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1. ĮVADAS

Ekstremalioji situacija – tai situacija, kai dėl palyginti per trumpą laiką SPĮ teiktinos 
medicinos pagalbos reikalingi resursai ženkliai viršija įprastinius įstaigos kasdienio darbo 
metu naudojamus resursus. Dažniausiai tai būna įvykiai, kurie be išankstinio įspėjimo 
arba per trumpą laiką nuo įspėjimo sukelia žmonių sužalojimus arba mirtį (ar jų grėsmę), 
svarbiausių tarnybų veiklos sutrikimus arba aplinkos, įstaigos turto ir infrastruktūros 
suniokojimą, ir dėl to įprastas skubios pagalbos tarnybų darbas tampa neįmanomas, 
todėl tenka aktyvuoti specialius veiklos planus bei imtis papildomus priemonių, kad būtų 
galima užtikrinti efektyvią ir koordinuotą pagalbą. 

Nelaimė nėra kasdieninis įvykis. Jos mastas, apibūdinamas kaip tikimybė, 
kad nuostoliai viršys įstaigos gebėjimą reaguoti, yra santykis tarp pavojaus ir 
pažeidžiamumo. Pavojų gali kelti gamtos jėgos arba žmonių veikla, tuo tarpu 
pažeidžiamumas visuomet yra planavimo, statybų ir vystymosi padarinys. 

Nelaimės sukeliamų nuostolių mastas yra atvirkščiai proporcingas įstaigos 
pasirengimo lygiui: kuo labiau pasirengusi įstaiga, tuo mažesni nuostoliai. Galiausiai 
gebėjimas reaguoti lemia, ar nelaimingas įvykis sukels kritinę situaciją, ar virs katastrofa.

Ar bus patirta nuostolių ir kaip bus reaguojama į nelaimę, priklauso nuo žmonių 
veiklos. Geriausia taktika, mažinant nuostolius ir didinant įstaigos pasirengimą, yra 
geras planavimas, rizikos veiksnių numatymas ir efektyvios strategijos, kaip reaguoti 
į ekstremaliąją situaciją,  sukūrimas. Kad ir koks tobulas ekstremaliųjų situacijų 
planas būtų sukurtas, kol neišbandytas praktiškai, niekas negali būti tikras, kad jis 
pasiteisins.

Vis dėlto laukti realaus įvykio, kad būtų galima nustatyti, ar turimas įstaigos 
Ekstremaliųjų situacijų planas suveiks, nereikia: daugelį plano privalumų ir trūkumų 
galima nustatyti taikant specialias plano ir įstaigos vertinimo metodikas bei organizuojant 
stalo mokymus ir pratybas su tariamaisiais nukentėjusiais pacientais. Naudojant specialiai 
sukurtas vertinimo metodikas, galima nustatyti ar planas yra optimalus, ar įstaiga ir jos 
personalas yra pasirengę veikti ekstremaliųjų situacijų atvejais. 

2. VERTINIMO METODIKŲ APIBŪDINIMAS

Atliekant kokybės vertinimą, svarbu įstaigos pasirengimas įvertinti keliais 
aspektais:

•	 įstaigos Ekstremaliųjų situacijų plano adekvatumą ir atitikimą reikalavimams;
•	 įstaigos pasirengimą veikti ekstremaliosios situacijos metu;
•	  įstaigos reagavimą įvykus ekstremaliajai situacijai. 

SPĮ pasirengimo bei reagavimo ekstremaliųjų sveikatai situacijų atvejais kokybės 
vertinimo metodikoje pateikiamos dvi priemonės, kurios leidžia visapusiškai įvertinti, 
kaip įstaiga pasirengusi reaguoti ir veikti ekstremaliųjų sveikatai situacijų atvejais.

1. Saugios SPĮ indeksas.
2. Ekstremaliųjų situacijų pratybų vertinimo standartas.



6

BENDROJI METODIKA

Saugios SPĮ indeksas. Jis nustato įstaigos pasirengimą veikti ekstremaliųjų 
situacijų metu. Šis indeksas parodo, kokia tikimybė sveikatos priežiūros paslaugas 
teikiančiai įstaigai likti veiklia nelaimės atveju, atkreipiant dėmesį į šios įstaigos aplinką 
ir teikiamas paslaugas. Tai lyg nesufokusuota įstaigos nuotrauka, kuri suteikia mums 
pakankamai duomenų, leidžiančių greitai patvirtinti ar paneigti gresiančius pavojus.

Ekstremaliųjų situacijų pratybų vertinimo standartas. Juo remiantis, vertinamas 
įstaigos reagavimas į ekstremaliąją situaciją. Šio standartinės vertinimo priemonės 
tikslas – suteikti SPĮ ir institucijoms, atsakingoms už SPĮ priežiūrą bei pasirengimą 
veikti ekstremaliųjų situacijų atvejais, instrumentą, leidžiantį užfiksuoti kritiškiausius 
ekstremaliųjų situacijų pratybų momentus.

 Saugios SPĮ indeksas ir Ekstremaliųjų situacijų pratybų vertinimo standartas yra 
priemonės, kurios padeda įstaigoms pasitikrinti, ar įstaigos Ekstremaliųjų situacijų 
planas veiksmingas, ar įstaiga užtikrintų  sveikatos paslaugų teikimą ekstremaliųjų 
situacijų metu, ar įstaigos veiksmai būtų efektyvūs ir gerai koordinuoti, o 
kontroliuojančioms institucijoms (vidinėms ir išorinėms) leidžia stebėti įstaigos 
pasirengimo reaguoti į Ekstremaliąją situaciją eigą, teikti siūlymus, kaip tobulinti 
ekstremaliųjų situacijų plano silpnąsias vietas, bei stebėti jų įgyvendinimą, nes 
šios vertinimo priemonės leidžia objektyviai nustatyti, kaip sukurtas planas veiks 
ekstremaliosios situacijos metu.

2.1. SAUGIOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS (SPĮ) INDEKSAS
Įvykus nelaimei, visos skubios pagalbos tarnybos turi būti pasirengusios apsaugoti 

į nelaimę patekusių žmonių gyvybę ir gerovę, ypač per pirmąsias minutes ir valandas 
po įvykio. Gebėjimas tokiomis situacijomis nepertraukiamai teikti sveikatos priežiūros 
paslaugas gali tapti gyvybės ir mirties klausimu. Ypač svarbu, kad sveikatos priežiūros 
paslaugos būtų teikiamos įstaigose, kurių pastatų konstrukcija atspari nelaimę sukėlusių 
jėgų poveikiui, kuriose tinkamai veikia įranga ir visos komunikacijos (t. y. vanduo, elektra, 
medicininės dujos ir kt.), o sveikatos priežiūros specialistai gali suteikti reikiamą pagalbą.

 Norint, kad procesas vyktų sklandžiai, būtina apibrėžti sąvoką saugi SPĮ. Tai įstaiga, 
kurios paslaugos stichinės nelaimės metu ar iš karto po jos lieka prieinamos ir tiekiamos 
maksimaliu pajėgumu bei nepakitus infrastruktūrai. SPĮ saugumo indeksas padeda 
įvertinti sveikatos paslaugas teikiančios įstaigos galėjimą dirbti nelaimės atveju.

Saugios SPĮ vertinimo vadove (priedas Nr.1) žingsnis po žingsnio paaiškinama, kaip 
naudoti Saugios SPĮ klausimyną, kuris padeda nustatyti įstaigos saugumo indeksą. Be 
to, tai informacinis dokumentas, skirtas asmenims, kurie atsakingi už įstaigos saugumo 
nelaimės atveju vertinimą.

Atlikusi vertinimą, vertintojų komanda pristato duomenis įstaigos administracijai, 
o įstaigos Ekstremaliųjų situacijų planavimo komitetas atsako už įstaigos saugumo 
pagerinimo siūlymų įgyvendinimą.

Saugios SPĮ indekso klausimyno tikslas
Šios metodikos tikslas – padėti įvertinti SPĮ saugumo indeksą ir nustatyti įstaigos 

pajėgumą toliau teikti paslaugas, įvykus ekstremaliajai situacijai. Be to, ši metodika 
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nurodo veiksmus, kurie būtini, norint pagerinti įstaigos saugumą nelaimių atveju.
Metodikos tikslai:
•	 Suteikti vertintojams objektyvų ir standartinį klausimyno taikymo metodą, 

kad jie galėtų priimti sprendimą, ar įstaiga galės veikti įvykus nelaimei, ar ne. 
•	 Rekomenduoti veiksmus ir priemones, kurie pagerintų įstaigos saugumą.
•	 Pateikti standartinius vertinimo kriterijus.
•	 Palengvinti informacijos apie sveikatos priežiūros įstaigos, kaip 

savarankiškos institucijos ir kaip sveikatos priežiūros sistemos dalies, 
privalumų ir trūkumų rinkimą ir skirstymą.

•	 Paremti įvairių sričių ekspertų grupes, kurios rūpinasi pavojaus rizikos 
mažinimu ir kuria reagavimo nelaimės atveju planus. 

Nuo nelaimės apsaugotos SPĮ  koncepcija
Įvykus nelaimei, pagrindinė priežastis, dėl kurios sutrinka sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimas įstaigose, yra nutrūkusi įstaigos veikla. Tik nedidelė dalis įstaigų 
nebeveikia dėl žalos pastato konstrukcijai. Priemonės, kurios padeda išsaugoti 
įstaigos funkcionavimą, kainuoja daug mažiau nei apsaugančios nuo pastato 
griuvimo. Vis dėlto įstaigos veiklos koordinavimas, struktūra ir valdymas nelaimės 
atveju daugeliui lieka problema.

Atliekant SPĮ patikrinimą pagal Saugios SPĮ indekso klausimyną, vertinami 
toliau išvardyti įstaigos saugumo rodikliai.
1. Rodikliai, susiję su apkrovas laikančių pastato elementų saugumu. Tai architektūriniai 

pastato elementai, nuo kurių priklauso pastato stabilumas ir atsparumas išoriniam 
poveikiui.

2. Rodikliai, susiję su apkrovas nelaikančių pastato elementų saugumu. Tai 
architektūrinės dalys nuo kurių priklauso pastato funkcionalumas, įranga ir 
komunikacijos. 

3. Saugumas, susijęs su funkcine įstaigos veikla. Vertinama, kaip įstaigos personalas 
pasirengęs didelėms nelaimėms ir kaip taikomas įstaigos Ekstremaliųjų situacijų planas. 

Suprantama, kad jau funkcionuojančioms SPĮ pritaikyti visą Saugios SPĮ indekso 
klausimyną bus sunku arba neįmanomą, todėl rekomenduojama, kad kriterijai susiję su 
apkrovas laikančių pastato dalių parametrais, būtų  laikomi rekomendaciniais, o kriterijai 
susiję su apkrovas nelaikančių dalių elementais ir funkcine įstaigos veikla, būtų laikomi 
privalomais. Sekant įstaigų pasirengimo veikti ekstremaliųjų situacijų atvejais eigą, 
rekomenduojama, kad metai iš metų įstaigoje daugėtų atsakytų klausimų, susijusių su 
pastatą laikančių elementų būkle, o parametrai susiję su funkcine įstaigos veikla (pastato 
apkrovų nelaikantys elementai ir funkcinė įstaigos dalis), būtų įvertinti taip, kaip nurodo 
klausimyno metodika. Pageidautina, kad kiekvienoje kriterijų grupėje įstaiga surinktų 
ne mažiau kaip 70 procentų galimo maksimalaus taškų skaičiaus, o įstaigos saugumo 
indeksas pagal šias dvi rodiklių grupes būtų ne mažesnis kaip 0,7. Tai leistų manyti, kad 
įstaiga ekstremaliųjų situacijų atvejais išliktų veiksminga.
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Projektuojant naujas, saugias SPĮ, reikia taikyti visą Saugios SPĮ indekso klausimyną, 
siekiant trijų saugumo tikslų:

•	  apsaugoti pacientų, lankytojų ir personalo gyvybes; 
•	  apsaugoti įrangą ir baldus;
•	  išsaugoti sveikatos priežiūros įstaigos veiklą.

Strategijos, kurioje kalbama apie nuo nelaimių apsaugotas įstaigas, tikslas yra užtikrinti, 
kad įstaigos ne tik nesugriautų nelaimės atveju, bet ir toliau veiksmingai funkcionuotų. 
Nelaimės atveju būtina padidinti gydymo mastus, įstaiga turi būti pasirengusi visiškai 
išnaudoti savo resursus. Be to, ji turi užtikrinti, kad patyręs personalas teiktų kokybišką 
pagalbą nukentėjusiesiems. 

2.2.  SPĮ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PRATYBŲ VERTINIMO METODIKA
Tai atskira vertinimo metodika, kuri padeda įvertinti procesus, vykstančius 

ekstremaliųjų situacijų pratybų, organizuojamų SPĮ, metu. Ekstremaliųjų situacijų 
pratybos pripažintos kaip svarbus pasirengimo elementas, nes leidžia patikrinti, kaip 
SPĮ yra pasirengusi reaguoti į tokias situacijas realiu laiku. Šių veiksmų įvertinimas yra 
esminis, siekiant sužinoti stipriąsias bei silpnąsias institucijos puses, organizuojant darbą 
tokių situacijų metu bei patikrinti Ekstremaliųjų situacijų plano funkcionalumą.

Tam yra sukurta SPĮ ekstremaliųjų situacijų pratybų vertinimo metodika, kuri pagrįsta 
atidžiu stebėjimu. Kad pratybų metu išaiškėtų Ekstremaliųjų situacijų plano privalumai 
ir trūkumai, būtina tiksliai registruoti ir  dokumentuoti įvykius prieš pratybas, per jas 
ir po jų. Toks stebėjimas ir vertinimas leidžia nuosekliai fiksuoti duomenis kiekvienų 
pratybų atveju ir stebėti jų eigą. Standartizavimas padeda užfiksuoti specifines įstaigos 
veiksmų  ekstremaliosios situacijos metu stiprybes ir silpnybes, leidžia palyginti SPĮ, 
dalyvaujančių panašiose pratybose, duomenis. Taip vertinant galima palyginti veiksmus 
kitų pratybų metu, siekiant nustatyti, kaip procesai vyksta tose srityse, kur anksčiau buvo 
rasta trūkumų,  ar buvo atlikti Ekstremaliųjų situacijų plano pakeitimai. 

SPĮ ekstremaliųjų situacijų pratybų vertinimo metodikos tikslas  
Tokio standartinio vertinimo tikslas – suteikti SPĮ ir institucijoms, atsakingoms 

už įstaigų priežiūrą bei pasirengimą veikti ekstremaliųjų situacijų metu, instrumentą, 
leidžiantį užfiksuoti kritiškiausius ekstremaliųjų situacijų pratybų momentus. 
Ekstremaliųjų situacijų pratybos turėtų būti vykdomos, norint  nustatyti, ar SPĮ 
Ekstremaliųjų situacijų planas veiks praktiškai. Vertinimo rezultatus vėliau galima 
panaudoti mokymams bei pratyboms planuoti. 

Nors vertinimo modulius galima naudoti nustatant SPĮ reagavimo į ekstremaliąją 
situaciją pokyčius pakartotinių pratybų metu, jais nereikėtų remtis darant galutines išvadas 
apie tai, ar įstaigai pavyko ar ne, planuojant savo veiksmus ekstremaliosios situacijos atveju 
ir vykdant mokymus. Šie vertinimo moduliai skirti konkretiems trūkumams nustatyti 
bei SPĮ pasirengimo veikti ekstremaliųjų situacijų metu nuosekliam tobulinimui sekti. 
Sisteminis ir standartinis stebėjimas būtinas, norint nustatyti tobulintinas ekstremaliųjų 
situacijų plano vietas, todėl šios metodikos vertė yra ne konkretaus indekso nustatymas, 
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o pokyčių eigos vertinimas. Ši vertinimo sistema leidžia stebėti, kaip keičiasi įstaigos 
pasirengimas ir kaip šalinami Ekstremaliųjų situacijų plano trūkumai.

Pagrindiniai SPĮ ekstremaliųjų situacijų pratybų vertinimo metodikos principai  
Ekstremaliųjų situacijų pratybų stebėjimas bus efektyvus jei:
•	  vertinimas vyks daugelyje įstaigos zonų;
•	  nustatomas tikslus svarbios veiklos laikas;
•	  bus įvertintas klinikinio darbo efektyvumas; 
•	  bus atliktas profesionalus pratybų aptarimas.

Kad tokios pratybos būtų naudingos, SPĮ parengia ekstremaliųjų situacijų pratybų 
vertinimo metodiką vadovaudamasi atskirais vertinimo moduliais (priedas Nr. 2), 
kuriuose numatyti visi šie vertinimo kriterijai.

Kaip įgyvendintas poreikis įvertinti daugelį įstaigos zonų ?
Atleikant ekstremaliųjų situacijų pratybų analizę, reikia įvertinti pratybų eigą visose 

įstaigos zonose. Ši priemonė leidžia ekspertams, esantiems numatytose SPĮ funkcinėse 
zonose, įvertinti personalo elgesį ekstremaliųjų situacijų metu.  

Išskiriamos keturios aktyvios pratybų zonos: ekstremaliosios situacijos valdymo, 
kenksmingumo šalinimo, rūšiavimo ir gydymo. Kiekviena ši zona vertinama pagal atskirą 
modulis. Be to, pratybose, kurių metu galimas, biologinis ar radiacinis užterštumas, prie 
kiekvienos zonai skirtos formos turi būti pridedami biologinio ar radiologinio pavojaus 
vertinimo priedai. Šios metodikos 2-ojo priedo 1 lentelėje pateikiami įvairių scenarijų 
moduliai ir jų priedai.

Kaip reikia fiksuoti laiką? 
Pratybų metu įvairias tuo pat metu vykstančios veiklos, kaip visumos 

dokumentavimas būtinas nustatant stipriąsias ir silpnąsias įstaigos veiklos puses. Tikėtis, 
kad  stebėtojas sugebės efektyviai sekti laiką ir vertinti įvairius procesus, vykstančius 
tuo pat metu, labai sunku, todėl šis vertinimas remiasi moduliu, kurio pagalba galima 
fiksuoti konkrečius laiko momentus įvairiais etapais. Laiko fiksavimo moduliai išvardyti 
pirmojoje kiekvienos zonos modulio dalyje.

 
Kaip reikia dokumentuoti klinikinės priežiūros kokybę?  

Zonų vertinimo moduliai leidžia fiksuoti nukentėjusiųjų kiekį kiekvienoje zonoje ir 
suteiktos pagalbos adekvatumą, įskaitant vietą, personalą, atsargas it kt.. Šie moduliai 
nenumato duomenų apie kiekvieną nukentėjusįjį kaupimo.

Kaip vykdomas pratybų apibendrinimas?
Be vykstančio stebėjimo, vertinant pratybas turi būti pateikti metodai, kaip pasibaigus 

pratyboms surinkti informaciją iš jų dalyvių, įskaitant organizatorius, personalą ir 
pacientus. Tai leidžia analizuoti problemas, kurios kartojasi keliose zonose, pavyzdžiui, 
efektyvų komunikavimą tarp incidento valdymo centro ir pacientų gydymo zonų. Todėl 
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čia rasite ir apibendrinimo modulį, kuriuo galima pasinaudoti problemas, pasitaikančias 
keliose zonose,  pratybų aptarimo metu. 

2.3. INFORMACINĖ VALDYMO SISTEMA
Ekstremaliųjų situacijų valdymo informacinėje sistemoje turi būti numatyta, kaip 

incidento metu bus registruojami duomenys, kurie leistų greitai įvertinti esamą situacija, 
o po įvykio juos būtų galima naudoti analizuojant įstaigos reagavimą į ekstremaliąją 
situaciją, siekiant išaiškinti Ekstremaliųjų situacijų plano vykdymo privalumus ir 
trūkumus. Valdymo informacinę sistemą sudaro toliau išvardyti veiksniai.
1. Aplinkybių, susijusių su incidentu, dokumentavimas.
2. Pacientų registracijos ir judėjimo stebėjimo sistema. Joje kaupiami duomenys, kurie:

•	 registruojami incidento metu ir vėliau naudojami analizei;
•	  naudojami greitai įvertinti situaciją; 
•	  rodo įstaigos veiksmus ir funkcijų atnaujinimo eigą.

Aplinkybių, susijusių su incidentu, dokumentavimas
Aplinkybių, susijusių su incidentu, dokumentavimas yra svarbus duomenų šaltinis, 

atliekant įvykio analizę po įvykio. Analizei yra svarbūs visi įstaigoje pildyti dokumentai 
susiję su toliau išvardytais dalykais.

•	  Bendroji informacija apie įvykį. Tokią informaciją ataskaitos forma pateikia 
įstaigos Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupė po įvykio. 

•	  Atvykusių pacientų skaičius, jų būklės sunkumas bei gydymo rezultatai. Šią 
informaciją galima gauti analizuojant pacientų registracijos ir judėjimo sistemos 
duomenis bei ligos istorijas.

•	  Sunaudoti materialiniai resursai. Kiekvienas įstaigos padalinys atlieka sunaudotų 
materialinių resursų apskaitą. Tai atlieka padalinio darbuotojas, atsakingas už 
materialinį padalinio turtą, ir šiuos duomenis po įvykio pristato Ekstremaliųjų 
situacijų valdymo grupei. Ekstremaliosios situacijos metu materialinių resursų 
apskaita nesiskiria nuo kasdieninėje įstaigos veikloje naudojamos materialinių 
resursų apskaitos procedūrų.

•	  Darbuotojų, dalyvavusių likviduojant įvykį, apskaita. Šie duomenys kaupiami 
ekstremaliųjų situacijų personalo registre. Nelaimės metu dirbančių darbuotojų sąrašas 
turi būti laikomas padalinyje ar skyriuje, o po nelaimės, atšaukus ekstremaliąją situaciją, 
sąrašus surenka administratoriai.  Padalinių administratoriai yra atsakingi už šių 
sąrašų surinkimą (įskaitant atvykimo ir išvykimo laiką) ir po ekstremaliosios situacijos 
atšaukimo kuo greičiau juos perduoda Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupei.  

Dokumentų, susijusių su incidentu, sisteminimu ir analize užsiima  įstaigos 
Ekstremaliųjų situacijų planavimo komiteto koordinatorius kartu su specialiai parengtais 
darbuotojais (pvz., Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremaliųjų sveikatai situacijų 
centro atstovais) ir parengia ataskaitą įstaigos Ekstremaliųjų situacijų planavimo komitetui 
bei įstaigos vadovui. Remiantis šiais duomenimis, įstaigos Ekstremaliųjų situacijų planas 
pataisomas atsižvelgiant į nustatytus trūkumus. 
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Labai svarbi dalis yra ir darbuotojų, dalyvavusių likviduojant incidentą, nuomonė, 
kuri renkama ir dokumentuojama apklausiant darbuotojus. Toliau išvardyti veiksmai, 
kurie smulkiau aptariami su kiekvienu darbuotoju.

•	  Ekstremaliosios situacijos metu atliktų funkcijų suvokimas (kas buvo gerai, o kas 
ne).

•	  Atitikimas planui (veiksmų kortelėms).
•	  Jiems suteikta pagalba ekstremaliosios situacijos metu.
•	  Darbuotojų suvokimas apie jų dabartinius gebėjimus, atsižvelgiant į buvusią 

patirtį ekstremaliosios situacijos metu.
•	  Mokymų poreikio numatytoms pareigybėms eiti supratimas.
•	  Bet koks buvusių įvykių poveikis darbuotojų psichinei sveikatai ir nuotaikai.

Pacientų registracijos ir judėjimo stebėjimo sistema
Ekstremaliosios situacijos metu, kai nukentėjusiųjų būna daug, organizuoti registraciją 

ir tikslią apskaitą padeda iš anksto parengtas planas. Be to, reikia žinoti, ne tik kiek ir 
kokios būklės pacientų pateko į gydymo įstaigą, bet ir kurioje gydymo įstaigos zonoje 
jie yra. Ligonių judėjimo ir stebėjimo sistema padeda užtikrinti šią funkciją. Pacientų 
registracijos ir judėjimo stebėjimo sistemos duomenys:

•	  registruojami incidento metu ir vėliau naudojami analizei;
•	  naudojami greitai įvertinti situaciją; 
•	  rodo įstaigos veiksmų ir funkcijų atnaujinimo eigą.

Pacientų registracijos ir judėjimo stebėjimo sistema
Šiuo metu yra sukurtos ir diegiamos elektroninės pacientų registravimo ir judėjimo 

stebėjimo sistemos, tačiau jei įstaiga tokios sistemos neturi, reikia vadovautis šiomis 
rekomendacijomis:
1.  Pacientų registravimas ir duomenų rinkimas yra privalomas pirmo rūšiavimo metu 

(priedas Nr.3 forma Nr.1 ir forma Nr.2)
2.  Ekstremaliosios situacijos metu nukentėjusio paciento registravimas turi būti 

atliekamas kiekvienoje klinikinėje zonoje (priedas Nr.3 forma Nr.1)
3.  Ekstremaliosios situacijos metu nukentėjusių pacientų bendra apskaita turi būti 

užtikrinama ESVG darbo centre (priedas Nr.3 forma Nr.5)

Analizuojant duomenis apie ligonių judėjimą, galima daryti išvadas, kaip veikia 
atskiros gydymo zonos įstaigoje (pvz., kuriose gydymo zonose ir kuriuo metu susidaro 
didžiausias pacientų skaičius). Tai leidžia detaliai išnagrinėti susidariusią situaciją ir 
nustatyti tokios situacijos priežastis bei pasiūlyti racionalų sprendimą, kaip jos išvengti.

Pacientų registravimas rūšiavimo metu. 
Pirmas pacientų rūšiavimas dažniausiai vyksta Priėmimo skyriuje. Rūšiavimo vadovas 

atlieka rūšiavimą numatytoje zonoje. Šioje vietoje reikalinga registratorių pagalba, kadangi 
pacientus reikia užregistruoti, paskirti jiems unikalų numerį, pritvirtinti identifikavimo 
kortelę ir užvesti sekimo lapą (kortelę). 
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Pradinio rūšiavimo metu pacientui paskiriama unikalų ekstremaliosios situacijos 
nukentėjusiojo numerį turinti paciento kortelė, tokį numerį turintys lipdukai. Ši kortelė 
turi būti transportuojama kartu su rūšiavimo kortele. Ji visuomet turi būti šalia paciento. 
Ant visų ligonio laboratorinių mėginių ir atsakymų turi būti rašomas jam suteiktas 
numeris tol, kol pacientas bus įregistruotas įstaigos duomenų bazėje (tuo metu turi 
būti žinoma visa informacija apie nukentėjusįjį). Visiškai identifikuoti pacientą gali būti 
neįmanoma.

Pacientui turi būti išduodami iš anksto parengti dokumentai ir identifikavimo 
priemonės. Pacientų registravimas yra privalomas, kadangi reikia kontroliuoti tolesnį 
jų judėjimą įstaigoje ir įvertinti išteklių tiekimo poreikius. Informaciją apie atvykusius 
ligonius ir rūšiavimo metu nustatytus prioritetus reikia reguliariai perduoti Ekstremaliųjų 
situacijų valdymo grupei. 

GMP rūšiavimo kortelė (išlankstomoji) turi būti naudojama įstaigoje tol, kol 
bus visiškai užbaigtas paciento identifikavimo ir klinikinių dokumentų pildymas. 
Nukentėjusįjį reikia kuo skubiau perkelti iš rūšiavimo zonos į tinkamą gydymo ir tyrimo 
zoną, atsižvelgiant į jam suteiktą prioritetą.                                               

Paciento registravimas klinikinėje zonoje 
Ekstremaliosios situacijos metu pacientas registruojamas kiekvienoje klinikinėje 

zonoje, ten pildomi ir kiti jo dokumentai. Turi būti registruojama ši informacija:  
•	  paciento identifikavimo numeris;
•	  prioriteto kategorija;
•	  įstaigos vieta, į kurią atvežtas pacientas;
•	  atvykimo ir išvykimo laikas (kiekvienoje klinikinėje zonoje). 

Personalas, atsakingas už pacientų registraciją (skyrių vyr. slaugytojai), reguliariai 
šiuos duomenis pateikia Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupei.

Turi būti dvi zonos:
•	  pacientų transportavimo zona (pervežimas į kitą gydymo įstaigą);
•	  pacientų išrašymo į namus zona.

Šiose zonose vedamos specialios duomenų registravimo formos (priedas Nr.3, forma 
Nr.3, forma Nr.4).

Ekstremaliosios situacijos metu nukentėjusių pacientų bendra apskaita
Tokia apskaita turi būti užtikrinama ESVG darbo centre. Turi būti registruojama 

tokia aktuali informacija (priedas Nr.3, forma Nr.5): 
•	 kiekvienos klinikinės kategorijos pacientų skaičius;
•	 ligonių skaičius atskiruose padaliniuose;
•	 išrašytų pacientų ir mirusiųjų skaičius
•	 nukentėjusiųjų skaičius ir rūšiavimo prioritetas įvykio vietoje;
•	 darbuotojų skaičius visuose padaliniuose;
•	 numatomas personalo poreikis. 
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Informacijos perdavimo periodiškumas ir tvarka
Informacija iš klinikinių zonų  surenkama kas valandą. Ekstremaliųjų situacijų 

valdymo grupė gali nurodyti ir kitokį periodiškumą. Pageidautina, kad būtų nurodytas 
konkretus kiekvienos klinikinės zonos informacijos atnaujinimo grafikas, kuriame būtų 
nurodytas tikslus informacijos surinkimo laikas.

Informacija surenkama kaskadiniu principu, vadovaujantis komunikavimo schema 
(žr. komunikavimo schemą). Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės darbuotojas, 
atsakingas už komunikaciją, pagal nurodytą grafiką susisiekia su atsakingais zonų 
darbuotojais. Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės darbo centre esantis darbuotojas, 
atsakingas už komunikaciją,  renka ir užrašo lentoje surinktą informaciją apie pacientus.

Komunikavimo schema
 

 

⇒ Vaistinė – Vaistinės vedėjas
⇒ Patologijos tarnyba – Laboratorijų vadovas
⇒ Darbo koordinavimo centras
⇒ Paslaugų tarnybos vadybininkas
⇒ Techninės priežiūros vadybininkas
⇒ Apsaugos vadybininkas ir patarėjas
⇒ Radiologijos tarnyba – Radiologijos 

tarnybos vadybininkas
⇒ Ūkio skyriaus vadovas
⇒ Morgo prižiūrėtojas
⇒ Kitos pareigos

Operacinės vyriausias chirurgas ir 
vyriausiasis slaugytojas

Priėmimo skyriaus vyriausias gydytojas ir 
vyriausiasis slaugytojas

Slaugos administratorius

Ekstremaliosios

situacijos

valdymo

grupė

Ekstremaliųjų 
situacijų operacijų 

centras 

Visuomenės 
sveikatos centras

Kiekvieno skyriaus 
vyresnysis
slaugytojas

Pacientų srauto ir 
guldymo į ligoninę

koordinatorius

Pacientų
Srauto ir

išrašymaų 
koordinatorius

Kitos 
pareigos

GMP 
valdymo 
centras

Už ryšius su GMP 
atsakingas 

darbuotojas

Už ryšius su GMP ir 
pacientų pervėžimą

atsakingas 
darbuotojas
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3. PRIEDAI

3.1. PRIEDAS NR.1. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ PASIRENGIMO 
BEI REAGAVIMO EKSTREMALIŲJŲ SVEIKATAI SITUACIJŲ ATVEJAIS 
KOKYBĖS VERTINIMO METODIKA (SAUGIOS SPĮ INDEKSAS).  
Parengta pagal PSO ir „Pan american healt care organisation“ 2008 m. 
rekomendacijas „Hospital safety index guide for evaluators“.

Ypač svarbu, kad nelaimės atveju įstaigos tęstų savo darbą. Nelaimingo įvykio metu 
žmonės pagalbos ieško artimiausioje įstaigoje, nežinodami, kad ši įstaiga gali neveikti dėl 
ekstremaliosios situacijos poveikio. 

Dėl to svarbu nustatyti SPĮ saugumo lygį. SPĮ vertinimas yra rizikos mažinimo 
sveikatos priežiūros srityje strategijos dalis. Jo tikslas yra nustatyti veiksnius, kuriuos 
būtina pagerinti kiekvienoje įstaigoje, bei sudaryti prioritetinių veiksmų sąrašą.

Detaliuose pažeidžiamumo tyrimuose išsamiai analizuojami pavojai, apkrovas 
laikančių ir apkrovų nelaikančių pastato elementų pažeidžiamumas bei organizacinės 
veiklos trūkumai. Kiekvieną šių sričių turi vertinti patyrę specialistai. Šie tyrimai 
dažniausiai trunka keletą mėnesių ir yra labai brangūs.

 Saugios SPĮ indekso klausimyno dėka galima greičiau įvertinti skirtingus įstaigos 
saugumo rodiklius ir standartus. Kiekvienam rodikliui suteikiami balai. Apskaičiavus 
gaunamas skaičius, kuris rodo, ar įstaiga galėtų tęsti darbą nelaimės atveju. Saugios SPĮ 
indeksas ne tik padeda įvertinti įstaigos gebėjimą dirbti nelaimės atveju ir po jos, bet ir 
nurodo valdančioms institucijoms, kurias ligonines būtina nedelsiant atnaujinti. 

Šis indeksas yra ne tik priemonė, padedanti įvertinti techninius aspektus. Jis atskleidžia 
ir naują požiūrį į ligų prevenciją ir sergamumo mažinimą. Tai nėra „Viskas arba nieko“ 
požiūris į įstaigos saugumą. Jis leidžia tobulinti siektinus rodiklius. Indeksas nepakeičia 
išsamaus pažeidžiamumo vertinimo, tačiau padeda administracijai greitai numatyti sritis, 
kurias patobulinus būtų pagerinamas įstaigos saugumas. 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ VERTINIMAS IR JO REKOMENDACIJOS

Vertinimo komandos nariai ir jų pareigos 
Vertintojai turi būti sveikatos įstaigų statybos, sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimo, administracijos ar įstaigos priežiūros, pvz., remonto, sričių profesionalai. 
Pageidautina, kad vertintojai turėtų mažiausiai penkerių metų statybos inžinerijos, 
statybos ir įstaigos darbo valdymo nelaimės atveju patirtį. Jei tokių asmenų nėra, 
komandos nariais gali tapti mažiau patyrę specialistai ar atitinkamų specialybių 
aukštesnio kurso studentai. Mažiau patyrusius vertintojus turėtų prižiūrėti 
nacionaliniai ir tarptautiniai tos srities ekspertai. Bet kuriuo atveju svarbiausia yra 
įvertinti reikiamus rodiklius kuo profesionaliau. Vertinimą atlieka įvairių sričių 
specialistų komanda, kurios nariai turėtų būti: 

•	 inžinieriai, mokyti statybų inžinerijos;
•	  architektai, mokyti ligoninių projektavimo;
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•	  medicininės įrangos ir elektros sistemų bei techninės priežiūros specialistai;
•	  sveikatos priežiūros specialistai (gydytojai, slaugytojai ir kt.);
•	  planavimo, valdymo ir logistikos specialistai;
•	  kitų sričių, pvz., saugos specialistai, savivaldybės kontrolieriai.

Komandų dydis ir skaičius priklausi nuo įstaigos. Prireikus komandos nariai turėtų 
prašyti specialistų pagalbos. Visi komandos nariai supažindinami su įstaigos saugumo 
vertinimu ir jo tikslais, paaiškinama, kaip pildyti saugios įstaigos klausimyną, analizuoti 
rezultatus ir parengti galutinę ataskaitą.

 
Vertinimo komandos darbo organizavimas

Pasirinkus gydymo įstaigą, atsižvelgiant į jos pobūdį ir aplinką, sudaroma vertinimo 
komanda. Kiekviena komanda turi turėti koordinatorių. Be asmeninių tapatybės kortelių, 
kiekvienas komandos narys turi turėti dokumentą, įrodantį, kad jis priklauso vertinimo 
komandai. 

Komandos koordinatorius skiriamas vadovų ar renkamas vertinimo komandos. 
Geriausia, jei koordinatorius turi pavojaus mažinimo ir darbo nelaimės atveju patirties 
bei įstaigos saugumo nelaimės atveju, naudojant šį metodą, vertinimo patirties. 

Kad būtų pasirengta vertinimui, komandos koordinatorius turi rengti įstaigos 
personalo apklausas prieš įstaigos vertinimą. Jei reikia, jis organizuoja komandos narių 
atvežimą, apgyvendinimą, apsaugą ir aprūpina komandą vertinimui reikalingomis 
priemonėmis. Koordinatorius turi pateikti dokumentus iš kitų su vertinimu susijusių 
įstaigų, rengti apklausas su skirtingų skyrių personalu ir, jei reikia, skirstyti į pogrupius. 

Koordinatorius privalo aprūpinti komandos narius saugios ASPĮ klausimyno 
kopijomis ir surinkti jas, kai pateikiami komentarai ir rekomendacijos. Jis turi stebėti 
vertinimą, kol pateikiami oficialūs vertinimo rezultatai įstaigos administracijai, susisiekti 
su nacionaliniais ar tarptautiniais ekspertais, jei reikalauja komandos nariai.

Vertintojai
 Vertintojų pareigos yra įvertinti pastato saugumą, surinkti ir analizuoti reikiamus 

dokumentus, bendradarbiauti pildant formas ir pateikti technines žinias, reikalingas 
galutinėms rekomendacijoms bei įstaigos saugumo indeksui apskaičiuoti. Kiekvienas 
vertintojas privalo užpildyti vertinimo formą. Jei pogrupiai pateikia atskirą vertinimą, 
vertintojai turi užpildyti su tų pogrupių užduotimi susijusią formos dalį. Vertintojai yra 
atsakingi už informacijos sujungimą ir galutinių rekomendacijų keitimą priklausomai 
nuo pirmųjų susirinkimų, vykusių po vertinimo rezultatų aptarimo, išvadų.

Iš komandos narių tikimasi korektiško ir nuoširdaus elgesio. Vertinimo ataskaita yra 
konfidenciali. Vertintojas jokiomis aplinkybėmis negali aptarinėti vertinimo rezultatų su 
kitais asmenimis. 

Vertintojai neturi trikdyti kasdieninio įstaigos darbo. Jie neturi dirbti su įranga ar 
duoti su jų darbu susijusių patarimų personalui. Jei reikia, vertintojai turi imtis saugumo 
priemonių ir dėvėti apsauginę aprangą. 
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Įranga ir priemonės
Vertinimo metu reikalinga toliau išvardyta įranga ir priemonės.
•	  Įstaigos saugumo vertinimo vadovas (šis dokumentas).
•	  Sveikatos įstaigos teritorijos žemėlapis.
•	  Stichinių nelaimių žemėlapis (žemėlapiai).
•	  Sveikatos įstaigos planas.
•	  Formos: 1 forma (bendra informacija), 2 forma (saugios ASPĮ klausimynas).
•	  Sąsiuviniai, pieštukai, rašikliai.
•	  Radijo ryšio priemonė ar mobilusis telefonas.
•	  Pagrindinių personalo narių, dalyvaujančių vertinant, sąrašas.
•	  Žibintuvėliai su įkrautomis baterijomis.
•	  Fotoaparatas, vaizdo kamera, kasečių grotuvas (pasirinktinai).
•	  Lengvi įrankiai (matavimo juostos, kaltai ir kt.) (pasirinktinai).
•	  Skaičiuotuvas (pasirinktinai).
•	  Kitos techninio vertinimo priemonės.

Vertinimo komandos nariai turi turėti: 
•	 asmens tapatybės dokumentus;
•	 vertinimo komandos nario akreditacijos dokumentą;
•	 patogius ir tinkamus darbo drabužius; 
•	 reikiamas apsaugines priemones: šalmą, apsauginius akinius ir kt. 

Įstaigos Ekstremaliųjų situacijų planavimo komiteto funkcijos 
Įstaigos Ekstremaliųjų situacijų planavimo komiteto nariai, kaip ir įstaigos 

administracijos atstovai ir personalas, dalyvaujantis priimant sprendimus ar turintis 
būtiną vertinti informaciją, turi dalyvauti viso vertinimo metu.

Vertinimo metu, įstaigos Ekstremaliųjų situacijų planavimo komiteto nariai turi: 
suteikti visą reikiamą dokumentaciją, padėti apžiūrėti pastatą, parodyti ir paaiškinti 
esamą situaciją, padėti priimti teisingus sprendimus, pateikdami komentarus 
ar įrodymus, padėti įstaigos personalui dalyvauti apklausose ar susirinkimuose, 
susijusiuose su vertinimu. Svarbu prisiminti, kad vertinimo tikslas yra nurodyti 
reikiamus veiksmus, kad būtų sumažintas nelaimių keliamas pavojus, bei skatinti 
visuomenės sąmoningumą nelaimių prevencijos požiūriu. 

Įstaigos Ekstremaliųjų situacijų planavimo komitetas yra įstaigos personalo dalis, 
atsakinga už įstaigos veiklos vykdymą, vertinimą ir koordinavimą prieš ir po nelaimės, ir 
padedant užtikrinti, kad procese dalyvautų visi įstaigos personalo nariai.

Pagrindinis šio grupės tikslas yra vadovauti rizikos valdymo ir veiksmų nelaimės 
atveju plano sudarymui ir rūpintis, kad planas būtų vykdomas.  Be kitų pareigų, grupė 
nustato vidinius įstaigos veiksmų nelaimės atveju standartus, numato personalo 
mokymus ir skatina bendradarbiavimą su bendruomene. Įstaigos Ekstremaliųjų 
situacijų planavimo komiteto nuostatai turi būti sudaryti prieš vertinimą. 

Pradinė įstaigos teritorijos apžiūra
Pirmiausia vertintojai atlieka preliminarią miesto ar įstaigos aplinkos apžiūrą. Ji leidžia 
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susidaryti nuomonę apie miesto architektūros ir struktūros bruožus, galimus stichinių 
nelaimių sukeliamus nuostolius, labiausiai pažeidžiamas sritis. Tuomet vertintojai apžiūri 
su pagrindinį ir alternatyvius kelius į ASPĮ. 

Pradinės apžiūros metu komanda surenka susijusią dokumentaciją iš įvairių šaltinių, 
tarp jų iš gaisrinės, policijos ir kitų paslaugų bendruomenei tiekėjų. Visa informacija 
įtraukiama į galutinę ataskaitą. 

Toliau apžiūrima įstaigos išorė. Užpildomos formos apie pastato tipą , konstrukciją 
ir jos kokybę, netvarkingas vietas, bendrąją fasado, balkonų, atbrailų ir kitų dalių būklę. 
Apžiūrima šalia esančių pastatų būklė ir nustatoma, ar evakuacijos vietos yra saugios. 

Komanda apžiūri ypatingas vietas, pvz., šalia stačius šlaitus ir didelius vandens 
telkinius (ežerus, vandenyną, upes), dėl kurių gali pakilti vandens lygis.

Klausimyno pildymo instrukcijos
Prieš pradedant pildyti klausimyną, svarbu numatyti, kiek laiko truks vertinimas, ar 

galės dalyvauti visos suinteresuotos pusės (vertinimo komanda, įstaigos Ekstremaliųjų 
situacijų planavimo komiteto nariai), kokie yra įstaigos poreikiai (pamainos, gydymo 
valandos, pacientai ir kt.). Vertinimas turėtų būti labai aktyvus ir dinamiškas; jame 
turėtų dalyvauti įstaigos Ekstremaliųjų situacijų planavimo komiteto nariai, vertinimo 
komandos nariai ir, jei reikia, kiti asmenys (savivaldybės ar sveikatos priežiūros sistemos 
valdymo atstovai).

Vertinami rodikliai grupuojami į modulius. Kiekvienam moduliui saugumo indeksas 
skaičiuojamas atskirai ir jo vertė, priklauso nuo rodiklių svarbos bendram įstaigos 
saugumui. Pavyzdžiui, apkrovas laikančių pastato elementų būklė yra svarbesnė už 
apkrovų nelaikančių elementų  būklę. 

Moduliai gali būti vertinami atskirai arba kartu, tačiau pabaigoje jie turi būti 
susumuojami. Organizuojant vertinimą, būtina atsižvelgti į strateginius vertinamos 
įstaigos aspektus ir aplinką, kad vertinimo komandoje dalyvautų tinkamos srities 
ekspertai ir būtų galima sudaryti reikiamus pogrupius. 

Vertinimas vietoje turėtų turkti ne ilgiau nei aštuonias valandas. Prieš pradedant 
vertinimo procesą, reikia suplanuoti laiką ir organizaciniams susirinkimams. Šiuose 
susirinkimuose turėtų dalyvauti vertinimo komandos nariai, įstaigos administracijos 
atstovai.

Vertinimo komanda suskirstoma į pogrupius, kurie vertins skirtingas sritis.  Tai 
priklauso nuo pačios įstaigos pobūdžio ir jos aplinkos. Kiekviename pogrupyje turėtų 
dirbti mažiausiai du žmonės, turintys patirtį vertinamoje srityje. 

