
NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS 
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

PATIKRINIMO .AKTAS

2019 m. lapkričio .¿¿d. N r. (9-12 15.4.3) PA- 
Utena

Patikrinimą atliko Utenos departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus 
vyriausioji specialistė Virginija Stalnionienė.
Pavedimo data ir N r. 2019-11-1 LNr. (9-12 15.4.3)PP-9591.
Tiesioginės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės rūšis: periodinė, grįžtamoj k ■ oįx>r a t y vi oj i. 
Dalyvaujant vyriausiajai slaugytojai Linai Guzelienci,
patikrinta Utenos socialinės globos namai, įmonės kodas 190797098, Utena, Kupiškio g. 66 (toliau -  
įstaiga).
Anksčiau įmonė / įstaiga buvo tikrinta (-as) 2016-11-15, Nr. (21.163 9.12)PA.9-192..

Patikrinimas vietoje pradėtas 2019 m. lapkričio mėn. 12 d. 103C| vai. 
Patikrinimas vietoje baigtas 2019 m. lapkričio mėn. 12 d. 1200 vai.

Nustatyta; patikrinimo metu {staigos teikiamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų 
atitiktis vertinta pagal Lietuvos higienos normų HN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: 
bendrieji sveikatos saugos reikalavimai11, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2011 m. liepos 29 d. įsaky mu Nr. V-737 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47:2011 
„Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, ITN 47
1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946, „Dėl Lietuvos 
higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai" 
patvirtinimo“ ir 1IN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“, patvirtintos 
Lietuvos Respuhlikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl 
Lietuvos higienos normos ITN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ 
patvirtinimo, reikalavimus parengtus klausimynus („Ambulatorines ir / ar stacionarines asmens 
sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės 
klausimynas“ ir „Medicininių atliekų tvarkymo asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose 
įstaigose periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynas“), klausimynai pridedami.

Leidimai-higienos pasas: LH-116, 2015-09-09 (Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros 
įstaigų veikla).

Įstaigoje yra parengtas ir patvirtintas infekcijų kontrolės procedūrų vadovas, kuriame 
aprašytos Įstaigoje atliekamos procedūros.

Patikrinimo metu atlikti šalto ir karšto vandens temperatūros matavimai procedūriniame 
kabinete. Šalto vandens temperatūra matuojant po 2 minučių, kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas 
vanduo buvo plius ll,4°C. Karšto vandens čiaupe temperatūra matuojant po 1 minutės, kai buvo 
atsuktas čiaupas buvo plius 50,3°C.

Karšto ir šalto vandens temperatūros matavimai atlikti skaitmeniniu termometru Maxi-Pen Nr. 
R.61275.2. Patikros sertifikatas Nr. 0839041. 2018-05-10 d., galioja iki 2020-05-10 d.
Patikrinimo išvada: Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos Utenos socialinės globos 
namuose teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normų HN 47:2011 .Asmens sveikatos priežiūros 
įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-737 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 
47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,



11N 47-1:2012 ..Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai", patvirtintos Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946, ..Dėl Lietuvos 
higienos normos I1N 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai" 
patvirtinimo“ ir HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“, patvirtintos 
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl 
Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai" 
patvirtinimo, reikalavimų.
Nurodymas: -

PRIDEDAMA:
1. Ambulatorines ir / ar stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios 

įstaigos periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynas, 9 lapai.
2. Medicininių atliekų tvarkymo asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose 

įstaigose periodinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės klausimynas, 2 lapai.
3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. lapkričio 3 d. įsakymo Nr. 

V-1241 „Dėl Asmens duomenų tvarkymo visuomenės sveikatos saugos informacinėje sistemoje 
taisyklių patvirtinimo“ priedas „Informacija duomenų subjektui“, 1 lapas.

Patikrinimo metu objekto vadovo, jo įgalioto ar atsakingo asmens pateikti klausimai dėl visuomenės 
sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų taiky mo: -

Atsakymai į pateiktus klausimus (jeigu pareigūnas atsakė į pateiktus klausimus patikrinimo metu):- 

Patikrinimo aktas surašytas 2 egzemplioriais.

Patikrino:
Utenos departamento Visuomenės sveikatos saugos 
kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė

Dalyvavo patikrinime:

Vyriausioji slaugytoja

C%frm)į/' Virginija Stalnionienė

Lina Guzelienė

Su aktu susipažinau ir vieną egzempliorių gavau.

(objekto vadovo, jo įgalioto ar atsakingo asmens pareigu pavadinimas)

(vardas ir pav ardė)

2019-11-

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos kontrolę 
vykdančių pareigūnų veiksmai gali būti skundžiami Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta 
tvarka



MEDICININIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 
PASLAUGAS TEIKIANČIOSE ĮSTAIGOSE PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS

SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

2019 m. lapkričio mėn. 11 d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. (9-12 15.4.3)PP-9591.
2019 m. lapkričio mčn. d. patikrinimo aktoNr. (9-12 15.4.3)? A- $  f  9 #

priedas.
Juridinio asmens / filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo 

liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas: Utenos socialinės globos namai, įmonės kodas 
190797098.

Veiklos vykdymo adresas: Utena, Kupiškio g. 66.
Leidimo-higienos paso Nr. U I - 116, išdavimo data 2015-09-0 '9 (Ambulatorinė ASP{ veikla 
Įvertinta medicininių atliekų tvarkymo asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose 

įstaigose atitiktis Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos 
reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. 
įsakymu Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos 
reikalavimai“ patvirtinimo" (toliau -  HN 66:2013), reikalavimams.

Nustatyta:
Eli
N r. Reikalavimas T a i p Ne Neaktualu / 

Nevertinta Pastabos

L BENDRIEJI MEDICININIU ATLIEKU TVARKYMO SAUGOS REIKALAVIMAI

1.
Biocidai naudojami pagal autorizacijos ar registracijos 
liudijime nurodytas specialiąsias autorizacijos sąlygas, 
naudojimo instrukcijas ir etiketes bei saugos duomenų 
lapuose pateiktą informaciją (HN 66:2013 5 punktas)

O □ E3

Medicininių atliekų 
kenksmingumo 
pašalinimas Įstaigoje 
nevykdomas

2.

2.1. Medicininių atliekų tvarkymo procedūra yra 
patvirtinta sveikatos priežiūros įstaigos vadovo arba jo 
įgalioto asmens {HN 66:2013 6 punktas)

a □ □

2,2. Medicininiu atlieku tvarkymo procedūroje yra:
2.2.1. nurodytos susidarančių medicininių atliekų grupės 
(pagal HN 66:2013 priedą) (HN 66:2013 6.1 papunktis) s □ n
2.2.2. nurodyta, ar medicininės atliekos priimamos jų 
kenksmingumui pašalinti iš kitų sveikatos priežiūros 
įstaigų ir (ar) sveikatos priežiūros įstaigos padalinių, 
filialų (HN 66:2013 6.2 papunktis)

□ □ s

Medicininių atliekų 
kenksmingumo 
pašalinimas Įstaigoje 
nevykdomas

2.2.3. jeigu medicininės atliekos priimamos jų 
kenksmingumui pašalinti iš kitų sveikatos priežiūros 
įstaigų ir (ar) sveikatos priežiūros įstaigos padalinių, 
filialų, ar nurodytos, kokios tai atliekos (pagal IIN 
66:2013 priedą)(HN 66:2013 6.2 papunktis)

□ □ (EI

Medicininių atliekų 
kenksmingumo 
pašalinimas Įstaigoje 
nevykdomas

2.2.4. aprašyti vist medicininių atliekų tvarkymo etapai 
(surinkimo, pakavimo, ženklinimo (jei privaloma 
vykdyti), kenksmingumo pašalinimo (jei vykdoma), 
laikino laikymo sveikatos priežiūros įstaigoje, 
medicininių atliekų perdavimo atliekų tvarkymo įmonei 
procedūros) (IIN 66:2013 6.3 papunktis)

s □ a

2.3. jeigu sveikatos priežiūros įstaigoje vykdomas infekuotų atl 
kenksmingumo pašalinimo procedūra turi būti nurodvta infekuoti! atlie

ickų pašalinimas, aprašant atliekų
kų:

2.3.1. kenksmingumo pašalinimo vieta 
(HN 66:2013 6.4.1 papunktis) □ □ ta

M e d ic in in ių  a t l ie k ų  
k e n k s m in g u m e  pašalinimas 
I s ta is to ic  n e v y k d o m a s

2.3.2. pavadinimas (pagal HN 66:2013 priedą) 
(HN 66:2013 6.4.2 papunktis)

Medicininių atlieki; 
kenksmingumo 
pašalinimas Įstaigoje 
nevykdomas

2.3.3. kenksmingumo pašalinimo būdas 
(HN 66:2013 6.4.3 papunktis) □ □ P3

Medicininių atliekų 
kenksmingumo 
pašalinimas Įstaigoje 
nevykdomas



Eit.
Nr. Reikalavimas Taip No Neaktualu l 

Nevertinta Pasta bos

2.3.4. kenksmingumo pašalinimui naudojami įrenginiai 
(HN 66:2013 6.4.4 punktas) □ □ S

