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DĖL BENDRADARBIAVIMO SUVALDANT COVID-19 VIRUSO PLITIMĄ BEI
APRŪPININANT LIETUVOS PRIVAČIAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS
ASMENS APSAUGOS PRIEMONĖMIS
Visų pirma, norime padėkoti už aktyvius savalaikius veiksmus, kurių imasi LR sveikatos
apsaugos ministerija (toliau – SAM) ir jai pavaldžios institucijos, siekiant užkirsti kelią COVID-19
viruso plitimui Lietuvoje. Išliekanti didelės rizikos situacija kaip niekada reikalauja maksimalaus visų
sveikatos priežiūros sektoriaus institucijų (įstaigų, organizacijų) susitelkimo ir aktyvių koordinuotų
veiksmų.
Būdami atsakingais ir aktyviais Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos dalyviais, Lietuvos
privačių sveikatos priežiūros įstaigų asociacija (toliau – Asociacija) ir jos narės – Lietuvos privačios
asmens sveikatos priežiūros įstaigos – pagal išgales imasi visų įmanomų šio viruso plitimo prevencijos
veiksmų (pvz.: SAM ir jos įgaliotų institucijų parengtos informacijos sklaidos, informavimo pacientų
apie apsaugos priemones, jų veiksmingą ir atsakingą naudojimą, gyventojų atsakingą elgseną
epidemijos metu; sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo, užtikrinant SAM
rekomendacijų vykdymą, rizikos zonų dezinfekcijos ir kt.) bei siūlo artimiausiu laiku susitikti su SAM
atstovais, atsakingais už COVID-19 viruso plitimo rizikos suvaldymą, bei aptarti, kaip galėtų savo
aktyvia veikla Asociacija ir jos narės - Lietuvos privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos maksimaliai prisidėti tiek prevenciniais veiksmais, rengiantis galimam (potencialiam) šio viruso
didelės apimties plitimui Lietuvoje, tiek koordinuotais ir operatyviais reagavimo veiksmais, suteikiant
būtiną medicinos pagalbą Lietuvos gyventojams.
Tuo pačiu informuojame, kad į Asociaciją kreipiasi jos nariai bei kitos Lietuvos privačios
medicinos įstaigos su prašymu padėti įsigyti ar tarpininkauti įsigyjant šiuo metu labai trūkstamų
asmens apsaugos priemonių apsisaugojimui nuo COVID-19 (veiksmingų: kaukių, apsauginių
kombinezonų, akinių, dezinfekcijos skysčių, kt.). Norime pasiteirauti, ar būtų galimybė kreiptis į SAM
ar jos įgaliotą instituciją dėl privačių asmens sveikatos priežiūros įstaigų aprūpinimo (ar galimybės
įsigyti įstaigų lėšomis) minėtomis asmens apsaugos priemonėmis? Jei būtų prasminga tai padaryti,
apklaustume Asociacijos narius ir pateiktume atitinkamų priemonių poreikį pagal jį identifikavusias
įstaigas).
Esame pasirengę ir toliau dirbti kartu, suvaldant COVID-19 viruso plitimo riziką Lietuvoje.
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