Patariama fotografuoti įstaigą ir jos aplinką, nes taip gaunama daugiau 
dokumentuotos informacijos. Taip pat su administracijos leidimu patariama naudoti 
video kameras ir diktofonus. Vis dėlto, šios įrangos nereikėtų naudoti, jei ji sukelia 
nepatogumą apklausiamiems asmenims ar mažina pasitikėjimą tarp vertintojų ir 
įstaigos personalo.

Būtina atsakyti į kiekvieną klausimyno klausimą, nebent yra pažymėta, kad 
eilutę galima palikti neužpildytą. Pasirinktinai atsakinėti į klausimus negalima. Jei 
abejojama kokią vertę suteikti rodikliui, patariama skirti mažesnį, o ne didesnį, balų 
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skaičių. Kiekvienam rodikliui, kuris įvertinamas kaip nesaugus (žemo saugumo 
lygio), bus skiriama daugiau dėmesio.

Pildydami klausimyną, vertintojai neturėtų komentuoti įstaigos darbo, nebent tai 
specifiškai aptariama vertinime. Asmeninė vertintojų ar grupės narių nuomonė nėra 
laikoma vertinimu.

Vertintojai turėtų pasižymėti savo pastebėjimus klausimyno stulpelyje, skirtame 
komentarams, šalia vertinamo rodiklio. Šie komentarai padeda pildant vertinimo 
ataskaitą. Nors komentarai neturi įtakos skaičiuojant saugumo indeksą, jie įtraukiami 
į galutinių rekomendacijų sąrašą. Komentarų skiltyje vertintojas gali pagrįsti 
savo teigiamą ar neigiamą vertinimą, įtraukti įstaigos keliamus klausimus apie 
klausimyno punktą ar pabrėžti skubius veiksmus, kurie būtini siekiant pagerinti 
saugumą. Komentarų skiltyje taip pat galima pateikti bendrą informaciją įstaigai, 
kuri neįtraukta į vertinimo modulius arba kuriai reikia antros nuomonės. 

Pabaigus vertinimą, vertinama įstaiga turi galimybę pateikti bendrus pastebėjimus 
apie vertinimo procesą ir komandą. Ši grįžtamoji informacija būtina, siekiant pagerinti 
vertinimą. Rekomendacijų teikimas yra koordinatoriaus pareiga; jas jis turi pateikti raštu 
galutinėje ataskaitoje.

Vertinimo pabaiga
Pabaigusi vertinimą įstaigoje, vertinimo komanda susitinka pasitarti. Po to rengiamas 

susirinkimas, kuriame dalyvauja visi suinteresuoti asmenys, nesvarbu, ar jie dalyvavo 
vertinant, ar ne. Pogrupių nariai pateikia bendrąją informaciją apie surinktus duomenis. 
Po to tęsiama diskusija ir teikiami pasiūlymai, kurie bus panaudoti koreguojant vertinimo 
dokumentus. Gali būti pateikiama komentarų.  

Jei komandos nariai ir įstaigos Ekstremaliųjų situacijų planavimo komitetas ar 
administracijos atstovai nesutaria, tai turi būti pažymėta pastabose. Pataisytą dokumentą 
pasirašo komandos nariai ir parašoma data, o kopija pateikiama įstaigos vadovui. 
Ataskaitos originalas su papildomais dokumentais (nuotraukomis, dokumentais, įrašais 
ir kt.) pateikiamas vertinimo koordinavimo grupei. Jie yra atsakingi už visų dokumentų 
užpildymą, duomenų bazės atnaujinimą ir saugumo indekso apskaičiavimą. Vertinimo 
koordinavimo grupė parengia galutinę ataskaitą, kurioje pateikiamos vertinimo 
komandos rekomendacijos. 

Ataskaita turėtų būti pristatoma paskutiniame susirinkime, kur tikimasi sulaukti 
grįžtamosios informacijos iš vertintos institucijos apie vertinimą, kad būtų galima 
tobulinti vėlesnius vertinimus. 

Po galutinės ataskaitos pristatymo abi grupės turi naujų užduočių ir pareigų. Vertinimo 
koordinavimo grupė privalo atidžiai stebėti, kaip įstaiga imasi gerinti saugumo indeksą. 
Vertinta įstaiga turi per nurodytą laiką įgyvendinti rekomenduotus pagerinimus. Tuomet 
ji turi informuoti vertinimo koordinavimo grupę ir, jei šiam žingsniui pritariama, atlikti 
paskutinius patikrinimus. 

Galutinės ataskaitos kopiją ir susijusią dokumentaciją vertinimo koordinavimo 
grupė saugo įstaigos byloje, suskirstytoje pagal vertinimo laikus. Vėliau bus atnaujinama 
duomenų bazė ir bus sutariama dėl tolesnio stebėjimo datų.



19

PRIEDAI

TRUMPAS VERTINIMO FORMŲ APIBŪDINIMAS

1 forma. Bendroji informacija apie sveikatos priežiūros įstaigą
Šioje formoje pateikiama bendroji informacija apie vertinamą sveikatos priežiūros 

įstaigą ir jos darbo pajėgumą. 
•	 Bendroji informacija. Įstaigos pavadinimas ir adresas, kontaktiniai 

duomenys, vadovų vardai ir pavardės, lovų skaičius, lovos funkcionavimo 
rodiklis, personalo skaičius, pastato ir teritorijos planas, padėtis vietiniame 
sveikatos priežiūros įstaigų tinkle, gydomų pacientų skaičius ir kita. 

•	 Lovų skaičius. Lovų skaičius suskirstytas pagal teikiamas paslaugas arba 
chirurginį ar medicininį profilį; galimybė padidinti lovų skaičių nelaimės atveju. 

Šią formą turėtų užpildyti ASPĮ ekstremaliųjų situacijų komandos nariai prieš 
vertinimą. Jei įmanoma, kartu turi būti pateikiamas įstaigos teritorijos planas ir teikiamų 
paslaugų sąrašas su paaiškinimais. 

2 forma. Saugios įstaigos klausimynas
Klausimynas padeda apytikriai įvertinti įstaigos saugumo lygį nelaimės atveju. Jį 

sudaro 145 klausimai, kurių kiekvienas skirstomas į tris saugumo lygius: žemą, vidutinį 
ir aukštą. 

Klausimynas padalytas į keturias dalis. 
1.  Geografinė gydymo įstaigos vieta. 
2.  Apkrovas laikančių elementų saugumas. 
3.  Apkrovų nelaikančių elementų saugumas.
4.  Funkcinis pajėgumas. 

Pildant klausimyną, reikia atkreipti dėmesį į toliau pateiktus reikalavimus. 
•	 Klausimyno turinys formuluojamas ir vertinami rodikliai pateikiami taip, 

kad būtų galima pritaikyti bendrojo profilio arba specializuotoms įstaigoms. 
•	  Geografinės vietos modulis skirtas išsiaiškinti pavojus, gresiančius tam 

tikroje geografinėje platumoje; šie pavojai neįtraukiami skaičiuojant 
saugumo indeksą. 

•	  2–4 moduliuose yra pateiktos indekso vertės, kurios skiriasi priklausomai 
nuo jų svarbos nelaimės atveju. Skaičiuojant indeksą, laikoma kad, apkrovas 
laikančių elementų parametrų reikšmė yra 50%, apkrovų nelaikančių 
elementų – 25%, funkcinis pajėgumas – 25% .

•	  Kiekvienas rodmuo modulyje gali būti įvertintas skirtingai. Yra trys 
vertinimo variantai: žemas, vidutinis, aukštas. Kiekvienas iš jų turi kitokią 
vertę: žemas – 0, vidutinis – 0,5, aukštas – 1.

•	  Kad vertinimas būtų baigtas, turi būti išanalizuoti visi rodmenys. Suskaičiuojama 
procentinė surinka balų vertė, nuo galimo maksimalaus balų skaičiaus.

•	  Gautos procentinės vertės sumuojamos, išvedamas jų vidurkis, kurį padaliję iš 
100 gausime ASPĮ saugumo indeksą.
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•	  Pageidautina, kad kiekvienoje kriterijų grupėje įstaiga surinktų ne mažiau 
kaip 70 procentų nuo galimo maksimalaus taškų skaičiaus, o įstaigos saugumo 
indeksas pagal šias dvi rodiklių grupes būtų ne mažesnis kaip 0,7. Tai leistų 
manyti, kad įstaiga ekstremaliųjų situacijų atvejais išliktų veiksminga.

•	  Klausimyne pateikiamos instrukcijos, kaip pildyti kiekvieną eilutę. Vertinant 
kiekvieną rodmenį  „X“ reikia pažymėti tik vieną langelį.

Keturi klausimyno moduliai

GEOGRAFINĖ GYDYMO ĮSTAIGOS VIETA
Pirmasis modulis leidžia greitai įvertinti įstaigos aplinkos pavojus ir technines dirvos 

savybes. Ši informacija vertinama nustatant kitų modulių rodiklių saugumo lygius. 

APKROVAS LAIKANČIŲ ELEMENTŲ SAUGUMAS
Vertinant apkrovas laikančių elementų saugumą, reikia atsižvelgti į pastato 

konstrukciją, naudotas statybines medžiagas, buvusias stichines ar kitokias nelaimes. 
Svarbu nustatyti, ar pastato konstrukcija atitinka standartus, leidžiančius teikti paslaugas 
net ir didelės nelaimės atveju, ir ar pastatas gali būti tiek pažeidžiamas, kad sutriktų jo 
konstrukcijos stabilumas ir nebūtų galimybės tame pastate dirbti. 

Saugumas, kalbant apie buvusias nelaimes, apibūdinamas dviem aspektais. 
Pirmiausia reikia išsiaiškinti, ar įstaigos aplinkoje anksčiau buvo stichinių nelaimių ir 
koks būtų santykinis pastato pažeidžiamumas tokių nelaimių atveju. Antra, vertintojas 
turi nustatyti, kiek buvo pažeistas pastatas ir kaip jis buvo remontuotas. 

Komandos nariai, vertindami projekto tipą, struktūrą, naudotas medžiagas ir 
svarbiausias pastato dalis, stengiasi numatyti gresiančius pavojus.

Sistemos struktūra ir statybinių medžiagų kiekybė bei kokybė suteikia pastatui 
stabilumo ir atsparumo natūralioms stichijoms. Koreguojant pastato konstrukciją, svarbu 
prisiminti tai vietai būdingus pavojus. Pavyzdžiui, vieni struktūriniai pokyčiai gali būti 
naudingi siaučiant uraganui, tačiau nepadėti žemės drebėjimų atveju. 

APKROVŲ NELAIKANČIŲ ELEMENTŲ SAUGUMAS
Apkrovų nelaikančių elementų pažeidimas gali nepaveikti pastato stabilumo, tačiau 

gali kelti pavojų žmonėms ir įrangai pastato viduje. Vertintojai nustato, ar šie elementai gali 
atsiskirti, nukristi ar pakrypti tiek, kad turėtų įtakos svarbių apkrovas laikantčių elementų 
stabilumui.  Vertintojai patikrina, ar apkrovų nelaikantys elementai stabilūs (pvz., yra 
ramsčiai, įtvirtinimai ar saugyklos) ir ar įranga gali funkcionuoti nelaimės metu ar po jos 
(pvz., ar atsarginiai vandens rezervuarai turi saugumo vožtuvus ir alternatyvias jungtis 
prie komunikacijų). Vertinamas ir pagrindinių komunikacijų saugumas (pvz., vandens 
sistemų, elektros, telekomunikacijų), šildymo, ventiliacijos ir oro kondicionavimo 
sistemos, medicinos diagnostikos ir gydymo įranga. Apžiūrint architektūrinius 
elementus, pvz., fasadą, duris, langus ir konsoles, vertinamas jų atsparumas vandeniui 
bei skraidantiems objektams. Atkreipiamas dėmesys į įėjimą į įstaigą bei vidinį ir išorinį 
eismą, apšvietimą, gaisro saugos sistemas, pakabinamąsias lubas ir kitas dalis.
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FUNKCINIS PAJĖGUMAS
Vertinant įstaigos galėjimas veikti nelaimės atveju ir po jos, ypač svarbu įvertinti, kaip 

nelaimės atveju suburiamas personalas. Šiuo moduliu vertinama bendrasis įstaigos darbo 
organizavimas, nelaimės valdymo planų ir programų taikymas, pasirengimo ir reagavimo 
į nelaimę resursai, personalo mokymo lygis ir pasirengimas nelaimei, svarbiausių 
paslaugų, nuo kurių priklauso įstaigos veikla,  saugumas. Įstaigos vadovai turi pateikti 
vertintojams visus dokumentus, susijusius su jų įstaigos Ekstremalių situacijų planu. 

KAIP APSKAIČIUOTI ĮSTAIGOS SAUGUMO INDEKSĄ

Saugumo indekso apskaičiavimas
Pirmas žingsnis skaičiuojant įstaigos saugumo indeksą yra užpildyti vertinimo 

klausimyną, kuris padeda įvertinti sveikatos priežiūros įstaigos vietą, apkrovas laikančių 
ir nelaikančių elementų saugumą bei įstaigos darbo organizavimą.   

Pavojaus lygiai, kurie priklauso nuo įstaigos vietos ir dirvos savybių, nėra įtraukiami 
į saugumo indekso skaičiavimą. 

Santykinė rodiklių reikšmė 
Rodikliai ar elementai skirstomi į pogrupius, o keli pogrupiai sudaro vieną modulį. 

Visų parametrų verčių suma pogrupyje lygi 100%. Kiekvienas pogrupis turi savo reikšmę 
tarp kitų to paties modulio pogrupių. Pogrupių svertinių verčių suma sudaro 100% 
atitinkamo modulio. Dėl to, kad galima atskirti pogrupių ir modulių rezultatus, tampa 
lengviau nustatyti pažeidžiamiausias įstaigos sritis. 

Kaip  minėta anksčiau, apkrovas laikančių elementų saugumo modulio svertinė vertė 
yra 50%, apkrovų nelaikančių elementų – 25%,  funkcinio pajėgumo – 25% indekso vertės. 
Trijų modulių svertinių verčių suma yra įstaigos saugumo įvertinimo, išraiška (procentinė 
tikimybė, kad įstaiga funkcionuos nelaimės atveju).  Kiekvienas rodiklis turi tris saugumo 
lygius (aukštą, vidutinį ir žemą), todėl kiekvienam saugumo lygiui suteikiama pastovi 
vertė: aukštas – 1, vidutinis 0,5, žemas – 0.  Saugumo indekso maksimali vertė yra 1 
(vienas),  tai atitiktų 100%, o minimali – 0 (nulis). 

Saugumo indeksas Klasė Ką reikėtų daryti?

0 – 0.35 C
Būtina skubiai imtis priemonių. Įstaigos saugumo lygis 

nepakankamas.  Nelaimės atveju ir po jos, ligonių bei personalo 
gyvybėms grėstų pavojus.

0.36 – 0.69 B
Artimiausiu metu reikėtų imtis priemonių. Esamas įstaigos saugumo 
lygis yra toks, kad gresia potenciali grėsmė pacientams, personalui 

ir įstaigos gebėjimui funkcionuoti nelaimės atveju ir po jos.

0.70 – 1 A

Tikėtina, kad įstaiga funkcionuos nelaimės atveju. Vis dėlto 
rekomenduojama toliau gerinti atsaką ir imtis prevencinių 

priemonių, kurios per vidutinį ar ilgą laiko tarpą padės pagerinti 
įstaigos saugumą.
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Vertintojas turi vertinti rezultatus kitų tos srities gydymo įstaigų kontekste, 
atkreipdamas dėmesį į įstaigos vietą ir pacientų populiaciją toje vietovėje. Skaičiuojant 
atkreipiamas dėmesys į tai, kad nelaimės atveju įstaigai labai sunku išlikti visiškai 
nepažeistai, dėl to retai įstaigai suteikiamas „1“ saugumo indeksas.

KLAUSIMYNO PILDYMO INSTRUKCIJOS 
Prieš pradėdami pildyti klausimyną įsitikinkite, kad atlikti visi veiksmai, aprašyti 

vertinimo rekomendacijose. 
Šiame skyriuje aprašomi visi 145 vertinami rodikliai bei pateikiamos rekomendacijos, 

kaip geriausia įvertinti saugumo lygį: aukštą (A), vidutinį (V) ar žemą (Ž). Reikia įvertinti 
visus rodiklius, o vertinimo rezultatas turi būti įrašomas klausimyne. 

Saugumo lygis bus vertinamas pagal nustatytus kiekvieno rodiklio standartus ir pagal 
individualią bei grupinę vertintojų patirtį. Rekomenduojama papildomą informaciją 
ar komentarus apie vertinamą rodiklį surašyti pastabų skiltyje. Atkreipkite dėmesį, 
kad ties kai kuriais rodikliais yra žyma (didžiosiomis raidėmis), rodanti, kad langelis 
gali būti paliekamas tuščias, nes parametro įvertinti neįmanoma. Net ir tokiais atvejais 
rekomenduojama atlikti kruopščią analizę ir prieš paliekant langelį tuščią ir pereinant 
prie kito rodiklio, įsitikinti, kad didžiosiomis raidėmis aprašyta sąlyga yra įvykdyta. 

Pabaigus vertinti kiekvieną modulį klausimyne (geografinės vietos, apkrovas laikančių 
ir jų nelaikančių elementų saugumo bei funkcinio pajėgumo), reikia surašyti komentarus 
ar pastebėjimus bei įrašyti vertintojo vardą, pavardę ir pasirašyti. 

I. GEOGRAFINĖ GYDYMO ĮSTAIGOS VIETA
Geografinės vietos analizė leidžia įvertinti pavojus, susijusius su buvusiomis 

nelaimėmis toje zonoje, sveikatos priežiūros įstaigos padėtį ir dirvos pobūdį.  Reikėtų 
atkreipti dėmesį į stichines ir antropogenines nelaimes. Šis modulis skirstomas į dvi 
kategorijas: nelaimės bei techninės dirvos savybės. 

Įstaigos Ekstremalių situacijų planavimo komitetas prieš vertinimą turi pateikti 
tos zonos pavojų žemėlapį ar žemėlapius. Jei jų nėra, reikėtų kreiptis į kitas vietines 
institucijas, atsakingas už nelaimių valdymą: Ekstremalių situacijų komisiją, civilinės 
saugos tarnybas ar kt. 

Būtina išanalizuoti šią informaciją ir įvertinti įstaigos aplinkos saugumą. Tai ypač 
svarbu vertinimo komandai ir įstaigos komitetui, kadangi jie numatys vertinimo ribas, 
nustatys veiksnius, dėl kurių poveikio įstaiga turėtų būti saugi priklausomai nuo nelaimių 
dažnio ir intensyvumo  bei techninių dirvos savybių. 

Šiam vertinimo moduliui skaitinė dydžio vertė nesuteikiama ir jis nedalyvauja 
skaičiuojant įstaigos saugumo indeksą. Nepaisant to, naudinga tinkamai įvertinti 
kiekvieną rodiklį, kreipiant dėmesį į įstaigos aplinką ir lokalizaciją. 

Nelaimės
Šioje dalyje analizuojamos skirtingos nelaimių rūšys (geologinių, hidrometeorologinių, 

socialinių, aplinkos, cheminių ir techninių), kurios susijusios su įstaigos aplinka. Nelaimės 
poveikis įstaigai yra tiesiog proporcingas jos pasireiškimo galimybei ir stiprumui. Todėl 
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nelaimių poveikis gali būti skirstomas į stiprų (didelė tikimybė, kad nelaimė įvyks arba 
ji bus didelio intensyvumo), vidutinį (didelė vidutinio intensyvumo nelaimė) ir mažą 
(maža tikimybė ar nedidelio intensyvumo nelaimė). 

Naudokitės nelaimių žemėlapiais. Pareikalaukite, kad įstaigos Ekstremaliųjų situacijų 
planavimo komitetas pateiktų žemėlapį (žemėlapius), kuriame būtų pažymėti pastato 
aplinkoje esantys pavojai. 

Geologiniai reiškiniai 
•	 Žemės drebėjimai 

 Įvertinkite pavojaus lygį remdamiesi technine dirvos analize.
•	 Ugnikalnių išsiveržimai

Pasinaudokite įstaigos regiono nelaimių žemėlapiu ir įvertinkite galimą poveikį 
įstaigai, pagal atstumą nuo ugnikalnio, ugnikalnio aktyvumą, lavos tekėjimo kelius, 
piroklastinio srauto kryptį ir pelenų kritimą.

•	 Nuošliaužos 
Pasinaudokite įstaigos regiono nelaimių žemėlapiu ir įvertinkite galimą nuošliaužų 

dėl nestabilios dirvos (bei kitų priežasčių) pavojų.
•	  Cunamis

Pasinaudokite įstaigos regiono nelaimių žemėlapiu ir įvertinkite pavojaus lygį pagal 
prieš tai buvusius cunamius, sukeltus seisminio ar ugnikalnių aktyvumo.

•	  Kita (įvardykite)
Pasinaudokite nelaimių žemėlapiu ir įvertinkite kitus aukščiau neišvardytus 

geologinius reiškinius. Įvardykite reiškinį ir jo keliamo pavojaus lygį.  

Hidrometeorologiniai reiškiniai 
•	 Uraganai	
Pasinaudokite nelaimių žemėlapiu ir įvertinkite uraganų keliamo pavojaus lygį. 

Naudinga atkreipti dėmesį į buvusius įvykius.  
•	 Smarkios	liūtys
Įvertinkite pavojaus, keliamo potvynių dėl smarkių liūčių, lygį atsižvelgdami į 

buvusius panašius įvykius.
•	 Štorminis	arba	upių	potvynis
Įvertinkite pavojaus, keliamo štorminio ar upės potvynio, lygį atsižvelgdami į buvusius 

įvykius, kurie sukėlė arba nesukėlė potvynio aplink ASPĮ. 
•	 Nuošliaužos 
Pasinaudokite geologiniais žemėlapiais ir įvertinkite galimą nuošliaužų dėl įmirkusios 

dirvos pavojų.
•	 Kita	(įvardykite)
Pasinaudokite nelaimių žemėlapiu ir įvertinkite kitus aukščiau neišvardytus 

hidrometeorologinius reiškinius. Įvardykite reiškinį ir jo keliamo pavojaus lygį.
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Socialiniai reiškiniai
•	 Žmonių	susirinkimai
Įvertinkite galimą  žmonių susirinkimo keliamą pavojų , atsižvelgdami į pacientų 

tankį toje vietovieje, atstumą nuo įstaigos iki susirinkimų vietos ir anksčiau buvusius 
panašius įvykius.

•	 Persikėlę	asmenys
Įvertinkite galimą dėl karo, socialinių ir politinių priežasčių, imigracijos ar emigracijos 

persikėlusių asmenų keliamą pavojų.
•	 Kita	(įvardykite)
Jei kiti socialiniai reiškiniai kelia grėsmę įstaigos saugumui, juos įvardykite ir 

įvertinkite pavojaus lygį.

Aplinkos reiškiniai 
•	 Epidemijos
Atsižvelgdami į buvusius nelaimingus įvykius įstaigoje ar specifinius patogenus, 

įvertinkite galimą epidemijų keliamą pavojų.
•	 Užteršimas		(komunikacijų)
Atsižvelgdami į buvusius nelaimingus įvykius, susijusius su užterštumu, įvertinkite 

galimą pavojų dėl komunikacijų užteršimo.
•	 Infestacija
Atsižvelgdami į įstaigos vietą ir buvusius įvykius įstaigoje, įvertinkite galimą 

infestacijos keliamą pavojų (musių, blusų, graužikų ir kt.).
•	 Kita	(įvardykite)
Atsižvelgdami į buvusius nelaimingus įvykius įstaigoje, įvardykite kitus aukščiau 

nepaminėtus aplinkos reiškinius, kurie  gali kelti grėsmę įstaigos saugumui.

Cheminiai ir/ar technologiniai reiškiniai 
•	 Sprogimai
Atsižvelgdami į įstaigos aplinką, įvertinkite galimą sprogimų keliamą pavojų.
•	 Gaisrai	
Atsižvelgdami į įstaigos pastato išorę, įvertinkite galimą išorinių gaisrų keliamą 

pavojų.
•	 Kenksmingų medžiagų išsiliejimas. 
Atsižvelgdami į įstaigos aplinką, įvertinkite galimą kenksmingų medžiagų išsiliejimo 

keliamą pavojų.
•	 Kita	(įvardykite)
Įvardykite ir įvertinkite kitus galimus cheminius ar technologinius pavojus įstaigos 

aplinkoje.

Techninės dirvos savybės
Šios dalies tikslas – susidaryti nuomonę apie dirvos mechaniką, technines savybes, ir 

pagrindines dirvos savybes.
•	 Suskystėjimas



25

PRIEDAI

Remdamiesi technine dirvos analize įstaigos vietoje, nustatykite įmirkusios dirvos ir 
puraus podirvio keliamo pavojaus lygį. 

•	 Molžemis
Remdamiesi dirvos žemėlapiais, nustatykite molžemio keliamą pavojų.
•	 Netvirti	skardžiai
Naudodamiesi geologiniais žemėlapiais, nustatykite pavojų, kuris gali kilti dėl 

skardžių.

II. APKROVAS LAIKANČIŲ ELEMENTŲ SAUGUMAS
Aptariami pirmojo iš trijų modulių (apkrovas laikančių elementų saugumo), 

reikalingo skaičiuojant saugumo indeksą, rodikliai. 
Apkrovas laikantys pastatų elementai, kurie sudaro atraminę pastato struktūrą, 

yra kolonos, sijos, sienos, grindų plokštės, pamatai ir kt. Šis klausimynas sudarytas 
gelžbetoniniams pastatams įvertinti. Jo elementus turi vertinti statybos inžinieriai, todėl 
šį modulį vertinančiam pogrupiui turi vadovauti statybų inžinierius.

•	 Šis modulis dalijamas į dvi dalis:
•	 įvykiai, kurie turėjo įtakos įstaigos saugumui; 
•	 •	 struktūrinių sistemų ir naudotų statybinių medžiagų saugumas (jis bus 

vertinamas kaip „Aukštas“, „Vidutinis“ ir „Žemas“).

Įvykiai, kurie turėjo įtakos įstaigos saugumui 
Šioje modulio dalyje aprašomi 3 rodikliai (1-3 klausimyno punktai).

1. Ar anksčiau yra buvę pastato struktūros pažeidimų dėl stichinių nelaimių?
Vertintojai turi patikrinti, ar pastato priežiūros ataskaitose yra informacijos apie 

stichinių nelaimių sukeltus pastato konstrukcijos pažeidimus. 
Siekiant gauti informacijos apie buvusį pastato struktūros pažeidimą, svarbu 

apklausti personalo narius, dirbančius įstaigoje seniausiai, nesvarbu, kokias pareigas jie 
užima. Informacijos apie buvusias nelaimes gali suteikti valytojai, virtuvės darbuotojai, 
administratoriai ar techninės priežiūros personalas. Dauguma žmonių prisimena žalą 
apkrovų nelaikantiems elementams, nes ji dažniausiai būna labai didelė. Jei nelaimė įvyko 
neseniai, informacijos galima rasti spaudoje. Kai kurias ataskaitas galima rasti internete. 

Gali būti taip, kad įvykių, apie kuriuos klausiama įstaigoje nebuvo. Tik tokiais atvejais 
ir, jei leidžia instrukcijos, palikite langelį neužpildytą. Saugumo indeksas turi specialią 
formulę, kuri padeda įvertinti neįvertintus rodiklius. Kai įvedami klausimyno duomenys, 
skaičiuojami tik įvertinti rodikliai.

JEI TOKIŲ ĮVYKIŲ ĮSTAIGOS APLINKOJE NEBUVO, 
PALIKITE LANGELĮ NEUŽPILDYTĄ

 
Saugumas: Žemas = didelė žala; vidutinis = vidutinė žala; aukštas =nedidelė žala 
(apgadinimas).
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2. Ar įstaiga buvo statoma ir remontuojama pagal esamus saugumo standartus? 
Vertintojas nustato, ar pastatas buvo remontuotas, kada remontuotas ir ar remontas 

buvo vykdomas pagal saugių pastatų standartus. Nustačius remonto datą, galima įvertinti, 
ar tuo metu galiojo esami standartai.

Kaip minėta anksčiau, paryškinti rodikliai klausimyne yra ypač svarbūs vertinimui. 
Tai tinka ir šiam klausimui. Vertintojai turi labai atidžiai įvertinti buvusius statybos 
darbus įstaigoje. Jie turėtų apklausti įvairius žmones, ypač techninės priežiūros personalą, 
kuris turi darbo patirties įstaigoje, ir, jei įmanoma, už  remontą atsakingus asmenis.

Saugumas: Žemas = netaikyti esami saugumo standartai; vidutinis = iš dalies taikyti 
esami saugumo standartai; aukštas = taikyti visi esami saugumo standartai.

3. Ar rekonstrukcija arba remontas pakeitė pastato struktūrą? 
Vertintojai turi nustatyti, ar remontas buvo vykdomas pagal saugių pastatų standartus. 

Dažnai įstaigos „ištveria“ remontą, kurio reikia vienam ar kitam skyriui. Pakeitimai 
atliekami neatsižvelgiant į tai, kokį poveikį turės bendram pastato struktūros atsparumui. 
Taip padidinamas pastato ir jame esančių žmonių pažeidžiamumas. Pavyzdžiui, 
užpildžius ertmę tarp dviejų kolonų mūrine siena, pakeičiamas pastatui tenkantis krūvis. 
Toks pakeitimas gali panaikinti kolonų funkciją. 

Saugumas: Žemas = vykdyti didelio masto rekonstrukcijos ar remonto darbai; vidutinis 
= vykdyti vidutinio masto rekonstrukcijos darbai ir remontas; aukštas =vykdyti nedidelio 
masto rekonstrukcijos ir remonto darbai.

Apkrovas laikančių sistemų ir naudojamų statybinių medžiagų saugumas 
Aprašoma antroji modulio dalis, sudaryta iš 10 rodiklių ir užimanti (10–13) 

klausimyno punktų.

4. Pastato būklė
Vertintojai apžiūri pastatą, ieškodami senėjimo požymių, tokių kaip atsilupęs tinkas, 

įtrūkimai ar pakrypę struktūros elementai, ir nustato jų priežastis. Svarbu apklausti 
ASPĮ prižiūrintį personalą. Vertinant pažeistus elementus, būtina nustatyti, kokia jų 
reikšmė bendrajam pastato stabilumui. Pavyzdžiui, pažeistos kolonos pirmame aukšte 
keliamas pavojus nėra toks pat, kaip pažeistos kolonos viršutiniame aukšte.  Pastato 
būklė priklauso nuo statyboms naudotų statybinių medžiagų. Įtrūkimų gali atsirasti dėl 
daugelio priežasčių: vieni rodo rimtą pavojų (projektavimo klaida, per didelis krūvis), kiti 
nedidelį (tūrio pokyčiai). Svarbu įvertinti įtrūkimų vietą ir kampą, nes tai rodo pastato 
būklę.

Saugumas: Žemas = oro sąlygų sukeltas nusidėvėjimas; įtrūkimai pirmame aukšte ir 
skirtingas pastatų aukštis; vidutinis = tik oro sąlygų sukeltas nusidėvėjimas; aukštas = gera 
būklė; nepastebėta įtrūkimų ar nusidėvėjimo požymių.

5. Naudotos statybinės medžiagos 
Šis rodiklis artimai susijęs su 4 rodikliu („Pastato būklė”). Pavyzdžiui, kai pastatas 

statomas naudojant tik gelžbetonį, kuris yra puiki statybinė medžiaga, įtrūkimai ar 
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rūdys gali rodyti, kad buvo neteisingas sudedamųjų dalių (cemento, akmens, smėlio ir 
vandens) santykis.  Dėl to medžiagos gali būti pralaidesnės ir mažiau atsparios, todėl 
didėja medžiagų pažeidžiamumas ir kyla pavojus visai pastato struktūrai. Vertintojai turi 
nurodyti, ar nusidėvėję apkrovas laikantys elementai turi reikšmės viso pastato struktūrai.

Rūdys ant geležinių dalių gali būti kartu su įtrūkimais betone arba be jų. Pavyzdžiui, 
ant betono klojinio gali būti rūdijimo požymių, o įtrūkimuose oksidacijos požymių gali 
ir nebūti.

Saugumas: Žemas = besilupančios rūdys; įtrūkimai didesni nei 3 mm; vidutinis = 1–3 
mm įtrūkimai arba rudžių dulkės; aukštas = įtrūkimai mažesni nei 1 mm; nėra rudžių.

6. Apkrovų nelaikančių pastato elementų sąveika su apkrovas laikančiais elementais
Ekstremaliosiomis sąlygomis apkrovų nelaikantys elementai dėl svorio ir standumo 

gali veikti apkrovas laikančius elementus ir kelti pavojų visam pastato struktūros 
stabilumui. Vertintojas turi nustatyti, ar apkrovų nelaikantys elementai yra visiškai 
susieti su karkasu, ar nėra „žemų kolonų“, ar jungtys yra lanksčios ir ar buvo naudojamos 
kompensacinės jungtys. Apkrovų nelaikančių ir jas laikančių elementų sąveikos pavyzdys: 
apkrovos nelaikanti pertvara dėl blogo įtvirtinimo nugriūva žemės drebėjimo metu; 
pertvara nugriūva ant laiptų sijos, užverčia laiptus ir net gali juos nuversti. 

Saugumas: Žemas = atstumas mažesnis nei 0,5% perdangos arba jungties aukščio; 
vidutinis = atstumas 0,5%–1,5% perdangos arba jungties aukščio; aukštas = atstumas 
didesnis nei 1,5% perdangos arba jungties aukščio.

7. Atstumas tarp pastatų (susidūrimo, vėjo tunelio efekto, gaisrų ir kt. pavojai)
Jei pastatai stovi arti vienas kito, priklausomai nuo juos veikiančių jėgų gali kilti 

įvairių pavojų. Pavyzdžiui, žemės drebėjimo metu per arti stovintys pastatai gali vienas 
kitą sugriauti. Uragano metu tarp arti stovinčių pastatų susidaro vėjo tunelio efektas. Vėjo 
spaudimas gali sustiprėti ties tam tikromis karkaso vietomis, suteikdamas daug didesnį 
svorį karkasui, nei jis buvo projektuotas atlaikyti. Svarbu įvertinti įstaigos aplinką ir 
nuspręsti, ar yra tokio pavojaus rizika.

Saugumas: Žemas = atstumas mažesnis nei 0,5% mažesnio iš dviejų šalia stovinčių 
pastatų aukščio; vidutinis = atstumas 0,5%–1,5% mažesnio iš dviejų šalia stovinčių pastatų 
aukščio; Aukštas = atstumas didesnis nei 1,5% mažesnio iš dviejų šalia stovinčių pastatų 
aukščio.

8. Apkrovas laikančių pastato elementų perteklius
Perteklumas yra normali struktūrinių sistemų dalis ir yra būtina įstaigos pastato 

saugumui. Vertinimo tikslas yra įsitikinti, kad įstaigos pastatas yra atsparus šoninėms 
apkrovoms, kylančioms dėl žemės drebėjimo ir stiprių uraganų, kurių vektoriai statmeni 
dviem pagrindinėms pastato kryptims. 

Vertintojai turi peržiūrėti statybų planus ir patikrinti, ar pastato konstrukcija atitinka 
projektą. Pastatas, turintis mažiau nei tris atsparumo linijas ar ašis bet kurioje pagrindinėje 
kryptyje, neatitinka atsparumo ir tvirtumo reikalavimų.
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Nors tai nėra klausimyno dalis, vertintojai turi žinoti, kad trys atsparumo linijos 
neužtikrina pastato apkrovas laikančių elementų perteklumo standaus karkaso pastatuose, 
su apkrovas laikančiomis sijomis ir sienomis ir su geromis sijų ir kolonų jungtimis. 
Kai kuriais atvejais būtina įvertinti kitų apkrovas laikančių elementų, pvz., plokščių su 
plokščiomis sijomis, saugumą ir nustatyti saugumo lygį.

Saugumas: Žemas = mažiau nei trys atsparumo linijos kiekviena kryptimi; vidutinis = 
trys atsparumo linijos kiekviena kryptimi arba nestatmenos orientacinės linijos; aukštas = 
daugiau nei trys atsparumo linijos visomis statmenomis pastato kryptimis.

9. Apkrovas laikančių elementų detalės bei jungtys 
Apkrovas laikančių elementų jungtys yra svarbios atlaikant šoninius krūvius, ypač 

žemės drebėjimų metu. Nepaisydamas pastato statybos metų, vertintojas turi nustatyti 
jungčių būklę apžiūrėdamas jas vietoje ir palygindamas su projektavimo planais bei 
pateikti aiškius kriterijus, kokios turi būti jungčių savybės, ypač seisminėse zonose. 
Vertinant surenkamąjį karkasą, būtina gerai apžiūrėti jungtis; jų bus daug, jos nebus 
monolitinės ir daugeliu atvejų bus suvirintos arba minkštos. Reikia įvertinti įtrūkimus ar 
lūžius, nes jie kelia pavojų pačioms jungtims ir pastatui. 

Saugumas: Žemas = pastatas pastatytas iki 1970 metų; vidutinis = pastatas pastatytas 
tarp 1970 m. ir 1990 metų; aukštas = pastatas pastatytas po 1990 metų ir pagal standartus.

10. Pamatų saugumas 
Pamatai yra sunkiausiai įvertinamas apkrovas laikantis elementas, kadangi jų 

neįmanomas pamatyti ir pasiekti. Be to, dažniausiai nėra pamatų projektavimo planų. 
Jei pastatas senas, planų gali nebūti nei archyve, nei administracijoje, nei techninės 
priežiūros skyriuose. Kai kuriais atvejais planus gali turėti statybų kompanijos, kurios 
vertino pastatą, prieš atliekant rekonstrukciją ar remontą.

Svarbu pasistengti tuos planus gauti, kad būtų galima tiksliai įvertinti pamatus, 
nustatyti jų tipą (seklieji, gilieji, atskirieji, kombinuotieji ir kt.) ir išsiaiškinti ar pamatai 
sujungti tarpusavyje, ar atskiri. Pastatai yra jautresni seisminėms jėgoms, jei neturi 
armatūrinių sijų sujungtų su pamatais. 

Vertinant šį rodiklį, svarbu atkreipti dėmesį į informaciją apie dirvą, pateiktą 
„Techninės dirvos savybės“ ir įvertinti dirvos bei pastato sąveiką. Gruntinio vandens 
lygis ir dirvos tipas yra ypač svarbūs, nustatant pastato jautrumą potvyniams ir pamatų 
nusėdimo, turinčio poveikį vertikaliems apkrovas laikantiems elementams, riziką. Jei 
pastatas yra ant įmirkusios, netvirtos  dirvos (tai būna kai yra smėlis, dumblas ar netvirtas 
užpilas), gali prasidėti skystėjimas, kuris sukelia didelius nuostolius infrastruktūrai, ir 
vertintojas turi nustatyti, ar tokios sąlygos yra įstaigos teritorijoje.

Saugumas: Žemas = nėra informacijos arba pamatų gylis yra mažesnis nei 1,5 m; 
vidutinis = trūksta planų ir dirvos tyrimų, tačiau pamatai yra gilesni nei 1,5 m; aukštas = 
yra planai ir dirvos tyrimai, o pamatai yra gilesni nei 1,5 m.

11. Standartų neatitinkantis projektas (standumas, masė ir atsparumas)
Projektas gali neatitikti standartų dėl netaisyklingos pastato formos, konfigūracijos 
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ir sukimo jėgos ekscentriciteto (t. y. atstumo tarp masės centro ir standumo centro).  
Apžiūrėdami įstaigos išorę ir vidų, vertintojai turi ieškoti netinkamo projektavimo 
požymių, remdamiesi standumo (medžiagų, naudotų atspariems vertikaliems elementams, 
formos ir tipo) bei masės pasiskirstymo (koncentruota ar paskirstyta) požiūriu. Vietoje 
ir iš planų vertintojas turi nustatyti, ar yra seisminių juostų, dalijančių struktūrą į lygias 
dalis, ar formuojamos netaisyklingos formos, tokios kaip L, T, U, kryžiaus forma ar dar 
sudėtingesnės figūros.

Kitas aspektas, kurį vertintojas turi patikrinti, yra karkaso elementų padėtis (sijų ir 
kolonų karkasas) bei standumo diafragmos. Tai rodo poveikį horizontalioms plokštėms 
(sukeliamas pasislinkimas ar pasisukimas). Jeigu didelių atvirų erdvių yra horizontalioje 
perdangoje, pavyzdžiui, vidinis kiemelis, laiptų ar lifto aikštelės, pastatą gali pažeisti 
šoninės jėgos, kurias sukelia uraganai ir žemės drebėjimai. Jei blogai paskirstyta masė, 
ekstremaliųjų situacijų, tokių kaip žemės drebėjimai ir dideli vėjai, metu kai kurioms 
karkaso dalims gali tekti per didelis krūvis ir pastatas gali sugriūti. Vertintojas turi 
nustatyti, ar egzistuoja tokios sąlygos ir ar apkrovą laikantys elementai sukurti taip, kad 
sumažintų šių jėgų poveikį. 

Saugumas: Žemas = formos netaisyklingos, o karkasas nevienalytis; vidutinis = formos 
netaisyklingos, bet karkasas vienalytis; aukštas = formos taisyklingos, karkasas vienalytis ir 
nėra elementų, kurie galėtų sukelti sukimąsi.

12. Netaisyklingas aukštis (standumas, masė ir atsparumas)
Kalbant apie įstaigos pastato aukštį, kaip ir apie projektą, netaisyklingos struktūros 

gali būti dėl netaisyklingos formos, konfigūracijos ir sukimo jėgos ekscentriciteto.  Kaip 
ir vertindamas 11 rodiklį, vertintojas turi pastebėti visus konfigūracijos pokyčius. Pastato 
siaurumas (aukščio ir pločio santykis) pagrindinėmis statmenomis kryptimis rodo, 
kaip pastatas atlaikytų vibracijas, keliamas šoninių jėgų, kurias lemia žemės drebėjimai 
ir vėjas. Vertintojas turi patikrinti aukščio tarp pastato aukštų skirtumus, dažnai 
esančius vestibiulyje ir apatiniuose aukštuose, nes dėl jų gali kauptis įtampa tarp aukštų. 
Vadinamosios „minkštos grindys“ yra nepageidaujamas bruožas seisminio aktyvumo 
zonose; jos gali atsirasti dėl standumo pokyčių, kuriuos sukelia skirtingo aukščio aukštai. 

Vertintojas turi žinoti, kad dėl papildomos sienos atramai statyta kolona virsta į 
„žemą“ koloną. Tokios kolonos buvo pastatų, laikytų atspariais seisminėms jėgoms, 
griūties priežastimi. Būtina atkreipti dėmesį į viršutiniuose aukštuose esančius sunkius 
daiktus (pvz., mechanizmus, įrangą, vandens rezervuarus). Tai gali padidinti inercines 
jėgas ir lemti stiprų pasislinkimą. Pastato atsparumą krūviams gali sumažinti ne tik 
netinkamas projektas, bet ir naudotų medžiagų masės ir standumo įvairovė. Vertintojas 
turi nustatyti, ar elementai (kolonos ir sienos) yra išdėstyti simetriškai pagal aukštį ir 
kraštus (toks išdėstymas mažina sukimąsi). 

Saugumas: Žemas = aukštų aukštis skiriasi daugiau nei 20% ir yra daug netaisyklingų 
elementų; vidutinis = aukštai panašaus aukščio (skiriasi mažiau nei 20%, bet daugiau nei 
5%) ir yra keli nevienalyčiai bei netaisyklingi elementai; aukštas = aukštai panašaus aukščio 
(skiriasi mažiau nei 5%); nėra nevienalyčių ir netaisyklingų elementų.
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13. Struktūrų atsparumas įvairiems reiškiniams (meteorologiniams, geologiniams ir kt.)  
Vertindami šį rodiklį, vertintojai turi remtis informacija apie įstaigos aplinkoje 

esančius pavojus, išvardytus pirmajame modulyje „geografinė gydymo įstaigos vieta“. 
Vertinant, ar įstaiga gali funkcionuoti kaip visuma, atsižvelgiant į jos geografinę padėtį ir 
veikiančias natūralias jėgas, reikia patirties. 

Vertintojas peržiūri visus rodiklius, spręsdamas, kaip pastato apkrovas laikantys 
elementai reaguoja į pavojus, išskyrus žemės drebėjimą. Pavyzdžiui, pastato apkrovas 
laikantys elementai gali atlaikyti seismines jėgas, bet būti pažeidžiami uraganų (ir 
atvirkščiai). Vertintojai turėtų suteikti daugiau reikšmės kokybinei saugumo indekso 
daliai, tai yra kiekvieno pavojaus pasireiškimo rizikai. Tai padės atsakyti į klausimą, ar 
pastato struktūrinė konstrukcija gali atlaikyti natūralių jėgų poveikį.