Medicininių atliekų 
kenksmingumo 
pašalinimas Įstaigoje 
nevykdomas

2.3.5. kenksmingumo pašalinimui naudojamos 
priemonės
(HM 66:2013 6.4.4 punktas)

□ □ 0
Medicininių atliekų 
kenksmingumo 
pašalinimas Įstaigoje 
nevykdomas

2.3.6. kenksmingumo pašalinimo proceso efektyvumo 
kontrolė ir jos rezultatu registravimas 
(1IN 66:2013 6.4.5 papunktis)

□ □ S
Medicininių atliekų 
kenksmingumo 
pašalinimas Įstaigoje 
nevykdomas

2.3.7. tvarkymas po kenksmingumo pašalinimo 
(IIN 66:2013 6.4.6 papunktis) □ □ s

Medicininių atliekų 
kenksmingumo 
pašalinimas Įstaigoje
nevykdomas

2.3.8. kokios priemonės bus taikomos tais atvejais, kai 
kenksmingumo pašalinimo procesas bus laikomas 
neįvykdytu
(HN 66:2013 6.4.7 papunktis)

□ n m

Medicininių atliekų 
kenksmingumo 
pašalinimas Įstaigoje 
nevykdomas

2.4, aprašyta medicininių atliekų talpyklų (įrenginių), 
skirtų medicininėms atliekoms gabenti iš susidarymo 
vietų į medicininių atliekų saugyklas, valymo ir 
dezinfekcijos procedūra (HN 66:2013 6.6 papunktis)

S □ □

2.5. aprašyta medicininių atliekų saugyklų bei 
saugyklose esančių įrenginių valymo ir dezinfekcijos 
procedūra (HN 66:2013 6.7 papunktis)

S □ □

3.
Kenksmingumo pašalinimui naudojamam įrenginiui, 
priemonėms yra gamintojų nustatytos naudojimo 
instrukcijos (HN 66:2013 8 punktas)

□ □ s
Medicininių atliekų 
kenksmingumo 
pašalinimas Įstaigoje 
nevykdomas

4.

Asmenys, tvarkantys medicinines atliekas, turi sveikatos 
žinių atestavimo pažymėjimus, patvirtinančius, kad jie 
išklausę privalomuosius higienos įgūdžių mokymo 
kursus (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymas Nr. V-69 „Dėl 
Privalomojo pinnosios pagalbos mokymo programos, 
Privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir 
Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą 
žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo“ 
(HN 66:2013 9 punktas)

S □ □

:

H. MEDICININIŲ ATLIEKŲ SURINKIMAS (RŪŠIAVIMAS) JŲ SUSIDARYMO VIETOSE. 
PAKAVIMAS. ŽENKLINIMAS. LAIKINAS LAIKYMAS

5.
Medicininės atliekos jų susidarymo vietose renkamos 
(rūšiuojamos) pagal medicininių atlieku grupes 
(HN 66:2013 10 punktas)

□ □

6.
Pakuotės nepralaidžios skysčiams ir tokios, kad 
medicininės atliekos negalėtų išsipilti, išsibarstyti ar 
kitaip patekti j aplinką (HN 66:2013 12 punktas)

ea □ □

7.
Medicininės atliekos surenkamos į kilos spalvos 
pakuotes nei kitos sveikatos priežiūros įstaigoje 
susidariusios atliekos (HN 66:2013 15 punktas)

s □ □

8.

Aštrūs daiktai, nepriklausomai nuo to, kokiai 
medicininių atliekų grupei priskiriami (kodas 18 01 01 
ar 18 01 0$, pakuojami į sandarius ir atsparius dūriams 
nesliklinius vienkartinius konteinerius 
(HN 66:2013 16 punktas)

s □ □



EU.
Nr. Reikalavimas Taip Ne Neaktualu / 

Nevertinta Pastabos

9.
Pavojingų medicininių atliekų pakuotės paženklintos 
pavojingų atliekų ženklinimo etiketėmis (HN 66:2013 
18 punktas)

S □ n

10.

Medicininių atliekų saugyklose esančios supakuotos 
medicininės atliekos, pasibaigus jų laikino laikymo 
terminui, perduodamos atliekų tvarkymo įmonei, 
turinčiai teisę tvarkyti medicinines atliekas (pagal 
sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir (ar) šalinimo)
(HN 66:2013 22 punktas)

S □ □

11.

Medicininės atliekos medicininių atlieku saugykloje laikinai laikomos:
11.1. supakuotos (IJN 66:2013 26 punktas) S □ □ Šaldiklyje
11.2. infekuotos atliekos (išskyrus aštrius daiktus), 
kurios iki perdavimo atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai 
teisę tvarkyti medicinines atliekas, ir (ar) išgabenimo 
pašalinti kenksmingumą sveikatos priežiūros įstaigoje 
laikinai laikomos nustatytais terminais ir nustatytoje 
temperatūroje (ne ilgiau kaip 72 vai., saugykloje esant 
+15*0 ar aukštesnei temperatūrai, arba ne ilgiau kaip 7 
dienas, saugykloje esant Žemesnei t-l5°C temperatūrai) 
(HN 66:2013 26.1 papunktis)

n □ s

Patikrinimo metu (ir 
pagal procedūrą) 
medicininės atliekos 
laikomos šaldiklyje

11.3. medicininės atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui 
netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta 
infekcijos, iki perdavimo atliekų tvarkymo įmonei 
medicininių atliekų saugykloje laikinai laikomos ne 
ilgiau kaip 7 dienas (arba iki 30 dienų, kai pastoviai 
užtikrinama žemesnė nei +10°C temperatūra)
(HN 66:2013 26.2 papunktis)

□ □ s

Patikrinimo metu (ir 
pagal procedūrą) 
medicininės atliekos 
laikomos šaldiklyje

11.4. aštrūs daiktai (kodai 18 01 01, 18 01 0?), kurie iki 
perdavimo atliekų tvarkymo įmonei ir (ar) išgabenimo 
pašalinti kenksmingumą sveikatos priežiūros įstaigoje 
laikinai laikomi saugykloje ne ilgiau kaip 30 dienų 
(HN 66:2013 26.3 papunktis)

□ □ s

Patikrinimo metu (ir 
pagal procedūrą) 
medicininės atliekos 
laikomos šaldiklyje

11.5. anatominė medžiaga iki perdavimo atliekų 
tvarkymo įmonei specialiai tam skirtame šaldytuve 
laikoma nustatytoje temperatūroje ir nustatytais 
terminais (žemesnėje nei +10°C temperatūroje ne ilgiau 
kaip 7 dienas) (IIN 66:2013 26.4 papunktis)

□ □ ¡a

Patikrinimo metu (ir 
pagal procedūrą) 
medicininės atliekos 
laikomos šaldiklyje

11.6. infekuotos atliekos, aštrūs daiktai, anatominė 
medžiaga bei medicininės atliekos, kurių rinkimui ir 
šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų 
išvengta infekcijos, kurios yra užšaldomos, medicininių 
atliekų saugykloje atskirame šaldiklyje laikomos 
nustatytais terminais ir nustatytoje temperatūroje 
(- 18°C ir žemesnėje temperatūroje iki 6 mėnesių)
(IIN 66:2013 26.5 papunktis)

a □ □

12.

Medicininiu atlieku laikymas medicininiu atlieku laikino laikymo aikštelėje:
12.1. medicininių atliekų konteineriai pagaminti iš 
patvarios, skysčiams ncpralaidžios medžiagos 
(HN 66:2013 28 punktas)

□ □ s
Medicininių atliekų 
laikymo aikštelės nėra

12.2. konteineriai su supakuotomis medicininėmis 
atliekomis apsaugoti nuo kritulių (HN 66:2013 28 
punktas)

□ □ m
Medicininių atliekų 
laikymo aikštelės nėra

12.3. medicininių atliekų laikino laikymo aikštelės 
pagrindas tvirtas, iš atsparių ir skysčiams nepralaidžių 
medžiagų (HN 66:2013 28 punktas)

□ □
Medicininių atliekų 
laikymo aikštelės nėra



Eil.
Nr. Reikalavimas Taip Ne Neaktualu / 

Nevertinta Pastabos

111. P 
PRJK

4FHKUOTŲ ATLIEKŲ KENKSMINGUMO PAŠALINIMAS (PRADU 
ŽIŪROS įsta ig o se

MIS APDOROJIMAS) SVEIKATOS

13.

13.1. Infekuotų atliekų kenksmingumas pašalinamas 
specialiais medicininių atliekų kenksmingumo 
pašalinimui skirtais įrenginiais (pagal gamintojo 
instrukcijas) (HN 66:2013 31 punktas)

□ □ E
Medicininių atliekų 
kenksmingumo 
pašalinimas Įstaigoje 
nevykdomas

13.2. Infekuotų atliekų kenksmingumas pašalinamas 
specialiomis priemonėmis (pagal gamintojo instrukcijas) 
(HN 66:2013 31 punktas)

□ □ E
Medicininių atliekų 
kenksmingumo 
pašalinimas Įstaigoje 
nevykdomas

14.

