos stoką greitai užpildo gandai ir
įvairios sąmokslo teorijos, todėl svarbu, kad reikšminga informacija būtų nuolat
atnaujinama (1).
3. Pateikiant informaciją apie COVID-19 pandemijos iššūkius, verta akcentuoti
darnias pastangas ir aiškų veiksmų kryptingumą. Visuomenei naudinga žinoti,
kad lyderiai žino ką daryti, kad darniai bendradarbiaujama ir daroma viskas, kas
įmanoma, kad situacija būtų kontroliuojama.
4. Svarbu siekti neperkrauti visuomenės pertekline ar nepakankamai pagrįsta
informacija. Jos perteklius atbukina dėmesį, todėl kyla grėsmė nebegirdėti ir
nepastebėti to, kas iš tikrųjų svarbu. Rengiant pranešimus visuomenei,
rekomenduojama atrinkti svarbiausią informaciją ir orientuotis į faktus. Patartina
riboti prieštaringos, galinčios supriešinti ar kitokios itin emocingo turinio
informacijos srautą. Tiksli, aiški ir patikima informacija stiprina stabilumo ir
saugumo jausmus, o prieštaringi pranešimai didina stresą (2).
5. Visada naudinga drąsinti žmones, skatinti jų optimizmą ir solidarumą. Būtina
vengti kaltinimų, gąsdinimo, baimę ir nerimą didinančių katastrofiškų prognozių
skleidimo. Kai žmonės yra išsigandę ar nusiminę, jiems sunkiau suvokti gaunamą
informaciją ir jie yra linkę labiau pasikliauti neigiama informacija (3).
6. Labai svarbu, kad tie darbuotojai, kuriems tenka papildoma našta, jaustų
valstybės lyderių ir visuomenės palaikymą ir dėkingumą. Priešakinėse pagalbos
teikėjų gretose atsidūrę sveikatos priežiūros, farmacijos ir kitų profesijų atstovai
dirba didesnio darbo intensyvumo ir streso rizikos sąlygomis (4, 5, 6). Palaikymas
stiprina ir padeda įveikti stresą. Visuomenei naudinga žinoti, kad, vertindami šių
specialistų darbą ir elgdamiesi atsakingai, visi būsime saugesni.
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