Saugumas: Žemas = mažas pastatų atsparumas natūralioms jėgoms, veikiančioms 
įstaigos aplinkoje; vidutinis = patenkinamas struktūros atsparumas; aukštas = puikus 
struktūros atsparumas.

III. APKROVŲ NELAIKANČIŲ ELEMENTŲ SAUGUMAS
Šio modulio rodikliai vertinami kiekybiškai, skaičiuojant įstaigos saugumo indeksą: 

saugumas susijęs su apkrovų nelaikančiais elementais.
 
Elementai, kurie nelaiko apkrovų, vadinami apkrovų nelaikančiais elementais. 

Tai pagrindinės komunikacijos: elektros, vandens tiekimo, kanalizacijos ir šildymo, 
ventiliacijos, oro kondicionavimo sistemos, baldai, kanceliarinė įranga (privirtinta ar 
paslanki), medicininė ir laboratorijų įranga, tyrimams ir gydyti naudojamos medžiagos, 
architektūrinės pastato dalys ir kt. 

Modulį sudaro penkios dalys. 
1.  Pagrindinės komunikacijos (elektra, telekomunikacijos, vandens tiekimas, degalai ir 

medicininės dujos). 
2.  Šildymas, ventiliacija ir oro kondicionavimo sistemos svarbiose įstaigos srityse. 
3.  Pritvirtinti ir paslankūs baldai bei įranga (tarp jų kompiuteriai, spausdintuvai ir kt.).
4.  Medicininė ir laboratorijų įranga bei diagnostikai ir gydyti naudojamos medžiagos. 
5.  Architektūrinės pastato dalys. 

 Pagrindinės komunikacijos
Ši dalis padalyta į penkias smulkesnes dalis (14–44 klausimyno punktai). 

Elektra  (14–21 klausimyno eilutės)

14. Generatorius gali patenkinti 100% poreikį 
Vertintojas patikrina, ar generatorius pradeda dirbti per kelias sekundes po 

elektros energijos netekimo ir patenkina visos įstaigos poreikį. Jei generatorius negali 
100% aprūpinti visos įstaigos elektros energija, jis turi patenkinti skubios pagalbos, 
intensyviosios terapijos skyrių, sterilizacinės ir operacinių, tai yra skyrių, kuriems būtina 
tęsti darbą, poreikius. 
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Vertintojai turi patikrinti, ar žmonės, dirbantys su elektros energijos tiekimu, yra 
išmokyti dirbti nelaimės atveju. Reikėtų patikrinti, ar darbo vietoje yra žibintuvėlių ir 
pagrindinių susisiekimo priemonių. 

Saugumas: Žemas = generatorius gali būti įjungiamas tik rankiniu būdu ir patenkina 
0–30% poreikio; vidutinis = generatorius įsijungia automatiškai per daugiau nei 10 
sekundžių ir patenkina 31–70% poreikio; aukštas = generatorius įsijungia automatiškai per 
mažiau nei 10 sekundžių ir patenkina 71–100% poreikio.

15. Pagrindiniuose skyriuose atliekami reguliarūs generatoriaus veiklos 
patikrinimai 

Vertintojai nustato, kaip dažnai tikrinama generatoriaus veikla ir gaunami patenkinami 
rezultatai. Tai leidžia nustatyti galimus sistemos gedimus ir imtis priemonių, atsiradus 
gedimui. Be to, vertintojai gali nustatyti, kaip informacija apie generatoriaus veikimą ir 
taisymą yra perduodama techninės priežiūros skyriui. 

Saugumas: Žemas = tikrinama kas 3 mėnesius ir rečiau; vidutinis = tikrinama kas 1–3 
mėnesius; aukštas = tikrinama mažiausiai kas mėnesį.

16. Generatorius apsaugotas nuo natūralių reiškinių sukeliamos žalos 
Vertintojai nustato, ar generatorius naudojamas lauke ir kur yra jo vieta. Būtina 

apžiūrėti lauke naudojamų generatorių apvalkalą ar bet kokį kitą apsauginį dangalą. 
Priklausomai nuo generatoriaus vietos, reikėtų įvertinti potvynių keliamą pavojų. Be 
to, reikėtų įvertinti generatoriaus jautrumą stipriam vėjui ir atstumą nuo pastatų, kurie 
dėl vėjo ar seisminio aktyvumo gali sugriūti ir pažeisti generatorių. Reikėtų įvertinti 
nutekamuosius latakus generatoriaus vietoje: kaip organizuojamas vandens nutekėjimas, 
jei generatorius lauke, o jei viduje, ar grindyse įrengta nutekėjimo sistema. 

Reikėtų patikrinti, ar generatorius gerai įtaisytas ir pritvirtintas, negali pasislinkti ar 
nukristi. Reikia apžiūrėti jo tvirtinimo prie grindų ar žemės vietą ir jungčių būklę bei 
tipą (ieškant rudžių ar kitokio nusidėvėjimo požymių). Jei vibracijai ir triukšmui mažinti 
naudojamos lingės, jos turi būti gerai pritvirtintos, nes gali sustiprinti seismines bangas. 
Degalų tiekimo vamzdžiai ir elektros kabeliai turi būti lankstūs, kad nenulūžtų, jei 
generatorius pasislinktų ar nukristų. Kuo žemiau tokie sunkūs įrangos elementai statomi 
pastate, tuo mažesnė tikimybė, kad jie apsivers. Tačiau jie gali slysti. 

Prieiti prie įrangos turi būti lengva ir saugu. Reikėtų patikrinti, ar įrangai pasislinkus 
ar nukritus,  degalų vamzdžiai ar kabeliai neužblokuos durų ar kitų išėjimų. Vertintojai 
turi patikrinti degalų saugyklas ir jų prieinamumą. Papildymo rezervuarai turi būti pilni 
ir išdėstyti taip, kad degalai pasiektų generatorių gravitacijos pagalba ir nelaimės atveju jų 
nereikėtų pumpuoti. Reikėtų apžiūrėti degalų rezervuarų būklę ir elektros bei vamzdžių 
jungtis, įvertinti starterio baterijų būklę ir papildomas baterijas, pažiūrėti, ar jos nepažeistos, 
patikrinti apsaugą nuo elektros išlydžio, kurį gali sukelti atmosferiniai pokyčiai ir kt. 

Saugumas: Žemas =ne; vidutinis = iš dalies; aukštas = taip.

17. Elektros įrangos, kabelių ir kabelių kanalų saugumas 
Reikėtų patikrinti elektros kabelių būklę įstaigoje. Jie turi būti pritvirtinti ir apsaugoti 
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nuo stipraus vėjo bei potvynio, pravesti pro izoliacinius vamzdžius ar laidų stovus (taip 
apsaugoti nuo susisukimo, lūžimo ir nusidėvėjimo). Jei kabeliai tiesiami per stogą, 
nuo kurio vanduo nubėga per lietvamzdžius, jie turi būti tiesiami aukščiau vandens 
susirinkimo lygio. Jei pastate yra rūsys ar kitokių potvynio užliejamų vietų, vertintojai 
turi apžiūrėti, kur įrengti kištukiniai lizdai ir ar nereikia jų pakelti. 

Svarbu atskirti elektros kabelius nuo kitų sistemų, pvz., vandens tiekimo ar 
kanalizacijos. Jei kabeliai tiesiami arti elektrinos išlydžio apsaugos sistemų, reikėtų 
nuspręsti, ar nereikia metalinio skydo. 

Vertintojai turi apžiūrėti lauke esančias energijos perdavimo linijas ir įvertinti jų ryšį 
su kitais elementais įstaigos teritorijoje.  Elektros stulpai neturėtų būti statomi įstaigos 
teritorijoje, bet jei jų yra, vertintojai turi patikrinti, ar transformatoriai gerai pritvirtinti. 
Reikia turėti omenyje, kad stulpai gali nukristi dėl dirvos suskystėjimo ar vėjo. Medžių 
šakos gali pažeisti elektros perdavimo linijas, esančias virš žemės; medžių šaknys gali 
pažeisti po žeme esančias linijas. 

Saugumas: Žemas =ne; vidutinis = iš dalies; aukštas = taip.

18. Atsarginė vietinio elektros energijos tiekimo sistema
Jei sutrinka vietinis elektros energijos tiekimas, gali kilti vadinamasis „domino“ 

efektas, tai yra nuoseklus elektros energijos tiekimo nutrūkimas. Vertintojas turi 
patikrinti, ar, be įstaigos generatoriaus, egzistuoja atsarginė elektros energijos tiekimo 
sistema. Kabeliai į pastatą turi įeiti keliose vietose, elektra turi būti tiekiama iš kitos 
grandinės, nepriklausančios vidinei sistemai. 

Saugumas: Žemas =ne; vidutinis = iš dalies; aukštas = taip.

19. Valdymo skydo, perkrovos nutraukimo jungiklio ir kabelių apsauga 
Vertintojas turi patikrinti elektros paskirstymo skydo bei valdymo skydelių, išdėstytų 

įstaigoje, prieinamumą, būklę ir veikimą. Reikėtų patikrinti, ar skydai išdėstyti taip, kad 
prie jų būtų lengva prieiti. Taip pat turi būti sandarios durys ir langai bei atitinkama 
vandens nutekėjimo sistema, apsauganti nuo potvynio. 

Būtina patikrinti, kaip veikia paskirstymo skydas, koks yra perkrovos nutrauktuvo 
pajėgumas, kaip jis sujungtas su sistema, kokia įtvirtinta kitokia įranga. Skydeliai turi 
būti pažymėti taip, kad būtų matyti, kurie prietaisai valdo skirtingų skyrių grandines. 
Vertintojai turi patikrinti asmenų, atsakingų už sistemos valdymą, kvalifikaciją ir kaip jis 
buvo mokomi bendrauti nelaimės atveju. 

Turi būti patikrintos jungtys su atsargine sistema, atsarginiu apšvietimu ir vidine 
signalizacijos sistema. Jei šios jungtys yra arti generatoriaus, visi kabeliai turi būti 
tinkamai nukreipti ir geros būklės. 

Saugumas: Žemas =ne; vidutinis = iš dalies; aukštas = taip.

20. Svarbiausių įstaigos skyrių apšvietimas 
Vertintojai peržiūri svarbiausių įstaigos skyrių: skubios pagalbos, intensyviosios 

terapijos, , operacinių, laboratorijų ir kitų skyrių apšvietimą. Jie įvertina apšvietimo 
lygį kambariuose, apšvietimo įrangą ir nustato, ar ji saugiai pritvirtinta. Vienos lempos 
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pritaisomos prie lubų, kitos įmontuojamos į pastatą. Operacinėse ar akušerijos skyriuose 
naudojamas lempas gamintojai rekomenduoja pritaisyti prie sijų. Vertintojas turi įsitikinti, 
kad apšvietimo įranga nėra įtaisyta pakabinamosiose lubose, ypač seisminėse zonose.  
Viršutiniuose aukštuose išsiliejęs vanduo gali sukelti trumpąjį jungimą apšvietimo 
įrangoje. Būtina patikrinti, ar apšvietimo sistema prijungta prie atsarginio elektros šaltinio.

Saugumas: Žemas =ne; vidutinis = iš dalies; aukštas = taip.

21. Išorinės elektros sistemos įstaigos teritorijoje 
Vertintojai nustato, ar įstaigos teritorijoje yra išorinių elektros stotelių ir transformatorių 

ir koks jų galingumas. Šios sistemos turi būti visiškai atitvertos ir pažymėtos elektros 
energijos šaltinį žyminčiais ženklais. Jos turi būti atskirtos nuo degalų rezervuarų 
ir tinkamai įtvirtintos, kad neapvirstų ir nepasislinktų. Reikia turėti omenyje, kad 
transformatoriuje gali nutekėti tepalas, o kabeliuose atsirasti įtrūkimų. Transformatoriai 
ar stotelės neturi būti statomos šalia medžių, nes šakos gali pažeisti elektros perdavimo 
linijas, esančias virš žemės, medžių šaknys gali pažeisti linijas, esančias po žeme. Jos turi 
būti apsaugotos nuo žaibo išlydžio.  

Saugumas: Žemas =įstaigos teritorijoje nėra elektros stotelių; vidutinis = stotelių yra, 
bet jos netiekia įstaigai pakankamai energijos; aukštas = elektros stotelių yra ir jos tiekia 
pakankamai energijos įstaigai.

Telekomunikacijos (22 –28 klausimyno punktai)

22. Antenų būklė ir apsauga 
Vertintojai patikrina antenų būklę, jų apsaugą ir pritvirtinimą. Antenos ir žaibolaidžiai 

yra tvirtinami aukščiausiose vietose, dėl to yra jautrūs dideliems vėjams.  Įranga turi 
būti tvirtinama mažiausiai trijose vietose, kurios atskirtos 120 laipsnių kampu; jei 
tvirtinama keturiose vietose, jos turi būti atskirtos 90 laipsnių kampu. Turi būti tinkamai 
sumontuotos žaibolaidžių įžeminimo priemonės ir jos neturi būti naudojamos  kaip kitos 
įrangos  atrama. 

Saugumas: Žemas =bloga ar nėra; vidutinis = patenkinama; aukštas = gera.

23. Žemo voltažo sistemų (interneto, telefono ryšio linijų ir kabelių) būklė 
Kad nebūtų sistemos perkrovos, reikia patikrinti, ar pagrindiniuose skyriuose 

tinkamai sujungti kabeliai. Kompiuterio ir telefono ryšio kabeliai turi būti apsaugoti nuo 
vėjo ir potvynio, kad sistemos galėtų veikti ir tokiomis sąlygomis. 

Pagrindinės žemos srovės sistemų dalys, pvz., serveriai ir tinklo informacijos teiktuvai, 
turi būti įrengti saugiose vietose, kuriose nėra slankių daiktų, galinčių užtverti įeigą.  

Norint prijungti papildomus telefono numerius ar telefono aparatus prie telefono 
stoties, reikia nuo elektros laidų atskirtos laidų sistemos, kad nebūtų perkraunama 
sistema. Turi būti izoliuojami vidinio ryšio laidai. Jie turi būti apsaugoti polietileninių 
vamzdelių, plastikinėse elektros dėžutėse turėtų būti kištukiniai lizdai, kurie turi būti 
įrengti apie 50 cm nuo grindų.

Saugumas: Žemas =bloga ar nėra; vidutinis = patenkinama; aukštas = gera.
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24. Alternatyvių komunikacinių sistemų būklė 
Vertintojas turi patikrinti įstaigos alternatyvių komunikacinių sistemų, tarp jų 

mobiliųjų racijų, palydovinio telefono, interneto ir garsiakalbių, būklę, kad nelaimės 
atveju būtų palaikomas geras vidinis ir išorinis ryšys. Reikėtų peržiūrėti vidinio tinklo 
dalis ir pašalinti silpnas sistemos vietas. Svarbu prisiminti, kad vidinės komunikacijos 
sistemos priklauso nuo atsarginio generatoriaus veiklos. 

Saugumas: Žemas =bloga ar nėra; vidutinis = patenkinama; aukštas = gera.
 

25. Telekomunikacijų įrangos ir kabelių pritvirtinimo bei apsaugos būklė 
Vertintojai turi patikrinti, ar telekomunikacijų įranga yra pritvirtinta. Telefono stotelės 

dėžutės, kompiuteriai ir serveriai turi būti pritvirtinti, kad neapvirstų ar nepasislinktų. 
Turi būti tinkama kabelių apsauga nuo nusidėvėjimo. 

JEI SISTEMAI NEREIKIA PRITVIRTINIMO AR APSAUGOS, 
PALIKITE LANGELĮ NEUŽPILDYTĄ.

Saugumas: Žemas =silpna; vidutinis = patenkinama; aukštas = gera.

26. Išorinių telekomunikacijos sistemų įstaigos teritorijoje būklė 
Vertintojai turi patikrinti, ar išorinės telekomunikacijos sistemos netrukdo įstaigos 

komunikacijoms.
Saugumas: Žemas =išorinės telekomunikacinės sistemos labai trikdo įstaigos 

komunikacijas; vidutinis = išorinės telekomunikacijos sistemos vidutiniškai trikdo 
įstaigos komunikacijas; aukštas = išorinės telekomunikacijos sistemos netrikdo įstaigos 
komunikacijų. 

27. Tinkamas telekomunikacijos sistemų įrengimo vietose sąlygos 
Vertintojai turi patikrinti telefono stotelės ir kompiuterių serverių vietos būklę. 

Priklausomai nuo stotelės dydžio ir tipo jos įrengimo vietoje turi būti perjungimo įranga, 
energijos tiekimo įranga, atsarginės baterijos ir klimato kontrolės įranga; taip pat turi 
būti vietos su stotele dirbantiems žmonėms ir techninės priežiūros specialistams. Baterijų 
laikymo vietos turi būti ventiliuojamos atskirai.

 Durys ir langai turi būti sandarūs, apsaugoti nuo vėjo ir vandens, durys turi būti 
vidutiniškai atsparios ugniai. Turi būti pakankamas apšvietimas personalui, tačiau 
įranga turi būti apsaugota nuo saulės šviesos. Rekomenduojama statyti įrangą prie 
vienos sienos. Siekiant apsaugoti nuo vandens daromos žalos, vandens filtravimo 
aparatai, tualetai ir vonios kambariai neturėtų būti rengiami aukštuose, esančiuose 
virš telekomunikacijų įrangos. Kabeliai ir laidai turi būti apsaugoti nuo susidėvėjimo 
ir apdengti izoliaciniais vamzdžiais. Visa įranga turi būti pritvirtinama, atsižvelgiant 
į jos svorį ir dydį. Vertintojas turi patikrinti, ar kilus žiežirboms elektros instaliacijos 
nekels sprogimo pavojaus. 

Saugumas: Žemas =blogos ar nėra; vidutinis = patenkinamos; aukštas = geros. 
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28. Vidinių komunikacijos sistemų saugumas 
Reikia patikrinkite garsiakalbių, visuomenės informavimo priemonių, vidinio 

ryšio priemonių ir kitų priemonių, kuriomis bendraujama su personalu, pacientais ir 
lankytojais, būklę, nustatyti, ar yra garso sistemų, pvz., varpelių, trimitų, naudojamų 
įspėjamiesiems ar evakuacijos signalams. Papildomos ar atsarginės vidinio ryšio sistemos 
garantuoja, kad personalas, pacientai ir lankytojai bus laiku ir aiškiai informuoti apie 
nelaimę. Vertintojai turi paprašyti, kad būtų patikrintos vidinės komunikacijos sistemos 
ir būtų patvirtinta, kad informacija perduodama tinkamai. 

Saugumas: Žemas =blogas ar nėra; vidutinis = patenkinama; aukštas = geras. 

Vandens tiekimo sistemos (29–33  klausimyno punktai)

29. Vandens rezervuare yra tiek atsargų, kad užtektų tiekti ne mažiau kaip po 300 
litrų kiekvienai lovai per dieną 72 valandas 

Vertintojai patikrina, ar vandens resursų pakanka trims dienoms. Dažniausiai 
vanduo įstaigoje laikomas  cisternoje ar rezervuare apatiniame aukšte arba pakeltuose 
rezervuaruose. Svarbu patikrinti įstaigos vietas, kurioms netiekiama vandens iš 
pagrindinių vandentiekio sistemų,  ir patvirtinti, kad jų resursų pakanka trims dienoms. 
Jei įstaigos teritorijoje yra šulinių, reikia nustatyti, koks procentas vandens tiekiamas iš jų 
ir ar jie naudojami reguliariai, ar tik kaip atsarga. 

Saugumas: Žemas = užtenka 24 valandoms ar trumpiau; vidutinis = užtenka daugiau nei 
24 valandoms, bet mažiau nei 72 valandoms; aukštas = užtenka mažiausiai 72 valandoms. 

30. Vandens rezervuarai yra apsaugoti ir saugioje vietoje 
Vertintojai apžiūri visus vandens rezervuarus: tiek esančius ant pastato ar vandens 

bokšte,  tiek pastato viduje, lygiai taip pat kaip ir slėgines ar hidropneumatines sistemas. 
Cisternos neturėtų būti statomos potvynio zonose, kad nebūtų užterštos ir nebūtų ten, 
kur yra nuošliaužų pavojus. Liukai turi būti dengiami, kad neįkristų žmonės, gyvūnai  ir 
daiktai. Rezervuaruose neturi būti įtrūkimų ar augmenijos požymių. Svarbu nustatyti, ar 
sutrūkus vandens rezervuarui vanduo apsemtų svarbiausias įstaigos sritis ir ar ten turi yra 
tinkamų nutekėjimo ar drenažo sistemų. 

Vandens bokštai turi atitikti tokius pačius kriterijus ir turi būti statomi ant apkrovas 
laikančių stogo elementų. Ypatingą  dėmesį būtina atkreipti į  plastikinių rezervuarų 
pritvirtinimą, kadangi stiprus vėjas gali apversti tuščius rezervuarus ir nulaužti vamzdžius. 
Oro vožtuvai turi būti virš rezervuaro dangčio ir pritvirtinti, kad nejudėtų ar nesulūžtų, 
pučiant stipriam vėjui. Visos ant stogo esančios hidraulinės įrangos dalys turi būti pritvirtintos. 

Saugumas: Žemas = griuvus apkrovas laikantiems ir nelaikantiems elementams 
rezervuarai bus pažeisti; vidutinis = griuvimas nenugriaus rezervuaro; aukštas = maža 
funkcinio gedimo rizika. 

31. Alternatyvus vandens tiekimas 
Reikia nustatyti įstaigas, galinčias tiekti vandenį sugedus bendrai vandens tiekimo 

sistemai ar   mechanizmus, kurių reikia vandens tiekimui įstaigai.  
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Turi būti atsarginės sistemos visoms svarbiausioms ir vienintelėms komunikacijų 
linijoms. Patariama, kad pagrindinis įstaigos rezervuaras būtų pildomas mažiausiai 
iš dviejų šaltinių, taip bus palaikomas reikalingas rezervas. Kita galimybė yra naudoti 
privačius šulinius; reikia patikrinti ar jų yra. Vertintojas turi nustatyti, kas atsakingas 
už vandens tiekimą gedimo atveju, ir patikrinti priėjimą nuo vandens autocisternų iki 
vandens rezervuarų. 

Saugumo vertės 31 rodikliui: Žemas =patenkina mažiau nei 30% poreikio; Vidutinis = 
patenkina 30-80% poreikio; Aukštas = patenkina daugiau nei 80% dienos poreikio. 

32. Vandens paskirstymo sistemos būklė 
Vertintojai turi įvertinti visų vandens tiekimo sistemos elementų, tarpe jų rezervuarų, 

vožtuvų, vamzdžių ir jungčių, būklę bei funkcionavimą. Svarbiausia tinklo dalis yra 
komunikacijos, jungiančios vandens tiekimo stotį su rezervuarais. Rezervuaro plūdinis 
vožtuvas kontroliuoja vandens kiekį, kuris patenka į rezervuarą, ir nutraukia vandens 
tiekimą, kai cisterna pilna. Jei vožtuvas veikia netinkamai, cisterna neužpildoma, vanduo 
išteka ir sukelia atramų eroziją.  

Vertintojams svarbu nustatyti bendrąją vandens tiekimo sistemos įstaigoje būklę, kad 
vanduo patektų į svarbiausius skyrius.  Jei vamzdžiai nesandarūs, gali atsirasti gedimų 
daugelyje vietų: ties pakabinamosiomis lubomis, už sienų ir po žeme. Silpna vieta yra 
vamzdžių jungtys, todėl būtina patikrinti, ar jos nėra susidėvėjusios.  Svarbu patikrinti, 
ar naudojamos lanksčiosios jungtys, pavyzdžiui, tarp išorinių rezervuarų ir vietų, kur 
vamzdžiai pereina į pastatą, bei tarp siurblių ir vamzdžių. Jungtys turi būti lanksčios, jei 
tvirtinamos prie apkrovas laikančių pastato elementų. Jas būtina gerai pritvirtinti, kad 
seisminio drebėjimo metu jos judėtų kartu su visu pastatu. 

Saugumas: Žemas = mažiau nei 60% yra geros būklės ; vidutinis = 60–80% yra geros 
būklės; aukštas = daugiau nei 80% yra geros būklės. 

 
33. Papildomos siurblių sistemos 

Kaip minėta anksčiau, svarbiausioms sistemoms turi būti ir atsarginis variantas. 
Vertintojai turi nustatyti, ar yra ir kaip veikia papildoma ar pagalbinė siurbimo sistema. 
Turėtų būti mažiausiai du siurbliai (užtikrinti, kad jei vienas sugestų, veiktų kitas), 
kurie pumpuotų vandenį tarp rezervuaro ir papildomų cisternų, jei sutriktų pagrindinė 
sistema. Abu siurbliai turi patenkinti minimalų įstaigos poreikį. Tie patys reikalavimai 
galioja vandens paskirstymui, kuris nepriklauso pagrindinei siurblių sistemai. 

Saugumas: Žemas = nėra atsarginių siurblių ir darbinis krūvis neužtikrina dienos 
poreikio; vidutinis = visų siurblių būklė patenkinama; aukštas = visi siurbliai ir atsarginės 
sistemos dirba. 

Degalų (duju, benzino, dyzelino ) kuro saugyklos  (34–37 klausimyno punktai)

34. Degalų rezervuarai patenkina mažiausiai 5 dienų poreikį 
Degalų rezervuarai turi būti statomi saugioje vietoje ir tinkamai apsaugoti. 

Generatoriui negalima naudoti tokių pačių degalų, kurie naudojami ligonės vandens 
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šildytuvams ir kitoms sistemoms, taigi svarbu, kad visi degalų rezervuarai būtų aiškiai 
pažymėti ir, jei įmanoma, laikomi skirtingose vietose. Vertintojai turėtų patikrinti, koks 
yra rezervuarų dydis, ar visų rūšių degalų pakanka patenkinti poreikiui, ir nustatyti, kaip 
dažnai pristatomi degalai.

 Saugumas: Žemas = degalų saugyklos nesaugios ir turi mažiau nei 3 dienų degalų 
atsargų; vidutinis = degalų saugyklos šiek tiek apsaugotos ir pripildytos degalų, patenkinančių 
3–5 dienų poreikį; aukštas = degalų saugyklos saugios ir pripildytos degalų, patenkinančių 
daugiau nei 5 dienų poreikį. 

35. Degalų rezervuarai ir balionai įtvirtinti saugiose vietose 
Degalų rezervuarai yra sunkūs, todėl svarbu, kad būtų gerai pritvirtinti ir seisminio 

aktyvumo metu neparvirstų. Vertintojai turi nustatyti, ar tvirtinimo detalės yra metalinės 
ir ar geros  būklės. Ten, kur rezervuarus prilaiko betono ar plytų sienos, būtina apžiūrėti, 
ar nėra įtrūkimų ir ar tvirtinimo detalės nepradėjusios smegti.  Dideli horizontalūs 
rezervuarai gali nuslysti ir sulaužyti jungiamąsias žarnas, taigi seisminėse zonose jie turi 
būti prilaikomi gnybtais. 

Svarbu turėti omenyje, kad kuo sunkesnis rezervuaras ir aukštesnis gravitacijos 
centras, tuo didesnė tikimybė, kad jis apvirs. Balionai, stovintys vertikaliai, turi būtų 
pririšami mažiausiai trimis kryptimis. Šis punktas siejasi su 36 punktu ir gali būti 
vertinamas kartu su juo. 

Saugumas: Žemas = nėra tvirtinimo detaliu, o rezervuaro aptvara nesaugi; vidutinis 
= tvirtinimo detalių nepakanka; aukštas = tvirtinimo detalių būklė gera, o rezervuaro 
aptvara saugi.

 
36. Saugi degalų saugyklos vieta 

Vertintojai turi patikrinti, ar rezervuarai, pripildyti degių skysčių, yra saugiu atstumu 
nuo įstaigos ir jos elektrinės, vandens šildytuvų, virtuvės ir kitų vietų, kuriose gali kilti 
gaisras.  Rezervuarai, esantys  aptvarose, turi būti gerai pritvirtinti, o aptvara pastatyta iš 
nedegių medžiagų. Šios sritys turi būti tinkamai pažymėtos ir apšviestos, aptvertos tvora, 
nuolat stebimos ir, jei įmanoma, su signalizacija, bet lengvai prieinamos darbuotojams. 
Degalų rezervuarų saugyklos turi turėti gerą drenažą ir būti įrengtos vietose, kur nėra 
potvynio, nuošliaužų ar dirvos skystėjimo pavojaus. Kilus stipriam vėjui, jos turi būti 
apsaugotos nuo skraidančių objektų. Degalų saugyklos turi būti apsaugotos nuo remonto 
ar kitokios veiklos, kuri gali jas pažeisti. Apžiūrėdami šias vietas, vertintojai turi patikrinti 
priešgaisrinės saugos priemones. 

Saugumas: Žemas = yra gedimo rizika ir rezervuarai nėra lengvai prieinami; vidutinis 
= patenkintos viena iš dviejų sąlygų; aukštas = degalų rezervuarai lengvai prieinami ir 
saugioje vietoje.

 
37. Degalų paskirstymo sistemų (vožtuvų, žarnų ir jungčių) saugumas

Degalų pratekėjimas yra ypač pavojinga situacija, todėl jų paskirstymą svarbu 
tinkamai kontroliuoti. Visi vožtuvai, žarnos ir jungtys turi būti saugūs. Vertintojai turi 
patikrinti, ar, jungtys yra lanksčios tose vietose, kur jungiasi su įranga arba kur eina 
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per apkrovas laikančius statinio elementus. Sujungimo vietose su apkrovas laikančiais 
elementais jungtys turi būti standžios. 

Saugumas: Žemas =mažiau nei 60% yra geros būklės ; vidutinis = 60–80% yra geros 
būklės; aukštas = daugiau nei 80% yra geros būklės. 

Medicininės dujos (deguonis, azotas ir kt.) (38-44 klausimyno punktai)

38. Pakankamas medicininių dujų rezervas mažiausiai 15 dienų 
Vertintojai turi nustatyti kiekvienos medicininių dujų rūšies atsargas tarp centrinio 

tiekimo stoties ir balionų bei flakonų naudojimo vietose. Svarbu nustatyti dujų tiekimo dažnį. 
Saugumas: Žemas = mažiau nei 10 dienų rezervas ; vidutinis = 10–15 dienų rezervas; 

aukštas = mažiausiai 15 dienų rezervas.
 

39. Medicininių dujų rezervuarų, balionų ir kitokios įrangos pritvirtinimas
Dujų rezervuarai ir balionai laikomi tose vietose, kur yra naudojami. Juose būna 

įvairių rūšių dujų: kai kurios yra nuodingos, kai kurios degios. Rezervuarai ir balionai 
turi būti gerai pritvirtinti, nes jiems nukritus gali būti pažeidžiami jų vožtuvai, kitokia 
įranga sužalojami pacientai ar personalas. Vertikalūs deguonies rezervuarai turi būti 
pritvirtinami trimis arba keturiomis kryptimis suvirinamąja jungtimi ar sklendėmis. 
Vertintojai turi patikrinti, ar  pritvirtinimas yra tinkamas, o naudotos medžiagos – geros 
būklės. Didelio vėjo ar seisminio aktyvumo zonose siauri vertikalūs deguonies balionai 
turi būti pritvirtinami trimis kryptimis vienodais atstumais. Horizontalūs rezervuarai turi 
būti pritvirtinami prie sienos, kad nepasislinktų žemės drebėjimo metu (žr. 35 rodiklį). 

Saugumas: Žemas = nepritvirtinta; vidutinis = pritvirtinta nepakankamai; aukštas = 
pritvirtinta gerai.

40. Atsarginių medicininių dujų šaltinių buvimas
Vertintojai turi patikrinti, ar atsarginiai medicininių dujų tiekėjai turi deguonies 

saugyklą su reikiama dujų atsarga ir atsarginių flakonų. Be to, reikia patvirtinti, ar tiekėjai 
yra netoli įstaigos ir turi reikiamą dujų kiekį. 

Saugumas: Žemas = atsarginių šaltinių nėra arba jie neatitinka standartų; vidutinis = 
atsarginių šaltinių yra, jie patenkinamos būklės; aukštas = atsarginių šaltinių yra, geros būklės.

41. Tinkama medicininių dujų laikymo vieta 
Dėl sprogimo pavojaus deguonies tiekimo įranga bei saugyklos turi būti už įstaigos 

ribų. Vieta turi būti lengvai pasiekiama, įrengta ten, kur nėra potvynio pavojaus, toliau 
nuo šilumos šaltinių ir apsaugota nuo skraidančių ar krentančių objektų. 

Saugumas: Žemas = saugykla nepasiekiama; vidutinis = saugykla pasiekiama, bet yra 
pavojų; aukštas = saugykla pasiekiama ir pavojų nėra.

42. Medicininių dujų paskirstymo sistemų (vožtuvų, žarnų, jungčių) saugumas
Skirtingų dujų saugyklos ir paskirstymo tinklas žymimi skirtingomis spalvomis. Be to, 

skirtingų dujų flakonai ir balionai turi skirtingus vožtuvus, kurie neleidžia prijungti ne tas 
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dujas. Nepaisant šių saugumo priemonių, vertintojas turi patikrinti spalvinį ženklinimą
Pagrindinis pavojus nukritus dujų balionui yra sulūžę vožtuvai ir prasidėjęs 

nekontroliuojamas dujų tekėjimas. Svarbu patikrinti, ar vožtuvų movos yra lanksčios ir 
atsparios nedideliems poslinkiams, ar balionai negali nukristi ar atsitrenkti vienas į kitą, 
kai yra prijungti prie tiekimo įrangos. Vamzdžiai turi būti apsaugoti ir tinkamai pritvirtinti 
prie apkrovas laikančių elementų. Lanksčios movos turi būti naudojamos tose vietose, kur 
vamzdžiai eina per struktūrinius elementus. Svarbu įvertinti, ar nėra nutekėjimo.

 Saugumas: Žemas = mažiau nei 60% yra geros būklės; vidutinis = 60–80% yra geros 
būklės; aukštas = daugiau nei 80% yra geros būklės. 

43. Medicininių dujų rezervuarų, balionų ir kitokios įrangos apsauga
Vertintojai patikrina, ar yra vieta, skirta tik rezervuarams ir balionams bei susijusiai 

įrangai ir ar toje vietoje yra tik ši įranga. Kaip minėta 41 punkte, patariama, kad ši vieta 
būtų toliau nuo įstaigos pastatų, su tvora ir ženklais, kad įranga pavojinga. Vertintojai 
išsiaiškina, ar personalas, atsakingas už medicinines dujas, žino kiekvienos dujų rūšies 
saugumo procedūras. 

Saugumas: Žemas = nėra atskirų vietų, skirtų šiai įrangai, ir nėra kvalifikuoto personalo 
su ja dirbti; vidutinis = vietos yra naudojamos tik šiai įrangai, bet personalas nėra tinkamai 
parengtas su ja dirbti; aukštas = vietos yra naudojamos tik šiai įrangai ir ją prižiūri 
kvalifikuotas personalas.

44. Tinkamas saugyklų saugumas 
Vertintojas nustato, ar rezervuarai, saugyklos, deguonies tiekimo ir kitokia įranga yra 

naudojama tik medicininėms dujoms. Vietos turi būti lengvai prieinamos ir apsaugotos 
nuo galimo įeigos užblokavimo. Jos turi būti pakankamai didelės, kad flakonai ir balionai 
iš išdavimo punkto būtų lengvai pernešami į saugyklą ir vietą, kur bus naudojami. Turi 
būti prieinamos priešgaisrinės saugos priemonės, o personalas mokėti jomis naudotis. 

Saugumas: Žemas = nėra medicininių dujų saugojimo vietų; vidutinis = medicininių 
dujų saugojimo vietos yra, bet saugumo priemonių nepakanka; aukštas = medicininių dujų 
saugojimo vietų yra ir jos yra saugios.

Šildymas, ventiliacija ir oro kondicionavimo sistemos (angl. HVAC) svarbiuose 
skyriuose 

Tai antra modulio dalis, kurioje aptariama šildymo, ventiliacijos ir oro kondicionavimo 
sistemų priežiūra  svarbiuose įstaigos skyriuose (45–51 klausimyno punktai).

45. Tinkama vamzdžių atrama ir vamzdžių bei žarnų lankstumo, kertant 
kompensacines jungtis, vertinimas 

Visi HVAC vamzdžiai ir žarnos turi būti tinkamai pritvirtinti prie pastato apkrovas 
laikančių elementų be galimybės judėti horizontalia kryptimi, ypač seisminėse zonose. 
Pritvirtinimas turi būti standus, bet su tam tikru nuožulnumu, kad vamzdžiai galėtų 
judėti trimis kryptimis. Ant stogų ištiesti vamzdžiai turi būti pritvirtinti, kad jų nepažeistų 



40

BENDROJI METODIKA

vėjas, ir išdėstyti nutekamųjų vamzdžių lygyje. Vertintojai turi patikrinti atstumą tarp 
įvirtinimo detalių ir pažiūrėti, ar dėl vamzdžių jos nepasvirusios (kad nenukristų). Jei 
vamzdžiai paslėpti po pakabinamosiomis lubomis, lubų plokštės turi būti pašalintos ir 
įvertinta vamzdžių būklė.

Būtina  patikrinti vamzdžių tvirtinimo detales, einančias tarp pastato blokų, kad būtų 
galima įsitikinti, jog jos nenukris ir nepažeis šalia esančių elementų. 

Saugumas: Žemas = nėra tvirtinimo detalių, o jungtys standžios; vidutinis = tvirtinimo 
detalių yra, o jungtys lanksčios; aukštas = tvirtinimo detalių yra ir jungtys lanksčios.

46. Žarnų, jungčių ir vožtuvų būklė 
Žarnos turi eiti izoliaciniais vamzdžiais, kad būtų apsaugotos nuo drėgmės. 

Vertintojai turi patikrinti, kaip veikia vožtuvai, ir įvertinti žarnų būklę. Būtina patikrinti, 
ar jos yra apsaugotos virtuvėse, vandens šildytuvų ir kitose vietose, kur susidaro garai 
ir gali būti pažeidžiamas žarnų paviršius. Vertintojai turi patikrinti, ar kondensacija ir 
vandens nuotėkis iš viršutinių aukštų nekenkia žarnų izoliacijai. Drėgmė gali pažeisti 
pakabinamąsias lubas ir kitus elementus arba įrangą, kuri kontaktuoja su vamzdynu.

Vamzdžių jungtys tose vietose, kur eina pro kompensacines pastato jungtis, turi būti lanksčios. 
Jei vamzdžiais teka karštas vanduo ar garai, būtina patikrinti, ar naudojamos kompensacinės 
jungtys ir koks sistemos vožtuvų saugumas. Vamzdžiai turi būti visiškai pritvirtinti ir būti toliau 
nuo elektros skydų ar laidų. Saugos vožtuvai seisminę bangą sustiprinimą paverstos švytuoklės 
principu ir perduoda ją garams, karštam ar kambario temperatūros vandeniui. 

Saugumas: Žemas = bloga; vidutinis = patenkinama; aukštas = gera.

47. Šildymo ir karšto vandens įrangos pritvirtinimo būklė 
Dažniausiai vandens šildytuvai tiekia karštą vandenį ar garus. Jie lengvai pažeidžiami 

ir gali kelti didelį pavojų. Jie sunkūs, todėl žemės drebėjimo metu juos veikia inercinės 
jėgos. Jie gali apvirsti dėl seisminio drebėjimo, dėl to gali nulūžti vamzdžiai ir kilti 
potvynis. Pažeidus vamzdynus, gali sutrikti vandens tiekimas priešgaisrinei sistemai. Jei 
kabeliai ar dujų žarnelės perpjaunamos arba išsilieja degalai, padidėja gaisro pavojus.  
Siekiant išvengti šių pavojų, vandens šildytuvus būtina gerai pritvirtinti prie pamatų. 
Individualūs karšto vandens šildytuvai turi būti viršuje ir apačioje sujungti su tvirta siena. 
Tokiu atveju, jei vienas įtvirtinimas nulūš, bus maža tikimybė, kad vandens šildytuvas 
pasislinks. Saulės energija maitinami šildytuvai dažniausiai įrengiami ant stogų. Juos gali 
sugadinti stiprus vėjas bei seisminės jėgos. Vertintojai turi patikrinti, ar šie elementai yra 
tvirtai pritvirtinti prie stogo. 

Saugumas: Žemas = nepatenkinama; vidutinis = patenkinama; aukštas = gera.

48. Oro kondicionavimo įrangos pritvirtinimo būklė 
Oro kondicionieriai gali būti kambariniai ar centriniai, vientisi arba ne. Centriniai 

oro kondicionieriai gali būti vientisi arba su ventiliatoriniais konvektoriais. Jie yra labai 
sunkūs ir dažniausiai statomi gerai ventiliuojamose vietose: ant stogų, viršutiniuose 
aukštuose ar aukštuose, skirtuose įrangai.  Jie labai sunkūs, todėl gali labai paveikti 
pastato stabilumą. Nepakankamai pritvirtinti kondicionieriai gali pasislinkti ar apsiversti 
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ir išdalies ar visiškai sugriauti pastatą. Paaiškinimas 47 punkte apie sunkius šildymo 
prietaisus tinka ir oro kondicionavimo sistemoms. Mažesni prietaisai statomi darbo 
vietose ir tvirtinami prie langų arba yra portatyvūs. 

Mažesnių sistemų viduje yra garintuvas, o išorėje, ant stogo, verandoje ar kitur – 
kompresorius ir kondensatorius. Išorinė įranga yra jautri stipriam vėjui ir potvyniams, 
dėl to turi būti gerai pritvirtinta ir pastatyta ten, kur nesiekia vanduo, galintis sugadinti 
elektros sistemą.  Viduje esanti įranga turi būti pritvirtinta prie apkrovas laikančių 
elementų, nes nukritusi gali sužaloti žmones ar sugadinti kitą įrangą. 

Saugumas: Žemas = nepatenkinama; vidutinis = patenkinama; aukštas = gera.

49. HVAC įrangos laikymo vietos 
Vandens šildytuvų vietos turėtų būti įrengtos toliau nuo įstaigos pastato. 

Rekomenduojama, kad tai būtų vietos su stogu, toliau nuo degalų saugyklų, lengvai 
prieinamose vietose, kur būtų mažas potvynio pavojus ir kurias būtų sunku užblokuoti. 
Jei centrinio oro kondicionavimo sistemos įranga yra ant stogo, ji turi būti apsaugota nuo 
oro veiksnių. Visa HVAC įranga turi būti lengvai prieinama, apsaugota nuo veiksnių, 
galinčių užtverti įeigą ir vietose, kurios saugios nuo potvynių.

 Saugumas: Žemas = nepatenkinamos; vidutinis = patenkinamos; aukštas = tinkamos.

50. HVAC įrangos laikymo vietų saugumas 
Vertintojai turi patvirtinti, kad HVAC įrangos laikymo vietos yra lengvai prieinamos 

ir pakankamai erdvios, kad jose galėtų patogiai dirbti aptarnaujantis personalas. Vandens 
šildytuvo patalpoje turi būti gartraukis. Vertintojai turi patikrinti, ar apšvietimas toks, 
kad būtų matomi valdymo mygtukai ir ar pakankamas bėgančio vandens, riebalų ar 
degalų drenažas. Valdymo skydelis turi būti atsparus garams ir apsaugotas nuo aukštos 
temperatūros. Patalpoje turi būti gesintuvų ir atsarginis apšvietimas. Kanalizacija, jei 
yra, turi būti atskirta nuo lietaus vandens nutekėjimo sistemos, kad būtų apsaugota nuo 
sistemos perpildymo didelių liūčių metu. 

Saugumas: Žemas = nepatenkinamas; vidutinis = patenkinamas; aukštas = tinkamas.

51. HVAC įrangos (vandens šildytuvų, oro kondicionavimo sistemos, dujų išmetimo 
ir kt.) veikla

Svarbiausių įstaigos skyrių veikla priklauso nuo tinkamo HVAC įrangos veikimo. 
Tai virtuvė, sterilizacinė, šaldytuvų patalpa, vaistų saugyklos, skalbykla, operacinės ir 
intensyviosios terapijos skyrius. Normaliomis sąlygomis įrangos gedimas gali sukelti 
sumaištį, įvykus netikėtiems įvykiams gali sukelti nelaimę. 