Infekuotas atliekas apdorojant atliekų kenksmingumo 
pašalinimo įrenginiuose vykdoma medicininių atliekų 
kenksmingumo pašalinimo proceso efektyvumo 
kontrolė (registruojami vykdytos kontrolės rezultatai 
medicininių atliekų tvarkymo procedūroje)
(HN 66:2013 35 punktas)

□ □ E
Medicininių atliekų 
kenksmingumo 
pašalinimas Įstaigoje 
nevykdomas

15.

Mikroorganizmų kultūrų bei visų biologinių atliekų iš 
laboratorijų, dirbančių su 3 ir 4 pavojingumo grupės 
mikroorganizmais, nustatytų Darbuotojų apsaugos nuo 
biologinių medžiagų poveikio darbe nuostatų, patvirtintų 
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo 
ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2001 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. 80/353 „Dėl 
Darbuotojų apsaugos nuo biologinių medžiagų poveikio 
darbe nuostatų patvirtinimo", kenksmingumas 
pašalinamas sveikatos priežiūros įstaigoje 
(laboratorijoje) (HN 66:2013 36 punktas)

E n □

Įstaiga šios paslaugos 
neteikia

Nustatyta:
E  Paslaugas teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių 

atliekų tvarkymo saugos reikalavimai", patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 ..Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių 
atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, reikalavimų.

□  Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių 
atliekų tvarkymo saugos reikalavimai", patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių 
atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“.
........ punkto / papunkčio (......       ),
........ punkto / papunkčio (.............        ),
........ punkto / papunkčio (.......................................................................................................................... )
reikalavimus.

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko nesivadovaudamas 
klausimynu ar norima pasikonsultuoti dėl į klausimyną įtrauktų reikalavimų, ūkio subjektų prašome 
kreiptis į Nacionalinį visuomenės sveikatos centrų prie Sveikatos apsaugos ministerijos (ei paštu 
kontrole@nv.se. lt).

Pasiūlymus, pastebėjimus dėl klausimynų ūkio subjektas gali teikti Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainės skyriaus „Administracinė 
informacija" srities „ Ūkio subjektų priežiūra“ dalyje „Periodinės visuomenės sveikatos saugos 
kontrolės klausimynai“ bei e i paštu kontrole@nvsc.lt.

mailto:konti-ole@nv.se
mailto:kontrole@nvsc.lt


AMBULATORINES IR / AR STACIONARINES ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 
PASLAUGAS TEIKIANČIOS ĮSTAIGOS PERIODINĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS

SAUGOS KONTROLĖS KLAUSIMYNAS

2019 m. lapkričio 11 d. pavedimas atlikti patikrinimą Nr. (9-12 15.4.3)PP-9591.

2019 m. lapkričio & td. patikrinimo aktoNr. 9-12 15.4.3)PA- Įį priedas.

Juridinio asmens /  filialo pavadinimas ir kodas; fizinio asmens vardas, pavardė, verslo 
liudijimo numeris, išdavimo data ir galiojimo laikas: Utenos socialinės globos namai, įmonės 
kodas 190797098.

Veiklos vykdymo adresas: Utena, Kupiškio g. 66.

Lcidimo-higicnos paso Nr. LM-116, išdavimo data 2015-09-09 (Ambulatorinių asmens 
sveikatos priežiūros įstaigų veikla).

¡vertinta ambulatorines ir / ar stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas 
teikiančios įstaigos veiklos atitiktis Lietuvos higienos normos HN 47:2011 .Asmens sveikatos 
priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-737 „Dėl Lietuvos higienos 
normos UN 47:2011 „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos 
reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje -  HN 47:2011), Lietuvos higienos normos HN 47
1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Lietuvos 
higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ 
patvirtinimo“ (toliau lentelėje -  HN 47-1:2012), ir Lietuvos higienos normos HN 66:2013 
„Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 
66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (toliau lentelėje -  HN 
66:2013), reikalavimams.

Nustatyta:
Eli. 
N r. Reikalavimas Taip Ne Neaktualu / 

Nevertinta*' Pastabos

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

L
Įstaigos darbuotojai pasitikrinę 
sveikatą
(IIN 47-1:2012 23 punktas)

0 □
a r

2.

Įstaigos vadovas arba jo paskirtas 
asmuo, atsakingas už medicininių 
atliekų tvarkymo organizavimą 
įstaigoje, bei darbuotojai, dirbantys 
prie įrenginių, skirtų medicininių 
atliekų kenksmingumui pašalinti, yra 
išklausę privalomuosius higienos 
įgūdžių mokymo kursus 
(HN 66:2013 9 punktas)

SI □ □

(0

3.

Darbuotojai pagal darbo pobūdį yra 
aprūpimi asmeninės apsaugos 
priemonėmis (apsauginiais drabužiais, 
galvos apdangalais, akių ir veido, 
kvėpavimo lakų apsauginėmis 
priemonėmis, apsaugine avalyne)
(HN 47-1:2012 25 punktas) *

E □ □

4.
Daugkartinio naudojimo asmeninės 
apsauginės priemonės valomos ir 
dezinfekuojamos pagal gamintoju

E □ □
(!)



Eil.
Nr. Keikalnvima.s Taip Ne Neaktualu / 

Nevertinta" Pastabos

instrukcijas
(HN 47-1:2012 27 punktas)

5.

Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) 
paviršiai švarūs (be akivaizdžiai 
matomų užteršimų: dulkių, valymo, 
dezinfekcinių medžiagų likučių, kraujo 
ir kūno skysčių, ekskretų žymių ir 
pan.), atsparūs valymo ir dezinfekcijos 
priemonėms
(HN 47-1:2012 114 punktas)

S □

6.

Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių), 
kurie nėra medicinos prietaisai, paviršių 
dezinfekcijai naudojami teisės aktų 
nustatyta tvarka autorizuoti ir registruoti 
biocidai
(HN 47-1:2012 116 punktas)

S n

(!) „Bacillol A f‘, 
„Chcmipharm des 
new“, „Spray off 
viruguard“ ir kt.

7.

Aplinkos (patalpų, daiktų, įrenginių) paviršių valymo, dezinfekcijos ir medicinos prietais 
valymo, dezinfekcijos ir sterilizacijos priemonės (HN 47-1:2012 8 punktas) naudojamos:
7.1. atsižvelgiant į tinkamumo naudoti 
laikų S □

7.2. laikantis instrukcijų, saugos 
duomenų lapuose nurodytų taisyklių SI □ 0)

8.

Įstaigoje yna parengtas infekcijų 
kontrolės procedūrų vadovas, 
atsižvelgiant į teikiamas sveikatos 
priežiūros paslaugas, atliekamas 
procedūras, turimus (naudojamus) 
medicinos prietaisus bei valymo, 
dezinfekcijos, sterilizacijos priemones 
ir įrangą
(IiN 47-1:2012 9 ir 10 punktai, 
IIN 66:2013 6 punktas)

S) n

C)

9.

Pagrindinis patalpų valymas ir 
dezinfekcija atliekami numatytu 
higienos plane laiku ir registruojamas 
įstaigoje parengtos ir patvirtintos 
formos dokumente 
(HN 47-1:2012 124 punktas)

s □

0)

10.

11.

Tualetams valyti, dezinfekuoti yra 
atskiras paženklintas valymo / 
dezinfekcijos inventorius 
(HN 47-1:2012 125.3 papunktis)

H □

Visos gimdymo palatos yra vienvietės 
(HN 47:2011 27 punktas)

□ □ m

Vertinta ambulatorines 
asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas 
teikiančios įstaigos veiklos 
atitiktis

12.

Palatose kiekvienam pacientui yra (HN 47:2011 21 punktas):
12.1. spintelė asmeniniams daiktams 
laikyti

□ □ SS

Vertinta ambulatorines 
asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas 
teikiančios įstaigos veiklos 
atitiktis



Eil.
Nr. Reikalavimas Taip Ne Neaktualu / 

Nevertinta** Pastabos
12.2. spinta (ar atskira spintos dalis) 
arba kabykla viršutiniams drabužiams 
kabinti □ □ EI

Vertinta ambulatorines 
asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas 
teikiančios įstaigos veiklos 
atitiktis

13.
Tualetai pacientams ir personalui yra 
atskiri
(HN 47:2011 31 punktas)

E □

14.

Skyriuose, kuriuose įrengtos palatos, 
tualetas pacientams yra įrengtas prie 
palatų, 1 tualetas yra skirtas ne 
daugiau kaip 2 palatoms arba skyriuje 
yra įrengti atskiri tualetai vyrams ir 
moterims, kuriuose yra ne mažiau kaip 
1 unitazas ir 1 pisuaras 15 lovų (vyrų 
tualetuose) ir ne mažiau kaip 1 
unitazas 10 lovų (moterų tualėtuose) 
(HN 47:2011 32 punktas)

□ □ E

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

15.

Skyriuose, kuriuose įrengtos palatos, 
dušas ar vonia pacientams yra įrengti 
prie palatų, 1 dušas ar vonia yra skirtas 
ne daugiau kaip 2 palatoms arba 
skyriuje yra įrengta bendra prausimosi 
patalpa, kurioje ne mažiau kaip 1 
dušas ar vonia 12 lovų 
(HN 47:2011 33 punktas)

□ □ S

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

16.

