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DĖL GRIPO IR ŪMINIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ 
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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės 

įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio                 

8 dalies 2 punktu ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. sausio 30 d. 

įsakymu Nr. V-58 „Dėl Gripo ir ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės 

priežiūros taisyklių patvirtinimo“: 

1. T v i r t i n u  Gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemiologinės 

priežiūros, profilaktikos ir kontrolės priemonių planą (pridedama). 

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 

direktoriaus 2013 m. gruodžio 10 d. įsakymą Nr. 30-2640 „Dėl Gripo ir ūmių viršutinių kvėpavimo 

takų infekcijų profilaktikos ir epidemiologinės priežiūros 2014–2018 metų plano tvirtinimo“. 
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Elektroninio dokumento nuorašas



 PATVIRTINTA 

Vilniaus miesto savivaldybės  

administracijos direktoriaus  

2018 m.              d.  

įsakymu Nr.                 

 

 

GRIPO IR ŪMINIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ 

EPIDEMIOLOGINĖS PRIEŽIŪROS, PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS PRIEMONIŲ 

PLANAS 

 

Eil. 

nr. 
Priemonės pavadinimas Vykdymo terminas Atsakingas vykdytojas   Teisės aktai 

1 2 3 4 5 
 

1. 
 

GRIPO IR ŪMINIŲ VIRŠUTINIŲ KVĖPAVIMO TAKŲ INFEKCIJŲ REGISTRAVIMAS, INFORMACIJOS TEIKIMAS, 

SERGAMUMO ANALIZĖ 
 

1.1. Kasmet peržiūrėti ir esant poreikiui 

atnaujinti šį planą 

Kasmet Sveikatos apsaugos skyrius 

 

 

1.2. Supažindinti darbuotojus su šiuo planu ir 

įpareigoti juos vykdyti plane numatytas 

priemones 

 

 

Kasmet 

 

Asmens ir visuomenės 

sveikatos priežiūros įstaigų 

nepriklausomai nuo jų 

pavaldumo vadovai ir kitų 

įstaigų pagal kompetenciją 

vadovai 

Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2012-01-30 

įsakymas Nr. V-58 ,,Dėl Gripo ir 

ūminių viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijų epidemiologinės priežiūros 

taisyklių patvirtinimo“ (toliau – 

Įsakymas Nr. V-58) 

1.3. Vykdyti asmenų, susirgusių gripu (J10-11) 

ir ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų 

infekcijomis (J00-06) (toliau – ŪVKTI), 

registraciją ir apskaitą 

 

 

Kasmet  

 

Visų asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų (toliau–

ASPĮ) vadovai 

 

 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2018 m. kovo 22 d. 

įsakymas Nr. V-330 „Dėl Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2002 m. gruodžio 24 d. 

įsakymo Nr. 673 „Dėl Privalomojo 

epidemiologinio registravimo, 

privalomojo informacijos apie 
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epidemiologinio registravimo objektus 

turinio ir informacijos privalomojo 

perdavimo tvarkos patvirtinimo“ 

pakeitimo (toliau – Įsakymas Nr. 673) 

1.4. Teikti informaciją apie gripą ir ŪVKTI 

pagal Tarptautinę ligų klasifikaciją (TLK – 

10-AM) Nacionalinio visuomenės sveikatos 

centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

Vilniaus departamentui (toliau – NVSCVD) 

(Kalvarijų g. 153, Vilnius,  

tel. (8 5) 264 9676, el. p. vilnius@nvsc.lt) 

pagal patvirtintas statistinės ataskaitos 

formas 

Kiekvieną mėnesį iki kito 

mėnesio 5 d. (mėnesio 

ataskaita) 

 

Kiekvieną pirmadienį iki  

10 val. (savaitės ataskaita) 

ASPĮ vadovai 

 

 

 

Įsakymas Nr. 673  

 

Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2005-02-10 

įsakymo Nr. V-109 ,,Dėl užkrečiamųjų 

ligų statistinių ataskaitos ir apskaitos 

formų patvirtinimo“ 1 punktas 

 

Įsakymo Nr. V-58 6.1 papunktis, 1 

priedas 

1.5. Pateikti informaciją NVSCVD apie dėl 

gripo hospitalizuotus asmenis elektroniniu 

paštu arba faksu 

Kiekvieną pirmadienį iki  

10 val. gripo sezono metu 

(40–20 metų savaitės) 

Stacionarių sveikatos 

priežiūros įstaigų vadovai 

 