Ši įranga labai svarbi, todėl reikia, kad įstaigoje būtų ir atsarginė tokia įranga. Įstaiga 
turi turėti mažiausiai du vandens šildytuvus, nes jei vienas taisomas ar sugenda, gali veikti 
kitas. Vanduo skatina šildytuvo susidėvėjimą, dėl to reikalingas vandens minkštiklis. 
Dažniausiai tokia įranga sugenda dėl netinkamo valdymo. Perkaitimas kyla dėl žemo 
vandens lygio, o slėgio skirtumai gali sutrikdyti šildytuvo darbą. Jei perkaitimas ar slėgio 
skirtumai sutampa su saugumo vožtuvo gedimu, gali įvykti sprogimas. Jei nepakaks 
vandens minkštiklio, kalkės nusės, mažės prietaiso veiksmingumas ir metalas pradės irti. 
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Vertintojas turi patikrinti valdymo panelės būklę, šildytuvo išorę, peržiūrėti 
laboratorinių vandens tyrimų duomenis ir įrangos signalizacijos veikimą. Svarbi dirbančio 
žmogaus kvalifikacija. Vertintojas turi paprašyti, kad darbuotojas pateiktų darbo vadovo 
ir priežiūros vadovo kvalifikacijos pažymėjimo kopiją ir paaiškintų, kaip dažnai įrangą 
valo specialistai.  Reikia patikrinti, ar tinkamai veikia šildytuvų, virtuvės bei operacinių 
gartraukiai, centrinio oro kondicionavimo sistemos valdymo blokai ir signalizacija. 
Nelaimės atveju svarbiausiuose skyriuose galima naudoti nešiojamąją įrangą. 

Saugumas: Žemas = nepatenkinama; vidutinis = patenkinama; aukštas = gera.

Biurų ir sandėlių baldai bei įranga (pvz., kompiuteriai, spausdintuvai ir kt.)

Tai trečia modulio dalis. Vertinamas baldų, biurų įrangos ir sandėlių saugumas (52–
54 klausimyno punktai)

52. Lentynų pritvirtinimas ir lentynų turinio saugumas 
Vertintojai turi patikrinti, ar lentynos pritvirtintos prie sienos ar turi saugumo 

laikiklius ir briaunas, kad neiškristų ant jų sudėti daiktai. Biurai, bibliotekos ir medicininių 
dokumentų archyvai dažniausiai turi lentynas su stiklinėmis durimis. Lentynos turi būti 
sujungtos tarpusavyje, o stiklą turi pakeisti nedūžtanti medžiaga. Jei yra kelios eilės 
aukštų, laisvai stovinčių lentynų, jos turi būti pritvirtinti prie grindų, o viršuje sujungtos 
tarpusavyje kambarį kertančiomis juostomis, kurios pritvirtinamos prie sienų abiejuose 
lentynų eilės galuose. Sujungus lentynas, padidėja šoninis stabilumas, sumažėja nuvirtimo 
galimybė. Jei lentynos yra aukštos ir iš degios medžiagos, reikia patikrinti apšvietimo 
elementų ir laidų būklę. Vertintojas turi apžiūrėti vietas, kur nukritusios lentynos galėtų 
užtverti taką. Priklausomai nuo naudojamų medžiagų biuruose ir sandėliuose turi būti 
gesintuvai ir personalas turi mokėti jais naudotis. 

Saugumas: Žemas = lentynos nepritvirtintos prie sienų; vidutinis = lentynos pritvirtintos, 
bet turinys nesaugus; aukštas = lentynos pritvirtintos ir turinys saugus.

53. Kompiuterių ir spausdintuvų saugumas 
Informacinių technologijų amžiuje dauguma įstaigos informacijos saugoma 

kompiuteriuose. Siekiant užtikrinti įstaigos darbą, kompiuteriai turi būti apsaugoti nuo 
gamtos reiškinių poveikio. Vertintojai turi patikrinti, ar kompiuteriai, spausdintuvai, 
serveriai yra pritvirtinti prie stalų ar yra briauna, kuri saugotų, kad įrangą nenuslystų 
nuo stalo. Jei stalas su ratukais, jie turi būti užrakinti. Ten, kur yra paaukštintos grindys 
ir kompiuterių laidai eina po grindimis, vertintojai turi patikrinti, kaip vertikaliai ir 
horizontaliai laidai pritvirtinti prie apkrovas laikančių plokščių. 

Saugumas: Žemas = nepatenkinamas; vidutinis = patenkinamas; aukštas = geras ar 
nereikia įtvirtinimo.

54. Biurų baldų ir kitokios įrangos būklė 
Vertintojai turi patikrinti biurų baldus ir kitokią įrangą pagal 52 ir 53 punktuose 

išdėstytus kriterijus ir pritaikyti kriterijus vertinamai įstaigai. Daiktai, kurie kabo ant sienų 
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ir virš stalų (pvz., laikrodžiai, paveikslai, televizoriai), turi būti pritvirtinti ir nekabėti virš 
darbo vietos ar durų. Spintelės su ratukais turi turėti stabdžių trinkeles arba turi būti 
pritvirtintos prie sienų, kad nenuslystų; stalčiai turi turėti sklendes, kad neatsidarytų. Tai 
ypač aktualu seisminėse zonose. Būtina įvertinti galimą stipraus vėjo žalą: jis gali išdaužti 
didelius langus, pažeisti baldus, įrangą. 

Saugumas: Žemas = nepatenkinama; vidutinis = patenkinama; aukštas = gera ar 
nereikia įtvirtinimo.

Medicininė ir laboratorijų įranga bei diagnostikai ir gydyti naudojamos medžiagos 

Tai yra ketvirtoji modulio dalis, joje aprašoma medicininė ir laboratorijų įranga (55-
66 klausimyno punktai).

55. Medicininė įranga operacinėse ir pooperacinėse palatose 
Vertintojai pirmiausia nustato, ar įranga veikia, tuomet patikrina saugumą 

užtikrinančias tvirtinimo detales. Lubų apšvietimo įranga operacinėje turi veikti, 
pakabų vyriai turi būti tinkamai pritaikyti, įranga turi būti gerai pritvirtinta prie sijų, 
kad nelinguotų.  Operacinis stalas turi būti pritvirtintas. Anestezijos įranga, elektriniai 
chirurginiai prietaisai, monitoriai ir instrumentai turi būti pritvirtinti prie mobiliųjų 
vežimėlių, kurie turi būti pritvirtinti prie operacinio stalo. Reikia patikrinti visas įrangos 
sklendes, stabdžius ir tvirtinimo detales. 

Gyvybės palaikymo įranga turi būti pritvirtinta, kad neatsijungtų nuo paciento. 
Prie įrangos prijungiant medicinines dujas, vandenį, garus, būtina naudoti lanksčius 
vamzdžius ir žarnas su jungiamaisiais lankstais bei automatiniais išjungimo vožtuvais. 
Kabeliai, kurie jungia įrangą prie energijos šaltinio, turi eiti izoliaciniu vamzdžiu, kad 
nesusivyniotų. Įranga neturi būti tvirtinama virš paciento. Kai įranga nenaudojama, ji 
turi būti statoma prie sienos, turi būti įjungiami stalų bei vežimėlių ratukų stabdžiai. 

Saugumas: Žemas = įranga nepatenkinamos būklės arba nesaugi; vidutinis = įrangos 
būklė patenkinama, bet įranga nesaugi; aukštas = įrangos būklė gera, įranga saugi.

56. Radiologinės ar vaizdinės įrangos būklė ir saugumas 
Reikia patikrinti rentgeno aparatų bei vežimėlių, ant kurių yra aparatai, būklę, 

vežimėlių stabdžiai ir ratukai turi veikti. Jei naudojami kompiuterinė tomografijos 
aparatai, būtina patikrinti, ar jie veikia ir ar pastatyti nuo potvynių apsaugotose vietose. 
Darbuotojai turi žinoti visus saugumo protokolus. 55 punkte išvardyti kriterijai tinka 
įrangai, kurią reikia pritvirtinti. 

Kadangi įranga sunki ir pažeidžiama horizontalių seisminių jėgų, ją reikia tinkamai 
pritvirtinti, kad neapvirstų ar nepajudėtų. Kuo aukštesnis gravitacijos centras, tuo didesnė 
virtimo tikimybė. Elektros energijos tiekimo ir kitokios jungtys turi būti lanksčios, kad 
kabeliai neatsijungtų nuo įrangos, juo labiau, kad nenutrūktų. Įstaigos įranga (pvz., 
kompiuterinės tomografijos, mamogramų, magnetinio rezonanso aparatai, lazeris) labai 
jautri staigiems įtampos pokyčiams, todėl, vertintojai turi patikrinti, ar aparatai turi 
įtampos reguliatorius ir įžeminimą, apsaugantį nuo elektros išlydžio. 
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Saugumas: Žemas = įranga nepatenkinamos būklės arba nesaugi; vidutinis = įrangos 
būklė patenkinama, bet įranga nesaugi; aukštas = įrangos būklė gera, įranga saugi.

57. Laboratorijų įrangos būklė ir saugumas
52–56 punktų kriterijai tinka, vertinant laboratorijų įrangos būklę ir saugumą. Jei 

vertinama laboratorija, vertintojai turi atkreipti ypatingą dėmesį į nuodingų preparatų 
laikymą ir apsaugą. Jei indai sudūžta arba pažeidžiami nelaimės metu, gali būti apnuodyti 
pacientai, darbuotojai ar pati laboratorija.

Saugumas: Žemas = įranga nepatenkinamos būklės arba nesaugi; vidutinis = įrangos 
būklė patenkinama, bet įranga nesaugi; aukštas = įrangos būklė gera, įranga saugi.

58. Medicininės įrangos būklė ir saugumas skubios pagalbos skyriuje 
52–57 punktų kriterijai tinka, vertinant įrangos skubios pagalbos skyriuje būklę 

ir saugumą. Vertintojai turi patikrinti, ar ši įranga, tame tarp jų ir gaivinimo įranga, 
deguonies balionai, monitoriai ir kita, veikia ir yra saugūs.

Saugumas: Žemas = įranga nepatenkinamos būklės arba nesaugi; vidutinis = įrangos 
būklė patenkinama, bet įranga nesaugi; aukštas = įrangos būklė gera, įranga saugi.

59. Medicininės įrangos būklė ir saugumas intensyviosios terapijos skyriuje
Tinka dauguma 52–58 punktuose išvardytų kriterijų. Vertintojai turi patikrinti, 

ar pagrindinė ir specializuota intensyviosios terapijos įranga veikia gerai ir yra saugi. 
Tai gyvybę palaikančios sistemos, dirbtinės ventiliacijos aparatai, gaivinimo įranga, 
deguonies balionai, monitoriai ir kita. Karantino skyrius būtina ypač atidžiai patikrinti, 
nes yra infekcijos ar užsikrėtimo pavojus. 

 Saugumas: Žemas = įranga nepatenkinamos būklės arba nesaugi; vidutinis = įrangos 
būklė patenkinama, bet įranga nesaugi; aukštas = įrangos būklė gera, įranga saugi. 

60. Vaistinės įrangos ir baldų būklė ir saugumas 
Gali būti taikomi 52–57  punktuose aprašyti kriterijai. Reikia patikrinti, ar vaistų 

šaldytuvai veikia ir ar jų turinys saugus. Lentynos, skirtos vaistams, turi būti gerai 
pritvirtintos (žr. 52 punktą). Kadangi kai kurios medžiagos degios, turi būti atitinkamos 
apsaugos sistemos (gesintuvai, slėgio vamzdžiai ir kt.), o personalas turi mokėti jomis 
naudotis. 

Saugumas: Žemas = įranga nepatenkinamos būklės arba nesaugi; vidutinis = įrangos 
būklė patenkinama, bet įranga nesaugi; aukštas = įrangos būklė gera, įranga saugi.

61. Sterilizacinės įrangos būklė ir saugumas 
Tinka dauguma 52-57 ir 60 punktuose išvardytų kriterijų. Vertintojai turi patikrinti 

autoklavų būklę ir įvertinti darbuotojų gebėjimą juos prižiūrėti nelaimės atveju.  Kituose 
skyriuose išsiliejęs vanduo gali užteršti sterilias priemones, dėl to vertintojai turi nustatyti, 
ar viršutiniuose aukštuose įrengtos vandens filtravimo sistemos, ar, blogiausiu atveju, 
tualetai, kurie gali užteršti priemones. Reikia patikrinti sterilių ir užterštų priemonių 
žymėjimą.
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 Lentynos ir vežimėliai, kur laikomos sterilios priemonės, turi būti saugūs (žr. 
52 punktą): nuo jų seisminio drebėjimo metu nukritusios priemonės bus užterštos. 
Autoklavai yra sunkūs ir seisminėse zonose turi būti visiškai pritvirtinti. Vertintojai 
turi patikrinti, ar yra priešgaisrinės apsaugos priemonių ar sistema (gesintuvai, slėgio 
vamzdžiai ir kt.) ir kad personalas žino, kaip jomis naudotis. Reikėtų patikrinti atstumą 
tarp sterilizacijos priemonių ir langų bei durų. 

Saugumas: Žemas = įranga nepatenkinamos būklės arba nesaugi; vidutinis = įrangos 
būklė patenkinama, bet įranga nesaugi; aukštas = įrangos būklė gera, įranga saugi.

 
62. Medicininės įrangos gimdymo skyriuose būklė ir saugumas 

Tinka kriterijai, aprašyti 52–59 punktuose. Vertintojai turi patikrinti, ar įranga 
veikia ir yra saugi. Specifinė įranga gimdymo skyriuose yra inkubatoriai, gaivinimo 
įranga, deguonies balionai, monitoriai ir kita. Šiuose skyriuose, ypač gimdyklose, svarbu 
patikrinti sanitarines ir higienos sąlygas, nes naujagimiai jautrūs infekcijų sukėlėjams. 
Durys ir langai turi atlaikyti stiprius vėjus; į patalpas patekęs vanduo gali sugadinti 
svarbią įrangą. Naujagimiai yra lengvai pažeidžiami, todėl juos sunku pervežti į kitus 
įstaigos skyrius. 

Saugumas: Žemas = įranga nepatenkinamos būklės arba nesaugi; vidutinis = įrangos 
būklė patenkinama, bet įranga nesaugi; aukštas = įrangos būklė gera, įranga saugi. 

63. Medicininės įrangos ir priemonių, skirtų nudegimams gydyti būklė ir saugumas 
Tinka dauguma kriterijų, išvardyti 52–59 punktuose. Vertintojai turi patikrinti, ar 

pagrindinė ir specializuota įranga bei priemonės, skirtos nudegimams gydyti, veikia gerai 
ir yra saugios. Ši įranga – tai gyvybės palaikymo sistema, dirbtinės plaučių ventiliacijos 
aparatai, deguonies balionai, monitoriai, gaivinimo priemonės ir kita.

Saugumas: Žemas = įranga nepatenkinamos būklės arba nesaugi; vidutinis = įrangos 
būklė patenkinama, bet įranga nesaugi; aukštas = įrangos būklė gera, įranga saugi. 

64. Medicininės įrangos, naudojamos branduolinei medicinai ir radioterapijai, 
būklė ir saugumas 

Tinka kriterijai, išvardyti 52–57 ir 60 punktuose. Vertintojai turi patikrinti, kaip 
prižiūrimi mėginiai, kokia jų būklė ir saugumas.  Priemonės turi būti laikomos saugiai, 
kad negalėtų nukristi ar susidurti su kitais daiktais. Jei konteineriai sulūžtų ar pratekėtų 
nelaimės metu, gali būti apnuodijamas personalas ir pacientai. Konteineriai, naudojami 
radioaktyviosiomis atliekoms, turi turėti saugius dangčius. Svarbu patikrinti, ar tinkamai 
veikia radiacijos jutikliai ir darbo su mėgininiais spintos ir ar draudžiamos sritys 
pažymėtos ženklais. Kaip ir kituose įstaigos skyriuose, turi būti patikrintos priešgaisrinės 
priemonės ir įsitikinta, kad personalas žino, kaip jomis naudotis. 

JEI ĮSTAIGA TOKIŲ PASLAUGŲ NETEIKIA, PALIKITE 
LANGELĮ NEUŽPILDYTĄ
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Saugumas: Žemas = įranga nepatenkinamos būklės arba nesaugi; vidutinis = įrangos 
būklė patenkinama, bet įranga nesaugi; aukštas = įrangos būklė gera, įranga saugi. 

65. Kitų skyrių medicininės įrangos būklė ir saugumas 
Dauguma kriterijų, išvardyti 52–64 punktuose, tinka ir kitiems įstaigos skyriams. 

Tai kardiologijos, ortopedijos, pediatrijos, akušerijos, fizioterapijos ir kt. Vertintojai turi 
peržiūrėti likusius skyrius, kreipdami didžiausią dėmesį  į skyrius, kurie svarbūs bendrajai 
įstaigos veiklai. 

Saugumas: Žemas = daugiau nei 30% įrangos turi gedimo riziką ir įranga kelia tiesioginį 
ar netiesioginį pavojų viso skyriaus veiklai; vidutinis = 10–30% įrangos gali sugesti; aukštas 
= mažiau nei 10% įrangos gali sugesti.

66. Lentynų pritvirtinimas ir medicininių priemonių saugumas 
Šis punktas turi būti vertinamas kartu su 52 punktu. Vertintojai turi patikrinti, ar visų 

svarbių įstaigos skyrių lentynos pritvirtintos prie sienų ir turi apsaugines atramas.
Lentynos turi būti sujungtos tarpusavyje, ypač seisminėse zonose. Lentynos turi 

turėti briaunas, kad flakonai ar kitos priemonės neiškristų.  Jei yra kelios eilės aukštų, 
laisvai stovinčių lentynų, jos turi būti įtvirtintos grindyse, o viršuje sujungtos tarpusavyje 
kambarį kertančiomis juostomis, kurios pritvirtinamos prie sienų abiejuose lentynų eilės 
galuose. Sujungus lentynas padidėja šoninis stabilumas, sumažėja nuvirtimo galimybė. 
Jei lentynos yra aukštos ir iš degios medžiagos, reikia patikrinti apšvietimo elementų ir 
laidų būklę. Priklausomai nuo naudojamų medžiagų biuruose ir sandėliuose turi būti 
gesintuvai ir personalas turi mokėti jais naudotis. 

Saugumas: Žemas = lentynos pritvirtintos arba jų turinys apsaugotas mažiau nei 20% 
atvejų; vidutinis = lentynos pritvirtintos arba jų turinys apsaugotas 20–80% atvejų; aukštas 
= daugiau nei 80% atvejų lentynos pritvirtintos ir jų turinys apsaugotas (arba lentynų ir jų 
turinio pritvirtinti nebūtina).

Architektūriniai elementai 

Tai penktoji modulio dalis (67–84 klausimyno punktai)

67. Durų ir įeigų būklė ir saugumas 
Vertintojai turi patikrinti, kokia yra durų ir įeigų į ASPĮ būklė ir ar jos gali atlaikyti 

vėją, seismines ir kitokias jėgas. Durys turi būti visiškai pritvirtintos prie rėmų, o rėmai 
saugiai pritvirtinti prie sienų ar įsprūdų. Šalia durų ar įeigų neturi būti kliūčių ir jos turi 
būti pakankamai plačios, kad nelaimės atveju būtų galima greitai gabenti ligonius bei 
praleisti personalą. Vertintojai turi atkreipti ypatingą dėmesį į svarbiausių skyrių, t. y.  
skubios pagalbos, intensyviosios terapijos skyrių, operacinių, duris ir įeigas. 

Saugumas: Žemas = lengvai pažeidžiamos arba dalių pažeidimas sutrikdytų kitų dalių 
ar sistemų veiklą; vidutinis = lengvai pažeidžiamos, bet elementų pažeidimas nesutrikdo 
funkcijos; aukštas = pažeidimo nėra ar yra nedidelė pažeidimo tikimybė, kuri sutrikdytų 
kitų dalių ar sistemų veiklą.
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68. Langų ir langinių būklė ir saugumas 
Langai, kaip ir durys (žr. 67 punktą), turi atlaikyti uraganinius vėjus, ypač svarbiuose 

įstaigos skyriuose, tokiuose kaip skubios pagalbos skyrius, operacinės, intensyviosios 
terapijos skyrius, sterilizacinė, vaistinė ir kiti. Kur įmanoma, vertintojai turi patikrinti 
langų stiklo storį ir rūšį, kadangi šie du parametrai kartu su lango stiklo plotu, 
susiduriančiu su vėju, parodo stiklo atsparumą. Svarbiuose skyriuose patariama naudoti 
langus su laminuotu stiklu ar pagamintus iš polikarbonato. Jeigu langų rėmai mediniai, 
juos reikėtų patikrinti dėl drėgmės poveikio ir termitų pažeidimų. Jei langai nėra saugūs, 
vėjas ir lietus gali sugadinti medicininę įrangą. Vertintojai dažnai neatkreipia pakankamai 
dėmesio į vėjo ir lietaus daromą žalą palatoms.

Saugumas: Žemas = lengvai pažeidžiami arba dalių pažeidimas sutrikdytų kitų dalių 
ar sistemų veiklą; vidutinis = lengvai pažeidžiami, bet elementų pažeidimas nesutrikdo 
funkcijos; aukštas = pažeidimo nėra ar yra nedidelė pažeidimo tikimybė, kuri sutrikdytų 
kitų dalių ar sistemų veiklą.

69. Kitų išorinių pastato elementų (sienų, apdailos kt.) būklė ir saugumas
Įstaigos išorės elementams gali būti naudojamos skirtingos medžiagos: kaip mūras, 

stiklas, medi, aliuminis, kartais mišrios medžiagos. Seisminėse zonose apdaila neturėtų 
būti iš faneros, ji turėtų būti integruojama į sieną.  Vertintojai turi peržiūrėti techninę 
ir konstrukcinę pastato išorės elementų būklę. Būtina patikrinti, ar elementai neįskilę, 
nepraradę formos, neatsipalaidavę ir ar tinkamai pritvirtinti prie  apkrovas laikančių 
elementų, kad atlaikytų seisminį aktyvumą ar stiprius uraganinius vėjus. Atidžiau reikėtų 
vertinti svarbius skyriuos. Tais atvejais, kai apdailos elementai yra stiklas ar medis, 
taikomi tie patys vertinimo kriterijai, kaip ir tais atvejais, kai kalbama apie langines. 

Saugumas: Žemas = lengvai pažeidžiami arba dalių pažeidimas sutrikdytų kitų dalių 
ar sistemų veiklą; vidutinis = lengvai pažeidžiami, bet elementų pažeidimas nesutrikdo 
funkcijos; aukštas = pažeidimo nėra ar yra nedidelė pažeidimo tikimybė, kuri sutrikdytų 
kitų dalių ar sistemų veiklą.

70. Stogo būklė ir saugumas 
Vertintojai turi užlipti ant įstaigos stogo ir gerai jį apžiūrėti. Rekomenduojama pradėti 

nuo aukščiausių įstaigos vietų, kadangi iš šio taško galima susidaryti vaizdą apie žemesnių 
stogų būklę. Tuomet vertintojai turi atidžiau įvertinti matomas problemas. Sandarumas, 
įranga ir drenažas yra svarbiausi aspektai. Pratekėjimas iš ant stogo įrengtų vandens 
sistemų gali sutrikdyti visos įstaigos ar jos dalių veiklą. Kai sutrikdoma svarbiausių skyrių 
veikla, pasekmės būna sunkios. Įrangos vieta ant stogo gali keisti stogo pažeidžiamumą, 
kurį sukelia natūralios jėgos. 

Saugumas: Žemas = lengvai pažeidžiami arba dalių pažeidimas sutrikdytų kitų dalių 
ar sistemų veiklą; vidutinis = lengvai pažeidžiami, bet elementų pažeidimas nesutrikdo 
funkcijos; aukštas = pažeidimo nėra ar yra nedidelė pažeidimo tikimybė, kuri sutrikdytų 
kitų dalių ar sistemų veiklą.
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71. Turėklų (sienos ar turėklų, apsaugančių nuo kritimo nuo stogo, tiltų, laiptų ir 
kt.) būklė ir saugumas 

Šis punktas panašus į 69 punktą (pastato išorės elementai) ir jį vertinant turi būti 
taikomi tie patys kriterijai. Vertintojai turi turėti omenyje šių elementų svarbą ir nustatyti, 
ar jiems sulūžus įstaigoje esantiems žmonėms nekiltų pavojus. Reikia kreipti didžiausią 
dėmesį į skyrius, kuriuose gydoma daugiausia žmonių. 

 Saugumas: Žemas = lengvai pažeidžiami arba dalių pažeidimas sutrikdytų kitų dalių 
ar sistemų veiklą; vidutinis = lengvai pažeidžiami, bet elementų pažeidimas nesutrikdo 
funkcijos; aukštas = pažeidimo nėra ar yra nedidelė pažeidimo tikimybė, kuri sutrikdytų 
kitų dalių ar sistemų veiklą.

72. Aptveriančių sienų ir tvorų būklė bei saugumas 
Įstaiga gali tapti nesaugia, jeigu jos teritorijos sienų ar tvorų būklė bus nepatenkinama.  

Jei nekontroliuojamos teritorijos ribos, nelaimės atveju tiek daug žmonių susirinks į ASPĮ, 
kad taps neįmanoma teikti sveikatos priežiūros paslaugų. Vertintojai turi detaliai apžiūrėti 
sienas ir tvoras, kai vertina įstaigos teritoriją. Jie gali matyti tvoras ir šalia įstaigos esančias 
teritorijas, būdami viršutiniuose pastato aukštuose, ir tai padeda pamatyti teritorijoje 
esančias problemas.

 Saugumas: Žemas = lengvai pažeidžiami arba dalių pažeidimas sutrikdytų kitų dalių 
ar sistemų veiklą; vidutinis = lengvai pažeidžiami, bet elementų pažeidimas nesutrikdo 
funkcijos; aukštas = pažeidimo nėra ar yra nedidelė pažeidimo tikimybė, kuri sutrikdytų 
kitų dalių ar sistemų veiklą.

73. Išorės elementų (atbrailų, ornamentų ir kt.) būklė ir saugumas
Gali būti taikomi tokie patys kriterijai, kurie išvardyti 69–71  punktuose. Ypatingas 

dėmesys turi būti skiriamas išorinių architektūrinių elementų įvirtinimų ir atramų būklei. 
Dėl seisminio drebėjimo jie gali nukristi ir sukelti daug žalos ar net mirčių. Nepatariama 
naudoti gėlių vazonų, nes jie ne tik gali nukristi, bet ir padidina seisminį krūvį. 

Saugumas: Žemas = lengvai pažeidžiami arba dalių pažeidimas sutrikdytų kitų dalių 
ar sistemų veiklą; vidutinis = lengvai pažeidžiami, bet elementų pažeidimas nesutrikdo 
funkcijos; aukštas = pažeidimo nėra ar yra nedidelė pažeidimo tikimybė, kuri sutrikdytų 
kitų dalių ar sistemų veiklą.

74. Saugu judėti pastato išorėje 
Už įstaigos pastato ribų pėstieji, greitosios pagalbos ir tiekimo automobiliai turi turėti 

galimybę greitai pasiekti ASPĮ nelaimės atveju. Išorinės kliūtys gali sutrikdyti įstaigos 
veiklą. Vertintojai turi nustatyti, ar yra medžių ar lempų stulpų, kurie, veikiami natūralių 
jėgų gali nukristi ir užtverti kelią. Šaligatvių būklė įstaigos teritorijoje turi būti vertinama 
atsižvelgiant į duobes ar kitokias kliūtis pėstiesiems ir automobiliams. 

Saugumas: Žemas = struktūros ar kelių ir šaligatvių pažeidimas sutrikdytų prieiga prie 
pastatų ir keltų pavojų pėstiesiems; vidutinis = struktūros ar kelių ir šaligatvių pažeidimas 
nesutrikdytų pėsčiųjų prieigos, bet sutrikdytų automobilių transportą; aukštas = pažeidimo 
nėra ar yra nedidelė pažeidimo tikimybė, kuri sutrikdytų pėsčiųjų ar automobilių judėjimą.
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75. Saugu judėti pastatų viduje (koridoriai, laiptai, liftai, išeigos ir kt.)
Vertintojai turi nustatyti, ar pastato viduje saugu judėti. Koridoriai turi būti platūs ir be 

kliūčių, kad būtų lengva judėti personalui ir medicininei įrangai. Ypatingas dėmesys turi 
būti skiriamas laiptams ir išeigoms, kadangi jie svarbūs evakuacijos žemės drebėjimo ar 
kitokių nelaimių metu. Turi būti įrengti atitinkami ženklai, kurie palengvintų personalo, 
pacientų ir lankytojų judėjimą. Draudžiamas vietas turi stebėti personalas. 

Saugumas: Žemas = lengvai pažeidžiami arba dalių pažeidimas sutrikdytų judėjimą 
pastato viduje ir keltų grėsmę personalui; vidutinis = elementų pažeidimas nesutrikdo 
žmonių judėjimo, bet sutrikdo neštuvų ir įrangos su ratukais judėjimą; aukštas = pažeidimo 
nėra ar yra nedidelė pažeidimo tikimybė, kuri sutrikdytų žmonių ar įrangos su ratukais 
judėjimą.

76. Vidinių sienų ir pertvarų būklė bei saugumas 
Vidinės sienos ir pertvaros gali būti statomos iš mūro, stiklo, medžio, aliuminio ir 

kitokių medžiagų arba iš kelių medžiagų derinio. Vertintojai turi peržiūrėti techninę 
ir konstrukcinę pastato vidaus elementų būklę. Būtina patikrinti, ar elementai neįskilę, 
nepraradę formos, neatsipalaidavę ir ar tinkamai pritvirtinti prie  apkrovas laikančių 
elementų, kad atlaikytų seisminį aktyvumą ar stiprius uraganinius vėjus. Atidžiau reikėtų 
tikrinti svarbių skyrių, pvz., intensyviosios terapijos, skubios pagalbos, operacines, 
laboratorijas.

Saugumas: Žemas = lengvai pažeidžiamos arba dalių pažeidimas sutrikdytų kitų dalių 
ar sistemų veiklą; vidutinis = lengvai pažeidžiamos, bet elementų pažeidimas nesutrikdo 
funkcijos; aukštas = pažeidimo nėra ar yra nedidelė pažeidimo tikimybė, kuri sutrikdytų 
kitų dalių ar sistemų veiklą.

77. Pakabinamųjų lubų būklė ir saugumas 
Pastatuose naudojamos įvairių rūšių pakabinamosios lubos. Iš metalo pagamintos 

lubos yra sunkiausios ir nukritusios sukelia daugiausia žalos. Kadangi tvirtinimo detalės 
dažniausiai nematomos, vertintojai turi paprašyti techninės priežiūros personalo išardyti 
kelias lubų dalis, kad būtų galima jas įvertinti. Seisminėse zonose įtvirtinimas turi būti 
tiek kampinis, tiek vertikalus, siekiant apsaugoti lubas nuo horizontalių apkrovų. Vietose, 
kur pučia stiprus vėjas, lubos gali nukristi, susidurti su kitais objektais ir net sužaloti 
žmones. Jei jos nukrenta, gali užtverti takus ir sutrikdyti įstaigos darbą. 

JEI ĮSTAIGAJE NĖRA PAKABINAMŲ LUBŲ, PALIKITĘ 
LANGELĮ NEUŽPILDYTĄ

Saugumas: Žemas = lengvai pažeidžiamos arba dalių pažeidimas sutrikdytų kitų dalių 
ar sistemų veiklą; vidutinis = lengvai pažeidžiamos, bet elementų pažeidimas nesutrikdo 
funkcijos; aukštas = pažeidimo nėra ar yra nedidelė pažeidimo tikimybė, kuri sutrikdytų 
kitų dalių ar sistemų veiklą.
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78. Išorinių ir vidinių apšvietimo sistemų būklė ir saugumas 
Apšvietimas yra vienas svarbiausių apkrovų nelaikančių elementų. Jei apšvietimas 

veikia netinkamai, ypač svarbiuose skyriuose, tai labai sutrikdo įstaigos veiklą. Vertintojai 
turi patikrinti ar išorinis ir vidinis apšvietimas veikia, yra tinkamai sukonstruotas ir 
įrengtas visose vietose, kur jo reikia. Vertintojai turi bendradarbiauti su techninės 
priežiūros personalu ir nustatyti, ar yra apšvietimo elementų atsargų (pvz., žibintuvėlių, 
lempučių ir kt.). pakanka Reikia užtikrinti, kad tinkamai veiktų atsarginės apšvietimo 
sistemos, ypač svarbiuose skyriuose. 

Saugumas: Žemas = lengvai pažeidžiamos arba dalių pažeidimas sutrikdytų kitų dalių 
ar sistemų veiklą; vidutinis = lengvai pažeidžiamos, bet elementų pažeidimas nesutrikdo 
funkcijos; aukštas = pažeidimo nėra ar yra nedidelė pažeidimo tikimybė, kuri sutrikdytų 
kitų dalių ar sistemų veiklą.

79. Priešgaisrinės apsaugos sistemų būklė ir saugumas 
Įstaiga turi būti visiškai apsaugota nuo gaisro, kadangi ši nelaimė sustabdo veiklą 

įstaigoje, kai jos labiausiai reikia. Pacientų ir personalo apsauga gaisro metu yra 
svarbiausia. Vertintojai turi nustatyti, ar įstaigoje įmontuotos priešgaisrinės sienos, kurios 
užtikrina didelį saugumą, peržiūrėti priešgaisrines priemones vietose, kur yra didžiausia 
gaisro rizika, tarp jų vandens šildytuvuose, degalų, medicinos dujų saugyklose, elektros 
pastotėje, archyve, vaistinėje ir kitur. Gaisro gesinimo priemonės turi būti prieinamos 
ir veikiančios. Reikia patikrinti jų tinkamumo laiką. Turi būti pakankamas vandens 
pompų skaičius, vertintojai turi nustatyti, ar jos turi nuolatinį vandens tiekimą ir gali 
būti veiksmingos gaisro metu. Vertintojai turi patikrinti, ar personalas, atsakingas už šią 
įrangą, moka ja naudotis. 

Saugumas: Žemas = lengvai pažeidžiamos arba dalių pažeidimas sutrikdytų kitų dalių 
ar sistemų veiklą; vidutinis = lengvai pažeidžiamos, bet elementų pažeidimas nesutrikdo 
funkcijos; aukštas = pažeidimo nėra ar yra nedidelė pažeidimo tikimybė, kuri sutrikdytų 
kitų dalių ar sistemų veiklą.

80. Liftų būklė ir saugumas 
Nelaimės metu liftais naudotis negalima, tačiau jie svarbūs po nelaimės. Vertintojai 

turi patikrinti, ar liftai tinkamai veikia ir atitinka kėlimo galią. Vertintojai turi nepamiršti, 
kad tai yra pagrindinė daugumos pacientų (vyresniojo amžiaus ir neįgalių) transporto 
priemonė. Jei neveikia daugiau negu vienas liftas, ypač daugiaaukščiuose pastatuose, 
įstaigos veikla sutrikdoma.

JEI NĖRA LIFTŲ, PALIKITE LANGELĮ NEUŽPILDYTĄ.

Saugumas: Žemas = lengvai pažeidžiamos arba dalių pažeidimas sutrikdytų kitų dalių 
ar sistemų veiklą; vidutinis = lengvai pažeidžiamos, bet elementų pažeidimas nesutrikdo 
funkcijos; aukštas = pažeidimo nėra ar yra nedidelė pažeidimo tikimybė, kuri sutrikdytų 
kitų dalių ar sistemų veiklą.
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81. Laiptų būklė ir saugumas 
Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas laiptų saugumui, nes jie ypač svarbūs evakuacijos 

metu, pavyzdžiui, įvykus žemės drebėjimui ar išsiskyrus nuodingoms dujoms. Būtina 
patikrinti, ar ant laiptų nėra kliūčių ir ar nėra daiktų, kurie galėtų nukristi ir užtverti 
takus. Laiptai turi būti su turėklais, kad būtų saugu lipti. 

Saugumas: Žemas = lengvai pažeidžiamos arba dalių pažeidimas sutrikdytų kitų dalių 
ar sistemų veiklą; vidutinis = lengvai pažeidžiamos, bet elementų pažeidimas nesutrikdo 
funkcijos; aukštas = pažeidimo nėra ar yra nedidelė pažeidimo tikimybė, kuri sutrikdytų 
kitų dalių ar sistemų veiklą.

82. Grindų dangos būklė ir saugumas 
Grindys gali būti pagamintos iš įvairių medžiagų: terakotinių ar kitokių, keraminių 

ar molinių plytelių, linoleumo, medžio. Jos gali būti priklijuotos klijais ar išklotos ant 
pagrindo (slankiosios grindys). Vertintojas turi patikrinti, ar grindų danga nepralaidi 
vandeniui, neslidi, neįtrūkusi ir ar nėra atsipalaidavusių elementų, ypač ten, kur eismas 
aktyvus. Neturi būti nelygių vietų ar įdubimų, dėl kurių gali pargriūti žmonės ar apvirsti 
įranga. Vietose, kur yra daug kabelių ir vamzdžių, grindys būna paaukštintos. Vertintojai 
turi nustatyti, ar tokios grindys tinkamai pritvirtintos ir ar atlaikytų šonines seismines 
apkrovas. 

 Saugumas: Žemas = lengvai pažeidžiamos arba dalių pažeidimas sutrikdytų kitų dalių 
ar sistemų veiklą; vidutinis = lengvai pažeidžiamos, bet elementų pažeidimas nesutrikdo 
funkcijos; aukštas = pažeidimo nėra ar yra nedidelė pažeidimo tikimybė, kuri sutrikdytų 
kitų dalių ar sistemų veiklą.

83. Patekimo į ASPĮ keliai 
Galėjimas patekti į ASPĮ yra svarbus veiksnys, lemiantis įstaigos veiklą. Vertintojai 

turi išsamiai susipažinti su pagrindiniais keliais į ASPĮ. Naudinga turėti planus, rodančius 
įstaigos vietą.  Būtina įvertinti įeigų ir įvažų į įstaigos teritoriją apsaugos sistemų 
veiksmingumą. 

Apklausus įstaigos darbuotojus, pacientus ir, jei įmanoma, žmones, gyvenančius šalia 
įstaigos, galima gauti naudingos informacijos apie kelius ir transporto spūstis. Būtina 
apžiūrėti šalia kelių medžius ir struktūras, kurie jei nukristų, uragano ar žemės drebėjimo 
metu, galėtų sutrikdyti eismą. Reikia nustatyti alternatyvius kelius, jei būtų užtverti 
pagrindiniai.

Svarbu nustatyti, ar alternatyvūs keliai numatyti įstaigos pasirengimo nelaimėms 
planuose. Reikia pažiūrėti, ar yra drenažo sistemos, kurios apsaugotų nuo potvynio 
audrų metu. 

Saugumas: Žemas = lengvai pažeidžiamos arba dalių pažeidimas sutrikdytų kitų dalių 
ar sistemų veiklą; vidutinis = lengvai pažeidžiamos, bet elementų pažeidimas nesutrikdo 
funkcijos; aukštas = pažeidimo nėra ar yra nedidelė pažeidimo tikimybė, kuri sutrikdytų 
kitų dalių ar sistemų veiklą.
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84. Kitokie architektūriniai elementai ir avariniai ženklai 
Vertintojas turi patikrinti visus kitus architektūrinius elementus, kurie nebuvo minėti 

anksčiau. Pavyzdžiui, įstaigos kaminų struktūra turi būti nepažeista, atlaikyti seismines 
ar vėjo apkrovas ir būti stabilūs nepriklausomai nuo įtvirtinimo. Vertintojas turi apžiūrėti 
įstaigos viduje esančius ženklus, kurie gali nukristi ir sužaloti žmones ar įrangą, ar 
evakuacijos keliai nurodyti tiek įstaigos viduje, tiek išorėje. Įstaigos apsaugos personalas 
yra atsakingas už žmonių srautų nukreipimą ir apsaugą įstaigos teritorijoje nelaimės 
atveju, jis turi gerai žinoti, kaip reikia ženklinti avarijos atveju. 

Saugumas: Žemas = elementai pažeidžiami ir jų pažeidimas sutrikdytų kitų dalių ar 
sistemų veiklą; vidutinis = elementai lengvai pažeidžiami, bet jų pažeidimas nesutrikdo 
funkcijos; Aukštas = pažeidimų nėra ar yra nedidelė pažeidimo tikimybė, kuri sutrikdytų 
šios ir kitų dalių ar sistemų veiklą

IV. FUNKCINIS PAJĖGUMAS
Vadovaujantis šiuo moduliu, vertinama kaip įstaigos personalas pasirengęs didelėms 

nelaimėms ir kaip taikomas įstaigos Ekstremalių situacijų planas. 
Vertinimo tikslai yra tokie: 
•	 nustatyti, kokie fiziniai įstaigos aspektai turi būti vertinami kalbant apie funkcinį 

saugumą; 
•	  įvertinti su įstaigos saugumo indeksu susijusius rodiklius.

Standartine yra laikoma įstaiga, kuri organizuota ir pasirengusi veikti didelės 
nelaimės atveju bei gydyti didelį kiekį sužeistųjų. Veiksmai  nelaimės atveju turi būti 
išvardyti įstaigos Ekstremalių situacijų plane ir procedūrose. Įstaigos administracijai 
rekomenduojama pačiai prieš vertinimą atlikti savo įstaigos vertinimą vadovaujantis 
Saugios ASPĮ klausimynu. 

Įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės organizacija 

Vadovaujantis šiuo moduliu vertina įstaigos Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupė, 
siekiant suprasti jos funkcijas vaidmenį ekstremalių situacijų atvejais. 

Šiame modulyje aprašomos įstaigos procedūros nelaimių metu ir vertinamas jų 
veiksmingumas (pvz., kaip pateikiama algoritmuose).

85. Grupė įsteigta veikti didelių nelaimių metu 
Grupė pateikia savo veiklos planą, o vertintojai patikrina, ar narių sąrašas atitinka 

esamą personalą. 
Funkcinis pajėgumas: Žemas = grupė neegzistuoja; vidutinis = grupė egzistuoja, bet 

neveiklus; aukštas = grupė egzistuoja ir vykdo veiklą.

86. Grupės nariai yra įvairūs specialistai 
Vertintojai nustato, ar grupės nariai yra skirtingų sričių specialistai (pvz., įstaigos 

direktorius, direktorius medicinos, slaugos direktorius, skubios pagalbos skyriaus 
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vadovas, chirurgijos skyriaus vadovas, techninės priežiūros inžinierius, laboratorijos 
vadovas ir pagalbinio personalo vadovas). 

Funkcinis pajėgumas: Žemas = atstovaujamos trys ar mažiaus sričių; vidutinis = 
atstovaujamos keturios arba penkios sritys; aukštas = atstovaujamos šešios ir daugiau sričių.

87. Kiekvienas narys žino savo pareigas 
Vertintojai nustato, ar nariams priskirtos pareigos įformintos raštu ir ar apibūdintos 

jų specifinės funkcijos. 
Funkcinis pajėgumas: Žemas = pareigos nepaskirtos; vidutinis = pareigos paskirtos 

oficialiai; aukštas = visi nariai žino ir vykdo savo pareigas.

88. Skirta vieta įstaigos Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės darbo centrui
Vertintojai patikrina, ar skirta vieta vadovybei ir įvestos visos komunikacijos 

(telefonas, faksas, internetas ir kt.).
Funkcinis pajėgumas: Žemas = neegzistuoja; vidutinis = vieta paskirta oficialiai; 

aukštas = centras egzistuoja ir vykdo veiklą.

89. Centras yra saugioje vietoje 
Vertintojai turi nustatyti centrui skirtos vietos prieinamumą, saugumą ir apsaugą.
Funkcinis pajėgumas: Žemas = patalpa yra nesaugioje vietoje; vidutinis = vieta saugi, 

bet lengvai neprieinama; aukštas = centras saugioje, lengvai prieinamoje vietoje.

90.  Centras turi kompiuterių ir kompiuterinę sistemą  
Vertintojai patikrina, ar centras turi interneto ir vidinio tinklo jungtis. 
Funkcinis pajėgumas: Žemas = ne; vidutinis = iš dalies; aukštas = įranga atitinka visus 

kompiuterinės sistemos reikalavimus.

91. Tiek vidinės, tiek išorinės bendravimo sistemos centre veikia tinkamai 
Vertintojai nustato, ar skirstomasis skydas (centrinis telefonas skambučiams 

nukreipiti) turi pranešimų gaviklio ar bendrąją adresų sistemą, ar operatoriai žino, kokie 
yra nelaimės kodai ir kaip juos naudoti. 

Funkcinis pajėgumas: Žemas = neveikia ar neegzistuoja; vidutinis = veikia iš dalies; 
aukštas = veikia tinkamai.

92. Centras turi alternatyvias bendravimo priemones 
Vertintojai nustato, ar, be skirstomojo skydo, yra alternatyvių sistemų (pvz., mobilusis 

ryšys, racijų ir kt.). 
Funkcinis pajėgumas: Žemas = neegzistuoja; Vidutinis = iš dalies; aukštas = taip.

93. Centras turi tinkamą įrangą ir baldų 
Vertintojai nustato, ar yra stalų, kėdžių, kištukinių lizdų, apšvietimas, vanduo ir 

kanalizacija.
Funkcinis pajėgumas: Žemas = ne; Vidutinis = iš dalies; Aukštas = taip.
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94. Centre yra naujausia telefonų knyga 
Vertintojai nustato, ar knygoje yra visų paslaugų tiekėjų, reikalingų nelaimės metu, 

telefonai (reikia atsitiktine atranka patikrinti telefonus).
Funkcinis pajėgumas: Žemas = ne; Vidutinis = knyga yra, bet nenauja; aukštas = knyga 

yra naujausia.