Užtikrinta, kad karšto vandens čiaupe 
vandens temperatūra nebūtų mažesnė 
kaip 50 C (temperatūra matuojama po 
1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir 
paleistas vanduo)
(HN 47:2011 37 punktas)

a □

17.

Užtikrinta, kad šalto vandens čiaupe 
vandens temperatūra nebūtų aukštesnė 
kaip 20 C (temperatūra matuojama po. 
2 nūn., kai buvo atsuktas čiaupas ir 
paleistas vanduo)
(HN 47:2011 37 punktas)

cs □

50,3 C

18.

Santechniniai įrenginiai (praustuvės, 
vonios, unitazai ir kt.) yra techniškai 
tvarkingi, švarūs, be matomų defektų 
(įtrūkimų, skilimų)
(HN 47:2011 38 punktas)

K! □

11,4 C

19.

Sienos, prie kurių pritvirtinti 
santechniniai įrenginiai, yra padengtos 
drėgmei atspariomis medžiagomis 
(HN 47:2011 39 punktas)

m □

20.

Patalpų, kuriose įrengti dušai, vonios, 
grindų ir sienų paviršiai yra atsparus 
drėgmei
(HN 47:2011 39 punktas)

□ □ B!

Vertinta ambulatorines 
asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas 
teikiančios įstaigos veiklos 
atitiktis



Eli.
Nr. Reikalavimas Taip Ne Neaktualu / 

Nevertinta** Pastabos

21.

Įstaiga ar jos korpusai, skyriai, atskiros 
patalpos, kuriose atliekami statybos 
darbai, uždaryti, sandariai izoliuoti 
nuo kitų patalpų 
(HN 47:2011 16 punktas)

□ □ 8

Statybos/ remonto darbai 
patikrinimo metu nebuvo 
vykdomi

22.

Pacientams, kuriems patvirtinta ar 
įtariama infekcija su daugeliui 
antimikrobinių preparatų atsparių 
mikroorganizmų, taikomos 
standartinės ir papildomos su 
perdavimo būdu (sąlyčio metu, per orą 
su laSeliais arba dalelėmis) susijusios 
izoliavimo priemonės 
(HN 47-1:2012 12 punktas)

n □ 8

Paniošta Pacientų 
izoliavimo tvarka

n. RANKU HIGIENA

23.

Patalpose, kuriose vyksta pasirengimas procedūroms ir atliekamos invazinės, diagnostikos ir 
kitos procedūros, kurių metu darbuotojai rankomis liečia pacientą, dirba su krauju ir (ar) kūno 
skysčiais, ckskretais, tvarkomi skalbiniai, tvarkomos medicininės atliekos, atliekama dezinfekcija 
ir sterilizacija, yra:
23.1. sieniniai skysto muilo ir rankų 
antiseptiko dozatoriui, skysto muilo be 
antiseptinių priedų, pramouinės 
gamybos alkoholinio rankų antiseptiko 
(HN 47-1:2012 41,1 papunktis)

s □ □

„Stcrisol hand désinfectant 
éthanol"

23.2. rankų antiseptikas reanimacijos 
ir intensyvios terapijos skyriuose yra 
prie kiekvieno paciento lovos 
(HN 47-1:2012 41.1 papunktis)

□ □

Vertinta ambulatorines 
asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas 
teikiančios įstaigos veiklos 
atitiktis

23.3. uždara vienkartinių rankšluosčių 
dėtuvė ir vienkartiniai rankšluosčiai 
(HN 47-1:20! 2 4 1.2 papunktis)

□ n
23.4. atvira ar pėda line šiukšliadėžė su 
vienkartiniu plastikiniu įklotu 
(HN 47-1:2012 41.3 papunktis)

e □ □

23.5. chirurginės rankų antiseptikos 
vietose vandens reguliavimo čiaupai 
yra alkūniniai, pedaliniai arba 
automatiniai
(HN 47-1:2012 41.4 papunktis)

□ □ 8

Chirurginės procedūros 
nevykdomos

24.

Praustuvės su maišytuvais įrengtos ir karštas bei Šaltas vanduo tiekiamas:
24.1. palatose
(HN 47:2011 35 punktas)

□ □ 8

Vertinta ambulatorines 
asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas 
teikiančios įstaigos veiklos 
atitiktis

24.2. tualetuose ar tualetų tambūruose 
(HN 47:2011 35 punktas) m □

24.3. patalpose, kuriose tvarkomi 
skalbiniai
(HN 47-1:2012 41.4 papunktis, 
HN 47:2011 35 punktas)

8 □ □

24.4. patalpose, kuriose atliekama 
dezinfekcija ir sterilizacija 
(HN 47-1:2012 41.4 papunktis, 
HN 47:2011 35 punktas)

8 □ □



Eil. 
N r. Reikalavimas Taip Ne Neaktualu / 

Nevertinta** Pastabos
24.5. patalpose, kuriose vyksta 
pasirengimas procedūroms 
(HN 47-1:2012 41.4 papunktis, 
HN 47:2011 35 punktas)

S □ n

24.6. patalpose, kuriose atliekamos 
invazinės, diagnostikos ir kitos 
procedūros, kurių metu darbuotojai 
rankomis liečia pacientą, dirba su 
krauju ir (ar) kūno skysčiais, 
ekskretais
(HN 47-1:2012 41.4 papunktis, 
HN 47:2011 35 punktas)

13 n □

24.7. patalpose, kuriose tvarkomos
medicininės atliekos
(HN 47-1:2012 41.4 papunktis)

ES □ □

25,

Darbo metu darbuotojų, teikiančių 
sveikatos priežiūros paslaugas ir 
liečiančių pacientus, medicinos 
prietaisus, gaminius, nagai trumpai ir 
apvaliai nukirpti, nelakuoti, rankų 
papuošalai bei laikrodžiai nuimti.
(HN 47-1:20J 2 45 punktas)

m □ □

III. MEDICINOS PRIETAISU NAUDOJ1N1AS IR PRIEŽIŪRA

26.

Medicinos prietaisai yra valomi, 
dezinfekuojami ir sterilizuojami, 
vadovaujantis gamintojo naudojimo 
instrukcijomis (rekomendacijomis), o 
jų nesam -  HN 47-1:2012 
reikalavimais
(HN 47-1:2012 53 punktas)

EI □ □

(!)Pagal paslaugų pobūdį 
ir turimus prietaisus / 
priemones Įstaigoje
vykdoma tik nepavojingų 
mcd. prietaisų 
(stetoskopas, svarstyklės ir 
kt,) valymas / dezinfekcija 
ir naudojami sterilūs 
vienkartiniai prietaisai / 
priemonės
Sterilizacija nevykdoma

27.

Medicinos prietaisai valomi, 
dezinfekuojami, pakuojami, 
sterilizuojami medicinos prietaisams 
apdoroti skirtose patalpose (zonose) 
(HN 47-1:2012 61 punktas)

K! □ □

(0
Valomi, dezinfekuojami 
(nepavojingi med 
prietaisai) ir naudojami 
vienkartiniai med. 
prietaisai.

28.

Medicinos prietaisų valymo- 
dezinfekavimo vieloje įrengta atskira 
praustuvė
(HN 47:2011 36 punktas, HN 47
1:2012 66.1 papunktis)

□ □

29.

Medicinos prietaisų dezinfekcijai 
rankiniu būdu naudojamos uždaros 
talpyklos, o aštriems medicinos 
prietaisams -  uždaros talpyklos su 
išimamais sieteliais 
(HN 47-1:2012 66.2.8 papunktis)

n □ a

Naudojami vienkartiniai 
mcd. prietaisai / 
priemonės, o daugkartiniai 
valomi, dezinfekuojami 
nemerkiant.

30.

Ant pagaminto dezinfekcijos valomojo 
tirpalo indo užrašomas tirpalo 
pavadinimas, paskirtis, koncentracija, 
pagaminimo data ir laikas 
(HN 47-1:2012 66.6 papunktis)

□ □ m

Naudojami vienkartiniai 
mcd. prietaisai / 
priemonės, o daugkartiniai 
valomi, dezinfekuojami 
nenierkiant.



Ei!.
Nr.

Reikalavimas Taip Ne Neaktualu / 
Nevertinta*" Pastabos

31.

išvalytų medicinos prietaisų rankinei 
cheminei aukšto lygio dezinfekcijai 
sporocidiniai vieno cheminio 
komponento (veikliosios medžiagos) 
tirpalų (jei gamintojas nurodo, kad 
tirpalas gali būti naudojamas 
pakartotinai) tinkamumas naudoti 
pakartotinai tikrinamas tiriant 
veikliosios medžiagos koncentraciją 
pramoninės gamybos cheminiu 
indikatoriumi, tyrimo rezultatai 
registruojami ištaigoje nustatyta tvarka 
(I1N 47-1:2012 66.8 papunktis)

□ □ ¡3

(!) Pagal paslaugų pobūdį 
5i procedūra neatliekama.