95. Ekstremalių situacijų planas yra prieinamas visiems personalo nariams 
Vertintojai turi patikrinti, ar plane numatytos kiekvieno personalo nario pareigos 

vidinės ar išorinės nelaimės metu.
Funkcinis pajėgumas: Žemas = ne; vidutinis = nepakankamai (skaičiai ir kokybė); 

aukštas = visi nariai turi algoritmus.

Veiklos planas vidinės ar išorinės nelaimės atveju 

Vadovaujantis šiuo moduliu vertinamas veiklos planas vidinės ar išorinės nelaimės 
atveju. 

Šiuo moduliu vertinama, ar įstaigos veiklos plane  numatyta : 
•	  integruoti įstaigos planą į bendrąjį planą;
•	  bendradarbiauti su kitomis institucijomis ir paslaugas teikiančiomis įstaigomis;
•	  pacientus siųsti pas specialistus konsultacijoms (į kitas įstaigas ir iš jų);
•	  įtraukti techninę ir logistikos  pagalbą, tinkančią įstaigos organizacijos ir 

sudėtingumo lygiui.
Vertintojai turi patikrinti, ar plane aprašyti veiksmai atitinka skirtingus nelaimės 

etapus. 
•	  Prieš nelaimę. Planuoti, imtis rizikos mažinimo priemonių ir treniruotis.
•	  Nelaimės metu. Aktyvuoti planą.
•	  Po nelaimės. Grįžti prie įprastinės veiklos, įvertinti plano veiksmingumą.

Ekstremalių situacijų plano tikslas yra nustatyti priemones, kurias reikia įgyvendinti 
prieš nelaimę, nelaimės metu ir po jos, kad būtų teikiamos pagrindinės įstaigos paslaugos. 

96. Gerinamos svarbiausios įstaigos teikiamo paslaugos 
Vertintojai turi patikrinti, ar plane įrašyti įstaigos svarbiausių skyrių (skubios pagalbos, 

intensyviosios terapijos skyrių, sterilizacinės, operacinių ir kt. ) veiksmai, kuriuos reikia 
atlikti prieš nelaimę, nelaimės metu ir po jos.

Funkcinis pajėgumas: Žemas = plano nėra arba jis yra tik dokumentuose; vidutinis 
= planas yra ir personalas buvo išmokytas; aukštas = planas yra, personalas išmokytas ir 
turima resursų planui vykdyti.

97. Plano aktyvavimas ir aktyvavimo atšaukimas 
Vertintojai turi įvertinti procedūras, kaip, kada ir kas turi aktyvuoti arba atšaukti jo 

vykdymą. Būtina nustatyti:  
•	  kokios rūšies signalas naudojamas ir kokie plano aktyvavimo kriterijai; 
•	  ar įstaigos direktorius yra atsakingas už plano aktyvavimą; 
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•	  ar jį aktyvuoti reikalauja civilinės apsaugos ir visuomenės saugumo agentūros, 
ar centrinė už medicinines nelaimes atsakinga agentūra, ar kitos išorinės 
institucijos. 

Šios institucijos dažniausiai pateikia informaciją apie nelaimės rūšį, aukų skaičių ir 
rūšį, apskaičiuotą atvykimo į ASPĮ laiką.

Funkcinis pajėgumas: Žemas = plano nėra arba jis yra tik dokumentuose; vidutinis = 
planas yra ir personalas buvo išmokytas; Aukštas = planas yra, personalas išmokytas ir 
turima resursų planui vykdyti.

98. Specialios administracinės nelaimių valdymo procedūros 
Vertintojai turi patikrinti, ar plane įtrauktos procedūros, susijusios su personalo 

įdarbinimu nelaimės atveju. Taip yra užtikrinama, kad pirmomis 72 val. po nelaimės 
pakaks dirbančių žmonių. Plane turi būti įrašyta informacija apie viršvalandžių, dvigubų 
pamainų, savaitgalio, darbo naktį ar per šventes įkainius.

Funkcinis pajėgumas: Žemas = plano nėra arba jis yra tik dokumentuose; vidutinis 
= planas yra ir personalas buvo išmokytas; aukštas = planas yra, personalas išmokytas ir 
turima resursų planui vykdyti.

99. Finansiniai ištekliai nelaimių atveju numatyti ir garantuoti 
Vertintojai turi patikrinti, ar įstaiga turi specialų biudžetą, skirtą nelaimėms. Jie turi 

patikrinti, ar: 
•	  biudžete pakanka lėšų plane išdėstytoms priemonėm vykdyti; 
•	  turima grynųjų pinigų skubiems pirkiniams, yra tiekėjų, kurie suteikia kreditą 

įstaigai, sąrašas;
•	  žinomas medicininės įrangos kiekis ir prieinamumas; 
•	  kasmet perskaičiuojamos lėšos ekstremalioms situacijoms, priklausomai nuo 

vietinio pažeidžiamumo, galimų nelaimių ir buvusių įvykių.

Funkcinis pajėgumas: Žemas = biudžeto nėra; vidutinis = fonduose yra pinigų, kurių 
užtenka mažiau nei 72 valandoms; aukštas = fonduose yra pinigų, kurių užtenka daugiau 
nei 72 valandoms.

100. Naudojamo ploto išplėtimo procedūros, tarp jų papildomų lovų skyrimas 
Vertintojai turi patikrinti, ar plane numatyta papildomų vietų,  kuriose būtų galima 

gydyti nukentėjusiuosius.
 Funkcinis pajėgumas: Žemas  = papildomų gydymo vietų nenumatyta; vidutinis = 

vietos numatytos ir personalas žino, kaip padidinti plotą; aukštas = procedūros numatytos, 
personalas išmokytas, resursų plotui  padidinti pakanka.

101. Priėmimas į skubios pagalbos skyrių 
Vertintojai turi nustatyti, ar plane numatytos rūšiavimo vietos ir rūšiavimą atliekantis 

personalas. 
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Funkcinis pajėgumas: Žemas = procedūros nėra arba ji yra tik dokumentuose; vidutinis 
= procedūra yra ir personalas buvo išmokytas; aukštas = procedūra yra, personalas 
išmokytas ir turima resursų jai vykdyti.

102. Skubios pagalbos ir kitų svarbiausių įstaigos veiklos sričių plėtra 
Vertintojai turi patikrinti, ar plane numatytos priemonės, padedančios padidinti 

įstaigos darbo apimtį (pvz., geriamojo vandens ir energijos tiekimą, kanalizacijos 
tvarkymą). 

Funkcinis pajėgumas: Žemas = procedūros nėra arba ji yra tik dokumentuose; vidutinis 
= procedūra yra ir personalas buvo išmokytas; aukštas = procedūra yra, personalas 
išmokytas ir turima resursų jai vykdyti.

103. Procedūros, kaip apsaugoti pacientų ligos istorijas 
Vertintojai turi nustatyti, kaip plane numatoma saugiai perkelti medicinines korteles 

ir kitokią informaciją apie ligonius. Reikia nepamiršti, kad tai konfidencialūs dokumentai 
ir juose pateikiama paciento ligos istorija.

Funkcinis pajėgumas: Žemas = procedūros nėra arba ji yra tik dokumentuose; vidutinis 
= procedūra yra ir personalas buvo išmokytas; aukštas = procedūra yra, personalas 
išmokytas ir turima resursų jai vykdyti.

104. Reguliarios saugumo patikros vykdomos atitinkamų institucijų 
Vertintojai turi patikrinti gesintuvų tinkamumo pabaigos ir užpildymo datas bei 

hidrantų tekėjimo testus. Reikia įvertinti ataskaitų knygas, kuriose civilinės apsaugos 
personalas pateikia įrangos tikrinimo duomenis ir datas. 

Funkcinis pajėgumas: Žemas = patikrinimai nevyksta; vidutinis = patikrinimai 
neišsamūs ar pavėluoti; aukštas = patikrinimai išsamūs ir vykdomi laiku.

105. Epidemiologinis stebėjimas 
Vertintojai turi patikrinti, ar įstaigos epidemiologinio stebėjimo grupė gali atlikti 

specifines procedūras nelaimės atveju ar dideliam skaičiui pacientų. 
Funkcinis pajėgumas: Žemas = procedūros nėra arba ji yra tik dokumentuose; vidutinis 

= procedūra yra ir personalas buvo išmokytas; aukštas = procedūra yra, personalas 
išmokytas ir turima resursų jai vykdyti.

106. Laikinoms mirusiųjų kūnų laikymo vietoms ruošimui ir teismo medicinos 
praktikai būtinos procedūros 

Vertintojai turi patikrinti, ar plane įrašytos specialios patologų darbo ir mirusiųjų 
kūnų laikymo vietos.

Funkcinis pajėgumas: Žemas = procedūros nėra arba ji yra tik dokumentuose; vidutinis 
= procedūra yra ir personalas buvo išmokytas; aukštas = procedūra yra, personalas 
išmokytas ir turima resursų jai vykdyti.

107. Skirstymas, gaivinimas, būklės stabilizavimas ir gydymas 
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Vertintojai turi nustatyti, ar plane įrašytos skirstymo, gaivinimo, būklės stabilizavimo 
ir nukentėjusiųjų gydymo procedūros, bei įvertinti personalo pasirengimo lygį ir turimus 
resursus. 

Funkcinis pajėgumas: Žemas = procedūros nėra arba ji yra tik dokumentuose; vidutinis 
= procedūra yra ir personalas buvo išmokytas; aukštas = procedūra yra, personalas 
išmokytas ir turima resursų jai vykdyti.

108. Aprūpinimas transportu
Vertintojai turi patikrinti, ar įstaiga turi greitosios pagalbos automobilius ir kitokių 

transporto priemonių.
Funkcinis pajėgumas: Žemas = greitosios pagalbos automobilių ir kitokių transporto 

priemonių nėra; vidutinis = transporto priemonių nepakanka; aukštas = yra pakankamai 
tinkamų transporto priemonių

.
109. Maisto daviniai įstaigos personalui nelaimės metu 

Vertintojai turi nustatyti, ar maistas bus tiekiamas nelaimės metu ir ar tam skirta 
pinigų biudžete. Jie turi įvertinti greitosios medicinos pagalbos personalo poreikius, 
papildomų maisto davinių, skirtų pacientams, personalui ir kitiems žmonėms gavimą. 
Vertintojai turi įvertinti kitas priemones, kurių imamasi, siekiant užtikrinti personalo 
gerovę.

Funkcinis pajėgumas: Žemas = nėra; vidutinis = užtenka mažiau nei 72 valandoms; 
aukštas = užtenka mažiausiai 72 valandoms.

110. Papildomo personalo, įdarbinto nelaimės metu, pareigos 
Plane įtrauktos specifinės instrukcijos, kaip paskirstyti pareigas ne įstaigos personalui, 

mobilizuotam nelaimės metu, kad padėtų administruoti veiklą.
Funkcinis pajėgumas: Žemas = pareigų nėra arba jos yra tik dokumentuose; vidutinis = 

pareigos yra ir personalas buvo išmokytas; aukštas = pareigos yra, personalas išmokytas ir 
turima resursų planui vykdyti.

111. Priemonės, padedančios užtikrinti papildomo personalo, mobilizuoto nelaimės 
metu, gerovę 

Vertintojai turi patikrinti, ar plane numatytos vietos, kur papildomas personalas gali 
valgyti, gerti ir ilsėtis. 

Funkcinis pajėgumas: Žemas = nėra; vidutinis = užtenka mažiau nei 72 valandoms; 
aukštas = užtenka mažiausiai 72 valandoms.

112. Susitarimai bendradarbiauti su kitų įstaigų nelaimės valdymo centrais 
Vertintojai peržiūri raštu pateiktus susitarimus dėl įstaigos ir bendruomenės 

institucijų bendradarbiavimo.
Funkcinis pajėgumas: Žemas = susitarimų nėra; vidutinis = susitarimai yra, bet 

neveikia; aukštas = susitarimai yra ir vykdomi.
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113. Atvežtų ir į kitas įstaigas išvežtų pacientų apskaitos vedimo būdai 
Vertintojai peržiūri specifines formas, kurios palengvina pacientų apskaitą nelaimės metu. 
Funkcinis pajėgumas: Žemas = procedūrų nėra arba jos yra tik dokumentuose; vidutinis 

= procedūros yra ir personalas buvo išmokytas; aukštas = procedūros yra, personalas 
išmokytas ir turima resursų planui vykdyti.

114. Pacientų siuntimo pas specialistus konsultacijoms sistema 
Plane numatytos specifinės procedūros, kaip pervežti pacientus tarp įstaigų toje 

pačioje vietovėje ir už jos ribų.
Funkcinis pajėgumas: Žemas = sistemos nėra arba ji yra tik dokumentuose; vidutinis 

= sistema yra ir personalas buvo išmokytas; aukštas = sistema yra, personalas išmokytas ir 
turima resursų planui vykdyti.

115. Bendravimas su visuomene ir žiniasklaida 
Vertintojai nustato, kas atsakingas už bendravimą su visuomene ir žiniasklaida 

nelaimės atveju (dažniausiai tai žmogus, atsakingas už vadovavimą nelaimės metu).
Funkcinis pajėgumas: Žemas = sistemos nėra arba ji yra tik dokumentuose; vidutinis 

= sistema yra ir personalas buvo išmokytas; aukštas = sistema yra, personalas išmokytas ir 
turima resursų planui vykdyti.

116. Darbo vakarinėje ir naktinėje pamainojebei šventinėmis dienomis procedūros 
Vertintojai nustato, ar nelaimės atveju yra užtikrinamas darbas naktį, savaitgaliais ir 

švenčių dienomis.
Funkcinis pajėgumas: Žemas = sistemos nėra arba ji yra tik dokumentuose; vidutinis 

= sistema yra ir personalas buvo išmokytas; aukštas = sistema yra, personalas išmokytas ir 
turima resursų planui vykdyti.

117. Įstaigos evakuacija 
Vertintojai peržiūri planus, kaip evakuojami pacientai, lankytojai ir personalas.
Funkcinis pajėgumas: Žemas = sistemos nėra arba ji yra tik dokumentuose; vidutinis 

= sistema yra ir personalas buvo išmokytas; aukštas = sistema yra, personalas išmokytas ir 
turima resursų planui vykdyti.

118. Prieinamos atsarginės ir kitokios išeigos 
Vertintojai nustato, ar atsarginės išeigos aiškiai pažymėtos ir be kliūčių. 
Funkcinis pajėgumas: Žemas = atsarginės išeigos nėra aiškiai pažymėtos ir dauguma jų 

užtvertos; vidutinis = kai kurios išeigos pažymėtos ir dauguma jų be kliūčių; aukštas = visos 
atsarginės išeigos aiškiai pažymėtos ir be kliūčių.

119. Treniruotės 
Vertintojai nustato, ar planas nuolat išbandomas treniruočių metu, kurios tobulinamos.
Funkcinis pajėgumas: Žemas = planas netikrinamas; vidutinis = planas tikrinamas, 

bet ne kas metus; aukštas = planas tikrinamas kas metus ir atnaujinamas pagal rezultatus.



59

PRIEDAI

Gydymo planai nelaimių metu 

120. Žemės drebėjimai, cunamiai, ugnikalnių išsiveržimai ir nuošliaužos 
Vertintojai turėtų peržiūrėti atitinkamus planus ir išsiaiškinti, ar personalas žino savo 

pareigas, o įstaiga turi resursų planui vykdyti. 

JEI ŠIŲ NELAIMIŲ PAVOJAUS NĖRA, PALIKITE ŠĮ 
LANGELĮ NEUŽPILDYTĄ 

Plano vertinimas: Žemas = plano nėra arba jis yra tik dokumentuose; vidutinis = 
planas yra ir personalas buvo išmokytas; aukštas = planas yra, personalas išmokytas ir 
turima resursų planui vykdyti.

121. Socialiniai konfliktai ir terorizmas 
Vertintojai turėtų peržiūrėti atitinkamus planus ir nustatyti, ar personalas žino savo 

pareigas, o įstaiga turi resursų planui vykdyti.
Plano vertinimas: Žemas = plano nėra arba jis yra tik dokumentuose; vidutinis = 

planas yra ir personalas buvo išmokytas; aukštas = planas yra, personalas išmokytas ir 
turima resursų planui vykdyti.

122. Potvyniai ir uraganai 
Vertintojai turėtų peržiūrėti atitinkamus planus ir nustatyti, ar personalas žino savo 

pareigas, o įstaiga turi resursų planui vykdyti.

JEI ŠIŲ NELAIMIŲ PAVOJAUS NĖRA, PALIKITE ŠĮ 
LANGELĮ NEUŽPILDYTĄ

Plano vertinimas: Žemas = plano nėra arba jis yra tik dokumentuose; vidutinis = 
planas yra ir personalas buvo išmokytas; aukštas = planas yra, personalas išmokytas ir 
turima resursų planui vykdyti.

123. Gaisrai ir sprogimai 
Vertintojai turėtų peržiūrėti atitinkamus planus ir nustatyti, ar personalas žino savo 

pareigas, o įstaiga turi resursų planui vykdyti.
Plano vertinimas: Žemas = plano nėra arba jis yra tik dokumentuose; vidutinis = 

planas yra ir personalas buvo išmokytas; aukštas = planas yra, personalas išmokytas ir 
turima resursų planui vykdyti.

124. Cheminės nelaimės ir jonizuojančiosios spinduliuotės poveikis 
Vertintojai turėtų peržiūrėti atitinkamus planus ir patikrinti, ar personalas žino savo 

pareigas, o įstaiga turi resursų planui vykdyti.
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Plano vertinimas: Žemas = plano nėra arba jis yra tik dokumentuose; vidutinis = 
planas yra ir personalas buvo išmokytas; aukštas = planas yra, personalas išmokytas ir 
turima resursų planui vykdyti.

125. Patogenai, galintys sukelti epidemija 
Vertintojai turėtų peržiūrėti atitinkamus planus ir nustatyti, ar personalas žino savo 

pareigas, o įstaiga turi resursų planui vykdyti.
Plano vertinimas: Žemas = plano nėra arba jis yra tik dokumentuose; vidutinis = 

planas yra ir personalas buvo išmokytas; aukštas = planas yra, personalas išmokytas ir 
turima resursų planui vykdyti.

126. Psichosocialiniai pacientųjų, šeimų ir sveikatos priežiūros specialistų gydymo 
aspektai 

Vertintojai turėtų peržiūrėti atitinkamus planus ir nustatyti, ar personalas žino savo 
pareigas, o įstaiga turi resursų planui vykdyti.

Plano vertinimas: Žemas = plano nėra arba jis yra tik dokumentuose; vidutinis = planas 
yra ir personalas buvo išmokytas; aukštas = planas yra, personalas išmokytas ir turima 
resursų planui vykdyti.

127. Infekcijos ligoninėje kontrolė 
Vertintojai turi pareikalauti atitinkamo įstaigos algoritmų rinkinio ir nustatyti, ar yra 

imamasi infekcijos kontrolės priemonių.
čPlano vertinimas: Žemas = algoritmų rinkinio nėra arba jis yra tik dokumentuose; 

vidutinis = algoritmų rinkinys yra ir personalas buvo išmokytas; aukštas = algoritmų 
rinkinys yra, personalas išmokytas ir turima resursų priemonėms įgyvendinti.

Svarbiausių paslaugų teikimo ir atnaujinimo planai 

Ši modulio dalis skirta nustatyti, ar yra būtina dokumentacija, susijusi su veikla 
nelaimės metu, ir ar ji prieinama bei tinkama.

128. Elektros energijos tiekimas ir atsarginiai generatoriai 
Vertintojai turi peržiūrėti atsarginių generatorių darbo instrukcijas bei profilaktinio 

patikrinimo ataskaitas. 
Plano vertinimas: Žemas = procedūrų nėra arba jos yra tik dokumentuose; vidutinis 

= procedūros yra ir personalas buvo išmokytas; aukštas = procedūros yra, personalas 
išmokytas ir turima resursų planui vykdyti.

129. Geriamojo vandens tiekimas
Vertintojai turi peržiūrėti vandens tiekimo sistemų darbo instrukcijas ir profilaktinio 

patikrinimo bei vandens kokybės kontrolės ataskaitas.
Plano vertinimas: Žemas = procedūrų nėra arba jos yra tik dokumentuose; vidutinis 

= procedūros yra ir personalas buvo išmokytas; aukštas = procedūros yra, personalas 
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išmokytas ir turima resursų planui vykdyti.

130. Degalų saugyklos
Vertintojai turi peržiūrėti degalų saugyklų darbo instrukcijas bei profilaktinio 

patikrinimo ataskaitas.
Plano vertinimas: Žemas = procedūrų nėra arba jos yra tik dokumentuose; vidutinis 

= procedūros yra ir personalas buvo išmokytas; aukštas = procedūros yra, personalas 
išmokytas ir turima resursų planui vykdyti.

131. Medicininės dujos
Vertintojai turi peržiūrėti medicininių dujų saugyklų darbo instrukcijas bei 

profilaktinio patikrinimo ataskaitas. 
Plano vertinimas: Žemas = procedūrų nėra arba jos yra tik dokumentuose; vidutinis 

= procedūros yra ir personalas buvo išmokytas; aukštas = procedūros yra, personalas 
išmokytas ir turima resursų planui vykdyti.

132. Įprastinės ir atsarginės komunikacijų sistemos 
Vertintojai turi peržiūrėti įprastinių ir atsarginių komunikacijų sistemų priežiūros 

užtikrinimo procedūras nelaimės atveju.
Plano vertinimas: Žemas = procedūrų nėra arba jos yra tik dokumentuose; vidutinis 

= procedūros yra ir personalas buvo išmokytas; aukštas = procedūros yra, personalas 
išmokytas ir turima resursų planui vykdyti.

133. Kanalizacijos sistemos
Vertintojai turi apklausti techninės priežiūros skyrių ir patikrinti, ar įstaigos 

kanalizacijos nutekėjimas į bendrą kanalizacijos sistemą neužterš geriamojo vandens.
Plano vertinimas: Žemas = procedūrų nėra arba jos yra tik dokumentuose; vidutinis 

= procedūros yra ir personalas buvo išmokytas; aukštas = procedūros yra, personalas 
išmokytas ir turima resursų planui vykdyti.

134. Kietųjų atliekų tvarkymas
Vertintojai turi peržiūrėti kietųjų atliekų tvarkymo instrukcijas bei atliekų rinkimo ir 

šalinimo ataskaitas. 
Plano vertinimas: Žemas = procedūrų nėra arba jos yra tik dokumentuose; vidutinis 

= procedūros yra ir personalas buvo išmokytas; aukštas = procedūros yra, personalas 
išmokytas ir turima resursų planui vykdyti.

135. Priešgaisrinės apsaugos sistemos priežiūra 
Techninės priežiūros skyrius turi pateikti priešgaisrinės apsaugos sistemų darbo 

instrukcijas bei gesintuvų ir hidrantų profilaktinio patikrinimo ataskaitas. Reikia 
nustatyti, ar:

•	  yra priešgaisrinės apsaugos sistemos valdymo vadovas ir vyksta mokymai, yra 
gesintuvų ir hidrantų profilaktinio patikrinimo ataskaitos;
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•	  įranga yra tinkamose vietose ir prieinama;
•	  žarnų, siurblių ir papildomų detalių tinklas skirtas tik hidrantams; 
•	  žarnos tinkamai sujungtos su vožtuvais hidrantų spintelėse; 
•	  hidrantų sistema turi savo vandens cisterną; 
•	  yra ugniagesių brigada;
•	  personalas išmokytas, rengiamos treniruotės; 
•	  yra prieinamas veiksmų planas;
•	  degiosios medžiagos ar skysčiai laikomi saugiose vietose, kurios naudojamos tik 

šiai paskirčiai.

Būtina patikrinti, ar brigadai paskirtos pareigos kontroliuoti ir gesinti gaisrą vykdomos 
pagal planą. Techninės priežiūros personalas yra atsakingas už šią brigadą ir ji sudaryta 
iš mažiausiai 10 žmonių iš įvairių pamainų. Ši brigada parengia rekomendacijas, kaip 
išvengti gaisro, lanko pavojingas sritis ir nustato evakuacijos kelius.

Plano vertinimas: Žemas = procedūrų nėra arba jos yra tik dokumentuose; vidutinis 
= procedūros yra ir personalas buvo išmokytas; aukštas = procedūros yra, personalas 
išmokytas ir turima resursų planui vykdyti.

Vaistų, resursų, instrumentų ir kitos nelaimės atveju reikalingos įrangos 
prieinamumas 

Turi būti patikrintas reikalingiausių priemonių nelaimės atveju prieinamumas.

136. Vaistai 
Vertintojai turi patikrinti vaistų, skirtų skubiai pagalbai, prieinamumą. Galima 

naudotis PSO sudarytų svarbiausių vaistų sąrašu.
 Prieinamumas: Žemas = nėra; vidutinis = užtenka mažiau nei 72 valandoms; aukštas 

= užtenka mažiausiai 72 valandoms.

137. Gydymo ir kitokios priemonės 
Vertintojai turi nustatyti, ar sterilizacinė turi sterilių medžiagų, reikalingų chirurgų 

operacijų metu, atsargų (vertintojai gali patikrinti kitai dienai paruoštas medžiagas). 
Prieinamumas: Žemas = nėra; vidutinis = užtenka mažiau nei 72 valandoms; aukštas 

= užtenka mažiausiai 72 valandoms.

138. Instrumentai 
Vertintojai turi patikrinti nelaimės atveju naudojamų specifinių instrumentų atsargas 

ir priežiūrą. 
Prieinamumas: Žemas = nėra; vidutinis = užtenka mažiau nei 72 valandoms; aukštas 

= užtenka mažiausiai 72 valandoms.

139. Medicininės dujos
Vertintojai turi patikrinti medicininių dujų tiekėjų telefonus ir adresus (kad tiekėjai 
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tiektų dujas nelaimės atveju). 
Prieinamumas: Žemas = nėra; vidutinis = užtenka mažiau nei 72 valandoms; aukštas 

= užtenka mažiausiai 72 valandoms.
140. Mechaniniai tūrio ventiliatoriai 

Įstaigos Ekstremaliųjų situacijų planavimo komitetas turi pateikti vertintojams 
dokumentaciją apie tokių aparatų kiekį ir būklę ir įvertinti saugumo lygį pagal jų 
prieinamumą nelaimės metu. 

Prieinamumas: Žemas = nėra; vidutinis = užtenka mažiau nei 72 valandoms; aukštas 
= užtenka mažiausiai 72 valandoms.

141. Elektrinė medicininė įranga 
Įstaigos Ekstremaliųjų situacijų planavimo komitetas turi pateikti vertintojams 

dokumentaciją apie tokių aparatų kiekį ir būklę ir įvertinti saugumo lygį pagal jų 
prieinamumą nelaimės metu.

 Prieinamumas: Žemas = nėra; vidutinis = užtenka mažiau nei 72 valandoms; aukštas 
= užtenka mažiausiai 72 valandoms.

142. Gyvybės palaikymo įranga
Įstaigos Ekstremaliųjų situacijų planavimo komitetas turi pateikti vertintojams 

dokumentaciją apie tokių aparatų kiekį ir būklę ir įvertinti saugumo lygį pagal jų 
prieinamumą nelaimės metu.

 Prieinamumas: Žemas = nėra; vidutinis = užtenka mažiau nei 72 valandoms; aukštas 
= užtenka mažiausiai 72 valandoms.

143. Vienkartinės asmeninės apsaugos priemonės epidemijų metu 
Vertintojai turi patikrinti personalo, dirbančio pirminio kontakto ir gydymo vietose,  

asmeninių apsaugos priemonių atsargas.
Prieinamumas: Žemas = nėra; vidutinis = užtenka mažiau nei 72 valandoms; aukštas 

= užtenka mažiausiai 72 valandoms.

144. Gaivinimo įranga 
Įstaigos Ekstremaliųjų situacijų planavimo komitetas turi pateikti vertintojams 

dokumentaciją apie tokių aparatų kiekį, būklę ir laikymo vietą bei įvertinti saugumo lygį 
pagal jų prieinamumą nelaimės metu.

 Prieinamumas: Žemas = nėra; vidutinis = užtenka mažiau nei 72 valandoms; aukštas 
= užtenka mažiausiai 72 valandoms.

145. Rūšiavimo kortelės ir kitos priemonės, reikalingos gydant daug nukentėjusiųjų 
Skubios pagalbos skyrius išdalija ir naudoja rūšiavimo korteles tais atvejais, kai yra 

daug nukentėjusiųjų. Vertintojai turi patikrinti įstaigos atsargas.
Prieinamumas: Žemas = nėra; vidutinis = užtenka mažiau nei 72 valandoms; aukštas 

= užtenka mažiausiai 72 valandoms.
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1 Forma

Bendra informacija apie sveikatos priežiūros įstaigą

prašome atkreipti dėmesį:
Ši formos versija yra pavyzdys. Atliekant vertinimą ir suteikiant 

informaciją, nusikopijuokite dokumentą iš aplanko 

BENDRA INFORMACIJA APIE SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGĄ

1. Įstaigos pavadinimas: ..................................................................................................

2. Adresas:  .......................................................................................................................

3. Telefono nr. (......miesto kodas...........): .......................................................................

4. Tinklalapis ir elektroninio pašto adresas: ...................................................................

5. Bendras lovų skaičius: .................................................................................................

6. Įstaigos užimtumas normaliomis sąlygomis: .............................................................

7. Įstaigos atprašymas (pagrindiniai bruožai, institucija, kuriai įstaiga priklauso, pastato 
tipas, vieta sveikatos priežiūros sistemoje, struktūros tipas, pacientų populiacija, įtakos 
sritis, personalas ir kt. ) 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
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8. Fizinis paskirstymas
Išvardinkite ir trumpai apibūdinkite pagrindinius įstaigos pastatus. Pateikite grafiką 

lentelėje žemiau fizinio paslaugų ir aplinkos pasiskirstymo. Naudokite papildomu lapus, 
jei reikia.

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
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9. Įstaigos darbo pajėgumas
Nurodykite bendrą lovų skaičių ir gebėjimą padidinti lovų skaičių nelaimingo įvykio 

metu, priklausomai nuo įstaigos struktūros (pagal skyrius ar paslaugas):

a. Terapija 

Skyrius ar paslaugos Lovų skaičius Papildomas skaičius Pastabos 

Bendra terapija

Pediatrija 

Kardiologija 

Pulmonologija 

Neurologija 

Endokrinologija 

Hematologija 

Gastroenterologija 

Dermatologija 

Fizioterapija ir reabilitacija

Psichiatrija 

Kita, nurodyti

Kita, nurodyti

Kita, nurodyti

Bendras skaičius

b. Chirurgija

Skyrius ar paslaugos Lovų skaičius Papildomas skaičius Pastabos

Bendra chirurgija

Akušerija ir ginekologija

Ortopedija ir traumatologija

Urologija 

Ausų, nosies, gerklės chirurgija

Akių chirurgija

Neurochirurgija 

Plastinė chirurgija

Širdies ir kraujagyslių chirurgija

Kita, nurodyti

Bendras skaičius
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c. Intensyvios terapijos skyrius (ITS)

Skyrius ar paslaugos Lovų skaičius
Papildomas 

skaičius
Pastabos

Bendras ITS

Sustiprinto stebėjimo skyrius

Širdies ir kraujagyslių ITS

Vaikų ITS

Kita, nurodyti

Bendras skaičius 

d. Operacinės

Operacinių tipai
Operacinių 

skaičius
Papildomas 

skaičius
Pastabos 

Pūlinė chirurgija

Aseptinė chirurgija

Vaikų chirurgija

Akušerija ir ginekologija

Skubi chirurgija

Kita, nurodyti

Bendras skaičius

10. Sritys, kurios gali padėti padidinti operacinių pajėgumą
Nurodykite sričių ir vietų, kurios gali būti naudojamos padidinti įstaigos darbo 

pajėgumą nelaimingo įvykio ar nelaimės metu, savybes. Nurodykite plotą kvadratiniais 
metrais, galimas teikti paslaugas ir kitą informaciją, kurią galima panaudoti vertinant, ar 
šios vietos tinka teikti skubią pagalbą. 

Vietos Plotas  m2
Vanduo Elektra Telefonas Pastabos 

taip ne taip ne taip ne
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Pastaba: nurodykite galimybę pritaikyti vietas: hospitalizavimui, rūšiavimui, 
ambulatorinei pagalbai, stebėjimui ir kt. 

11. Papildoma informacija

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
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2 forma

Saugios ASPĮ klausimynas

Pastaba:
Ši forma turi būti padalinta visiems vertinimo komandos nariams. Šiuo 

tikslu, nenaudokite šiame dokumente pateiktos formos versijos, kuri yra 
tik pavyzdys; byloje esanti forma turi būti nukopijuota 

 

Nelaimės 
Naudokitės nelaimių žemėlapiais. 
Pareikalaukite, kad įstaigos Ekstremaliųjų 
situacijų planavimo komitetas pateiktų 
žemėlapį (žemėlapius), kuriame būtų pažymėti 
pastato aplinkoje esantys pavojai. 

Pavojaus lygis

PASTABOSNėra 
pavojaus

Saugumo lygis

ŽE
M

AS

VI
DU

TI
NI

S

AU
KŠ

TA
S

Geologiniai reiškiniai

Žemės drebėjimai
Įvertinkite pavojaus lygį remdamiesi technine dirvos 
analize.

Ugnikalnių išsiveržimai
Pasinaudokite įstaigos regiono nelaimių žemėlapiu 
ir įvertinkite galimą poveikį įstaigai, pagal atstumą 
nuo ugnikalnio, ugnikalnio aktyvumą, lavos tekėjimo 
kelius, piroklastinio srauto kryptį ir pelenų kritimą.

Nuošliaužos
Pasinaudokite įstaigos regiono nelaimių žemėlapiu 
ir įvertinkite galimą nuošliaužų dėl nestabilios dirvos 
(bei kitų priežasčių) pavojų.

Cunamis
Pasinaudokite įstaigos regiono nelaimių žemėlapiu 
ir įvertinkite pavojaus lygį pagal prieš tai buvusius 
cunamius, sukeltus seisminio ar ugnikalnių 
aktyvumo.

Kita (nurodyti)  
Pasinaudokite nelaimių žemėlapiu ir įvertinkite 
kitus aukščiau neišvardytus geologinius reiškinius. 
Įvardykite reiškinį ir jo keliamo pavojaus lygį.  

I. GEOGRAFINĖ GYDYMO ĮSTAIGOS VIETA
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Hidrometeorologiniai reiškiniai

Uraganai
Pasinaudokite nelaimių žemėlapiu ir įvertinkite 
uraganų keliamo pavojaus lygį. Naudinga atkreipti 
dėmesį į buvusius įvykius.  

Smarkios liūtys
Įvertinkite pavojaus, keliamo potvynių dėl smarkių 
liūčių, lygį atsižvelgdami į buvusius panašius įvykius.

Štorminis arba upių potvynis
Įvertinkite pavojaus, keliamo štorminio ar upės 
potvynio, lygį atsižvelgdami į buvusius įvykius, kurie 
sukėlė arba nesukėlė potvynio aplink ASPĮ. 

Nuošliaužos 
Pasinaudokite geologiniais žemėlapiais ir įvertinkite 
galimą nuošliaužų dėl įmirkusios dirvos pavojų.

Kita (nurodyti)  
Pasinaudokite nelaimių žemėlapiu ir įvertinkite kitus 
aukščiau neišvardytus hidrometeorologinius reiškinius. 
Įvardykite reiškinį ir jo keliamo pavojaus lygį.

Socialiniai reiškiniai

Žmonių susirinkimai
Įvertinkite galimą  žmonių susirinkimo keliamą 
pavojų , atsižvelgdami į pacientų tankį toje vietovieje, 
atstumą nuo įstaigos iki susirinkimų vietos ir anksčiau 
buvusius panašius įvykius.

Persikėlę asmenys
Įvertinkite galimą dėl karo, socialinių ir politinių 
priežasčių, imigracijos ar emigracijos persikėlusių 
asmenų keliamą pavojų.

Kita (nurodyti)  
Jei kiti socialiniai reiškiniai kelia grėsmę įstaigos 
saugumui, juos įvardykite ir įvertinkite pavojaus lygį.
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Aplinkos reiškiniai

Epidemijos
Atsižvelgdami į buvusius nelaimingus įvykius įstaigoje 
ar specifinius patogenus, įvertinkite galimą epidemijų 
keliamą pavojų.

Užteršimas (komunikacijų)
Atsižvelgdami į buvusius nelaimingus įvykius, susijusius 
su užterštumu, įvertinkite galimą pavojų dėl komunikacijų 
užteršimo.

Infestacijos
Atsižvelgdami į įstaigos vietą ir buvusius įvykius įstaigoje, 
įvertinkite galimą infestacijos keliamą pavojų (musių, 
blusų, graužikų ir kt.).

Kita (įvardinti)  
Atsižvelgdami į buvusius nelaimingus įvykius įstaigoje, 
įvardykite kitus aukščiau nepaminėtus aplinkos reiškinius, 
kurie  gali kelti grėsmę įstaigos saugumui.

Cheminiai ir/ar technologiniai reiškiniai

Sprogimai 
Atsižvelgdami į įstaigos aplinką, įvertinkite galimą 
sprogimų keliamą pavojų.

Gaisrai 
Atsižvelgdami į įstaigos pastato išorę, įvertinkite galimą 
išorinių gaisrų keliamą pavojų.

Kenksmingų medžiagų išsiliejimas
Atsižvelgdami į įstaigos aplinką, įvertinkite galimą 
kenksmingų medžiagų išsiliejimo keliamą pavojų.

Kita (nurodyti) 
Įvardykite ir įvertinkite kitus galimus cheminius ar 
technologinius pavojus įstaigos aplinkoje.

Geotechninės dirvos savybės

Suskystėjimas 
Remdamiesi technine dirvos analize įstaigos vietoje, 
nustatykite įmirkusios dirvos ir puraus podirvio keliamo 
pavojaus lygį. 

Molžemis 
Remdamiesi dirvos žemėlapiais, nustatykite molžemio 
keliamą pavojų.

Netvirti skardžiai
Naudodamiesi geologiniais žemėlapiais, nustatykite 
pavojų, kuris gali kilti dėl skardžių.
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Pastabos dėl 2 formos, 1 modulio rezultatų. Vertintojas žemiau turi pateikti 
komentarus dėl pirmojo modulio rezultatų, parašyti savo vardą/pavardę bei pasirašyti.

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................
 
Vertintojo vardas/parašas ......................................................................................................

II. APKROVAS LAIKANČIŲ ELEMENTŲ SAUGUMAS 

Buvę įvykiai, kurie turėjo įtakos įstaigos saugumui

Saugumo lygis
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1. Ar anksčiau yra buvę pastato struktūros pažeidimų dėl 
stichinių nelaimių?
Nustatykite, ar pastato priežiūros ataskaitose yra pažymėta, kad 
anksčiau natūralūs reiškiniai buvo pažeidę pastato konstrukciją. 
JEI TOKIE ĮVYKIAI NEVYKO ĮSTAIGOS APLINKOJE, PALIKITE LANGELĮ 
NEUŽPILDYTĄ 
Žemas = didelė žala; vidutinis = vidutinė žala; aukštas =nedidelė žala 
(apgadinimas).

2. Ar įstaiga buvo statoma ir remontuojama pagal esamus 
saugumo standartus? 
Nustatykite, ar pastatas buvo remontuotas, remonto datas ir ar 
remontas buvo vykdomas pagal saugių pastatų standartus. 
Žemas = netaikyti esami saugumo standartai; vidutinis = iš dalies 
taikyti esami saugumo standartai; aukštas = taikyti visi esami 
saugumo standartai.

3.Ar rekonstrukcija/remontas pakeitė pastato struktūrą? 
Nustatykite, ar remonto darbai buvo vykdomi pagal saugių pastatų 
standartus. 
Žemas = vykdyti didelio masto rekonstrukcijos ar remonto darbai; 
vidutinis = vykdyti vidutinio masto rekonstrukcijos darbai ir remontas; 
aukštas =vykdyti nedidelio masto rekonstrukcijos ir remonto darbai.
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Apkrovas laikančių sistemų ir naudojamų medžiagų 
saugumas 

Saugumo lygis

PASTABOS

ŽE
M

AS

VI
DU

TI
NI

S

AU
KŠ

TA
S

4. Pastato būklė
Žemas = oro sąlygų sukeltas nusidėvėjimas; įtrūkimai pirmame 
aukšte ir skirtingas pastatų aukštis; vidutinis = tik oro sąlygų sukeltas 
nusidėvėjimas; aukštas = gera būklė; nepastebėta įtrūkimų ar 
nusidėvėjimo požymių.

5 . Naudotos statybinės medžiagos
Žemas = besilupančios rūdys; įtrūkimai didesni nei 3 mm; vidutinis 
= 1–3 mm įtrūkimai arba rudžių dulkės; aukštas = įtrūkimai mažesni 
nei 1 mm; nėra rudžių.

6 . Apkrovų nelaikančių pastato elementų sąveika su apkrovas 
laikančiais elementais 
Žemas = atstumas mažesnis nei 0,5% perdangos arba jungties 
aukščio; vidutinis = atstumas 0,5%–1,5% perdangos arba jungties 
aukščio; aukštas = atstumas didesnis nei 1,5% perdangos arba 
jungties aukščio.

7. Atstumas tarp pastatų (susidūrimo, vėjo tunelio efekto, gaisrų 
ir kt. pavojai)
Žemas = atstumas mažesnis nei 0,5% mažesnio iš dviejų šalia 
stovinčių pastatų aukščio; vidutinis = atstumas 0,5%–1,5% mažesnio 
iš dviejų šalia stovinčių pastatų aukščio; Aukštas = atstumas didesnis 
nei 1,5% mažesnio iš dviejų šalia stovinčių pastatų aukščio.

8. Apkrovas laikančių pastato elementų perteklius
Žemas = mažiau nei trys atsparumo linijos kiekviena kryptimi; 
vidutinis = trys atsparumo linijos kiekviena kryptimi arba 
nestatmenos orientacinės linijos; aukštas = daugiau nei trys 
atsparumo linijos visomis statmenomis pastato kryptimis.

9. Apkrovas laikančių elementų detalės ir jungtys
Žemas = pastatas pastatytas iki 1970 metų; vidutinis = pastatas 
pastatytas tarp 1970 m. ir 1990 metų; aukštas = pastatas pastatytas 
po 1990 metų ir pagal standartus.

10. Pamatų saugumas
Žemas = nėra informacijos arba pamatų gylis yra mažesnis nei 1,5 m; 
vidutinis = trūksta planų ir dirvos tyrimų, tačiau pamatai yra gilesni 
nei 1,5 m; aukštas = yra planai ir dirvos tyrimai, o pamatai yra gilesni 
nei 1,5 m.

11. Netaisyklingas projektas (standumas, masė, ir atsparumas)
Žemas = formos netaisyklingos, o karkasas nevienalytis; vidutinis 
= formos netaisyklingos, bet karkasas vienalytis; aukštas = formos 
taisyklingos, karkasas vienalytis ir nėra elementų, kurie galėtų sukelti 
sukimąsi.
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12. Netaisyklingas aukštis  (standumas, masė, ir atsparumas)
Žemas = aukštų aukštis skiriasi daugiau nei 20% ir yra daug 
netaisyklingų elementų; vidutinis = aukštai panašaus aukščio (skiriasi 
mažiau nei 20%, bet daugiau nei 5%) ir yra keli nevienalyčiai bei 
netaisyklingi elementai; aukštas = aukštai panašaus aukščio (skiriasi 
mažiau nei 5%); nėra nevienalyčių ir netaisyklingų elementų.

13. Struktūrų atsparumas įvairiems reiškiniams 
(meteorologiniams, geologiniams ir kitiems)
Įvertinkite, kaip pastato apkrovas laikantys elementai reaguoja į kitus 
nei žemės drebėjimas pavojus
Žemas = mažas pastatų atsparumas natūralioms jėgoms, 
veikiančioms įstaigos aplinkoje; vidutinis = patenkinamas struktūros 
atsparumas; aukštas = puikus struktūros atsparumas.

Pastabos dėl 2 formos, 2 modulio rezultatų:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Vertintojo vardas/parašas ......................................................................................................
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III. APKROVŲ NELAIKANČIŲ ELEMENTŲ SAUGUMAS
Elementai, kurie nelaiko apkrovų vadinami apkrovų nelaikančiais elementais. Tai 

architektūriniai komponentai, įranga ir komunikacijos. 

Pagrindinės komunikacijos

Saugumo lygis
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Elektra

14. Generatorius gali patenkinti 100% poreikį
Patikrinkite, ar generatorius pradeda dirbti per kelias sekundes po 
elektros energijos netekimo ir patenkina visos įstaigos poreikį, ypač 
skubios pagalbos skyriaus, intensyvios terapijos skyriaus, sterilizacinės 
ir operacinių ir kitų.
Žemas = generatorius gali būti įjungiamas tik rankiniu būdu ir 
patenkina 0–30% poreikio; vidutinis = generatorius įsijungia 
automatiškai per daugiau nei 10 sekundžių ir patenkina 31–70% 
poreikio; aukštas = generatorius įsijungia automatiškai per mažiau nei 
10 sekundžių ir patenkina 71–100% poreikio.