IV.
STERILIZUOJAMŲ MEDICINOS PRIETAISŲ IR GAMINIŲ PAKAVIMAS, PAKETŲ 
IŠDĖSTYMAS STERILIZATORIAUS KAMEROJE, STERILIZUOTŲ MEDICINOS 
PRIETAISU IR GAMINIU LAIKYMAS

32.

Sterilizuojamų medicinos prietaisų, 
gaminių pakavimo priemonės yra 
tinkamos sterilizuojamiems medicinos 
prietaisams, gaminiams ir taikomam jų 
sterilizacijos būdui 
(HN 47-1:2012 67 punktas)

□ □ S

Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

33.

Vienkartiniai konteinerių filtrai 
keičiami prieš kiekvieną sterilizaciją 
(ciklą)
(HN 47-1:2012 68 punktas)

□ □ E

įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

34.

Daugkartiniai konteinerių filtrai 
naudojami pagal gamintojų naudojimo 
instrukcijas; jų naudojimo ciklų 
skaičius registruojamas įstaigoje 
patvirtinta tvarka 
(I1N 47-1:2012 68 punktas)

□ □ 12

0)
Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

35.

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 
(HN 47-1:2012 70 punktas)

□ □ S

Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

36.

Paketai, kurie sudaromi vyniojant 
sterilizuojamus medicinos prietaisus ir 
gaminius Į pakavimo priemonę, yra 
sutvirtinti lipnia juosta (su cheminiu 
indikatoriumi arba be jo), tinkančia 
pasirinktam sterilizavimo būdui 
(HN 4 7-1:2012 71 punktas)

□ □ S

Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

37.

Į maišelius supakuoti gaminiai užpildo 
ne daugiau kaip dvi trečiąsias maišelio 
tūrio
(HN 47-1:2012 74 punktas) □ □ 12

Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos



Eií.
Nr. Reikalavimas Taip Ne Neaktualu / 

Nevertinta"' Pastabos

38.

Pakuojamų j maišelius ar popierių 
medicinos prietaisų aštriosios dalys 
uždengiamos tinkamomis pramoninės 
gamybos apsauginėmis priemonėmis 
(HN 47-1:2012 75 punktas)

n n E

Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

39.

Sterilizuojamų medicinos prietaisų ir 
gaminių paketų žymėjimas 
(informacijos rašymas, spausdinimas, 
etikečių klijavimas) yra saugus ir 
nepažeidžia pakavimo priemonės; 
tiesiogiai am paketo rašomų žymeklių 
rašalas atsparus sterilizacijos veiksnių 
poveikiui
(HN 47-1:2012 79 punktas)

□ □ H

Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

40.

41.

Sterilizuotų medicinos prietaisų ir 
gaminių paketai yra laikomi sausose, 
švariose patalpose, tam skirtose 
uždarose spintose, stalčiuose arba 
lentynose
(HN 47-1:2012 81 punktas)

□ □ EI

Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

Vandens garais, etileno oksido, formaldehido 
laikomi nurodytose pakavimo priemonėse ne iig

dujomis sterilizuoti} mediemos prietaisų paketai 
iau nei:

41.1. 3 paras pakavimo priemonėse, 
kurios neatitinka standartų LST EN 
ISO 11607-1 ir LST EN 868-2, LST 
EN 868-9, LST EN 868-10 
reikalavimų
(HN 47-1:2012 82.1 papunktis)

□ □ B

Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

41.2. 6 mėnesius konteineryje, kuris 
atitinka standarto LST EN 868-8 
reikalavimus
(HN 47-1:2012 82.2 papunktis)

□ □ g] Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

41.3. 6 mėnesius viename užlydytame 
popieriniame-plastikiniame maišelyje 
(HN 47-1:2012 82.3 papunktis)

□ □ EI
Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

41.4. 12 mėnesių dviejuose 
užlydytuose popieriniu ose- 
plasiikiniuose maišeliuose 
(HN 47-1:2012 82.3 papunktis)

□ □ E

Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

41.5. 4 savaites (28 dienas) 
užlipintame rankomis popieriniame* 
plaslikiniame maišelyje 
(HN 47-1:2012 82.4 papunktis)

□ □ EI

Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

41,6. 4 savaites (28 dienas) 
neaustiniame pluošte, dvigubame 
popieriuje, atitinkančiame standartų 
LST F.N ISO 11607-1 ir LST EN 868
2, LST EN 868-9, LST EN 868-10 
reikalavimus
(HN 47-1:2012 82.5 papunktis)

□ n EI

Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

42.
{slaigoje laikomasi reikalavimo 
nenaudoti gaminių iš sterilizuotų 
paketų su pažeista pakuote ar 
pasibaigusiu sterilizacijos galiojimo

□ □ iŠ

Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos



Eli.
Nr. Reikalavimas Taip Ne Neaktualu / 

Nevertinta'* Pastabos

terminu
(HN 47-1:2012 83 punktas)

43.

N e įp a k u o t i  s t e r il iz u o t i  medicinos 
prietaisai naudojami tuoj pat po 
sterilizacijos ir vietoje (negabenami į 
kitas patalpas) 
a iN  47-1:2012 84 punktas)

□ □ 0

Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

V . STERILIZACIJA

44.

Atsparūs aukštos temperatūros (121 °C 
arba 134 °C) karščiui ir drėgmei ypač 
pavojingi ir pavojingi medicinos 
prietaisai ir gaminiai sterilizuojami 
garo sterilizatoriuose 
(HN 47-1:2012 85 punktas)

□ □ m

Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

45.

46.

Neatsparus aukštos temperatūros 
karščiui ir drėgmei ypač pavojingi ir 
pavojingi medicinos prietaisai ir 
gaminiai sterilizuojami žemos 
temperatūros vandens garų ir 
formaldehido mišiniu arba etileno 
oksido dujomis, arba vandenilio 
peroksido dujų plazma 
(HN 47-1:2012 86 punktas)

n □ E

Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

Didžiuosiuose garo sterilizatoriuose 
sterilizuojami visi patvarūs aukštos 
temperatūros (121 °C arba 134 °C) 
karščiui ir drėgmei medicinos 
prietaisai ir gaminiai 
(HN 47-1:2012 87 punktas)

□ □ E

Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

47.

N tipo mažuosiuose garo 
sterilizatoriuose sterilizuojami 
neįpakuoti ypač pavojingi ir pavojingi 
medicinos prietaisai (be ertmių ir 
kanalų), kurie bus naudojami tuoj pat 
po sterilizacijos ir vietoje (negabenami 
per kitas patalpas)
(HN 47-1:2012 88 punktas)

□ □ E

Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

.

48.

B tipo mažuosiuose garo 
sterilizatoriuose sterilizuojami 
neįpakuoti (kurie bus naudojami tuoj 
pat po sterilizacijos ir vietoje, 
negabenami per kitas patalpas) ir 
įpakuoti ypač pavojingi ir pavojingi 
kieti, akyti medicinos prietaisai ir akyti 
gaminiai bei medicinos prietaisai su 
kanalais ir (ar) ertmėmis 
(IIN 47-1:2012 89 punktas)

□ □ E

Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

49.

S tipo mažuosiuose garo 
sterilizatoriuose sterilizuojami 
neįpakuoti (kurie bus naudojami tuoj 
pat po sterilizacijos ir vietoje, 
negabenami per kitas patalpas) ir 
įpakuoti ypač pavojingi ir pavojingi 
akyti medicinos prietaisai ir gaminiai

□ □ E

Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos



Eit.
Nr. Reikalavimas Taip Ne Neaktualu / 

Nevertinta"* Pastabos .
bei medicinos prietaisai ir gaminiai su 
kanalais ir (ar) ertmėmis, jei 
sterilizatoriaus gamintojas patvirtina 
rekomenduojamų sterilizuoti krovinių 
(įkrovų) sterilizacijos procesų 
efektyvumą
(HN 47-1:2012 90 punktas)

50.

Mažuosiuose sterilizatoriuose, kuriuose 
oras pašalinamas vakuuminiu būdu, 
pagamintuose iki įsigaliojant LST EN 
13060 standartui. sterilizuojami 
įpakuoti tuščiaviduriai ir vienalyčiai 
prietaisai, vadovaujantis sterilizatoriaus 
gamintojo bei sterilizuojamo prietaiso 
gamintojų naudojimo instrukcijomis ir 
atliekant krovinio sterilizacijos 
kontrolę su 2 klasės specialiųjų tyrimų 
cheminiu indikatoriumi 
(IIN 47-1:2012 92 punktas)

□ O E

Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

VI. NUOLATINĖ STERILIZACIJOS PROCESU KONTROLĖ

51.

Įstaigoje laikomasi reikalavimo 
sterilizacijos proceso kontrolei 
nenaudoti priemonių su pasibaigusiu 
tinkamumo naudoti laiku 
(HN 47-1:2012 8 ir 94 punktai)

□ □ S

Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

52.

Biologiniai indikatoriai atitinka šiuos ke ¡amus reikalavimus (vertinama, jei tokie naudojami):
52. L biologiniai indikatoriai, skirti 
sterilizacijos vandens garais kontrolei, 
atitinka standčirtų LST EN TSO 11138-1 
ir LST EN ISO 11138-3 reikalavimus 
(HN 47-1:2012 95.1 papunktis)

□ O IE3

(!) Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

52.2. biologiniai indikatoriai, skirti 
sterilizacijos etileno oksidu kontrolei, 
atitinka standartų LST EN ISO 11138
1 ir LST EN ISO 11138-2 
reikalavimus
(HN 47-1:2012 95.2 papunktis)

□ □ E

(!) Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

52.3. biologiniai indikatoriai, skirti 
sterilizacijos žemos temperatūros garų 
ir formaldehido mišiniu kontrolei, 
atitinka standartų LST EN ISO 11138
1 ir LST EN ISO 11138
5 reikalavimus
(HN 47-1:2012 95.3 papunktis)

□ n S

(!) Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

53.

Cheminiai indikatoriai atitinka šiuos kel amus reikalavimus:
53.1. 1 klasės proceso cheminis 
indikatorius atitinka standarto LST EN 
ISO 11140-1 dalies reikalavimus 
(HN 47-1:2012 96.1 papunktis)

□ □ S

(!) Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

53.2. 2 klasės specialiųjų tyrimų 
cheminis indikatorius, skirtas Bowie ir 
Dicko bandymui, atitinka LST EN 
285, LST EN ISO 11140-1, LST EN 
ISO 11140-3 ar LST EN ISO 11140-4

□ □ E

(!) Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos



Eil.
Nr. Reikalavimas Taip Ne Neaktualu / 

Nevertinta’* Pastabos

ir LST EN 867-5 reikalavimus 
(ILN 47-1:2012 96.2 papunktis)
53.3. 2 klasės specialiųjų tyrimų 
cheminis indikatorius, skirtas krovinio 
kontrolei atitinka LST EN ISO 11140
1, LST EN 867-5 reikalavimus 
(IIN 47-1:2012 96.2 papunktis)

□ □ E!

(!) Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

53.4. 3 klasės vieno kintamojo 
cheminis indikatorius atitinka 
standarto LST EN ISO 11140-1 
reikalavimus
(11N 47-1:2012 96.3 papunktis)

□ □ a

(!) [staigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

53.5. 4 klasės daugelio kintamųjų 
cheminis indikatorius atitinka 
standarto LST EN ISO 11140-1 
reikalavimus
(HN 47-1:2012 96.4 papunktis)

□ □ E

(!) (staigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

53.6. 5 klasės sudėtinis cheminis 
indikatorius atitinka standarto LST EN 
ISO 11140-1 reikalavimus 
(HN 47-1:2012 96.5 papunktis)

□ □ M

(!) (staigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

53.7. 6 klasės imituojamasis cheminis 
indikatorius atitinka standarto LST EN 
ISO 11140-1 reikalavimus 
{HN 47-1:2012 96.6 papunktis)

□ □ ESI
(!) Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

54.

Sterilizacijos vandens garais proceso kontrolė vykdoma taip:
54.1. sterilizuojančios medžiagos 
poveikiui kiekvienam įpakuoti} 
medicinos prietaisų, gaminių paketui 
įvertinti naudojamas 1 klasės proceso 
cheminis indikatorius 
(HN 47-1:2012 97.1 papunktis)

□ □ EI

(!) Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

54.2. vertinami kiekvieno ciklo 
parametrai automatinės proceso 
kontrolės įrenginiuose arba 
kontroliniuose matavimo prietaisuose 
(HN 47-1:2012 97.2 papunktis)

□ □ S

(!) Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

54.3. pagal sterilizatoriaus gamintojo 
naudojimo instrukcijas atliekamas 
sterilizatoriuje numatytas automatinis 
oro nuotėkio (vakuumo) bandymas 
(HN 47-1:2012 97.3 papunktis)

□ □ S

(!) Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

54.4. vieną kartą per dieną, prieš 
pirmąjį dienos sterilizacijos ciklą, 
didžiuosiuose vakuuminiuose garo 
sterilizatoriuose atliekamas oro 
pašalinimo iš sterilizatoriaus kameros 
ir garų skvarbumo patikrinimas Bowie 
ir Dicko bandymu: į sterilizatoriaus 
kamerą sterilizatoriaus gamintojo 
nurodytoje kameros vietoje įdedant 2 
klasės specialiųjų tyrimų cheminį 
indikatorių; bandymas kartojamas, jei 
atlikto bandymo rezultatai rodo, kad

□ □ K

Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos



Eii.
Nr. Reikalavimas Taip Ne Neaktualu / 

Nevertinta“ Pastabos
garų skvarbumas nepakankamas, nes 
oro pašalinimas iš sterilizatoriaus 
kameros neefektyvus; pakartotinai 
gavus blogą bandymo rezultatą, 
kviečiamas techninės priežiūros 
specialistas; Bowie ir Dicko bandymas 
atitekamas pagal sterilizatoriaus ir 
indikatoriaus gamintojo naudojimo 
instrukcijas
(HN 47-1:2012 97.4 papunktis j
54.5. mažuosiuose vakuuminiuose 
garo sterilizatoriuose, jei medicinos 
prietaisą, gaminių krovinys (įkrova) 
netikrinamas su šiam kroviniui 
pritaikytu 2 klasės specialiųjų tyrimų 
cheminiu indikatoriumi, skirtu 
kroviniui, ar juose sterilizuojami tik 
akyti gaminiai, Bowie ir Dicko 
bandymas atliekamas pagal 
sterilizatoriaus ir indikatoriaus 
gamintojo naudojimo instrukcijas 
(HN 47-1:2012 97.5 papunktis)

□ □ EI

(!) Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

54.6. akytų gaminių (gumos, tekstilės) 
ir medicinos prietaisų be kanalų ir (ar) 
ertmių paketų ir krovinių (įkrovų) 
cheminė kontrolė atliekama vienu iš 
šių būdų: į kiekvieną paketą 
(geometrinį centrą) dedamas 4 arba 5, 
arba 6 klasės cheminis indikatorius 
arba kiekvienas vienalytis (tik akytų 
gaminių arba medicinos prietaisų be 
ertmių ir (ar) kanalų) krovinys (įkrova) 
tikrinamas su sudėtingiausiu, 
sunkiausiu paketu iŠ sterilizuojamo 
krovinio (įkrovos); šis paketas su 5 
arba 6 klasės cheminiu indikatoriumi 
dedamas proceso bandymo vietoje 
(HN 47-1:2012 97.6 papunktis)

□ n E

(!) Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

54.7. kiekvienas medicinos prietaisų 
su kanalais ir (ar) ertmėmis krovinys 
(įkrova) tikrinamas 2 klasės 
specialiųjų tyrimų cheminiu 
indikatoriumi
(HN 47-1:2012 97.7 papunktis)

□ o E

(!) Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

54.8. 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
(HN 47-1:2012 97.8 papunktis)

□ 0

(!) Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

54.9. kiekvienas neįpakuotų medicinos 
prietaisų krovinys (įkrova) (išskyrus □ D Ei

(!) Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos



Eil.
Kr. Reikalavimas Taip Ne Neaktualu / 

Nevertinta” Pastabos

medicinos prietaisus su kanalais ir 
ertmėmis) sterilizatoriuje tikrinamas su 
4 arba 5, arba 6 klasės cheminiais 
indikatoriais; vienas cheminis 
indikatorius dedamas j kiekvieno 
padėklo (lentynos) geometrinį centrą 
(HN 47-1:2012 97.9 papunktis)

55.

Sterilizacijos etileno oksidu arba žemos temperatūros vandens garų ir formaldehido mišiniu 
kontrolė vykdoma taip:
55.1. sterilizuojančios medžiagos 
poveikiui kiekvienam įpakuotų 
medicinos prietaisų ir gaminių paketui 
įvertinti naudojamas 1 klasės cheminis 
indikatorius, skirtas sterilizacijos 
etileno oksidu arba žemos 
temperatūros vandens garų ir 
formaldehido mišiniu kontrolei 
(HN 47-1:2012 98.1 papunktis)

□ n K

(!) Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

55.2. vertinami kiekvieno ciklo 
proceso parametrai (temperatūra, 
slėgis, sterilizacijos trukmė ir kt.) 
automatinės proceso kontrolės 
įrenginiuose arba kontroliniuose 
matavimo prietaisuose 
(11N 47-1:2012 98.2 papunktis)

□ □ E

(!) Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

55,3. pagal sterilizatoriaus gamintojo 
naudojamas instrukcijas atliekamas 
Sterilizatoriuje numatytas automatinis 
oro nuotėkio (vakuumo) bandymas, 
nesant sterilizatoriaus gamintojo 
naudojimo instrukcijų, sterilizatoriuje 
numatytas automatinis oro nuotėkio 
(vakuumo) bandymas atliekamas 
kasdien
(HN 47-1:2012 98.3 papunktis)

□ n E

(!) Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

55.4. akytų gaminių ir medicinos 
prietaisų (instrumentų) be kanalų ir 
(ar) ertmių paketų ir krovinių (įkrovų) 
cheminė kontrolė atliekama vienu iš 
šių būdų: į kiekvieną paketą 
(geometrinį centrą) dedamas 4 arba 5, 
arba 6 klasės cheminis sterilizacijos 
etileno oksidu arba žemos 
temperatūros garų ir formaldehido 
mišiniu kontrolės indikatorius; 
kiekvienas vienalytis tik akytų 
gaminių arba medicinos prietaisų be 
ertmių ir (ar) kanalų krovinys (įkrova) 
tikrinamas su sudėtingiausiu, 
sunkiausiu paketu iš sterilizuojamo 
krovinio (įkrovos). Šis paketas su 5 
arba 6 klasės cheminiu indikatoriumi, 
skirtu sterilizacijos etileno oksidu arba 
žemos temperatūros vandens garų ir 
formaldehido mišiniu kontrolei.