15. Pagrindiniuose skyriuose atliekami reguliarūs generatoriaus 
veiklos patikrinimai 
Nustatykite, kaip dažnai tikrinama generatoriaus veikla ir gaunami 
patenkinami rezultatai..
Žemas = tikrinama kas 3 mėnesius ir rečiau; vidutinis = tikrinama kas 
1–3 mėnesius; aukštas = tikrinama mažiausiai kas mėnesį.

16. Generatorius apsaugotas nuo natūralių reiškinių sukeliamos 
žalos 
Žemas =ne; vidutinis = iš dalies; aukštas = taip.

17. Elektros įrangos, kabelių ir kabelių kanalų saugumas 
Žemas =ne; vidutinis = iš dalies; aukštas = taip.

18. Atsarginė sistema vietiniam elektros energijos tiekimui 
Žemas =ne; vidutinis = iš dalies; aukštas = taip.

19. Valdymo skydo, perkrovos nutraukimo jungiklio ir kabelių 
apsauga 
Patikrinkite elektros paskirstymo skydo bei valdymo skydelių, išdėstytų 
įstaigaje, prieinamumą, būklę ir kaip jei veikia..
Žemas =ne; vidutinis = iš dalies; aukštas = taip.

20. Svarbiausių įstaigos skyrių apšvietimas 
Įvertinkite apšvietimą svarbiausiuose įstaigos skyriuose, tai yra skubios 
pagalbos, intensyvios terapijos skyriuose, operacinėse, laboratorijose 
ir kituose skyriuose, apšvietimo lygį kambariuose, apšvietimo įrangą ir 
pritvirtinimus. Žemas =ne; vidutinis = iš dalies; aukštas = taip.
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21. Išorinės elektros sistemos įstaigos 
Nustatykite, ar įstaigos teritorijoje yra išorinių elektros stotelių ir 
transformatorių bei jų galingumą. Žemas =įstaigos teritorijoje nėra 
elektros stotelių; vidutinis = stotelių yra, bet jos netiekia įstaigai 
pakankamai energijos; aukštas = elektros stotelių yra ir jos tiekia 
pakankamai energijos įstaigai.

Telekomunikacijos

22. Antenų būklė ir apsauga 
Įvertinkite antenų būklę, jų apsaugą ir pritvirtinimą. Žemas =bloga ar 
nėra; vidutinis = patenkinama; aukštas = gera.

23. Žemo voltažo sistemų (interneto ir telefono ryšio linijų/kabelių) 
būklė 
Kad nebūtų sistemos perkrovos, patikrinkite, ar pagrindiniuose 
skyriuose tinkamai sujungti kabeliai. 
Žemas =bloga ar nėra; vidutinis = patenkinama; aukštas = gera.

24. Alternatyvių komunikacinių sistemų būklė Patikrinkite 
įstaigos alternatyvių komunikacinių sistemų, tame tarpe mobilių racijų, 
satelitinio telefono, interneto ir garsiakalbių būklę, 
Žemas =bloga ar nėra; vidutinis = patenkinama; aukštas = gera.

25. Telekomunikacijų įrangos ir kabelių pritvirtinimo bei apsaugos 
būklė 
Patikrinkite, ar telekomunikacijų įranga (radijai, satelitiniai telefonai, 
video sistemos ir kita) yra pritvirtinta.
JEI SISTEMAI NEREIKIA PRITVIRTINIMO AR APSAUGOS, PALIKITE 
LANGELĮ NEUŽPILDYTĄ..
Žemas =silpna; Vidutinis = patenkinama; Aukštas = gera.

26. Išorinių telekomunikacinių sistemų įstaigos teritorijoje būklė 
Patikrinkite, ar išorinės telekomunikacinės sistemos netrukdo įstaigos 
komunikacijoms
Žemas =išorinės telekomunikacinės sistemos labai trikdo įstaigos 
komunikacijas; vidutinis = išorinės telekomunikacijos sistemos 
vidutiniškai trikdo įstaigos komunikacijas; aukštas = išorinės 
telekomunikacijos sistemos netrikdo įstaigos komunikacijų. 

27. Telekomunikacijų sistemų įrengimo vietose yra tinkamos 
sąlygos 
Žemas =blogos ar nėra; vidutinis = patenkinamos; aukštas = geros. 

28. Vidinių komunikacijos sistemų saugumas
Patikrinkite garsiakalbių, visuomenės informavimo priemonių, vidinio 
ryšio priemonių ir kitų priemonių būklę.  
Žemas =blogas ar nėra; vidutinis = patenkinama; aukštas = geras. 

Vandens tiekimo sistemos

29. Vandens rezervuaras turi pastovų rezervą, kurio užtenka 
suteikti bent 300 litrų kiekvienai lovai per dieną 72 valandas 
Patikrinkite, ar vandens resursų pakanka trims dienoms.  
Žemas = užtenka 24 valandoms ar trumpiau; vidutinis = užtenka 
daugiau nei 24 valandoms, bet mažiau nei 72 valandoms; aukštas = 
užtenka mažiausiai 72 valandoms. 
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30. Vandens rezervuarai apsaugoti ir saugioje vietoje 
Aplankykite visus vandens rezervuarus ir įvertinkite jų įtvirtinimo bei 
vietos saugumą 
Žemas = griuvus apkrovas laikantiems ir nelaikantiems elementams 
rezervuarai bus pažeisti; vidutinis = griuvimas nenugriaus rezervuaro; 
aukštas = maža funkcinio gedimo rizika. 

31. Alternatyvus vandens tiekimas 
Nustatykite įstaigas, galinčias tiekti vandenį sugedus bendrai vandens 
tiekimo sistemai ar   mechanizmus, kurių reikia vandens tiekimui 
įstaigai. 
Žemas =patenkina mažiau nei 30% poreikio; Vidutinis = patenkina 30-
80% poreikio; Aukštas = patenkina daugiau nei 80% dienos poreikio. 

32. Vandens paskirstymo sistemos būklė 
Patikrinkite visų vandens tiekimo sistemos elementų, tame tarpe 
rezervuarų, vožtuvų, vamzdžių ir jungčių, būklę bei funkcionavimą. 
Žemas = mažiau nei 60% yra geros būklės ; vidutinis = 60–80% yra 
geros būklės; aukštas = daugiau nei 80% yra geros būklės. 

33. Papildomos siurblių sistemos 
Nustatykite, ar yra ir kaip veikia papildoma ar pagalbinė siurbimo 
sistema. Žemas = nėra atsarginių siurblių ir darbinis krūvis neužtikrina 
dienos poreikio; vidutinis = visų siurblių būklė patenkinama; aukštas = 
visi siurbliai ir atsarginės sistemos dirba. 

Degalų saugyklos (benzinas, dujos, dyzelis)

34.Degalų rezervuarai patenkina mažiausiai 5 dienų poreikį 
Patikrinkite, ar yra atitinkamo dydžio rezervuarai ir ar jie saugūs. 
Žemas = degalų saugyklos nesaugios ir turi mažiau nei 3 dienų degalų 
atsargų; vidutinis = degalų saugyklos šiek tiek apsaugotos ir pripildytos 
degalų, patenkinančių 3–5 dienų poreikį; aukštas = degalų saugyklos 
saugios ir pripildytos degalų, patenkinančių daugiau nei 5 dienų poreikį. 

35. Degalų rezervuarai ar/ir balionai įtvirtinti saugiose vietose 
Žemas = nėra tvirtinimo detaliu, o rezervuaro aptvara nesaugi; vidutinis 
= tvirtinimo detalių nepakanka; aukštas = tvirtinimo detalių būklė gera, 
o rezervuaro aptvara saugi.

36. Saugi vieta degalų saugyklai
Patikrinkite, ar rezervuarai užpildyti degiais skysčiais yra saugiu atstumu 
nuo įstaigos bet prieinami Žemas = yra gedimo rizika ir rezervuarai nėra 
lengvai prieinami; vidutinis = patenkintos viena iš dviejų sąlygų; aukštas 
= degalų rezervuarai lengvai prieinami ir saugioje vietoje.

37. Degalų paskirstymo sistemų (vožtuvų, žarnų ir jungčių) 
saugumas
Žemas =mažiau nei 60% yra geros būklės ; vidutinis = 60–80% yra 
geros būklės; aukštas = daugiau nei 80% yra geros būklės. 

Medicininės dujos (deguonis, azotas, kita)

38. Pakankamas medicininių dujų rezervas mažiausiai 15 dienų 
Žemas = mažiau nei 10 dienų rezervas ; vidutinis = 10–15 dienų 
rezervas; aukštas = mažiausiai 15 dienų rezervas.
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39. Medicininių dujų rezervuarų, balionų pritvirtinimas ir kita įranga 
Žemas = nepritvirtinta; vidutinis = pritvirtinta nepakankamai; aukštas = 
pritvirtinta gerai.

40. Atsarginių medicinos dujų šaltinių buvimas
Žemas = atsarginių šaltinių nėra arba jie neatitinka standartų; vidutinis 
= atsarginių šaltinių yra, jie patenkinamos būklės; aukštas = atsarginių 
šaltinių yra, geros būklės.

41. Tinkama medicinos dujų saugojimo vieta 
Žemas = saugykla nepasiekiama; vidutinis = saugykla pasiekiama, bet 
yra pavojų; aukštas = saugykla pasiekiama ir pavojų nėra.

42. Medicinos dujų paskirstymo sistemos saugumas (vožtuvų, 
žarnų, jungčių)
Žemas = mažiau nei 60% yra geros būklės; vidutinis = 60–80% yra 
geros būklės; aukštas = daugiau nei 80% yra geros būklės. 

43. Medicininių dujų rezervuarų, balionų apsauga ir kita įranga 
Žemas = nėra atskirų vietų, skirtų šiai įrangai, ir nėra kvalifikuoto 
personalo su ja dirbti; vidutinis = vietos yra naudojamos tik šiai įrangai, 
bet personalas nėra tinkamai parengtas su ja dirbti; aukštas = vietos yra 
naudojamos tik šiai įrangai ir ją prižiūri kvalifikuotas personalas.

44. Tinkamas saugumas saugyklose 
Žemas = nėra medicininių dujų saugojimo vietų; vidutinis = medicininių 
dujų saugojimo vietos yra, bet saugumo priemonių nepakanka; aukštas 
= medicininių dujų saugojimo vietų yra ir jos yra saugios.

Šildymas, ventiliacija ir oro kondicionavimo sistemos (HVAC) 
svarbiuose skyriuose

Saugumo lygis
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45. Tinkama vamzdžių atrama ir vamzdžių bei žarnų lankstumo, 
kertant kompensacines jungtis, įvertinimas 
Žemas = nėra tvirtinimo detalių, o jungtys standžios; vidutinis = 
tvirtinimo detalių yra, o jungtys lanksčios; aukštas = tvirtinimo detalių 
yra ir jungtys lanksčios.

46. Žarnų, jungčių ir vožtuvų būklė 
Žemas = bloga; vidutinis = patenkinama; aukštas = gera.

47. Šildymo ir/ar karšto vandens įrangos įtvirtinimų būklė 
Žemas = nepatenkinama; vidutinis = patenkinama; aukštas = gera.

48. Oro kondicionavimo įrangos įtvirtinimų būklė 
Žemas = nepatenkinama; vidutinis = patenkinama; aukštas = gera.

49. HVAC įrangos laikymo vietos 
Žemas = nepatenkinamos; vidutinis = patenkinamos; aukštas = 
tinkamos.
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50. HVAC įrangos laikymo vietų saugumas 
Žemas = nepatenkinamas; vidutinis = patenkinamas; aukštas = 
tinkamas.

51. HVAC įrangos veikla (boilerių, oro kondicionavimo sistemos, 
dujų išmetimo ir kt.)
Žemas = nepatenkinama; vidutinis = patenkinama; aukštas = gera.

Biurų ir sandėlių baldai bei įranga (pritvirtinta ir paslanki), 
tame tarpe kompiuteriai, spausdintuvai ir kita.  

Saugumo lygis
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52. Lentynų įtvirtinimai ir lentynų turinio saugumas 
Patikrinkite, ar lentynos pritvirtintos prie sienos ir/ar turi saugumo 
laikiklius bei ar jos turi kraštus/briaunas, kad neiškristų jose sudėti 
daiktai. 
Žemas = lentynos nepritvirtintos prie sienų; vidutinis = lentynos 
pritvirtintos, bet turinys nesaugus; aukštas = lentynos pritvirtintos ir 
turinys saugus.

53. Kompiuterių ir spausdintuvų saugumas 
Patikrinkite, ar kompiuterių stalai pritvirtinti, o ratukai užrakinti. Žemas = 
nepatenkinamas; vidutinis = patenkinamas; aukštas = geras ar nereikia 
įtvirtinimo.

54. Biurų baldų ir kitos įrangos būklė
Patikrinkite biurų baldų įtvirtinimus Žemas = nepatenkinama; vidutinis = 
patenkinama; aukštas = gera ar nereikia įtvirtinimo.

Medicininė ir laboratorijų įranga bei diagnostikai ir gydymui 
naudojamos medžiagos

Saugumo lygis

PASTABOS

ŽE
M

AS

VI
DU

TI
NI

S

AU
KŠ

TA
S

55. Medicininė įranga operacinėse ir pooperacinėse palatose 
Patikrinkite, ar veikia lempos, anestezijos įranga, chirurginiai stalai, o 
stalo ar vežimėlio ratukai užrakinti. Žemas = įranga nepatenkinamos 
būklės arba nesaugi; vidutinis = įrangos būklė patenkinama, bet įranga 
nesaugi; aukštas = įrangos būklė gera, įranga saugi.

56. Radiologinės ar vaizdinės įrangos būklė ir saugumas 
Patikrinkite, ar rentgeno aparato ir  kitų prietaisų būklė gera ir jie 
saugūs. 
Žemas = įranga nepatenkinamos būklės arba nesaugi; vidutinis = 
įrangos būklė patenkinama, bet įranga nesaugi; aukštas = įrangos būklė 
gera, įranga saugi.

57. Laboratorinės įrangos būklė ir saugumas
Žemas = įranga nepatenkinamos būklės arba nesaugi; vidutinis = 
įrangos būklė patenkinama, bet įranga nesaugi; aukštas = įrangos būklė 
gera, įranga saugi.
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58. Medicininės įrangos būklė ir saugumas skubios pagalbos 
skyriuje 
Žemas = įranga nepatenkinamos būklės arba nesaugi; vidutinis = 
įrangos būklė patenkinama, bet įranga nesaugi; aukštas = įrangos būklė 
gera, įranga saugi.

59. Medicininės įrangos būklė ir saugumas intensyvios terapijos 
skyriuje
Žemas = įranga nepatenkinamos būklės arba nesaugi; vidutinis = 
įrangos būklė patenkinama, bet įranga nesaugi; aukštas = įrangos būklė 
gera, įranga saugi. 

60. Vaistinės įrangos ir baldų būklė ir saugumas
Žemas = įranga nepatenkinamos būklės arba nesaugi; vidutinis = 
įrangos būklė patenkinama, bet įranga nesaugi; aukštas = įrangos būklė 
gera, įranga saugi.

61. Sterilizacinės įrangos būklė ir saugumas
Žemas = įranga nepatenkinamos būklės arba nesaugi; vidutinis = 
įrangos būklė patenkinama, bet įranga nesaugi; aukštas = įrangos būklė 
gera, įranga saugi.

62. Medicininės įrangos neonatologijos skyriuose būklė ir 
saugumas 
Žemas = įranga nepatenkinamos būklės arba nesaugi; vidutinis = 
įrangos būklė patenkinama, bet įranga nesaugi; aukštas = įrangos būklė 
gera, įranga saugi. 

63. Medicininės įrangos ir priemonių, skirtų nudegimų gydymui 
būklė ir saugumas 
Žemas = įranga nepatenkinamos būklės arba nesaugi; vidutinis = 
įrangos būklė patenkinama, bet įranga nesaugi; aukštas = įrangos būklė 
gera, įranga saugi. 

64. Medicininės įrangos, naudojamos branduolinei medicinai ir 
radioterapijai, būklė ir saugumas 
JEI ĮSTAIGA TOKIŲ PASLAUGŲ NETEIKIA, PALIKITE LANGELĮ 
NEUŽPILDYTĄ.
Žemas = įranga nepatenkinamos būklės arba nesaugi; vidutinis = 
įrangos būklė patenkinama, bet įranga nesaugi; aukštas = įrangos būklė 
gera, įranga saugi. 

65. Kitų skyrių medicininės įrangos būklė ir saugumas 
Žemas = daugiau nei 30% įrangos turi gedimo riziką ir įranga kelia 
tiesioginį ar netiesioginį pavojų viso skyriaus veiklai; vidutinis = 10–30% 
įrangos gali sugesti; aukštas = mažiau nei 10% įrangos gali sugesti.

66. Lentynų įtvirtinimai ir medicinos priemonių saugumas 
Žemas = lentynos pritvirtintos arba jų turinys apsaugotas mažiau nei 
20% atvejų; vidutinis = lentynos pritvirtintos arba jų turinys apsaugotas 
20–80% atvejų; aukštas = daugiau nei 80% atvejų lentynos pritvirtintos 
ir jų turinys apsaugotas (arba lentynų ir jų turinio pritvirtinti nebūtina).
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Architektūriniai elementai
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67. Durų ir įėjimų būklė ir saugumas 
Žemas =lengvai pažeidžiamos arba dalių pažeidimas sutrikdytų kitų 
komponentų ar sistemų veiklą; Vidutinis = lengvai pažeidžiamos, bet 
elementų pažeidimas nesutrikdo funkcijos; Aukštas =nėra ar nedidelė 
pažeidimo tikimybė, kuri sutrikdytų kitų komponentų ar sistemų veiklą.

68. Langų ir langinių būklė ir saugumas 
Žemas =lengvai pažeidžiamos arba dalių pažeidimas sutrikdytų kitų 
komponentų ar sistemų veiklą; Vidutinis = lengvai pažeidžiamos, bet 
elementų pažeidimas nesutrikdo funkcijos; Aukštas =nėra ar nedidelė 
pažeidimo tikimybė, kuri sutrikdytų kitų komponentų ar sistemų veiklą.

69. Kitų išorinių pastato elementų būklė ir saugumas (išorinių 
sienų, apdailos kt.) 
Žemas = lengvai pažeidžiami arba dalių pažeidimas sutrikdytų kitų 
dalių ar sistemų veiklą; vidutinis = lengvai pažeidžiami, bet elementų 
pažeidimas nesutrikdo funkcijos; aukštas = pažeidimo nėra ar yra 
nedidelė pažeidimo tikimybė, kuri sutrikdytų kitų dalių ar sistemų veiklą.

70. Stogo būklė ir saugumas 
Žemas =lengvai pažeidžiamos arba dalių pažeidimas sutrikdytų kitų 
komponentų ar sistemų veiklą; Vidutinis = lengvai pažeidžiamos, bet 
elementų pažeidimas nesutrikdo funkcijos; Aukštas =nėra ar nedidelė 
pažeidimo tikimybė, kuri sutrikdytų kitų komponentų ar sistemų veiklą.

71. Turėklų (sienos ar turėklų apsaugančių nuo kritimo nuo stogo, 
tiltų, laiptų kt.) būklė ir saugumas 
Žemas =lengvai pažeidžiamos arba dalių pažeidimas sutrikdytų kitų 
komponentų ar sistemų veiklą; Vidutinis = lengvai pažeidžiamos, bet 
elementų pažeidimas nesutrikdo funkcijos; Aukštas =nėra ar nedidelė 
pažeidimo tikimybė, kuri sutrikdytų kitų komponentų ar sistemų veiklą.

72. Aptveriančių sienų ir tvorų būklė ir saugumas 
Žemas =lengvai pažeidžiamos arba dalių pažeidimas sutrikdytų kitų 
komponentų ar sistemų veiklą; Vidutinis = lengvai pažeidžiamos, bet 
elementų pažeidimas nesutrikdo funkcijos; Aukštas =nėra ar nedidelė 
pažeidimo tikimybė, kuri sutrikdytų kitų komponentų ar sistemų veiklą.

73. Išorės elementų (atbrailų, ornamentų kt.) būklė ir saugumas
Žemas =elementai lengvai pažeidžiami arba dalių pažeidimas sutrikdytų 
kitų komponentų ar sistemų veiklą; Vidutinis = elementai lengvai 
pažeidžiami, bet elementų pažeidimas nesutrikdo funkcijos; Aukštas 
=nėra ar nedidelė pažeidimo tikimybė, kuri sutrikdytų kitų komponentų 
ar sistemų veiklą.
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74. Saugios sąlygos judėti pastato išorėje 
Žemas =struktūros ar kelių ir šaligatvių pažeidimas sutrikdytų priėjimą 
prie pastatų ir keltų pavojų pėstiesiems; Vidutinis = struktūros ar kelių 
ir šaligatvių pažeidimas nesutrikdytų pėsčiųjų priėjimo, bet sutrikdytų 
automobilių transportą; Aukštas =nėra ar nedidelė pažeidimo tikimybė, 
kuri sutrikdytų pėsčiųjų ar automobilių judėjimą.

75. Saugios sąlygos judėti pastatų viduje (koridoriai, laiptai, liftai, 
išėjimai kt.)
Žemas =lengvai pažeidžiami arba dalių pažeidimas sutrikdytų judėjimą 
pastato viduje ir keltų grėsmę personalui; Vidutinis = elementų 
pažeidimas nesutrikdo žmonių judėjimo, bet sutrikdo neštuvų ir įrangos 
su ratukais judėjimą; Aukštas =nėra ar nedidelė pažeidimo tikimybė, 
kuri sutrikdytų žmonių ar įrangos su ratukais judėjimą.

76. Vidinių sienų ir pertvarų būklė ir saugumas 
Žemas =elementai lengvai pažeidžiami arba dalių pažeidimas sutrikdytų 
kitų komponentų ar sistemų veiklą; Vidutinis = elementai lengvai 
pažeidžiami, bet elementų pažeidimas nesutrikdo funkcijos; Aukštas 
=nėra ar nedidelė pažeidimo tikimybė, kuri sutrikdytų kitų komponentų 
ar sistemų veiklą.

77. Pakabinamų lubų būklė ir saugumas 
JEI ĮSTAIGAJE NĖRA PAKABINAMŲ LUBŲ, PALIKITĘ LANGELĮ 
NEUŽPILDYTĄ.
Žemas =elementai lengvai pažeidžiami arba dalių pažeidimas sutrikdytų 
kitų komponentų ar sistemų veiklą; Vidutinis = elementai lengvai 
pažeidžiami, bet elementų pažeidimas nesutrikdo funkcijos; Aukštas 
=nėra ar nedidelė pažeidimo tikimybė, kuri sutrikdytų kitų komponentų 
ar sistemų veiklą.

78. Išorinių ir vidinių apšvietimo sistemų būklė ir saugumas 
Žemas =elementai lengvai pažeidžiami arba dalių pažeidimas sutrikdytų 
kitų komponentų ar sistemų veiklą; Vidutinis = elementai lengvai 
pažeidžiami, bet elementų pažeidimas nesutrikdo funkcijos; Aukštas 
=nėra ar nedidelė pažeidimo tikimybė, kuri sutrikdytų kitų komponentų 
ar sistemų veiklą.

79. Priešgaisrinės apsaugos sistemų būklė ir saugumas 
Žemas = elementai pažeidžiami ir dalių pažeidimas sutrikdytų 
kitų komponentų ar sistemų veiklą; Vidutinis = elementai lengvai 
pažeidžiami, bet jų pažeidimas nesutrikdo funkcijos; Aukštas =nėra ar 
nedidelė pažeidimo tikimybė, kuri sutrikdytų šio ir kitų komponentų ar 
sistemų veiklą.

80. Liftų būklė ir saugumas 
JEI NĖRA LIFTŲ, PALIKITE LANGELĮ NEUŽPILDYTĄ 
Žemas = elementai pažeidžiami ir dalių pažeidimas sutrikdytų 
kitų komponentų ar sistemų veiklą; Vidutinis = elementai lengvai 
pažeidžiami, bet jų pažeidimas nesutrikdo funkcijos; Aukštas =nėra ar 
nedidelė pažeidimo tikimybė, kuri sutrikdytų šio ir kitų komponentų ar 
sistemų veiklą.
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81. Laiptų būklė ir saugumas 
Žemas = elementai pažeidžiami ir dalių pažeidimas sutrikdytų 
kitų komponentų ar sistemų veiklą; Vidutinis = elementai lengvai 
pažeidžiami, bet jų pažeidimas nesutrikdo funkcijos; Aukštas =nėra ar 
nedidelė pažeidimo tikimybė, kuri sutrikdytų šio ir kitų komponentų ar 
sistemų veiklą.

82. Grindų dangos būklė ir saugumas 
Žemas = elementai pažeidžiami ir dalių pažeidimas sutrikdytų 
kitų komponentų ar sistemų veiklą; Vidutinis = elementai lengvai 
pažeidžiami, bet jų pažeidimas nesutrikdo funkcijos; Aukštas =nėra ar 
nedidelė pažeidimo tikimybė, kuri sutrikdytų šio ir kitų komponentų ar 
sistemų veiklą.

83. Patekimo į ASPĮ keliai 
Žemas = elementai pažeidžiami ir jų pažeidimas sutrikdytų kitų 
komponentų ar sistemų veiklą; Vidutinis = elementai lengvai 
pažeidžiami, bet jų pažeidimas nesutrikdo funkcijos; Aukštas =nėra ar 
nedidelė pažeidimo tikimybė, kuri sutrikdytų šio ir kitų komponentų ar 
sistemų veiklą

84. Kiti architektūriniai elementai, tame tarpe avariniai ženklai 
Žemas = elementai pažeidžiami ir dalių pažeidimas sutrikdytų 
kitų komponentų ar sistemų veiklą; Vidutinis = elementai lengvai 
pažeidžiami, bet jų pažeidimas nesutrikdo funkcijos; Aukštas =nėra ar 
nedidelė pažeidimo tikimybė, kuri sutrikdytų šio ir kitų komponentų ar 
sistemų veiklą.

Pastabos dėl 2 formos, 3 modulio rezultatų:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Vertintojo vardas/parašas ......................................................................................................
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IV. FUNKCINIS PAJĖGUMAS
Vertinama kaip įstaigos personalas pasiruošęs didelėms nelaimėms ir kaip taikomas 

įstaigos nelaimių valdymo planas. 

Įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės ir 
nelaimių valdymo centro organizacija. Įvertinkite įstaigos 

nelaimių valdymo grupės organizacijos lygį. 

Funkcinis 
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85. Grupė formaliai įsteigtas veikti didelių nelaimių metu 
Gaukite grupės veiklos planą ir patikrinkite, ar narių sąrašas atitinka 
esamą personalą. 
Žemas = grupė neegzistuoja; Vidutinis = grupė egzistuoja, bet 
neveiklus; Aukštas = grupė egzistuoja ir vykdo veiklą.

86. Grupės nariai iš įvairų disciplinų 
Nustatykite, ar grupės nariai yra skirtingų disciplinų specialistai 
(pvz.: įstaigos direktorius, slaugos direktorius, techninio aptarnavimo 
inžinierius, direktorius medicinai, skubios pagalbos skyriaus vadovas, 
laboratorijos vadovas, chirurginio skyriaus vadovas ir pagalbinio 
personalo vadovas). Žemas = atstovaujamos trys ar mažiaus sričių; 
Vidutinis = atstovaujamos keturios arba penkios sritys; Aukštas = 
atstovaujamos šešios ir daugiau sričių.

87. Kiekvienas narys žino savo pareigas 
Patikrinkite, ar nariams priskirtos pareigos pateikiamos raštu ir 
apibūdina jų specifinius vaidmenis.
Žemas = pareigos nepaskirtos; Vidutinis = pareigos paskirtos 
oficialiai; Aukštas = visi nariai žino ir vykdo savo pareigas

88. Skirta vieta įstaigos ekstremaliųjų situacijų valdymo centrui
Patikrinkite, ar skirta vieta vadovybei ir įvestos visos komunikacijos 
(telefonas, faksas, internetas ir kt.). Žemas = neegzistuoja; Vidutinis = 
vieta paskirta oficialiai; Aukštas = centras egzistuoja ir vykdo veiklą

89. Centras yra saugioje vietoje 
Nustatykite, centrui skirtos vietos prieinamumą, saugumą ir apsaugą.
Žemas = kambarys yra nesaugioje vietoje; Vidutinis = vieta saugi, bet 
lengvai neprieinama; Aukštas = centras saugioje, lengvai prieinamoje 
vietoje.

90. Centras turi kompiuterius ir kompiuterinę sistemą kad 
centras turi interneto ir vidinio tinklo jungtis. 
Žemas = Ne; Vidutinis = nepilnai; Aukštas = įranga atitinka visus 
kompiuterinės sistemos reikalavimus.

91. Tiek vidinės, tiek išorinės bendravimo sistemos centre veikia 
tinkamai 
Nustatykite, ar skirstomasis skydas (centrinis telefonas skambučių 
nukreipimui) turi peidžerio ar bendrą adresų sistemą ir ar operatoriai 
žino nelaimės kodus bei kaip juos naudoti. Žemas = neveikia 
ar neegzistuoja; Vidutinis = veikia iš dalies; Aukštas = pilnos ir 
veikiančios.
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92. Centras turi alternatyvias bendravimo priemones 
Nustatykite, ar be skirstomojo skydo yra alternatyvios sistemos (pvz.: 
mobilus ryšys, racijos kt.) 
Žemas = Neegzistuoja; Vidutinis = nepilnai; Aukštas = taip.

93. Centras turi tinkamą įrangą ir baldus 
Nustatykite, ar yra stalai, kėdės, rozetės, apšvietimas, vandens 
tiekimas ir drenažas
 Žemas = Ne; Vidutinis = nepilnai; Aukštas = taip.

94. Centre yra atnaujinta telefonų knyga 
Patikrinkite, ar knygoje yra visų paslaugų tiekėjų, reikalingų nelaimės 
metu, telefonai (reikia atsitiktine atranka patikrinti telefonus). Žemas = 
Ne; Vidutinis = knyga yra, bet ne nauja; Aukštas = yra ir nauja.

95. „Planas“  prieinamas visiems personalo nariams 
Patikrinkite, ar  planas aprašo kiekvieno personalo nario pareigas 
vidinės ar išorinės nelaimės metu.
Žemas = Ne; Vidutinis = nepakankamai (skaičiai ir kokybė); Aukštas = 
visi nariai turi algoritmus.

Veiklos planas vidinės ar išorinės nelaimės atveju 
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96. Stiprinti svarbiausias įstaigos teikiamas paslaugas 
Plane išdėstyti įstaigos svarbiausių skyrių veiksmai, kuriuos reikia 
atlikti prieš įvykstant nelaimei, nelaimės metu ir po jos (skubios 
pagalbos skyriaus, intensyvios terapijos skyriaus, sterilizacinės, 
operacinių ir kt. ). Žemas = plano nėra arba jis yra tik dokumentuose; 
Vidutinis = planas yra ir personalas buvo išmokytas; Aukštas = planas 
yra, personalas išmokytas ir turimi resursai planui įvykdyti.

97. Plano aktyvavimo ir dezaktyvavimo procedūros 
Įsitikinkite, kad yra procedūros, kaip, kada ir kas turi aktyvuoti/
dezaktyvuoti planą. Žemas = plano nėra arba jis yra tik 
dokumentuose; Vidutinis = planas yra ir personalas buvo išmokytas; 
Aukštas = planas yra, personalas išmokytas ir turimi resursai planui 
įvykdyti.

98. Specialios administracinės procedūros nelaimių valdymui 
Patikrinkite, ar plane įtrauktos procedūros, susijusios su personalo 
įdarbinimu ir apsirūpinimu nelaimės atveju 
Žemas = plano nėra arba jis yra tik dokumentuose; vidutinis = planas 
yra ir personalas buvo išmokytas; aukštas = planas yra, personalas 
išmokytas ir turima resursų planui vykdyti.

99. Finansiniai resursai nelaimių atvejų numatyti ir garantuoti 
Patikrinkite, ar įstaiga turi specialų biudžetą, skirtą nelaimėms. 
Žemas = biudžeto nėra; Vidutinis = fonduose yra pinigų, kurių užtenka 
mažiau nei 72 valandoms; Aukštas = fonduose yra pinigų, kurių 
užtenka daugiau nei 72 valandoms.
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100. Naudojamo ploto išplėtimo procedūros, tame tarpe 
papildomų lovų skyrimas 
Plane numatytos vietos, kuriose galima gydyti papildomas aukas. 
Žemas  = vietos gydymo paslaugų praplėtimui nenumatytos; Vidutinis 
= vietos numatytos ir personalas žino kaip vykdyti ploto išplėtimą; 
Aukštas = procedūros egzistuoja, personalas išmokytas, o resursų 
pakanka vykdyti ploto išplėtimą.

101. Priėmimo į skubios pagalbos skyrių procedūros 
Plane numatytos atrankos vietos ir ją vykdantis personalas.
 Žemas = procedūrų nėra arba jos yra tik dokumentuose; Vidutinis = 
procedūros yra ir personalas buvo išmokytas; Aukštas = procedūros 
yra, personalas išmokytas ir turimi resursai joms įvykdyti.

102. Procedūros, kaip išplėsti skubios pagalbos skyrių ir kitas 
svarbiausias įstaigos sritis 
Plane numatytos priemonės, padedančios padidinti įstaigos darbo 
apimtį (pvz.: geriamo vandens ir energijos tiekimą, kanalizacijos 
tvarkymą). Žemas = procedūrų nėra arba jos yra tik dokumentuose; 
Vidutinis = procedūros yra ir personalas buvo išmokytas; Aukštas = 
procedūros yra, personalas išmokytas ir turimi resursai joms įvykdyti.

103. Procedūros, kaip apsaugoti pacientų ligos istorijas 
Plane numatoma saugiai perkelti medicinines korteles ir kitą 
informaciją apie pacientus. Žemas = procedūrų nėra arba jos yra 
tik dokumentuose; Vidutinis = procedūros yra ir personalas buvo 
išmokytas; Aukštas = procedūros yra, personalas išmokytas ir turimi 
resursai joms įvykdyti.

104. Reguliarios saugumo patikros vykdomos atitinkamų institucijų 
Patikrinkite gesintuvų galiojimo pabaigos ir/ar užpildymo datas bei 
hidrantų tekėjimo testus. Įvertinkite ataskaitų knygas, kuriose civilinės 
apsaugos personalas pateikia įrangos tikrinimo duomenis ir datas. 
Žemas = patikrinimai nevyksta; Vidutinis = patikrinimai nepilni ar 
pavėluoti; Aukštas = patikrinimai pilni ir vykdomi laiku.

105. Įstaigos epidemiologinio stebėjimo procedūros 
Patikrinkite, ar įstaigos Epidemiologinio stebėjimo grupė turi specifines 
procedūras nelaimės atveju ar daugelio nukentėjusiųjų gydymui. 
Žemas = procedūrų nėra arba jos yra tik dokumentuose; Vidutinis = 
procedūros yra ir personalas buvo išmokytas; Aukštas = procedūros 
yra, personalas išmokytas ir turimi resursai joms įvykdyti.

106. Procedūros laikinų mirusiųjų kūnų laikymo vietų ruošimui ir 
teismo medicinos praktikai 
Patikrinkite, ar plane numatytos specialios vietos patologams dirbti ir 
daugelio mirusiųjų kūnų laikymui. Žemas = procedūrų nėra arba jos 
yra tik dokumentuose; Vidutinis = procedūros yra ir personalas buvo 
išmokytas; Aukštas = procedūros yra, personalas išmokytas ir turimi 
resursai joms įvykdyti.

107. Procedūros skirstymui, gaivinimui, būklės stabilizavimui ir 
gydymui 
Žemas = procedūrų nėra arba jos yra tik dokumentuose; Vidutinis = 
procedūros yra ir personalas buvo išmokytas; Aukštas = procedūros 
yra, personalas išmokytas ir turimi resursai joms įvykdyti.
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108. Transporto ir logistinė parama 
ar įstaiga turi greitosios pagalbos automobilius ir kitas transporto 
priemones. Žemas = greitosios pagalbos automobilių ir transporto 
logistikai nėra; Vidutinis = transporto priemonių nepakanka; Aukštas = 
yra pakankamai tinkamų transporto priemonių

109. Maisto daviniai įstaigos personalui nelaimės metu 
Plane numatytos priemonės užtikrinti maisto tiekimą nelaimės metu 
ir kad tam skirti pinigai biudžete. Žemas = nėra; Vidutinis = užtenka 
mažiau nei 72 valandoms; Aukštas = užtenka mažiausiai 72 valandoms.

110. Papildomo personalo, įdarbinto nelaimės metu, pareigos 
Žemas = pareigų nėra arba jos yra tik dokumentuose; Vidutinis = 
pareigos yra ir personalas buvo išmokytas; Aukštas = pareigos yra, 
personalas išmokytas ir turimi resursai planui įvykdyti.

111. Priemonės, padedančios užtikrinti papildomo personalo, 
mobilizuoto nelaimės metu, gerovę 
Plane numatytos vietos, kur papildomas personalas gali valgyti, gerti ir 
ilsėtis. Žemas = nėra; Vidutinis = užtenka mažiau nei 72 valandoms; 
Aukštas = užtenka mažiausiai 72 valandoms.

112. Susitarimai bendradarbiauti su vietiniu nelaimės valdymo 
centru 
Yra raštu pateikiami sutarimai dėl bendradarbiavimo tarp įstaigos 
ir bendruomenės institucijų. Žemas = susitarimų nėra; Vidutinis = 
susitarimai yra, bet neveikia; Aukštas = susitarimai yra ir vykdomi

113. Būdai, kaip pildyti atvykusių ir į kitas įstaigas išvežtų 
pacientų apskaitą
 Žemas = procedūrų nėra arba jos yra tik dokumentuose; Vidutinis = 
procedūros yra ir personalas buvo išmokytas; Aukštas = procedūros 
yra, personalas išmokytas ir turimi resursai planui įvykdyti.

114. Pacientų nukreipimo specialistų konsultacijoms sistema 
Žemas = sistema nėra arba ji yra tik dokumentuose; Vidutinis = 
sistema yra ir personalas buvo išmokytas; Aukštas = sistema yra, 
personalas išmokytas ir turimi resursai planui įvykdyti.

115. Bendravimo su visuomene ir žiniasklaida procedūros
Plane paminėta, kas atsakingas už bendravimą su visuomene ir 
žiniasklaida nelaimės atveju (dažniausiai tai žmogus, atsakingas už 
vadovavimą nelaimės metu). Žemas = procedūrų nėra arba jos yra 
tik dokumentuose; Vidutinis = procedūros yra ir personalas buvo 
išmokytas; Aukštas = procedūros yra, personalas išmokytas ir turimi 
resursai joms įvykdyti.

116. Vakaro, nakties ar šventinių darbo pamainų procedūros 
Žemas = procedūrų nėra arba jos yra tik dokumentuose; Vidutinis = 
procedūros yra ir personalas buvo išmokytas; Aukštas = procedūros 
yra, personalas išmokytas ir turimi resursai joms įvykdyti.

117. Įstaigos evakuacijos procedūros 
Patikrinkite pacientų, lankytojų ir personalo evakavimo procedūras.
Žemas = procedūrų nėra arba jos yra tik dokumentuose; Vidutinis = 
procedūros yra ir personalas buvo išmokytas; Aukštas = procedūros 
yra, personalas išmokytas ir turimi resursai joms įvykdyti.
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118. Prieinami atsarginiai ir kiti išėjimai 
Patikrinkite, ar atsarginiai išėjimai aiškiai pažymėti ir be kliūčių.  Žemas 
= atsarginiai išėjimai nėra aiškiai pažymėti ir dauguma jų užtverti; 
Vidutinis = kai kurie išėjimai pažymėti ir dauguma jų be kliūčių; Aukštas 
= visi atsarginiai išėjimai aiškiai pažymėti ir praeinami.

119. Simuliacijos ir treniruotės 
planas nuolat išbandomas simuliacinių situacijų ir treniruočių metu, 
kurios atitinkamai tobulinamos.
Žemas = planas netikrinamas; Vidutinis = planas tikrinamas, bet ne 
kas metus; Aukštas = planas tikrinamas kas metus ir atnaujinamas 
pagal rezultatus.

Veiklos planai gydymui nelaimių metu

Plano 
vertinimas
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120. Žemės drebėjimai, cunamiai, ugnikalnių išsiveržimai ir 
nuošliaužos 
JEI ŠIŲ NELAIMIŲ PAVOJAUS NĖRA, PALIKITE ŠĮ LANGELĮ NEUŽPILDYTĄ 
Žemas = plano nėra arba jis yra tik dokumentuose; Vidutinis = planas 
yra ir personalas buvo išmokytas; Aukštas = planas yra, personalas 
išmokytas ir turimi resursai planui įvykdyti.

121. Socialiniai konfliktai ir terorizmas 
B= Žemas = plano nėra arba jis yra tik dokumentuose; Vidutinis 
= planas yra ir personalas buvo išmokytas; Aukštas = planas yra, 
personalas išmokytas ir turimi resursai planui įvykdyti.

122. Potvyniai ir uraganai
JEI ŠIŲ NELAIMIŲ PAVOJAUS NĖRA, PALIKITE ŠĮ LANGELĮ NEUŽPILDYTĄ 
Žemas = plano nėra arba jis yra tik dokumentuose; Vidutinis = planas 
yra ir personalas buvo išmokytas; Aukštas = planas yra, personalas 
išmokytas ir turimi resursai planui įvykdyti.

123. Gaisrai ir sprogimai
Žemas = plano nėra arba jis yra tik dokumentuose; Vidutinis = planas 
yra ir personalas buvo išmokytas; Aukštas = planas yra, personalas 
išmokytas ir turimi resursai planui įvykdyti.

124. Cheminės nelaimės AR jonizuojančios radiacijos poveikis 
Žemas = plano nėra arba jis yra tik dokumentuose; Vidutinis = planas 
yra ir personalas buvo išmokytas; Aukštas = planas yra, personalas 
išmokytas ir turimi resursai planui įvykdyti.

125. Patogenai su epidemijos pavojumi 
Žemas = plano nėra arba jis yra tik dokumentuose; Vidutinis = planas 
yra ir personalas buvo išmokytas; Aukštas = planas yra, personalas 
išmokytas ir turimi resursai planui įvykdyti.
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126. Psichosocialinis pacientų, šeimų ir sveikatos priežiūros 
specialistų gydymas 
Žemas = plano nėra arba jis yra tik dokumentuose; Vidutinis = planas 
yra ir personalas buvo išmokytas; Aukštas = planas yra, personalas 
išmokytas ir turimi resursai planui įvykdyti.

127. Hospitalinių infekcijų kontrolė 
Pareikalaukite atitinkamo įstaigos algoritmų rinkinio ir įvertinkite, ar 
yra imamasi infekcijos kontrolės priemonių.
Žemas = algoritmų rinkinio nėra arba jis yra tik dokumentuose; 
Vidutinis = algoritmų rinkinys yra ir personalas buvo išmokytas; 
Aukštas = algoritmų rinkinys yra, personalas išmokytas ir turimi 
resursai priemonėms įgyvendinti.

Svarbiausių paslaugų teikimo, palaikymo ir atstatymo 
planai. 

Nustatykite, ar yra būtina dokumentacija susijusi su veikla 
nelaimės metu ir ar ji prieinama bei adekvati.

Prieinamumo 
lygis
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128. Elektros energijos tiekimas ir atsarginiai generatoriai 
Techninio aptarnavimo personalas turi pateikti atsarginių generatorių 
darbo instrukcijas bei profilaktinio patikrinimo ataskaitas. Žemas = 
procedūrų nėra arba jos yra tik dokumentuose; Vidutinis = procedūros 
yra ir personalas buvo išmokytas; Aukštas = procedūros yra, 
personalas išmokytas ir turimi resursai joms įvykdyti.

129. Geriamo vandens tiekimas
Techninio aptarnavimo personalas turi pateikti vandens tiekimo 
sistemų darbo instrukcijas ir profilaktinio patikrinimo bei vandens 
kokybės kontrolės ataskaitas Žemas = procedūrų nėra arba jos yra 
tik dokumentuose; Vidutinis = procedūros yra ir personalas buvo 
išmokytas; Aukštas = procedūros yra, personalas išmokytas ir turimi 
resursai joms įvykdyti.

130. Degalų saugyklos
Techninio aptarnavimo personalas turi pateikti degalų saugyklų 
darbo instrukcijas bei profilaktinio patikrinimo ataskaitas. Žemas = 
procedūrų nėra arba jos yra tik dokumentuose; Vidutinis = procedūros 
yra ir personalas buvo išmokytas; Aukštas = procedūros yra, 
personalas išmokytas ir turimi resursai joms įvykdyti.