□ □ E

(!) Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos



Eil.
Nr. Reikalavimas Taip Ne Neaktualu / 

Nevertinta** Pastabos
dedamas proceso išbandymo vietoje 
(HN 47-1:2012 98.4 papunktis)
55.5. kiekvienas medicinos prietaisų 
su kanalais ir (ar) ertmėmis krovinys 
(įkrova) tikrinamas 2 klasės 
specialiųjų tyrimų cheminiu 
indikatoriumi
(HN 47-1:2012 98.5 papunktis)

□ □ E

(!) Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

56.

Sterilizacijos vandenilio peroksido 
plazma proceso efektyvumas tikrinamas 
pagal sterilizatoriaus gamintojo 
naudojimo instrukcijas 
(HN 47-1:2012 99 punktas)

□ □ e

(!) Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

VU STERILIZUOJAMŲ GAMINIŲ PAKETŲ, KROVINIO (įKROVOS) ŽYMĖJIMAS IR 
ATSEKAMUMAS

57.

Kiekvienas sterilizuojamas paketas pažymimas 'HN 47-1:2012 100 punktas):
57.1. sterilizatoriaus eilės numeriu (jei 
naudojami keli sterilizatoriai) □ □ e

Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

57.2. sterilizacijos ciklo numeriu □ □ E Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

57.3. sterilizuojamų paketų arba 
neįpakuotų prietaisų krovinio sudėties 
(turinio) kodu

□ □ E
Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

57.4. operatoriaus kodu □ □ EI Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

57.5. sterilizacijos data □ □ EI Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

57.6. galiojimo data □ □ EI Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

58.

Krovinio (įkrovos) registracijos kortelė 
ciklą ir joje pažymimas (HN 47-1:2012

e yra f 
02 pun

jildoma informacija apie kiekvieną sterilizacijos 
etas):

58.1. krovinio (įkrovos) numeris □ □ E (!) Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

58.2. sterilizacijos data □ □ E (!) Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

58.3. krovinio (įkrovos) sterilizacijos 
proceso parametrai □ □ E (!) Įstaigoje sterilizacijos 

procedūros neatliekamos
58.4. atliktos nuolatinės kontrolės 
rezultatai (įvertinimas, ar ciklas 
sėkmingas, ar nesėkmingas, cheminių 
indikatorių patikrinimo rezultatai),

□ □ E

(!) Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

58.5. įvertinusio sterilizacijos 
rezultatus asmens vardas, pavardė, 
parašas

□ □ E
(!) Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

59.

Panaudotų įstaigoje sterilizuotų 
gaminių atsekamumas vykdomas pagal 
įstaigos sterilių gaminių panaudojimo 
procedūrų, įstaigos numatytuose 
dokumentuose tam numatytoje vietoje 
registruojant krovinio (įkrovos) numerį 
(HN 47-1:2012 104 punktas)

□ □ E

(!) Įstaigoje sterilizacijos 
procedūros neatliekamos

v n
i.

PATALPŲ ORO DEZINFEKCIJA
Ctaikoma tik stacionarioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, kuriose gydomi tuberkulioze 
sergantys pacientai)

60.
Stacionarios arba kilnojamosios 
ultravioletinių spindulių (UV) lempos □ □ E

Vertinta ambulatorines 
asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas



Eit.
Nr. Reikalavimas Taip Ne Neaktualu / 

Nevertinta** Pastabos

įrengtos tik pacientų, sergančių 
tuberkulioze, izoliavimo ir tyrimo 
patalpų orui dezinfekuoti 
(HN 47-1:2012 110 punktas)

teikiančios įstaigos veiklos 
atitiktis

61.

UV lempos įrengtos pagal gamintojų 
naudojimo instrukcijas, UV lempos 
degimo trukmė registruojama 
(HN 47-1:2012 111 ir 113 punktai)

□ □ S

(!) Vertinta ambulatorines 
asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas 
teikiančios įstaigos veiklos 
atitiktis

IX. MINKŠTOJO INVENTORIAUS IR SKALBINI J TV AIIKYMO KLIKAI.AVIMAI

62.

Lovų čiužiniai, pagalvės, antklodės yra 
nesupiyšę, su specialiais užvalkalais iš 
ncpralaidaus skysčiams, patvaraus 
paviršių valymo ir dezinfekcijos 
priemonėms audinio arba iš audinių, 
tinkamų skalbti ir (ar) dezinfekuoti 
įstaigoje naudojamais būdais 
(HN 47-1:2012 109 punktas)

□ □ S

Vertima ambulatorines 
asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas 
teikiančios įstaigos veiklos 
atitiktis

63.

Nešvarūs skalbiniai renkami (dedami) 
į neplyšiančius ir neperšlampamus 
maišus, nešvarių skalbinių maišai 
pripildomi ne daugiau kaip V* jų talpos 
(HN 47-1:2012 12 priedo 3 punktas)

SI □ □

Darbo drabužiai

64.

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 
paženklintų dvigubą pakuotę (maišus), 
tiesioginį sąlytį su skalbiniais turintis 
vidinis maišas yra vienkartinio 
naudojimo
(HN 47-1:2012 12 priedo 4 punktas)

□ □ S

Vertima ambulatorines 
asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas 
teikiančios įstaigos veiklos 
atitiktis

65.

Surinkti ir supakuoti nešvarūs 
skalbiniai laikomi, gabenami 
nešvariems skalbiniams laikyti, 
gabenti skirtose talpyklose 
(konteineriuose, bakuose ir pan.), 
vežimėliuose, talpyklų, vežimėlių 
paviršius yra tinkamas valyti ir 
dezinfekuoti
(HN 47-1:2012 12 priedo 5 punktas)

S □ □

66.

Supakuoti nešvarūs skalbiniai laikomi 
atskiroje patalpoje arba tam skirtoje 
zonoje
(HN 47-1:2012 12 priedo 6 punktas)

s □ □

67.

Švarūs skalbiniai laikomi švariems 
skalbiniams laikyti skirtoje (-ose) 
patalpoje (-ose) (zonoje), uždaruose 
įrenginiuose (uždarose lentynose, 
spintose, dengtuose vežimėliuose) arba 
švariais tekstiliniais gaubtais 
uždengtuose įrenginiuose 
(HN 47-1:2012 12 priedo 10 punktas)

EI O □



b:íi.
Nr. Reikalavimas Taip Ne Neaktualu / 

Nevertinta" Pastabos

68.

Laikomasi reikalavimo švarius 
skalbinius laikyti jų nesupakavus 
plastikinėje plėvelėje 
(HN 47-1:2012 12 priedo 10 punktas)

Si □ □

69.

Operacinių ir skyrių, kur pacientų 
slaugai turi būti naudojami sterilizuoti 
skalbiniai, išskalbti švarūs skalbiniai 
Sterilizuojami garo sterilizatoriuje (- 
iuose)
(HN 47-1:2012 12 priedo 11 punktas)

□ □ S

(!) Vertinta ambulatorines 
asmens sveikatos 
priežiūros paslaugas 
teikiančios įstaigos veiklos 
atitiktis

X. MEDICININIŲ ATLIEKŲ SURINKIMAS (R t 
PAKAVIMAS, ŽENKLINIMAS, LAIKINAS L

' SI A VI i 
AlKYb

VÍAS) JŲ SUSIDARYMO VIETOSE, 
4AS

70.
Medicininės atliekos jų susidarymo 
vietose renkamos (rūšiuojamos) pagal 
medicininių atlieku grupes 
(HN 66:2013 10 punktas)

S □ □

71.

Pakuotės nepralaidžios skysčiams ir 
tokios, kad medicininės atliekos 
negalėtų išsipilti, išsibarstyti ar kitaip 
patekti į aplinką 
(HN 66:2013 12 punktas)

S □ □

72.

Medicininės atliekos surenkamos į 
kitos spalvos pakuotes nei kitos 
sveikatos priežiūros įstaigoje 
susidariusios atliekos 
(HN 66:2013 15 punktas)

S □ n

73.

Aštrūs daiktai, nepriklausomai nuo to, 
kokiai medicininių atliekų grupei 
priskiriami (kodas 18 01 01 ar 18 01 
0f), pakuojami į sandarius ir atsparius 
dūriams nestiklinius vienkartinius 
konteinerius
(HN 66:2013 16 punktas)

s □ □

74.

Pavojingų medicininių atliekų 
pakuotės paženklintos pavojingų 
atliekų ženklinimo etiketėmis 
(HN 66:2013 18 punktas)

s □ n

75.

Medicininių atliekų saugyklose 
esančios supakuotos medicininės 
atliekos, pasibaigus jų laikino laikymo 
terminui, perduodamos atliekų 
tvarkymo įmonei, turinčiai teisę 
tvarkyti medicinines atliekas (pagal 
sutartis dėl šių atliekų naudojimo ir 
(ar) šalinimo)
(HN 66:2013 22 punktas)

s □ n

(!) Sudaryta sutartis

76.