131. Medicininės dujos
Techninio aptarnavimo personalas turi pateikti medicininių dujų 
saugyklų darbo instrukcijas bei profilaktinio patikrinimo ataskaitas.. 
Žemas = procedūrų nėra arba jos yra tik dokumentuose; Vidutinis = 
procedūros yra ir personalas buvo išmokytas; Aukštas = procedūros 
yra, personalas išmokytas ir turimi resursai joms įvykdyti.

132. Standartinės ir atsarginės komunikacinės sistemos 
Žemas = procedūrų nėra arba jos yra tik dokumentuose; Vidutinis = 
procedūros yra ir personalas buvo išmokytas; Aukštas = procedūros 
yra, personalas išmokytas ir turimi resursai joms įvykdyti.
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133. Kanalizacijos sistemos 
Techninio aptarnavimo personalas turi užtikrinti, kad įstaigos kanalizacijos 
nutekėjimas į bendrą kanalizacijos sistemą neužteršia geriamo vandens. 
Žemas = procedūrų nėra arba jos yra tik dokumentuose; Vidutinis = 
procedūros yra ir personalas buvo išmokytas; Aukštas = procedūros yra, 
personalas išmokytas ir turimi resursai joms įvykdyti.

134. Kietų atliekų tvarkymas
Techninio aptarnavimo personalas turi pateikti kietų atliekų tvarkymo 
darbo instrukcijas bei atliekų rinkimo ir šalinimo ataskaitas. Žemas = 
procedūrų nėra arba jos yra tik dokumentuose; Vidutinis = procedūros 
yra ir personalas buvo išmokytas; Aukštas = procedūros yra, 
personalas išmokytas ir turimi resursai joms įvykdyti.

135. Priešgaisrinės apsaugos sistemos priežiūra 
Techninio aptarnavimo skyrius turi pateikti priešgaisrinės apsaugos 
sistemų darbo instrukcijas bei gesintuvų ir hidrantų profilaktinio patikrinimo 
ataskaitas. Žemas = procedūrų nėra arba jos yra tik dokumentuose; 
Vidutinis = procedūros yra ir personalas buvo išmokytas; Aukštas = 
procedūros yra, personalas išmokytas ir turimi resursai joms įvykdyti.

Vaistų, atsargų, instrumentų ir kitos nelaimės atveju 
reikalingos įrangos prieinamumas 

Patikrinkite reikalingiausių priemonių nelaimės atveju 
prieinamumą.

Prieinamumo 
lygis
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136. Vaistai
Patikrinkite vaistų, skirtų skubiai pagalbai, prieinamumą. Galima 
naudotis PSO sudarytų svarbiausių vaistų sąrašu. Žemas = nėra; 
Vidutinis = užtenka mažiau nei 72 valandoms; Aukštas = užtenka 
mažiausiai 72 valandoms

137. Gydymui skirtos priemonės ir kitos priemonės 
Patikrinkite, ar sterilizacinė turi sterilių medžiagų, reikalingų 
chirurginiam gydymui nelaimės metu atsargas (vertintojai gali patikrinti 
kitai dienai paruoštas medžiagas). Žemas = nėra; Vidutinis = užtenka 
mažiau nei 72 valandoms; Aukštas = užtenka mažiausiai 72 valandoms

138. Instrumentai 
Patikrinkite specifinių nelaimės atveju naudojamų instrumentų 
atsargas ir priežiūrą. Žemas = nėra; Vidutinis = užtenka mažiau nei 72 
valandoms; Aukštas = užtenka mažiausiai 72 valandoms

139. Medicininės dujos
Patikrinkite medicininių dujų tiekėjų telefonus ir adresus ir ar tiekėjai gali 
tiekti dujas nelaimės atveju. Žemas = nėra; Vidutinis = užtenka mažiau 
nei 72 valandoms; Aukštas = užtenka mažiausiai 72 valandoms

140. Mechaniniai tūrio ventiliatoriai 
Įstaigos nelaimių valdymo grupė turi pateikti vertintojams 
dokumentaciją apie šių aparatų kiekį ir būklę ir įvertinti saugumo 
lygį pagal jų prieinamumą nelaimės metu Žemas = nėra; Vidutinis = 
užtenka mažiau nei 72 valandoms; Aukštas = užtenka mažiausiai 72 
valandoms
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141. Elektrinė medicininė įranga
Įstaigos nelaimių valdymo grupė turi pateikti vertintojams 
dokumentaciją apie šių aparatų kiekį ir būklę ir įvertinti saugumo 
lygį pagal jų prieinamumą nelaimės metu Žemas = nėra; Vidutinis = 
užtenka mažiau nei 72 valandoms; Aukštas = užtenka mažiausiai 72 
valandoms

142. Gyvybės palaikymo įranga
Žemas = nėra; Vidutinis = užtenka mažiau nei 72 valandoms; Aukštas 
= užtenka mažiausiai 72 valandoms

143. Asmeninės apsaugos priemonės epidemijų metu 
(vienkartinės) 
Patikrinkite asmeninių apsaugos priemonių atsargas personalui, 
dirbančiam pirminio kontakto ir gydymo vietose. Žemas = nėra; 
Vidutinis = užtenka mažiau nei 72 valandoms; Aukštas = užtenka 
mažiausiai 72 valandoms

144. Gaivinimo vežimėlis 
Įstaigos nelaimių valdymo grupė turi pateikti vertintojams 
dokumentaciją apie šių aparatų kiekį ir būklę ir įvertinti saugumo 
lygį pagal jų prieinamumą nelaimės metu Žemas = nėra; Vidutinis = 
užtenka mažiau nei 72 valandoms; Aukštas = užtenka mažiausiai 72 
valandoms

145. Rūšiavimo kortelės ir kitos priemonės, reikalingos didelio 
kiekio nukentėjusiųjų gydymui 
Skubios pagalbos skyrius išdalina ir naudoja rūšiavimo korteles tais 
atvejais, kai yra daug nukentėjusiųjų. Įvertinkite įstaigos atsargas, 
kalbant apie maksimalią įstaigos talpą.  
Žemas = nėra; Vidutinis = užtenka mažiau nei 72 valandoms; Aukštas 
= užtenka mažiausiai 72 valandoms

Pastabos dėl 2 formos, 4 modulio rezultatų:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Vertintojo vardas/parašas ......................................................................................................
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PRIEDAS NR.2. SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ PASIRENGIMO 
BEI REAGAVIMO EKSTREMALIŲJŲ SVEIKATAI SITUACIJŲ ATVEJAIS 
KOKYBĖS VERTINIMO METODIKA (ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 
ĮSTAIGOS (ASPĮ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PRATYBŲ VERTINIMAS)

Bendrieji principai
ASPĮ ekstremaliųjų situacijų pratybų vertinimas pateikiamas kaip modulių ir priedų 

komplektas. Toliau aprašomas kiekvienas modulis ir jo naudojimo specifika. 
1 lentelėje nurodomas skirtingų modulių panaudojimas įprastų ekstremaliųjų situacijų 

pratybų atvejais. Jei pratybos skirtos specifinei klinikinei sričiai (pvz. kenksmingumo 
šalinimas), kitus modulius galima praleisti. Pavyzdžiui, galima praleisti rūšiavimo zonos 
modulį, jei pratybų metu pacientų nukentėjo nedaug. 

Zonos kenksmingumo šalinimo modulis reikalingas radiacijos ir cheminio 
užterštumo pratybų metu, tačiau nerekomenduojamas biologinio užterštumo pratybų 
metu, nes tokiais atvejais kenksmingumo šalinimas iš esmės nereikalingas. 

Asmeninės apsaugos priemonės (AAP) būtinos skirtingose vietose skirtingu metu. 
Tokių priemonių sąrašas moduliams ir priedams yra parinktas, atsižvelgiant į šiuolaikines 
rekomendacijas. Šiuos sąrašus gali tekti atnaujinti, nes nuolat atsiranda efektyvesnių 
asmeninės apsaugos priemonių.

Modulių ir priedų aprašymai  

Prieš pratybas
Pratybų vertinimas prasideda planavimo metu. Tai būtina norint maksimaliai 

išnaudoti visas mokymosi galimybes per pratybas. Įstaigos Ekstremaliųjų situacijų 
planavimo komitetas šį modulį turėtų naudoti visoms įstaigoje vykdomoms pratyboms 
planuoti.  Naudojant šią formą, renkama tokia informacija:  

•	 ilgalaikiai bei trumpalaikiai tikslai ir juos atspindintys vertinimo kriterijai;
•	 bendroji pratybų planavimo  informacija;
•	 informacija apie sritis, kurias įstaiga siekia įvertinti;  
•	 reikalingi resursai. 

Ekstremaliųjų situacijų valdymas
Šis modulis sukurtas siekiant įvertinti pagrindines incidento valdymo sistemos 

operacijas, nes stebėtojas gali tiksliai jas užfiksuoti. Šis modulis turėtų būti naudojamas 
visose ekstremaliųjų situacijų pratybose, jei vienas iš pratybų tikslų yra įvertinti incidento 
valdymo struktūrą.  Ši forma skirta įvertinti:  

•	 valdymo struktūros adekvatumą;  
•	 Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės personalo parinkimo adekvatumą;  
•	 komunikacijos efektyvumą bei informacijos srauto Ekstremaliųjų situacijų 

valdymo grupės darbo centre ir už jo ribų adekvatumą;
•	 saugumo reikalavimų laikymąsi .
•	
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Kenksmingumo šalinimo zona 
Šis modulis sukurtas siekiant surinkti informaciją apie užterštas zonos funkcionavimą. 

Šį modulį reikėtų naudoti visose ekstremaliųjų situacijų pratybose, jei scenarijuje yra 
radiacinio ar cheminio užteršimo atveju ir kenksmingumą reikia pašalinti.  Ši forma skirta 
įvertinti:

•	 valdymo struktūros adekvatumą; 
•	 komunikacijos efektyvumą ir informacijos srauto zonoje adekvatumą; 
•	 nukentėjusiųjų srauto valdymo adekvatumą; 
•	 saugumo ir pacientų bei personalo apsaugos zonoje adekvatumą; 
•	 personalo parinkimo adekvatumą;  
•	 kenksmingumo šalinimo ir asmeninės apsaugos priemonių prieinamumą. 

Rūšiavimo zona 
Šis modulis sukurtas surinkti informaciją apie rūšiavimo zonos funkcionavimą 

ekstremaliųjų situacijų pratybose. Jis gali būti naudojamas pirminėje ar antrinėje 
rūšiavimo zonose. Šį modulį reikėtų naudoti visose ekstremaliųjų situacijų pratybose, jei 
yra gyvų ar tariamai nukentėjusiųjų arba žuvusių. Ši forma skirta įvertinti:

•	valdymo	struktūros	zonoje	adekvatumą;	
•	komunikacijos	ir	informacijos	srauto	zonoje	adekvatumą;	
•	nukentėjusiųjų	srauto	valdymo	adekvatumą;		
•	saugumo	ir	pacientų	bei	personalo	apsaugos	zonoje	adekvatumą;		
•	personalo	parinkimo	ir	fizinės	erdvės	zonoje	adekvatumą;
•	rūšiavimo	proceso	efektyvumą	ir	tinkamumą;		

Gydymo zona
Šis modulis naudotinas, renkant informaciją apie gydymo zonos funkcionavimą 

ekstremaliųjų situacijų pratybų metu.  Šį modulį reikėtų naudoti visada,  kai pratybų 
tikslas – pacientų priežiūra už rūšiavimo zonos ribų. Remiantis šiais vertinimo kriterijais, 
galima įvertinti gydymo zonas skubios pagalbos skyriuose ar kitose klinikinėse įstaigos 
zonose (pavyzdžiui, radiologijos, terapiniame ar chirurgijos skyriuose). Ši forma sukurta 
siekiant įvertinti: 

•	 valdymo struktūros zonoje adekvatumą; 
•	 komunikacijos ir informacijos srauto zonoje adekvatumą;
•	 nukentėjusiųjų srauto valdymo adekvatumą;  
•	 pacientų bei personalo saugumo zonoje adekvatumą; 
•	 personalo parinkimo ir fizinės erdvės zonoje adekvatumą;
•	 gydymo adekvatumą;
•	 priemonių ir jų atsargų zonoje adekvatumą. 

Grupės ataskaitos modulis
Šiame modulyje pateikiama daug klausimų, kurie suteikia vertingos informacijos ir 

palengvina grupės diskusiją aptarimo metu pasibaigus pratyboms.  
Modulyje aptariamos problemos, kylančios per pratybas, įskaitant incidento valdymo 
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struktūrą, komunikaciją, apsaugą, kenksmingumo šalinimą, rūšiavimą, gydymą ir 
kitas sritis. Pagrindinis apibendrinimo tikslas  –  nustatyti pratybų metu atsirandančias 
problemas, kurios gali būti nepastebėtos, naudojant standartines vertinimo formas.  

Priedai 

Radiacinis incidentas ir biologinis poveikis 
Du minėti priedai yra įstaigų ekstremaliųjų situacijų pratybų vertinimo dalis. Juos 

privalu naudoti visada kartu su zonų vertinimo formomis. Radiacinio poveikio pratybų 
atveju prie kiekvieno modulio pridedamas radiacinio poveikio vertinimo priedas. 
Pavyzdžiui, radiacinio poveikio pratybų įstaigoje metu, šis priedas turi būti naudojamas 
su Ekstremaliosios situacijos valdymo, Nukenksminimo, Rūšiavimo ir Gydymo 
moduliais. Vykstant pratyboms pagal biologinio užterštumo scenarijų, Biologinio 
incidento vertinimo priedas naudojamas kartu su Ekstremaliosios situacijos valdymo, 
Rūšiavimo ir Gydymo moduliais. Biologinio incidento vertinimo priedą reikėtų naudoti 
tik vykstant pratyboms pagal biologinio užterštumo scenarijų, o radiacinio incidento 
vertinimo priedą – tik radiacinio poveikio atvejais (žr. 1 lentelę). 

Biologinio poveikio vertinimo priedas skirtas rinkti papildomą informaciją per 
pratybas, kurios susijusios  su veiksmais biologinio poveikio metu. Šis priedas turi 
būti naudojamas visose ekstremaliųjų situacijų pratybose, susijusiose su biologinio 
užterštumo situacija. Kadangi sudėtinga įvertinti biologinio poveikio lygį skirtingų 
biologinių incidentų atveju, planuojant ir vertinant pratybas turėtų dalyvauti šios srities 
ekspertas. Ši forma skirta įvertinti:

•	supratimą,	kad	biologinį	poveikį	sukėlė	ekstremalus	įvykis;
•	ar	buvo	informuoti	šios	srities	ekspertai;
•	ar	buvo	laikomasi	asmeninio	saugumo	ir	pacientų	priežiūros	taisyklių;
•	specialių	medikamentų	ir	atsargų	prieinamumą.		

Radiacinio poveikio vertinimo priedas skirtas rinkti papildomą informaciją per 
pratybas, kurios susijusios su veiksmais radiacinio poveikio atveju.  Šis priedas turi būti 
naudojamas visose ekstremaliųjų situacijų pratybose, susijusiose su radiaciniu poveikiu. 
Kadangi sudėtinga įvertinti poveikio lygį skirtingų radiacijos sukeltų incidentų atveju, 
planuojant ir vertinant pratybas turėtų dalyvauti šios srities ekspertas. Ši forma skirta 
įvertinti:

•	 supratimą, kad radiacinis poveikis buvo ekstremaliosios situacijos priežastis;
•	 ar buvo pranešta šios srities ekspertams;
•	 ar buvo laikomasi asmeninio saugumo ir pacientų priežiūros taisyklių;
•	 specialių atsargų prieinamumą. 

Stebėtojų (ekspertų) rengimas
Stebėtojų mokymai turi vykti prieš pratybas ir tam reikia specialių zonų užduočių. 

Stebėtojai fiksuos sudėtingų užduočių vykdymą, be to, jie turi susipažinti ne tik su 
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vertinimo modulių ir priedų turiniu, bet ir su zonos išdėstymu ir įranga, kad procesų 
vertinimas ir dokumentavimas būtų vykdomas tiksliai. Tai neturėtų užimti daug laiko, 
tačiau stebėtojams, pirmą kartą vykdantiems tokią užduotį, tai būtina.

•	 Visi pratybų metu vykdomo stebėjimo duomenys yra konfidencialūs 
•	 Visi stebėtojai turi būti susipažinę su formų turiniu ir punktais pateiktais 

komentarų dalyje.
•	 Stebėtojai turi užimti vietas, kur galėtų laisvai stebėti pratybas, bet joms 

netrukdytų.  
•	 Stebėtojai, norėdami išsiaiškinti vieną ar kitą klausimą ir netrukdydami procesui, 

gali užduoti klausimus pratybų dalyviams, kad šie paaiškintų savo veiksmus. 
Tačiau stebėtojai neturėtų užduoti neesminių klausimų, kurie darytų įtaką 
dalyvių veiksmams.  

•	 Stebėtojai negali padėti pratybų dalyviams. Jei į juos kreipiasi dalyvis dėl pratybų 
metu kilusios problemos, jie turi pasakyti, kad vykdo stebėjimą ir į klausimą 
atsakyti negali. 

•	 Reikia atsakyti į kiekvieną modulio klausimą. Atsakymas „Netinka“ turi žymimas 
tik tuo atveju, jei klausimas netinka. 

Vertinimo koordinatoriaus vaidmuo  

Vertinimo koordinatoriaus pareigos  
•	 Stebėtojų paieška ir atranka.
•	 Mokymų ir zonų paskyrimas stebėtojams. 
•	 Bendravimas su regioninių pratybų koordinatoriais, jei pratybose dalyvauja 

daugiau nei viena įstaiga. 
•	 Užtikrinimas, kad visi dalyviai žinotų kodinį žodį tuo atveju, jei pratybas reikėtų 

nutraukti, įvykus situacijai, kurios metu tikrai reikia skubios pagalbos.
•	 Prireikus, informacijos perdavimas tiesiogiai stebėtojams per pratybas. 
•	 Informacijos rinkimas pratybų apibendrinimo metu.  
•	 Stebėtojų veiklos sekimas per pratybas įvairiose zonose ir prireikus jų pakeitimas 

naujais.  
•	 Pratyboms pasibaigus, formų surinkimas ir jų trumpa apžvalga kartu su 

stebėtojais, siekiant įsitikinti, kad jos teisingai ir visiškai užpildytos. 
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Moduliai ir priedai 

ĮSTAIGOS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PRATYBŲ VERTINIMAS  
Vertinimo modulis prieš pratybas 

Pastaba: Apibraukite ar pažymėkite(✓) kaip nurodyta 

1. Bendra informacija 

1a.   Pildančiojo modulį vardas ir pavardė __________________________________

        Pareigos/laipsnis: Darbo tel. numeris:

      ______________________ _____________________________

        Įstaiga: Mob.tel. numeris

      _______________________ _____________________________

       Kabineto numeris: El.pašto adresas:

      _______________________ _____________________________

        Adresas: Faksas:

      _______________________ _____________________________

       Miestas: Pranešimų gaviklis:

      _______________________ _____________________________

   Geriausiais kontaktavimo būdas per pratybas. (Pažymėkite vieną.) 

       Mobilusis telefonas      El.paštas     Faksas        Darbo telefonas   

 Pranešimų gaviklis

1b. Kokie elementai bus ekstremaliosios situacijos scenarijuje? (Pažymėkite visus, kurie tinka)

 Biologinis sukėlėjas  Cheminė medžiaga

 Ugnis   Padegamasis įtaisas/sprogmuo

 Stichinė nelaimė (pvz. žemės drebėjimas)  Radiologinis veiksnys

 Pastatų griuvimas   Transporto įvykis

 Vidinės įstaigos sistemos gedimas (įvardinkite) ______________________________________________

 Kita (įvardinkite) ______________________________________________________________________

1 c. Ar pratybose bus vykdomas nukenksminimas? Taip/Ne/Nežinoma

2. Įstaigos pratybų veiklos lygis ir apimtis 

2 a. Kokio tipo ekstremaliųjų situacijų pratybos bus vykdomos jūsų įstaigoje? (Pažymėkite vieną)

 Operatyvinės pratybos

 Stalo pratimai

 Kompiuterinė simuliacija

 Kita (įvardinkite) ______________________________________________________________________
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2 b. Koks jūsų bendras visų pratybų tikslas? (Atsakykite vienu sakiniu)

2 c. Kokie yra konkretūs tarpiniai pratybų tikslai? (Atsakykite vienu sakiniu prie kiekvieno punkto)

a. 

b. 

c.

d.

3. Pratybų veikla  

3 a. Kaip bus pranešta apie pratybas? (Pažymėkite visus, kurie tinka)

 Praneš kita įstaiga  Bus žinoma atvykus pirmoms aukoms 

 Praneš visuomenės sveikatos skyrius  Praneš ekstremalių sveikatai situacijų centras

 Praneš greitosios pagalbos tarnyba

 Kita (įvardinkite) ______________________________________________________________________

3 b. Koks nurodytų grupių įstaigos personalas (neskaitant aukų ir stebėtojų) aktyviai dalyvaus pratybose? 
(Pažymėkite visus, kurie tinka)

 Administracija  Centrinis aprūpinimas  Greitoji pagalba

 Techninės priežiūros skyrius  Infekcijų kontrolė  Intensyvios priežiūros skyrius

 Laboratorija  Medicininis personalas  Slauga

 Darbo medicinos skyrius  Vaistinė  Viešieji ryšiai

 Radiacinis saugumas  Saugumas  Apsauga

 Socialinis darbas  Skubios pagalbos skyrius  Medicinos skyrius

 Pediatrijos skyrius  Psichiatrijos skyrius  Radiologinis skyrius

 Chirurginis skyrius  Visa įstaiga

 Kita (įvardinkite)______________________________________________________________________

 Kita (įvardinkite)______________________________________________________________________

3 c. Kokios veiklos bus vykdomos pratybų metu? (Pažymėkite visus, kurie tinka)

 Medžiagų ir atsargų pristatymas

 Aukų rūšiavimas

 Simuliuojamų klinikinių procedūrų atlikimas

 Aukų nukenksminimas

 Aukų transportavimas tik į skubios pagalbos skyrių

 Aukų transportavimas visoje įstaigaje

 Kita (nurodykite) _____________________________________________________________________
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3 d. Kurios organizacijos/agentūros dalyvaus pratybose? (Pažymėkite visus, kurie tinka)

 Greitosios pagalbos sistema  Įstaigos/sveikatos apsaugos 

 sistemos (nurodykite) ____________________

 Gaisrinė  Miesto/vietinės agentūros 

 (nurodykite) ___________________________

 Masinės informacijos priemonės  Šalies agentūros (nurodykite) _____________

 Policija  Karinės organizacijos (nurodykite) ________

  Kita (nurodykite) _____________________________

4. Incidento valdymas
4 a. Ar bus incidento valdymo centras? (Pažymėkite vieną)

 Taip                Jei taip, nurodykite jo vietą? ___________________________________________________

 Ne 

5. Komunikacija

5 a. Kokiais komunikacijos būdais personalas naudosis pratybų metu? (Pažymėkite visus, kurie tinka)

 Dviejų krypčių radio/telefonai  El.paštas/Internetas  Skubios pagalbos radijas

 Faksai  Itranetas  Fiksuoti telefonai

 Megafonai  Skaitinė ieška  Antžeminė ieška

 Delniniai kompiuteriai  Pasiuntinys  Palydoviniai telefonai

 Tekstinė ieška  Belaidžiai/mobilieji telefonai  Trumpų bangų ryšys

 Kita (nurodykite)______________________________________________________________________

6. Vertinimas 

6 a. Kokius aspektus planuojate vertinti per ekstremaliųjų situacijų pratybas? (Pažymėkite visus, kurie tinka)

 Nukenksminimas  Incidento valdymas

 Gydymas  Rūšiavimas

 Biologinio faktoriaus sukeltos ligos poveikis  Cheminis poveikis

 Komunikacijos ir informacijos srautas  Įranga ir tiekimas

 Techninė pagalba  Pacientų dokumentavimas ir stebėjimas

 Pacientų srautas  Asmeninės apsaugos priemonių panaudojimas

 Radiacijos poveikis  Personalo rotacija

 Apsauga  Personalo komplektavimas

 Greito reagavimo pajėgumas  Laiko momentai

 Nesklandumai zonoje  Procesai (darbas) zonose

 Kita (nurodykite)______________________________________________________________________
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6 b. Vardas, pavardė asmens (jei kitas nei 1a. dalyje), kuris planuoja vadovauti ataskaitos sesijai:

_______________________________________________________________________________

Pareigos/laipsnis: Darbo tel. numeris:

______________________ _____________________________

Įstaiga: Mob.tel. numeris

_______________________ _____________________________

Kabineto numeris: El.pašto adresas:

_______________________ _____________________________

Adresas: Faksas:

_______________________ _____________________________

Miestas: Pranešimų gaviklis:

_______________________ _____________________________

Geriausiais kontaktavimo būdas per pratybas. (Pažymėkite vieną.) 

  Mobilusis telefonas     El.paštas    Faksas        Darbo telefonas    Pranešimų gaviklis

Modulio pabaiga

ĮSTAIGOS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PRATYBŲ VERTINIMAS
Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės darbo centro vertinimo modulis

Pastaba: Apibraukite ar pažymėkite (✓) kaip nurodyta.

Stebėtojas:_________________________________        Data: ____/_____/_____

Stebėtojo pareigos: ____________________________________________________

Įstaiga: ____________________________________________________________

Vertinimo laikas: nuo ______________  iki _________________       

1. Laiko momentai

 1 a. Ar pratybos prasidėjo laiku?                                                             Taip/Ne/Neaišku

Komentarai:

1 b.  Pratybos prasidėjo: (apibraukite vieną)                                ___ val. ___ min./Laikas neaiškus

1 c.  Kada įstaigos pratybų planas pradėtas vykdyti šioje zonoje: (apibraukite vieną)

___val.__min./Laikas neaiškus/Nepradėtas  
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2. Personalas

 2a. Ar buvo sukurta incidento valdymo sistema?                                     Taip/Ne/Neaišku

Komentarai:

2b. Po kurio laiko, prasidėjus pratybų veiksmams šioje zonoje, incidento valdymo vadovas ėmėsi vadovauti? 
(Pažymėkite vieną)

      < 10 min   10-29 min     30 – 59 min            

       1-2 val > 2 val   Netinka

       Niekas nesiėmė vadovauti

2 c. Ar buvo galima identifikuoti šiuos pratybų dalyvius?

a. Incidento valdymo vadovas                                      b. Incidento komandos personalas

Taip/Ne/Neaišku/Netinka                                             Taip/Ne/Neaišku/Netinka   

c. Pratybų vertintojai                                                    d. Pratybų organizatoriai

Taip/Ne/Neaišku/Netinka                                             Taip/Ne/Neaišku/Netinka   

e. Apsauga

Taip/Ne/Neaišku/Netinka   

Ar kas nors vykdė šių vaidmenų funkcijas (incidento valdymo centro ribose ar kitur) arba prisistatė incidento 
valdymo centre?

 Jei niekas konkrečios funkcijos nevykdė, apibraukite „Ne“ A stulpelyje ir pereikite prie kitos eilutės.

                                                                                 A. Funkcija atlikta                                 B.Komentarai

2d. Incidento valdymo vadovas Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

2e. Logistikos vadovas

(infrastruktūra, komunikacija, pacientų 
transportavimas, aprūpinimas)

Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

2f. Planavimo koordinatorius

( personalo parinkimas)
Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

2g. Medicinos koordinatorius

(pacientų priežiūra, pagalbinės paslaugos,  
parama personalui)

Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

2h. Kita (nurodykite):

_________________________________
aip/Ne/Neaišku/Netinka  
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3. Veiksmai zonoje

 3a. Ar incidento valdymo centras dirbo produktyviai?                  Taip/Ne/Neaišku

Komentarai:

3b. Ar buvo laikomasi įstaigos ekstremaliųjų situacijų plano? Taip/Ne/Neaišku/Iš dalies/Plano nebuvo

3c. Jei plano nebuvo laikomasi, kokia buvo to priežastis (priežastys)? 

(Pažymėkite visus, kurie tinka)

a.  Plano nebuvo                     b.  Planas per sudėtingas    c.  Planas nesusijęs su pratybomis

d.  Dalyviai nesusipažinę su planu   e.  Planas sunkiai prieinamas f. Kita (nurodykite) __________

3d. Jei įstaigos ekstremaliųjų situacijų planas buvo prieinamas, koks buvo jo formatas? 

(Pažymėkite visus, kurie tinka)

a.  Pilnas vadovėlis               b.  Struktūrinė schema        c.  Veiklų aprašai

d.    Ekstremaliųjų situacijų plano nėra              e. Kita (nurodykite) _______________________

4. Komunikacija

 4 a. Ar komunikacija buvo efektyvi?    Taip/Ne/Neaišku

Komentarai:

Ar šios komunikacijos priemonės buvo naudojamos pratybose vidinei ar išorinei komunikacijai?

(Pažymėkite visus, kurie tinka)

A.

Vidinė

B.

Išorinė

C. Komentarai

(pažymėkite 
silpnybes ir 
stiprybes)

4 b. Dviejų krypčių radio/telefonai  

4 c. Fiksuoti telefonai  

4d.Belaidžiai/mobilūs telefonai  

4e.Delniniai kompiuteriai  

4f.Skaitinė ieška  

4g.Antžeminė ieška  

4h.Tekstinė ieška  

4i.El.paštas/internetas  

4j.Fakso aparatai  
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4k.Intranetas  

4l.Megafonai  

4m.Pasiuntiniai  

4n.Palydoviniai telefonai  

4o.Trumpų bangų radijas  

4p.Skubios pagalbos radijas  

4q.Kaip buvo fiksuojama į zoną patenkanti informacija? (Pažymėkite visus, kurie tinka)

a.  Kompiuteryje (kita elektronine priemone) b.  Užrašuose (popieriuje)

c.  Stenduose d.  Lentoje e.  Nebuvo fiksuojama

f. Kita (nurodykite) _________________________________________________________________

5. Informacijos srautas

 5a. Ar buvo gauta reikalinga informacija?                      Taip/Ne/Neaišku

Komentarai:

5b. Ar incidento valdymo centras gaudavo savalaikę atnaujintą informaciją apie bendrą numanomų aukų skaič
ių?                                                                               Taip/Ne/Neaišku

5c.Ar buvo problemų, susidariusių dėl nereguliaraus informacijos suteikimo?     Taip/Ne/Neaišku

 Jei buvo problemų, kurias sukėlė nereguliarus informacijos teikimas, nurodykite komentarų skiltyje mod-
ulio pabaigoje. 

6. Apsauga

 6a. Ar įėjimai ir išėjimai šioje zonoje buvo griežtai kontroliuojami?    Taip/Ne/Neaišku

Komentarai:

7. Personalo rotacija

 7a. Ar personalas buvo atnaujinamas?                  Taip/Ne/Neaišku              

Komentarai: (jei komentaras susijęs su konkrečiu punktu, nurodykite numerį)

Incidento valdymo centro zonos modulio pabaiga
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ĮSTAIGOS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PRATYBŲ VERTINIMAS 
Kenksmingumo šalinimo zonos modulis  

Pastaba: apibraukite ar pažymėkite() kaip nurodyta  

Stebėtojas:_________________________________        Data: ____/_____/_____

Stebėtojo pareigos: ____________________________________________________

Įstaiga: ____________________________________________________________

Vertinimo laikas: nuo ______________  iki _________________       

1. Laiko momentai

 1 a. Ar pratybos prasidėjo laiku?                                                             Taip/Ne/Neaišku

Komentarai:

1 b.  Pratybos prasidėjo: (apibraukite vieną)                                ___ val. ___ min./Laikas neaiškus

1. c. Kuriuo laiku šioje zonoje buvo pasirengta priimti aukas? (apibraukite vieną)                                ___ val. 
___ min./Laikas neaiškus

2. Zonos apibūdinimas

 2a. Ar zonos ribos buvo aiškiai apibrėžtos?                              Taip/Ne/Neaišku

Komentarai:

2b. Kaip buvo pažymėtos šios zonos ribos?  (Pažymėkite visus, kurie tinka) 

a.  Barikada (omis)             b.  Ženklu (ais)               c.  Apsaugine juosta         d.   Siena(omis) 

e.  Ribos nebuvo pažymėtos   f.  Kita (nurodykite) ____________________________________

3. Personalas

 3a. Ar kas nors ėmėsi vadovauti šiai zonai?                       Taip/Ne/Neaišku

Komentarai:

3b. Po kurio laiko, prasidėjus pratybų veiksmams šioje zonoje, kas nors ėmėsi vadovauti šiai zonai? (Pažymėkite 
vieną)

      < 10 min   10-29 min     30 – 59 min            

       1-2 val > 2 val   Netinka

       Niekas nesiėmė vadovauti
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4. Veiksmai zonoje

 4a. Ar veiksmai nukenksminimo zonoje buvo produktyvūs ?                    Taip/Ne/Neaišku

Komentarai:

4b. Ar nukenksminimo zona buvo paruošta prieš atvykstant pirmai aukai?        Taip/Ne/Neaišku

4c. Ar buvo nukenksminimo problemų neambulatoriniams nukentėjusiems?

       Taip                Ne             neambulatorninių nukentėjusių nebuvo          Neaišku

4d. Ar nukenksminant buvo pašalinti aukų rūbai bei asmeniniai daiktai?         Taip/Ne/Neaišku

4e. Ar aukų rūbai bei asmeniniai daiktai buvo pažymėti kaip pavojingi ir buvo saugiai izoliuoti? 

Taip/Ne/Neaišku

4f. Nukenksminimo mechanizmas? (Pažymėkite tuos, kurie tinka ir nurodykite skaičių)

a.  GMP ir gaisrinės mašinos su vandens žarnomis (skaičius__________)

b.  Automatinės vandens gesinimo sistemos (skaičius__________)

c.  Laikinos nukenksminimo palapinės (skaičius _____________)

d.  Vidinė nukenksminimo įranga (skaičius____________)

e.  Kita (nurodykite) ______________________________________________

4g. Ar buvo vykdoma medicinė aukų priežiūra per nukenksminimo procesą?       Taip/Ne/Neaišku

4h. Ar šioje zonoje buvo vienu metu susikaupusios kelios problemos?              Taip/Ne/Neaišku

 Jei vienu metu buvo susikaupę kelios problemos, apibūdinkite situaciją komentarų skiltyje modulio pabai-
goje. 

5.Aukų dokumentavimas ir tolimesnis sekimas

 5a. Ar visos atvykstančios aukos buvo užregistruojamos ir joms suteikiamas unikalus identifikacijos bei 
medicininės registracijos numeris?  Taip/Ne/Neaišku

Komentarai:

5b. Kada atvykstančios aukos buvo registruojamos ir joms suteikiamas unikalus identifikacijos bei medicininės 
registracijos numeris? (Pažymėkite vieną)

 Prieš patenkant į šią zoną            Iškart patekus į zoną

 Ne zonoje                                    Neaišku

6. Komunikacija

 6a. Ar komunikacija buvo efektyvi?                Taip/Ne/Neaišku

Komentarai:
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Ar toliau išvardintos komunikacijos priemonės buvo panaudotos komunikacijai pratybų metu? (Pažymėkite 
visus, kurie tinka)

A.Panaudota
B. Komentarai (nurodykite 

stiprybes ir silpnybes)

6b. Dviejų krypčių radio/telefonai 

6c. Intranetas 

6d. Megafonai 

6e. Pasiuntiniai 

6f. Mobilūs telefonai 

6g. Tekstinė ieška 

6h. Fakso aparatai 

6i. Delniniai kompiuteriai 

6j. El.paštas/internetas 

6k. Skaitinė ieška 

6l. Skubios pagalbos radijas 

6m.Trumpų bangų radijas 

6n. Fiksuoti telefonai 

6o. Palydoviniai telefonai 

6p. Antžeminė ieška 

6q. Kita (nurodykite):

_______________________


7. Informacijos srautas

 7a. Ar buvo gaunama reikalinga informacija?                           Taip/Ne/Neaišku

Komentarai:

7b. Ar buvo problemų, susidariusių dėl informacijos vėlavimo?          Taip/Ne/Neaišku

 Jei buvo problemų, susidariusių dėl informacijos vėlavimo, nurodykite konkrečiai komentarų skiltyje 
modulio pabaigoje.
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7c. Kada jūsų stebimoje zonoje tapo žinoma apie potencialų cheminių ar radiologinių faktorių buvimą? 
(Pažymėkite vieną)

 Prieš atvykstant pirmai aukai                         Pirmai aukai atvykus

 Nukenksminus visas aukas                             Nebuvo žinoma

 Neaišku

8. Apsauga

 8a. Ar įėjimai ir išėjimai zonoje buvo griežtai kontroliuojami?            Taip/Ne/Neaišku

Komentarai:

8b. Ar šioje zonoje iškilo kuri nors iš toliau išvardintų problemų ? (Pažymėkite visus, kurie tinka)

a.  Minios kontrolė c.  Nevaldomos aukos

b.  Masinės informacijos priemonių kontrolė d.  Kita (nurodykite): ________________

8c. Ar apsaugos personalas buvo šioje zonoje?  Taip/Ne/Neaišku

9. Asmeninės apsaugos priemonės ir saugumas

 9a. Ar aprūpinimas asmeninės apsaugos priemonėmis buvo pakankamas?   Taip/Ne/Neaišku

Komentarai:

9b. Ar asmeninės apsaugos priemonės buvo naudojamos teisingai?                    Taip/Ne/Neaišku

Komentarai: 

9c. Ar personalas nukeksminimo zonai buvo parinktas adekvačiai?    Taip/Ne/Neaišku

Komentarai:

Ar, esant reikalui, šios standartinės apsaugos priemonės buvo prieinamos sveikatos apsaugos darbuotojams?

 Jei apsaugos priemonės nebuvo prieinamos, A stulpelyje apibraukite „Ne“ ir pereikite prie kitos eilutės

 A. B. C. 

 Prieinamos Personalas naudojosi Adekvatus  
   aprūpinimas

9d. Apsauginis kostiumas                    Taip/Ne/Neaišku              Taip/Ne/Neaišku                      Taip/Ne/Neaišku
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9e. Gobtuvai                                        Taip/Ne/Neaišku               Taip/Ne/Neaišku                     Taip/Ne/Neaišku

9f.  Batai                                              Taip/Ne/Neaišku              Taip/Ne/Neaišku                      Taip/Ne/Neaišku

9g. Chemikalams atsparios pirštinės   Taip/Ne/Neaišku              Taip/Ne/Neaišku                      Taip/Ne/Neaišku

9h. Prijuostė                                         Taip/Ne/Neaišku             Taip/Ne/Neaišku                      Taip/Ne/Neaišku

9i.  Kaukės                                           Taip/Ne/Neaišku              Taip/Ne/Neaišku                     Taip/Ne/Neaišku

9j. Respiratoriai                                   Taip/Ne/Neaišku              Taip/Ne/Neaišku                     Taip/Ne/Neaišku

9k. Kita (nurodykite): _________       Taip/Ne/Neaišku              Taip/Ne/Neaišku                      Taip/Ne/Neaišku

9l. Ar instrukcijos, kaip užsidėti ir nusiimti asmeninės apsaugos priemones buvo prieinamos? 

Taip/Ne/Neaišku

9m. Jei instrukcijos buvo prieinamos, kokia forma jos buvo pateiktos? (Pažymėkite visus, kurie tinka)

a.  Žodinės personalo instrukcijos b.  Stendai (plakatai)

c.  Instrukcijos raštu d.  Video

e.  Kita (nurodykite): _______________________________________________

9n. Ar visi darbuotojai nukenksminimo zonoje dėvėjo atitinkamas asmeninės apsaugos priemones? 

Taip/Ne/Neaišku

9o. Ar buvo atsitiktinių personalo ar aukų užteršimo atvejų? Taip/Ne/Neaišku

9p. Kokių buvo problemų šioje zonoje užsidedant ir nusiimant asmeninės apsaugos priemones ? (Pažymėkite 
visus, kurie tinka)

a.  Pažeistos plombos (antspaudai) b.  Vėlavimai užsidedant  

 asmeninės apsaugos priemones

c.  Netinkamas dydis d.  Personalas neišmokytas 

 dėvėti asmeninės apsaugos 

 priemones

e.  Personalas neišmokytas nusiimti asmeninės apsaugos priemones f.  Problemų nebuvo

g.  Kita (nurodykite): ___________________________________________

9p. Kokių problemų šioje zonoje kilo dėl personalo? (Pažymėkite visus, kurie tinka)

a.  Negalėjo komunikuoti tarpusavyje b.  Nuovargis c.  Perkaitimas/dehidratacija

d.  Neadekvatus darbo ciklų skaičius e.  Kita (nurodykite) ________________________
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9r. Kaip buvo nustatomas aukų nukenksminimo lygis prieš išeinant iš nukenksminimo zonos? (Pažymėkite 
visus, kurie tinka)

a.  Patikros priemonėmis (pvz. radiacijos ar cheminiu detektoriumi) 

b.  Fizine apžiūra

c.  Aukos nebuvo tikrinamos

10. Zonos išardymas

 10a. Ar zona veikė taip, kaip buvo suplanuota?                  Taip/Ne/Neaišku

Komentarai:

10 b. Ar buvo parengtas planas, esant reikalui, perdislokuoti zoną ?         Taip/Ne/Neaišku

Komentarai (Jei komentaras susijęs su konkrečiu klausimu, nurodykite jo numerį):

                         

ĮSTAIGOS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PRATYBŲ VERTINIMAS 
Rūšiavimo zonos modulis  

Pastaba: apibraukite ar pažymėkite(), kaip nurodyta  

Stebėtojas: ___________________________________      Data _____/_______/______

Stebėtojo pareigos: ________________________________________________________________      

Įstaiga: _______________________________     1° rūšiavimas   2° rūšiavimas  netinka

Vertinimo laikas: nuo ______________  iki _________________       
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1. Laiko momentai

 1a. Ar pratybos prasidėjo laiku?                                       Taip/Ne/Neaišku

Komentarai:

1b. Pratybos prasidėjo: (apibraukite vieną)                                ___ val. ___ min./Laikas neaiškus

1. c. Kuriuo laiku šioje zonoje buvo pasirengta priimti aukas? (apibraukite vieną)                                ___ val. 
___ min./Laikas neaiškus

2. Zonos apibūdinimas

 2a. Ar zonos ribos buvo aiškiai apibrėžtos?                             Taip/Ne/Neaišku

Komentarai: 

2b. Kaip buvo pažymėtos šios zonos ribos?  (Pažymėkite visus, kurie tinka) 

a.  Barikada (omis)             b.  Ženklu (ais)               c.  Apsaugine juosta         d.   Siena(omis) 

e.  Ribos nebuvo pažymėtos   f.  Kita (nurodykite) ____________________________________

3. Personalas

 3a. Ar kas nors ėmėsi vadovauti šiai zonai?                       Taip/Ne/Neaišku

Komentarai:

3b. Po kurio laiko, prasidėjus pratybų veiksmams šioje zonoje, kas nors ėmėsi vadovauti šiai zonai? 
(Pažymėkite vieną)

      < 10 min                           10-29 min                          30 – 59 min            

       1-2 val                            > 2 val                                 Netinka

       Niekas nesiėmė vadovauti

3d. Ar šie pratybų dalyviai buvo atpažįstami? 

a. Atsakingas asmuo Taip/Ne/Neaišku/Netinka 

b. Pratybų vertintojai Taip/Ne/Neaišku/Netinka

c. Pratybų organizatoriai Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

d. Masinės informacijos priemonės Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

e. Medicininis personalas Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

f. Tariamos aukos Taip/Ne/Neaišku/Netinka
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g. Stebėtojai Taip/Ne/Neaišku/Netinka   

h. Apsauga Taip/Ne/Neaišku/Netinka

4. Veiksmai zonoje

 4a. Ar rūšiavimo zona veikė produktyviai?                  Taip/Ne/Neaišku

Komentarai:

4b. Ar buvo laikomasi įstaigos ekstremaliųjų situacijų plano? Taip/Ne/Neaišku/Iš dalies/Plano nebuvo

3c. Jei plano nebuvo laikomasi, kokia buvo to priežastis (priežastys)? 

(Pažymėkite visus, kurie tinka)

a.  Plano nebuvo b.  Planas per sudėtingas c.  Planas nesusijęs su pratybomis

d.  Dalyviai nesusipažinę su planu e.  Planas sunkiai prieinamas f. Kita (nurodykite) __________

4d. Jei įstaigos ekstremaliųjų situacijų planas buvo prieinamas, koks buvo jo formatas? 