Medicininės atliekos medicininiu atlieki saugykloje lai tinai laikomos:
76.1. supakuotos 
(HN 66:2013 26 punktas) S n □

76.2. infekuotos atliekos (išskyrus 
aštrius daiktus), kurios iki perdavimo 
atliekų tvarkymo įmonei, turinčiai 
teisę tvarkyti medicinines atliekas, ir 
(ar) išgabenimo pašalinti

□ □ S

Patikrinimo metu nted. 
atliekos buvo tik 
šaldikliuose



Eit.
Nr. Reikalavimas Taip Ne Neaktualu / 

Nevertinta*' Pastabos

kenksmingumą sveikatos priežiūros 
įstaigoje laikinai laikomos nustatytais 
terminais ir nustatytoje temperatūroje 
(ne ilgiau kaip 72 vai., saugykloje 
esant +15 °C ar aukštesnei 
temperatūrai, arba ne ilgiau kaip 7 
dienas, saugykloje esant žemesnei +15 
°C temperatūrai)
(HM 66:2013 26.1 papunktis)
76.3. medicininės atliekos, kurių 
rinkimui ir šalinimui netaikomi 
specialūs reikalavimai, kad būtų 
išvengta infekcijos, iki perdavimo 
atliekų tvarkymo įmonei medicininių 
atliekų saugykloje laikinai laikomos ne 
ilgiau kaip 7 dienas (arba iki 30 dienų, 
kai pastoviai užtikrinama žemesnė nei 
+10 °C temperatūra)
(HN 66:2013 26.2 papunktis)

□ □ H

Patikrinimo metu mcd. 
attiekos buvo lik 
šaldikliuose

76.4. aštrūs daiktai (kodai 18 0101,18 
01 03* ), kurie iki perdavimo atliekų 
tvarkymo įmonei ir (ar) išgabenimo 
pašalinti kenksmingumą sveikatos 
priežiūros įstaigoje laikinai laikomi 
saugykloje ne ilgiau kaip 30 dienų 
(IIN 66:2013 26.3 papunktis)

□ □ E)

Patikrinimo metu mcd. 
atliekos buvo tik 
šaldikliuose

76.5. anatominė medžiaga iki 
perdavimo atliekų tvarkymo įmonei 
specialiai tam skirtame šaldytuve 
laikoma nustatytoje temperatūroje ir 
nustatytais terminais (žemesnėje nei 
+10 °C temperatūroje ne ilgiau kaip 7 
dienas)
(HN 66:2013 26.4 papunktis)

□ n S

Patikrinimo metu mcd. 
atliekos buvo tik 
šaldikliuose

76.6. infekuotos atliekos, aštrūs 
daiktai, anatominė medžiaga bei 
medicininės atliekos, kurių rinkimui ir 
šalinimui netaikomi specialūs 
reikalavimai, kad būtų išvengta 
infekcijos, kurios yra užšaldomos, 
medicininių atliekų saugykloje 
atskirame šaldiklyje laikomos 
nustatytais terminais ir nustatytoje 
temperatūroje (-1 8  °C ir žemesnėje 
temperatūroje iki 6 mėnesių)
(HN 66:2013 26.5 papunktis)

E3 □ □

Išvežamos 1 karta per 
mėnesį

77.

Medicininių atlieku laikymas medicininių atliekų laikino laikymo aikšte ėįe:
77,1. medicininių atliekų konteineriai 
pagaminti iš patvarios, skysčiams 
nepralaidžios medžiagos 
(HN 66:2013 28 punktas)

□ □ E I

Aikštelės nėra



Eli.
Nr. Reikalavimas Taip Ne Neaktualu / 

Nevertinta“ Pastabos

77.2, konteineriai su supakuotomis 
medicininėmis atliekomis apsaugoti 
nuo kritulių
(HN 66:2013 28 punktas)

□ D 23

Aikštelės nėra

77.3. medicininių atliekų laikino 
laikymo aikštelės pagrindas tvirtas, iš 
atsparių ir skysčiams nepralaidžių 
medžiagų
(HN 66:2013 28 punktas)

□ □ 0

Aikštelės nėra

XI. INFEKUOTŲ ATLIEKŲ KENKSMINGUMO 
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE

PAŠALINI MAS (PRADINIS APDOROJIMAS)

78.

Darbuotojai, dirbantys su cheminėmis 
medicininių atliekų kenksmingumo 
pašalinimo priemonėmis (biocidais), 
jas naudoja pagal autorizacijos ar 
registracijos liudijime nurodytas 
specialiąsias autorizacijos sąlygas, 
naudojimo instrukcijas ir etiketes bei 
saugos duomenų lapuose pateiktą 
informaciją
(HN 66:2013 5 punktas)

□ □ S

(!) Įstaigoje medicininių 
atliekų keksmingumo 
pašalinimas nevykdomas

79.

Kenksmingumo pašalinimui 
naudojamam įrenginiui, priemonėms 
yra gamintojų nustatytos naudojimo 
instrukcijos
(HN 66:2013 8 punktas)

□ □ S

(!) Įstaigoje medicininių 
atliekų keksmingumo 
pašalinimas nevykdomas

80.

Infekuotų atliekų kenksmingumas 
pašalinamas specialiais medicininių 
atliekų kenksmingumo pašalinimui 
skirtais įrenginiais ir /ar specialiomis 
priemonėmis (pagal gamintojo 
instrukcijas)
(HN 66:2013 31 punktas)

□ □ S

(!) Įstaigoje medicininių 
atliekų keksmingumo 
pašalinimas nevykdomas

81.

Infekuotas atliekas apdorojant atliekų 
kenksmingumo pašalinimo 
įrenginiuose vykdoma medicininių 
atliekų kenksmingumo pašalinimo 
proceso efektyvumo kontrolė 
(registruojami vykdytos kontrolės 
rezultatai medicininių atliekų 
tvarkymo procedūroje)
(HN 66:2013 35 punktas)

□ □ s

(!) Įstaigoje medicininių 
atliekų keksmingumo 
pašalinimas nevykdomas

82.

Mikroorganizmų kultūrų bei visų 
biologinių atliekų iš laboratorijų, 
dirbančių su 3 ir 4 pavojingumo 
grupės mikroorganizmais, nustatytų 
kenksmingumas pašalinamas sveikatos 
priežiūros įstaigoje (laboratorijoje)
(HN 66:2013 36 punktas)

□ □ EI

Paslauga neteikiama

Pastabose nurodytas ženklas,,(!)" žymi ties kuriuo reikalavimu turi būti atsižvelgta į  
įstaigoje saugojamus, rengiamus dokumentus



Nustatyta:
S  Paslaugos teikiamos nepažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 47:2011 ,Asmens 

sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-737 „Dėl Lietuvos 
higienos normos HN 47:2011 ,Asmens sveikatos priežiūros įstaigos; bendrieji sveikatos saugos 
reikalavimai“ patvirtinimo“, Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos priežiūros 
įstaigos, infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 
ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 
„Sveikatos priežiūros įstaigos, infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“, ir Lietuvos higienos 
normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl Lietuvos 
higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“, 
reikalavimų.

□  Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 47:2011 „Asmens 
sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. V-737 „Dėl Lietuvos 
higienos normos HN 47:2011 .Asmens sveikatos priežiūros įstaigos: bendrieji sveikatos saugos 
reikalavimai“ patvirtinimo“,
........ punkto (...........................................................................................................................................),
......  punkto (..........................................................................................................................................),

punkto (......................................................................................................................................... .)
reikalavimus.

□  Paslaugos teikiamos pažeidžiant Lietuvos higienos normos HN 47-1:2012 „Sveikatos 
priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2012 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. V-946 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 47
1:2012 „Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai“ patvirtinimo“,
........ punkto / papunkčio (................................................................................. ....................................... ),
........ punkto / papunkčio (...................................................... ........................................................... .......),
.........punkto / papunkčio (................................................................................................ ......................... )
reikalavimus.

□  Paslaugos teikiamos Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių atliekų 
tvarkymo saugos reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2013 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-706 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 66:2013 „Medicininių 
atliekų tvarkymo saugos reikalavimai“ patvirtinimo“,
........ punkto / papunkčio (.................................................       ).
........ punkto / papunkčio (......................................................................................................................... ),
........ punkto / papunkčio (.....................................................   .....)
reikalavimus.

Jeigu periodinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę pareigūnas atliko 
nesivadovaudamas klausimynu ar norima pasikonsultuoti dėl į klausimyną įtrauktą reikalavimų, 
ūkio subjektą prašome kreiptis į  Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos (ei. paštu kontrole@>ivsc.lt).

Pasiūlymus, pastebėjimus dėl klausimynų ūkio subjektas gali teikti Nacionalinio 
visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainės skyriaus 
„Administracinė informacija" srities „Ūkio subjektų priežiūra" dalyje „Periodinės visuomenės 
sveikatos saugos kontrolės klausimynai“ bei e i paštu kontrole@nvsc.lt.
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