(Pažymėkite visus, kurie tinka)

b.  Pilnas vadovėlis b.  Struktūrinė schema c.  Veiklų aprašai

d.  Ekstremaliųjų situacijų plano nėra e. Kita (nurodykite) _______________________

4e. Ar zonai skirta erdvė buvo adekvati?   Taip/Ne/Neaišku    

4f. Jei aukos buvo tikrinamos dėl biologinio, cheminio ar radiologinio poveikio, kokiu būdu vyko patikra? 
(Pažymėkite visus, kurie tinka)

a.  Asmeninė apklausa b.    Fizinė apžiūra c.  Patikros priemonės  (pvz. radiacijos ar cheminis detek-
torius) d.   Netikrinama e.  Netinka f.  Kita (nurodykite) ____________

4g. Ar šioje zonoje buvo vienu metu susikaupusios kelios problemos?              Taip/Ne/Neaišku

 Jei vienu metu buvo susikaupę kelios problemos, apibūdinkite situaciją komentarų skiltyje modulio 
pabaigoje.

4h. Jei rūšiavimas vyko po nukenksminimo, ar į šią zoną pateko užterštų aukų?

Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

5.Aukų dokumentavimas ir tolimesnis sekimas

 5a. Ar visos atvykstančios aukos buvo užregistruojamos ir joms suteikiamas unikalus identifikacijos bei 
medicininės registracijos numeris?  Taip/Ne/Neaišku

Komentarai:
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5b. Kada atvykstančios aukos buvo registruojamos ir joms suteikiamas unikalus identifikacijos bei medicininės 
registracijos numeris? (Pažymėkite vieną)

 Prieš patenkant į šią zoną            Iškart patekus į zoną

 Ne zonoje                                    Neaišku

5c. Kaip šioje zonoje buvo vykdomas aukų registracijos dokumentavimas? (Pažymėkite visus, kurie tinka)

a.  Įrašas kompiuteryje b.   Duomenų kortelė(s) pritvirtinta prie aukos

c.  Skaneris d.  Atskiras aukos lapas

e.  Dokumentų nėra f.  Kita (nurodykite): _____________________

5d. Ar visi rūšiavimo lygiai kiekvienai aukai buvo aiškiai nustatyti prieš jai paliekant rūšiavimo zoną?

Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

5e. Ar slaugytojams buvo prieinama informacija apie aukai atliktas intervencijas ankstesnėse zonose? Taip/Ne/
Neaišku/Netinka  

6. Komunikacija

 6a. Ar komunikacija buvo efektyvi?                Taip/Ne/Neaišku

Komentarai:

Ar toliau išvardintos komunikacijos priemonės buvo panaudotos komunikacijai pratybų metu? (Pažymėkite 
visus, kurie tinka)

A.Panaudota B. Komentarai (nurodykite 
stiprybes ir silpnybes)

6b. Dviejų krypčių radio/telefonai 

6c. Fiksuoti telefonai 

6d. Mobilūs telefonai 

6e. Delniniai kompiuteriai 

6f. Skaitinė ieška 

6g. Antžeminė ieška 

6h. Tekstinė ieška 

6i. El.paštas/internetas 

6j. Fakso aparatai 

6k. Intranetas 
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6l. Megafonai 

6m. Pasiuntiniai 

6n. Palydoviniai telefonai 

6o. Skubios pagalbos radijas 

6p. Trumpų bangų radijas 

6q. Kita (nurodykite):

_______________________


7. Informacijos srautas

 7a. Ar buvo gaunama reikalinga informacija?                           Taip/Ne/Neaišku

Komentarai:

7b. Ar šioje zonoje informacija buvo atnaujinama, atsižvelgiant į situaciją už įstaigos ribų (pvz. ekstremalaus 
įvykio statusas, atvykstančių aukų skaičius, aukų būklės sudėtingumas)? Taip/Ne/Neaišku

7c. Kaip šioje zonoje buvo pranešama apie bendrą situaciją pačioje įstaigaje? (Pažymėkite visus, kurie tinka)

a.  Skambutis (čiai) iš įvykio vadovybės b.   Faksas iš įvykio vadovybės

c.  Kiti ryšiai su įvykio vadovybe d.    Pasiuntiniai nuo įvykio vadovybės

e.  Ryšiai su kitais vidaus šaltiniais (nurodykite): ___________________________________

8. Apsauga

 8a. Ar įėjimai ir išėjimai zonoje buvo griežtai kontroliuojami?            Taip/Ne/Neaišku

Komentarai:

8b. Ar šioje zonoje iškilo kuri nors iš toliau išvardintų problemų ? (Pažymėkite visus, kurie tinka)

c.  Minios kontrolė c.  Nevaldomos aukos

d.  Masinės informacijos priemonių kontrolė d.  Kita (nurodykite): ________________

8c. Ar apsaugos personalas buvo šioje zonoje?  Taip/Ne/Neaišku
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9. Asmeninės apsaugos priemonės ir saugumas

 9a. Ar aprūpinimas atitinkamomis asmeninės apsaugos priemonėmis buvo pakankamas?   Taip/Ne/Neaišku

Komentarai:

 9b. Ar asmeninės apsaugos priemonės buvo naudojamos teisingai?                    Taip/Ne/Neaišku

Komentarai: 

Ar, esant reikalui, šios standartinės apsaugos priemonės buvo prieinamos sveikatos apsaugos darbuotojams?

 Jei apsaugos priemonės nebuvo prieinamos, A stulpelyje apibraukite „Ne“ ir pereikite prie kitos eilutės

 A. B. C. D.

 Prieinamos Personalas Adekvatus Naudojimo 

  naudojosi  aprūpinimas  problemos

9c. Antveidžiai/kaukės Taip/Ne/Neaišku Taip/Ne/Neaišku Taip/Ne/Neaišku Taip/Ne/Neaišku

9d. Neperšlampami apsiaustai Taip/Ne/Neaišku Taip/Ne/Neaišku Taip/Ne/Neaišku Taip/Ne/Neaišku  

9e.  Izoliaciniai apsiaustai Taip/Ne/Neaišku Taip/Ne/Neaišku Taip/Ne/Neaišku Taip/Ne/Neaišku

9f. Pirštinės Taip/Ne/Neaišku     Taip/Ne/Neaišku Taip/Ne/Neaišku Taip/Ne/Neaišku 

9g. Pasyvioji filtracija   Taip/Ne/Neaišku Taip/Ne/Neaišku Taip/Ne/Neaišku Taip/Ne/Neaišku

 (neigiamas spaudimas)

9h.  Respiratoriai Taip/Ne/Neaišku Taip/Ne/Neaišku Taip/Ne/Neaišku Taip/Ne/Neaišku  

9i. Kita (nurodykite): _____ Taip/Ne/Neaišku Taip/Ne/Neaišku Taip/Ne/Neaišku Taip/Ne/Neaišku

9j. Ar instrukcijos, kaip užsidėti ir nusiimti asmeninės apsaugos priemones buvo prieinamos? 

Taip/Ne/Neaišku

9k. Jei instrukcijos buvo prieinamos, kokia forma jos buvo pateiktos? (Pažymėkite visus, kurie tinka)

a.  Žodinės personalo instrukcijos                     b.  Stendai (plakatai)

c.  Instrukcijos raštu                                          d.  Video

e.  Kita (nurodykite): _______________________________________________
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10. Įranga ir aprūpinimas

 10a. Ar medicininių atsargų kiekiai buvo pakankami?                           Taip/Ne/Neaišku

Komentarai:

Ar šios medicininės priemonės buvo prieinamos? Jei medicininės priemonės nebuvo prieinamos, A stulpe-
lyje apibraukite „Ne“ ir pereikite prie kitos eilutės

A. Prieinama B.Problemos

10 b. Spiritinis rankų valiklis Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

10 c. Tvarsčiai Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

10 d. Pagrindinė kvėpavimo takų įranga Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

10 e. Kraujo spaudimo matavimo įranga Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

10 f. Deguonies kaukės Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

10 g. Deguonies talpos Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

10 h. Stetoskopai Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

10 i. Neštuvai Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

10 j. Siurbimo įranga Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

10 k. Vaskuliarinės prieigos priemonės

(kateteriai, fluidai ir t.t.)

Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

10 l. Pacientų vežimėliai Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

10 m. Kita (nurodykite) _____________ Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

Komentarai (Jei komentaras susijęs su konkrečiu klausimu, nurodykite jo numerį):
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ĮSTAIGOS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PRATYBŲ VERTINIMAS 
Gydymo zonos modulis 

Instrukcija: Šią formą galima naudoti  skubios pagalbos skyriuje ir medicininės bei 
chirurginės priežiūros zonose

Pastaba: apibraukite ar pažymėkite(), kaip nurodyta  

Stebėtojas: ___________________________________      Data _____/_______/______

Stebėtojo pareigos: ________________________________________________________________      

Įstaiga: _______________________________     1° rūšiavimas   2° rūšiavimas  netinka

Vertinimo laikas: nuo ______________  iki _________________       

1. Laiko momentai

 1a. Ar pratybos prasidėjo laiku?                                       Taip/Ne/Neaišku

Komentarai:

1b. Pratybos prasidėjo: (apibraukite vieną)                                ___ val. ___ min./Laikas neaiškus

1. c. Kuriuo laiku šioje zonoje buvo pasirengta priimti aukas? (apibraukite vieną) ___ val. ___ min./Laikas 
neaiškus

2. Zonos apibūdinimas

 2a. Ar zonos ribos buvo aiškiai apibrėžtos?                             Taip/Ne/Neaišku

Komentarai: 

2b. Kokio tipo skyrius yra ši zona, ligoninei funkcionuojant normaliu režimu? (Pažymėkite visus, kurie tinka)

a.  Skubios pagalbos skyrius b.  Intensyvios priežiūros skyrius c.  Medicininis stacionaras         
d.   Medicininis ambulatorinis skyrius e.  Chirurginis stacionaras  

f.  Chirurginis ambulatorinis skyrius g.  Kita (nurodykite) _____________________________

2c. Ar realūs pacientai buvo gydomi pratybų gydymo zonoje (kartu su tariamomis aukomis)? Taip/Ne/Neaišku
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3. Personalas

 3a. Ar kas nors ėmėsi vadovauti šiai zonai?                       Taip/Ne/Neaišku

Komentarai:

 3b. Ar personalas šioje zonoje buvo parinktas adekvačiai?  Taip/Ne/Neaišku

Komentarai:

3c. Po kurio laiko, prasidėjus pratybų veiksmams šioje zonoje, kas nors ėmėsi vadovauti šiai zonai? 
(Pažymėkite vieną)

      < 10 min  10-29 min  30 – 59 min            

       1-2 val > 2 val  Netinka

       Niekas nesiėmė vadovauti

3d. Ar šie pratybų dalyviai buvo atpažįstami? 

a. Pratybų vertintojai Taip/Ne/Neaišku/Netinka    

b. Pratybų organizatoriai Taip/Ne/Neaišku/Netinka 

c. Masinės informacijos priemonės Taip/Ne/Neaišku/Netinka 

d. Medicininis personalas Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

e. Tariamos aukos Taip/Ne/Neaišku/Netinka 

f. Stebėtojai Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

g. Apsauga Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

4. Veiksmai zonoje

 4a. Ar gydymo zona veikė produktyviai?                  Taip/Ne/Neaišku

Komentarai:

4b. Ar buvo laikomasi įstaigos ekstremaliųjų situacijų plano? Taip/Ne/Neaišku/Iš dalies/Plano nebuvo

4c. Jei plano nebuvo laikomasi, kokia buvo to priežastis (priežastys)? (Pažymėkite visus, kurie tinka)

a.  Plano nebuvo b.  Planas per sudėtingas c.  Planas nesusijęs su pratybom-
is

d.  Dalyviai nesusipažinę su planu e.  Planas sunkiai prieinamas f. Kita (nurodykite) __________

4d. Jei įstaigos ekstremaliųjų situacijų planas buvo prieinamas, koks buvo jo formatas? 

(Pažymėkite visus, kurie tinka)

c.  Pilnas vadovėlis b.  Struktūrinė schema c.  Veiklų aprašai

d.  Ekstremaliųjų situacijų plano nėra e. Kita (nurodykite) _______________________

4e. Ar zonai skirta erdvė buvo adekvati? Taip/Ne/Neaišku   

 Jei zonai skirta erdvė buvo neadekvati, apibūdinkite situaciją komentarų skiltyje modulio pabaigoje. 
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4f. Ar šioje zonoje buvo vienu metu susikaupusios kelios problemos? Taip/Ne/Neaišku

 Jei vienu metu buvo susikaupę kelios problemos, apibūdinkite situaciją komentarų skiltyje modulio 
pabaigoje.

4g. Kaip buvo traktuojamos aukos, kurios, prieš patenkant į zoną, NEBUVO surūšiuotos? (Pažymėkite vieną)

 Siunčiamos atgal į rūšiavimo zoną  Siunčiamos į kitą zoną (nuro-
dykite)____________

 Rūšiuojamos šioje zonoje  Gydomos be rūšiavimo

4h. Ar, pratyboms pasibaigus, visoms aukoms buvo nustatyta tolimesnė gydymo eiga?

Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

4i. Ar bent viena užteršta auka pateko į šia zoną?                         Taip/Ne/Neaišku/Netinka

5.Aukų dokumentavimas ir tolimesnis sekimas

 5a. Ar visos atvykstančios aukos buvo užregistruojamos ir joms suteikiamas unikalus identifikacijos bei 
medicininės registracijos numeris?  Taip/Ne/Neaišku

Komentarai:

5b. Kada atvykstančios aukos buvo registruojamos ir joms suteikiamas unikalus identifikacijos bei medicininės 
registracijos numeris? (Pažymėkite vieną)

 Prieš patenkant į šią zoną            Iškart patekus į zoną

 Ne zonoje                                    Neaišku

5c. Kaip šioje zonoje buvo vykdomas aukų registracijos dokumentavimas? (Pažymėkite visus, kurie tinka)

a.  Įrašas kompiuteryje b.   Duomenų kortelė(s) pritvirtinta prie aukos

c.   Diktavimo sistemos d.  Delninis kompiuteris

e.   Skaneris f.  Atskiras aukos lapas 

g.  Nedokumentuota h.  Pagreitinta registracija i. Kita (nurodykite):____________

5d. Ar rūšiavimo paskyrimai kiekvienam pacientui buvo aiškiai matomi patenkant į gydymo zoną?

Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

5e. Ar slaugytojams buvo prieinama informacija apie aukai atliktas intervencijas ankstesnėse zonose? Taip/Ne/
Neaišku/Netinka  
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6. Komunikacija

 6a. Ar komunikacija buvo efektyvi?                Taip/Ne/Neaišku

Komentarai:

Ar toliau išvardintos komunikacijos priemonės buvo panaudotos pratybų metu? (Pažymėkite visus, kurie tinka)

A.Panaudota B. Komentarai (nurodykite 
stiprybes ir silpnybes)

6b. Dviejų krypčių radio/telefonai 

6c. Fiksuoti telefonai 

6d. Mobilūs telefonai 

6e. Delniniai kompiuteriai 

6f. Skaitinė ieška 

6g. Antžeminė ieška 

6h. Tekstinė ieška 

6i. El.paštas/internetas 

6j. Fakso aparatai 

6k. Itranetas 

6l. Megafonai 

6m. Pasiuntiniai 

6n. Palydoviniai telefonai 

6o. Skubios pagalbos radijas 

6p. Trumpų bangų radijas 

6q. Kita (nurodykite):

_______________________


7. Informacijos srautas

 7a. Ar buvo gaunama reikalinga informacija?                           Taip/Ne/Neaišku

Komentarai:
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7b. Ar šioje zonoje informacija buvo atnaujinama, atsižvelgiant į situaciją už įstaigos ribų (pvz. ekstremalaus 
įvykio statusas, atvykstančių aukų skaičius, aukų būklės sudėtingumas)? Taip/Ne/Neaišku

7c. Kaip šioje zonoje buvo pranešama apie bendrą situaciją pačioje įstaigaje? (Pažymėkite visus, kurie tinka)

a.  Skambutis (čiai) iš įvykio vadovybės                       b.   Faksas iš įvykio vadovybės

c.  Kiti ryšiai su įvykio vadovybe                                 d.    Pasiuntiniai nuo įvykio vadovybės

e.  Ryšiai su kitais vidaus šaltiniais (nurodykite): ___________________________________

7d. Ar šioje zonoje buvo problemų, susidariusių dėl informacijos vėlavimo?

 Jei buvo problemų, susidariusių dėl informacijos vėlavimo, nurodykite konkrečiai komentarų skiltyje 
modulio pabaigoje.

8. Apsauga

 8a. Ar įėjimai ir išėjimai zonoje buvo griežtai kontroliuojami?            Taip/Ne/Neaišku

Komentarai:

8b. Ar šioje zonoje iškilo kuri nors iš toliau išvardintų problemų ? (Pažymėkite visus, kurie tinka)

e.  Minios kontrolė                                                   c.  Nevaldomos aukos

f.  Masinės informacijos priemonių kontrolė          d.  Kita (nurodykite): ________________

8c. Ar apsaugos personalas buvo šioje zonoje?  Taip/Ne/Neaišku

9. Asmeninės apsaugos priemonės ir saugumas

 9a. Ar aprūpinimas atitinkamomis asmeninės apsaugos priemonėmis buvo pakankamas?   Taip/Ne/
Neaišku

Komentarai:

 9b. Ar asmeninės apsaugos priemonės buvo naudojamos teisingai?                    Taip/Ne/Neaišku

Komentarai: 

Ar, esant reikalui, šios standartinės apsaugos priemonės buvo prieinamos sveikatos apsaugos darbuotojams?

 Jei apsaugos priemonės nebuvo prieinamos, A stulpelyje apibraukite „Ne“ ir pereikite prie kitos eilutės
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A. Prieinama B. Personalas   

naudojo

C. Aprūpinimas 

adekvatus

D. Naudojimo  

Problemos

9c. Antveidžiai/kaukės Taip/Ne/Neaišku Taip/Ne/Neaišku Taip/Ne/Neaišku Taip/Ne/Neaišku

9d. Neperšlampami apsiaustai Taip/Ne/Neaišku Taip/Ne/Neaišku Taip/Ne/Neaišku Taip/Ne/Neaišku

9e. Izoliaciniai apsiaustai Taip/Ne/Neaišku Taip/Ne/Neaišku Taip/Ne/Neaišku Taip/Ne/Neaišku

9f. Pirštinės Taip/Ne/Neaišku Taip/Ne/Neaišku Taip/Ne/Neaišku Taip/Ne/Neaišku

9g. Pasyvioji filtracija Taip/Ne/Neaišku Taip/Ne/Neaišku Taip/Ne/Neaišku Taip/Ne/Neaišku

9h. Respiratoriai (PAPR) Taip/Ne/Neaišku Taip/Ne/Neaišku Taip/Ne/Neaišku Taip/Ne/Neaišku

9i. Kita (nurodyki-
te):__________

Taip/Ne/Neaišku Taip/Ne/Neaišku Taip/Ne/Neaišku Taip/Ne/Neaišku

9j. Ar instrukcijos, kaip užsidėti ir nusiimti asmeninės apsaugos priemones buvo prieinamos? 

Taip/Ne/Neaišku

9k. Jei instrukcijos buvo prieinamos, kokia forma jos buvo pateiktos? (Pažymėkite visus, kurie tinka)

a.  Žodinės personalo instrukcijos b.  Stendai (plakatai)

c.  Instrukcijos raštu d.  Video

e.  Kita (nurodykite): _______________________________________________

10. Įranga ir aprūpinimas
 10a. Ar medicininių atsargų kiekiai buvo pakankami?                           Taip/Ne/Neaišku

Komentarai:

10b. Ar medikamentai ir kitos priemonės aukų gydymui įstaigaje buvo prieinami? Taip/Ne/Neaišku/Netinka

Ar reikalingos medicininės priemonės buvo prieinamos? Jei medicininės priemonės nebuvo prieinamos, A 
stulpelyje apibraukite „Ne“ ir pereikite prie kitos eilutės

A. Prieinama B.Problemos

10 c. Spiritinis rankų valiklis Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

10 d. Tvarsčiai Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

10 e. Pagrindinė kvėpavimo takų įranga Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

10 f. Priemonės kraujui paimti Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

10 g. Kraujo spaudimo matavimo įranga Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

10 h. Rinkiniai nudegimams Taip/Ne/Neaišku/Netinka  
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10 i. Užterštos įrangos valymo priemonės Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

10 j. Gaivinimo vežimėliai (crash carts) Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

10 k . Intraveniniai skysčiai Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

10 l. Intubacinė įranga Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

10 m. Medikamentai Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

10 n. Monitoriai Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

10o. Deguonies kaukės Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

10p. Deguonies talpos Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

10q. Įtvarai Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

10r. Stetoskopai Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

10s.Neštuvai Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

10t. Siurbimo įranga Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

10u. Chirurginės kaukės Taip/Ne/Neaišku/Netinka  

10v. Intraveniniai kateteriai (skysčių infuzijos.) Taip/Ne/Neaišku/Netinka

10w. Ventiliatoriai Taip/Ne/Neaišku/Netinka

10x. Invalidų vežimėliai Taip/Ne/Neaišku/Netinka

10y. Kita (nurodykite): _____________ Taip/Ne/Neaišku/Netinka

Komentarai (Jei komentaras susijęs su konkrečiu klausimu, nurodykite jo numerį):
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ĮSTAIGOS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PRATYBŲ VERTINIMAS
Biologinis poveikis priedas

Instrukcija: Pridėkite prie incidento valdymo, rūšiavimo bei gydymo zonos modulių, 
vykstant biologinio poveikio pratyboms

Pastaba: apibraukite ar pažymėkite(), kaip nurodyta  

Stebėtojas: ___________________________________      Data _____/_______/______

Stebėtojo pareigos: ____________________________ Zona  _____________________________     

Įstaiga: _______________________________  

Vertinimo laikas: nuo ______________  iki _________________       

1. Laiko momentai

1a. Laikas, kai zonoje tapo žinoma, kad aukos serga biologinio poveikio sukelta liga: (Apibraukite vieną)                                           
____ val./Neaišku

2.Informacijos srautas

Ar šiems asmenims ar institucijoms buvo pranešta apie biologinio veiksnio buvimą?

 Jei nebuvo pranešta, apibraukite „Ne“ stulpelyje A ir pereikite prie kitos eilutės

A.Pranešta B. Pranešimo laikas

2a. Incidento vadovui   Taip/Ne/Neaišku < 30 min  30-59min 1-2 val

> 2 val  Neaišku  Netinka

2b. Įstaigos epidemiologui ar įgaliotam asmeniui                    
Taip/Ne/Neaišku

< 30 min  30-59min 1-2 val

> 2 val  Neaišku  Netinka

2c. Vietos ir/ar valstybiniam sveikatos departamentui     
Taip/Ne/Neaišku

< 30 min  30-59min 1-2 val

> 2 val  Neaišku  Netinka

2d. Profesinės sveikatos skyriui Taip/Ne/Neaišku < 30 min  30-59min 1-2 val

> 2 val  Neaišku  Netinka

2e.Ar buvo įgyvendinta „duomenų saugos grandinė“?                      Taip/Ne/Neaišku

Duomenų saugos grandinė apibūdinama kaip nuoseklus duomenų (įrodymų) fiksavimas pagal datą, laiką, vietą 
bei informacija kada, kaip ir kas duomenis gavo ir pateikė. Taip pat turi būti renkami visų asmenų, atsakingų už 
duomenis atskiruose etapuose, parašai. Tai būtina, siekiant teisme įrodyti duomenų saugos validumą. 
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Jei biologinio įvykio priedas naudojamas incidento valdymo zonoje, toliau šio 
modulio pildyti NEREIKIA

3. Aukų diagnozė

3a. Ar įtariamą ligą sukėlė biologinis veiksnys, apie kurį buvo žinoma iki paveiktoms aukoms patenkant į šią 
zoną?                                          Taip/Ne/Neaišku

3b. Jei iki atvykstant aukoms ligos priežastis nebuvo žinoma, per kiek laiko nuo pirmos aukos atvykimo buvo 
identifikuota ligos priežastis? (Pažymėkite vieną)

 < 1val  1-4 val  5-8 val  > 8 val  Nebuvo nustatyta    

 Netinka  

3c. Kokia buvo ligos priežastis? (Pažymėkite visus, kurie tinka)

a.  Juodligė b.  Botulino toksinas

c.  Maras d.  Gripas

e.  Raupai f.  Tuliaremija

g.  Virusinė hemoraginė karštinė h.  Nežinoma

i.  Nežinoma (nurodykite): ________________________________________

3d. Kaip buvo nustatoma diagnozė (ės)?  (Pažymėkite visus, kurie tinka)

a.  Konsultacija su stacionaro gydytoju           

b.  Konsultacija su vietos/valstybinio sveikatos departamento ekspertu

c.  Konsultacija su Ligų Kontrolės ir Prevencijos centrais

d.  Ligos istorija ir fizinė gydančio gydytojo apžiūra

e.  Mikrobiologiniai duomenys

f.  Radiologiniai duomenys

g.  Telemedicina

h.  Netinka

i.  Kita (nurodykite): __________________________________

4.Saugumas: izoliacinės atsargumo priemonės
4a. Ar esant įtariamai ligai buvo izoliavimo poreikis? Taip/Ne/Neaišku

Izoliacija reikalinga esant raupams, marui, virusinei hemoraginei karštinei, tam tikriems plaučių uždegimo tipams 
ar bėrimams ar kitiems simptomams, indikuojantiems užkrečiamos infekcijos protrūkį. 

 Jei izoliacijos nereikėjo, iškart pereikite prie Patikrinimo ir Profilaktikos dalies. 

4b. Ar buvo gaišaties talpinant aukas į izoliacines patalpas? Taip/Ne/Neaišku

 Jei buvo gaišaties, nurodykite konkrečiai komentarų skiltyje modulio pabaigoje.

4c. Ar izoliacijos patalpų buvo pakankamai ? Taip/Ne/Neaišku
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4d. Jei izoliacijos patalpų buvo nepakankamai, kaip aukos buvo izoliuojamos? (Pažymėkite visus, kurie tinka)

a.  Kitų patalpų ar teritorijos pritaikymas (nurodykite):____________________________

b.  Panaudotos kitose teritorijose esančios izoliacinės patalpos (nurodykite): _______________

c.  Perviršinės aukos nebuvo izoliuojamos

d.  Aukos su ta pačia įtariama liga, kurią sukėlė biologinis veiksnys, buvo izoliuojamos tose pačiose izolia-
cinėse patalpose

e.  Netinka

f.  Kita (nurodykite):_________________________________________

4e. Ar ant patalpų, kuriose buvo izoliuojamos aukos durų buvo ženklai, nurodantys, kokio tipo izoliacija reikalin-
ga?  Taip/Ne/Neaišku

4f. Ar buvo nustatyta kokių nors izoliacijos taisyklių pažeidimų? Taip/Ne/Neaišku

 Jei buvo izoliacijos taisyklių pažeidimų, nurodykite komentarų skiltyje modulio pabaigoje.

4g.Ar infekcijos kontrolės atstovai buvo atvykę į zoną, kad įvertintų izoliacijos priemonių tinkamumą?

 Taip/Ne/Neaišku

5. Asmeninės apsaugos įranga

5a. Ar, esant įtariamos ligos, kurią sukėlė biologinis veiksnys, faktui, sveikatos priežiūros darbuotojų apsaugai 
buvo naudojama asmeninės apsaugos įranga? Taip/Ne/Neaišku

Izoliacija reikalinga esant raupams, marui, virusinei hemoraginei karštinei, tam tikriems plaučių uždegimo 
tipams ar bėrimams bei kitiems simptomams, indikuojantiems užkrečiamos infekcijos protrūkį. 

5b. Ar pastebėjote personalo narių be asmeninės apsaugos įrangos, kontaktavusių su potencialiai užkrečiamomis 
aukomis? Taip/Ne/Neaišku/Netinka         

6. Patikrinimas ir profilaktika

6a. Ar personalui buvo prieinami profilaktiniai medikamentai?  Taip/Ne/Neaišku/Netinka

6b. Ar aukoms buvo prieinami profilaktiniai ir/ar gydymui skirti medikamentai? Taip/Ne/Neaišku/Netinka

7. Laboratoriniai mėginiai

7a. Ar nurodymai kaip pakuoti ir transportuoti mikrobiologinius mėginius buvo prieinami? Taip/Ne/Neaišku
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Komentarai (Jei komentaras susijęs su konkrečiu klausimu, nurodykite klausimo numerį)

Biologinio opriedo pabaiga

ĮSTAIGOS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PRATYBŲ VERTINIMAS
Radiacinis poveikis priedas

Instrukcija: Pridėkite prie incidento valdymo, nukenksminimo, rūšiavimo bei gydymo 
zonos modulių, vykstant radiologinio poveikio pratyboms

Pastaba: apibraukite ar pažymėkite(), kaip nurodyta  

Stebėtojas: ___________________________________      Data _____/_______/______

Stebėtojo pareigos: ____________________________ Zona  _____________________________     

Įstaiga: _______________________________  

Vertinimo laikas: nuo ______________  iki _________________       

1. Laiko momentai

1a. Laikas, kai zonoje tapo žinoma, kad yra radiologinio poveikio aukų : (Apibraukite vieną)                                           
____ val./Neaišku

2. Informacijos srautas

2a. Kaip zonoje tapo žinoma,kad yra radiologinio poveikio aukų: (Pažymėkite visus, kurie tinka)

a.  Pranešė gaisrinės poskyris                     b.  Pranešė incidento valdymo centras

c.  Vietinės sirenos                                     d.  Kita (nurodykite) ___________________________
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Ar šiems asmenims ar institucijoms buvo pranešta apie radiologinio veiksnio buvimą?

 Jei nebuvo pranešta, apibraukite „Ne“ stulpelyje A ir pereikite prie kitos eilutės

A.Pranešta B.Pranešimo laikas

2b. Incidento vadovui Taip/Ne/Neaišku

< 30 min  30-59min 1-2 val

> 2 val  Neaišku  Netinka

2c.Radiacinio saugumo pareigūnui ar įgaliotam asmeniui        
Taip/Ne/Neaišku

< 30 min  30-59min 1-2 val

> 2 val  Neaišku  Netinka

2d. Vietos ir/ar valstybiniam sveikatos departamentui              
Taip/Ne/Neaišku

< 30 min  30-59min 1-2 val

> 2 val  Neaišku  Netinka

2e. Pavojingų medžiagų tarnybos atstovui

Taip/Ne/Neaišku

< 30 min  30-59min 1-2 val

> 2 val  Neaišku  Netinka

2f. Profesinės sveikatos skyriui Taip/Ne/Neaišku

< 30 min  30-59min 1-2 val

> 2 val  Neaišku  Netinka

2g. Municipalinių nutekamųjų vandenų priežiūros specialistams 
Taip/Ne/Neaišku

< 30 min  30-59min 1-2 val

> 2 val  Neaišku  Netinka

3. Medžiagos ir atsargos

3a. Ar nustatytam radiologiniam veiksniui numatytos profilaktinės priemonės buvo prieinamos?

Taip/Ne/Neaišku/Netinka

3b. Ar buvo aprūpinta specialiomis priemonėmis užterštos įrangos valymui? Taip/Ne/Neaišku/Netinka

Jei RADIOLOGINIO POVEIKIO INCIDENTO PRIEDAS naudojamas 
INCIDENTO VALDYMO ZONOJE, užbaikite čia. Toliau pildyti nereikia.

4. Zonos apibūdinimas
4a. Ar radiologinio nukenksminimo zona buvo atskirta nuo rūšiavimo zonos? Taip/Ne/Neaišku

4b. Ar ribos tarp radiologinio nukenksminimo zonos ir rūšiavimo zonos integralumas buvo įvertintas naudojant 
radiacijos detektorius?                                                                  Taip/Ne/Neaišku/Netinka
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5. Saugumas: Atsargumo priemonės

Ar buvo šių priemonių? 

5a. Dozimetrai Taip/Ne/Neaišku 5b. Grindų danga Taip/Ne/Neaišku

5c. Radiacijos ženklai Taip/Ne/Neaišku 5d. Radiacijos matuokliai Taip/Ne/Neaišku

5e. Apsauginė juosta Taip/Ne/Neaišku

5f. Radioaktyvių ir mišrių (bio/rad) atliekų šalinimo konteineriai Taip/Ne/Neaišku

5g. Kita (nurodykite):________________________________________ Taip/Ne/Neaišku

5h. Ar buvo pastebėta atsargumo priemonių pažeidimų? Taip/Ne/Neaišku

 Jei buvo pastebėta atsargumo priemonių pažeidimų, nurodykite komentarų skiltyje šio modulio pabaigoje

5i. Ar institucijos saugumo pareigūnas atvyko į zoną, kad įvertintų veiksmus? Taip/Ne/Neaišku/Netinka

6. Saugumas: Asmeninės apsaugos įranga

6a. Ar asmeninės apsaugos įranga buvo naudojama sveikatos priežiūros darbuotojų apsaugai?

Taip/Ne/Neaišku

Ar, esant reikalui, šios apsaugos priemonės buvo prieinamos sveikatos apsaugos darbuotojams?

 Jei apsaugos priemonės nebuvo prieinamos, A stulpelyje apibraukite „Ne“ ir pereikite prie kitos eilutės

A. Prieinama
B. Personalas 
naudojo

C. Aprūpinimas 
pakankamas

D. Naudojimo 
problemos

6b. Antveidžiai
Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

6c. Pasyvioji fil-
tracija (neigiamas 
spaudimas)

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

6d. Respiratoriai 
(pvz. PAPR)

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

6e. Apsauginiai 
kostiumai

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

6f. Neperšlam-
pantys apsiaustai

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

6g. Gobtuvai
Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka
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6h. Auliniai batai
Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

6i. Neperšlam-
pantys batų 
užmovai

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

6j. Chemikalams 
atsparios pirštinės

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

6k. Dvigubos 
latekso pirštinės

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

6l. Prijuostės
Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

6m. Chirurginės 
kepurės

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

6n. Kita (nurodyki-
te): ______

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

Taip/Ne/Neaišku/
Netinka

6o. Ar pastebėjote personalo narių be asmeninės apsaugos priemonių, kontaktuojančių su užterštomis aukom
is?                                                                                                   Taip/Ne/Neaišku/Netinka

Komentarai (Jei komentaras susijęs su konkrečiu klausimu, nurodykite klausimo numerį)

Radiacinio poveikio priedo pabaiga
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ĮSTAIGOS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PRATYBŲ VERTINIMAS
Grupės apibendrinimo modulis

Pastaba. Grupės ataskaitos sesijos turi būti įrašomos arba užrašomos raštu. Kiekvienas 
klausimas yra svarbus kiekvienam pratybų moduliui. Jei klausimas apie kenksmingumo 
šalinimą nesusijęs su pratybomis, jį reikia ištrint. Aptarimo dalyviai, atsakydami į 
klausimus, turi nurodyti savo zoną.

1. Ar Jūs buvote laiku informuoti apie nelaimę?
2. Ar įvykio valdymo centras dirbo efektyviai?
3. Ar kuri nors zona gavo neteisingą informaciją iš įvykio valdymo centro?
4. Jei buvo gauta neteisinga informacija, ką konkrečiai Jūs atsimenate apie tai?
5. Ar informacija iš įvykio valdymo zonos laiku pasiekė kitas zonas?
6. Ar pačioje įstaigoje buvo informacijos perdavimo kliūčių?
7. Ar buvo kviestos į pagalbą kitokios institucijos (pvz., policija)?
8. Ar medicinos seserys ir gydytojai greitai reagavo į pranešimą apie nelaimę?
9. Ar zona buvo parengta, kai atvyko pirmasis tariamai nukentėjęs žmogus?
10. Ar apsauga buvo pasirengusi prieš atvykstant pirmam tariamam pacientui?
11. Ar žmonės gerai suprato savo funkcijas, kaip numatyta Ekstremaliųjų situacijų plane?
12. Ar kenksmingumo šalinimo zonoje buvo veikiama efektyviai?
13. Ar turėjote problemų su kenksmingumo šalinimo įranga?
14. Ar įranga veikė tinkamai?
15. Ar komplektų skaičius buvo pakankamas?
16. Ar dalyviai taisyklingai naudojo įrangą?
17. Ar šalinant kenksmingumą buvo delsiama?
18. Jei taip, kokia buvo delsimo priežastis?
19. Ar rūšiavimo sistema dirbo efektyviai?
20. Ar rūšiuojant buvo delsiama?
21. Jei taip, kokia buvo delsimo priežastis?
22. Ar gydymo sistema veikė efektyviai?
23. Ar gydant buvo delsiama?
24. Jei taip, kokia buvo delsimo priežastis?
25. Ar asmeninės apsaugos sistema buvo naudojama tinkamai?
26. Ar buvo galima veikti su asmeninės apsaugos priemonėmis?
27. Ar vyko rotacija, dėvint asmeninės apsaugos priemones?
28.  Ar apsauga buvo tinkama?
29.  Ar personalas buvo parinktas gerai?
30.  Ar atsargų buvo pakankamai?
31.  Ar įranga buvo tinkama?
32.  Jei taip, nurodykite konkrečiai, kokia įranga buvo netinkama?
33.  Ar buvo problemų su pacientų transportavimu?
34.  Ar buvo problemų su komunikacijos priemonėmis? 
35.  Ar įstaiga gerai bendradarbiavo su miesto ir regioninėmis ekstremaliųjų situacijų 
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valdymo struktūromis?
36.  Ar buvo problemų perduodant informaciją įstaigos ir išorės tarnyboms?
37.  Jei taip, kokioms tarnybomis?
38.  Ar vienu metu susikaupė kelios problemos?
39.  Ar darbo vieta buvo tinkama?
40.  Ar jautėte per pratybas galintys atlikti tai, kas Jums buvo paskirta?
41.  Ko jūs išmokote pratybų metu?
42.  Kurios pratybų dalys apskritai pavyko?
43.  Ką galima buvo padaryti kitaip, kad pratybos būtų sėkmingesnės?

PRIEDAS NR.3. PACIENTŲ REGISTRAVIMO IR JUDĖJIMO STEBĖJIMO 
SISTEMA

Pacientų registravimo ir judėjimo stebėjimo sistema.
Ekstremaliosios situacijos metu, kai pacientų skaičius didelis, organizuoti pacientų 

registraciją ir tikslią apskaitą padeda iš anksto apgalvotas ir paruoštas planas, kaip šią 
funkciją realizuoti. Taip pat reikia žinoti ne tik kiek ir kokios būklės pacientų pateko į 
gydymo įstaigą, bet ir kurioje gydymo įstaigos zonoje jie randasi. Pacientų judėjimo ir 
stebėjimo sistema padeda užtikrinti šią funkciją. 

Kaip veikia pacientų registracijos ir pacientų judėjimo stebėjimo sistema.
Šiuo metu yra sukurtos ir diegiamos elektroninės pacientų registravimo ir judėjimo 

stebėjimo sistemos, tačiau jei įstaiga tokios sistemos neturi, reikia vadovautis šiomis 
rekomendacijomis:

4.  Pacientų registravimas ir duomenų rinkimas yra privalomas pirmo rūšiavimo metu 
(forma Nr.1 ir forma Nr.2)

5.  Ekstremaliosios situacijos metu nukentėjusio paciento registravimas turi būti 
atliekamas kiekvienoje klinikinėje zonoje (forma Nr.1)

6.  Ekstremaliosios situacijos metu nukentėjusių pacientų bendra apskaita turi būti 
užtikrinama ESVG darbo centre (priedas Nr.5)

Pacientų registravimas rūšiavimo metu. 
Pirmas pacientų rūšiavimas dažniausiai vyksta priėmimo skyriuje. Rūšiavimo vadovas 

atlieka rūšiavimą numatytoje rūšiavimo zonoje. Šioje vietoje reikalinga registratorių 
pagalba, kadangi pacientus reikia užregistruoti, paskirti jiems unikalų numerį, pritvirtinti 
identifikavimo kortelę ir užvesti sekimo lapą (kortelę). 

Pradinio rūšiavimo metu pacientui priskiriama unikalų ekstremaliosios situacijos 
nukentėjusiojo numerį turinti paciento kortelė, tą patį paciento numerį turintys lipdukai. 
Ši paciento kortelė turi būti transportuojama kartu su rūšiavimo kortele. Ji visuomet turi 
būti šalia paciento. Ant visų paciento laboratorinių mėginių ir atsakymų turi būti rašomas 
jam suteiktas numeris tol, kol pacientas bus įregistruotas įstaigos duomenų bazėje (tuo 
metu turi būti žinoma visa pilna informacija apie pacientą).

Pacientui turi būti išduodami iš anksto parengti dokumentai ir identifikavimo 
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priemonės. Pilnas paciento identifikavimas gali būti negalimas. 
Pacientų registravimas yra privalomas, kadangi reikia kontroliuoti tolimesnį jų 

judėjimą įstaigoje ir įvertinti išteklių tiekimo poreikius. Informaciją apie atvykusius 
pacientus ir rūšiavimo metu nustatytus prioritetus reguliariai reikia perduoti ekstremaliųjų 
situacijų valdymo grupei. 

GMP rūšiavimo kortelė (išlankstoma) turi būti naudojama įstaigoje tol, kol bus pilnai 
užbaigta paciento identifikavimo ir klinikinių dokumentų pildymo procedūra.

Pacientus reikia kuo skubiau perkelti iš rūšiavimo zonos į atitinkamą gydymo ir 
tyrimo zoną, atsižvelgiant į pacientui suteiktą prioritetą.                                               

Paciento registravimas klinikinėje zonoje 
Ekstremaliosios situacijos metu nukentėjusio paciento registravimas turi būti 

atliekamas kiekvienoje klinikinėje zonoje, ten taip pat pildomi ir kiti paciento dokumentai. 
Turi būti registruojama ši informacija: 

•	 Paciento identifikavimo numeris
•	  Prioriteto kategorija
•	  Pervežimo vieta įstaigoje 
•	  Atvykimo / išvykimo laikas (kiekvienoje klinikinėje zonoje) 

Personalas atsakingas už pacientų registraciją (skyrių vyr. slaugytojos) reguliariai 
šiuos duomenis pateikia ekstremaliųjų situacijų valdymo grupei.

Atskirai išskiriamos dvi zonos:
•	  Pacientų transportavimo zona (pervežimas į kitą gydymo įstaigą)
•	  Pacientų išrašymo į namus zona.

Šiose zonose vedamos specialios duomenų registravimo formos (priedas Nr.3, priedas 
Nr.4) 

Ekstremaliosios situacijos metu nukentėjusių pacientų bendra apskaita
Ekstremaliosios situacijos metu nukentėjusių pacientų bendra apskaita turi būti 

užtikrinama ESVG darbo centre. Turi būti registruojama ši aktuali informacija (priedas 
Nr. 5): 

•	 Kiekvienos klinikinės kategorijos pacientų skaičius
•	 Pacientų skaičius atskiruose padaliniuose
•	 Išrašytų ir mirusių pacientų skaičius
•	 Nukentėjusiųjų skaičius ir klinikinės kategorijos įvykio vietoje
•	 Darbuotojų skaičius visuose padaliniuose
•	 Numatomas personalo poreikis 

Informacijos perdavimo periodiškumas ir tvarka.
Informacija iš klinikinių zonų  surenkama kas valandą.
Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupė, gali nurodyti ir kitokį periodiškumą. 

Pageidautina, kad kiekvienai klinikinei zonai būtų nurodytas konkretus informacijos 
atnaujinimo grafikas, kuriame būtų nurodytas tikslus informacijos surinkimo laikas.
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Informacija surenkama kaskadiniu principu, vadovaujantis komunikavimo schema 
(žiūr. komunikavimo schema). Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės darbuotojas, 
atsakingas už komunikaciją, pagal nurodytą grafiką susisiekia su atsakingais darbuotojais 
zonose. 

Ekstremaliųjų situacijų valdymo grupės darbo centre esantis darbuotojas, atsakingas 
už komunikaciją,  renką ir užrašo lentoje surinktą informaciją apie pacientus.

Komunikavimo schema

 

⇒ Vaistinė – Vaistinės vedėjas
⇒ Patologijos tarnyba – Laboratorijų vadovas
⇒ Darbo koordinavimo centras
⇒ Paslaugų tarnybos vadybininkas
⇒ Techninės priežiūros vadybininkas
⇒ Apsaugos vadybininkas ir patarėjas
⇒ Radiologijos tarnyba – Radiologijos 

tarnybos vadybininkas
⇒ Ūkio skyriaus vadovas
⇒ Morgo prižiūrėtojas
⇒ Kitos pareigos

Operacinės vyriausias chirurgas ir 
vyriausiasis slaugytojas

Priėmimo skyriaus vyriausias gydytojas ir 
vyriausiasis slaugytojas

Slaugos administratorius

Ekstremaliosios

situacijos

valdymo

grupė

Ekstremaliųjų 
situacijų operacijų 

centras 

Visuomenės 
sveikatos centras

Kiekvieno skyriaus 
vyresnysis
slaugytojas

Pacientų srauto ir 
guldymo į ligoninę

koordinatorius

Pacientų
Srauto ir

išrašymaų 
koordinatorius

Kitos 
pareigos

GMP 
valdymo 
centras

Už ryšius su GMP 
atsakingas 

darbuotojas

Už ryšius su GMP ir 
pacientų pervėžimą

atsakingas 
darbuotojas
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