Įsakymo Nr. V-58 6.5 papunktis, 2 

priedas 

1.6. Informuoti faksu arba elektroniniu paštu 

Nacionalinę visuomenės sveikatos 

priežiūros laboratoriją (toliau – NVSPL) 

(Žolyno g. 36, Vilnius, tel. (8 5) 270 9229,  

el. p. nvspl@nvspl.lt) apie kiekvieną asmens 

sveikatos priežiūros įstaigoje laboratoriškai 

patvirtintą gripo atvejį, nurodant 

virusologinio tyrimo datą, metodą, nustatyto 

viruso tipą (potipį, padermę), paciento 

amžių, lytį, gyvenamąją vietą (miestą arba 

rajoną), susirgimo datą, pagrindinius 

klinikinius simptomus, informaciją apie 

skiepijimą nuo gripo bei antivirusinių vaistų 

vartojimą ir kt. Pirminius ėminius siųsti į 

NVSPL viruso padermėms saugoti ir 

sekoms nustatyti 

Laboratoriškai patvirtinus 

gripo atvejį 

ASPĮ vadovai 

NVSPL  

 

Įsakymo Nr. V-58 6.2 papunktis 

 

 

 

1.7. Dėl įtariamo gripo ir (ar) jo sukeltų 

komplikacijų paimti ėminius ir siųsti į 

Įtarus gripą pacientui 

intensyvios terapijos 

ASPĮ vadovai 

NVSPL 

Įsakymo Nr. V-58 6.7 papunktis, 6 

priedas 
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NVSPL gripo virusologiniams tyrimams 

atlikti šiais atvejais: asmenims, gydomiems 

intensyvios terapijos skyriuose, kiekvieną 

nustatytą ar įtariamą mirties nuo gripo ar 

ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos 

atvejį, nėščiosioms 

skyriuje   

 

1.8. Teikti informaciją raštu (faksu, el. paštu) 

apie kiekvieną nustatytą ar įtariamą mirties 

nuo gripo ar ŪVKTI atvejį NVSCVD teisės 

aktų nustatyta tvarka 

Ištisus metus, nustačius 

mirties atvejį 

ASPĮ vadovai Įsakymo Nr. 58 6.3 papunkčiai 

Įsakymas Nr. 673  

 

 

1.9. Rinkti, kaupti ir analizuoti iš ASPĮ 

gaunamus sergamumo (mirtingumo) gripu ir 

ŪVKTI duomenis bei duomenis apie dėl 

gripo hospitalizuotus asmenis ir teikti 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centrui (toliau – 

ULAC) 

Ištisus metus. Kiekvieną 

pirmadienį iki 12 val. 

NVSCVD Įsakymo Nr. V-58 7.1 papunktis, 1, 2 

priedai 

 

1.10. Kiekvieną savaitę įvertinti sergamumo gripu 

ir ŪVKTI dinamiką. Sergamumui pasiekus 

epideminį lygį, NVSCVD informuoti 

Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos Socialinių reikalų ir 

sveikatos departamento Sveikatos apsaugos 

skyrių (toliau – Sveikatos apsaugos skyrius) 

ir rekomenduoti Vilniaus miesto 

savivaldybei skelbti gripo epidemijos 

pradžią, teikti informaciją žiniasklaidai 

Kai sergamumo gripu ir 

ŪVKTI rodiklis yra ne 

mažesnis kaip 100 atvejų 10 

tūkst. gyventojų per savaitę, 

o klinikinių gripo atvejų 

skaičius sudaro apie 30 

procentų visų registruotų 

gripo ir ŪVKTI atvejų 

NVSCVD, Sveikatos 

apsaugos skyrius 

 

Įsakymo Nr. V-58 7.2, 7.4 papunkčiai, 

8 punktas 

 

1.11. Apibendrinti savaitės duomenis apie 

registruotus gripo ir ŪVKTI atvejus bei 

duomenis apie dėl gripo hospitalizuotus 

asmenis ir juos teikti Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministerijai, 

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 

prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

departamentams, suinteresuotoms 

institucijoms, žiniasklaidai 

Kiekvieną pirmadienį iki  

14 val. (apie sergamumą), 

gripo sezono metu – 

kiekvieną pirmadienį iki  

13 val. (apie hospitalizaciją) 

ULAC Įsakymo Nr. V-58 9.2 papunktis 
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1.12. Teikti informaciją žiniasklaidai (televizijai, 

radijui, spaudai) apie sergamumą gripu ir 

ŪVKTI bei taikomų profilaktinių priemonių 

būtinumą  

Gripo sezono metu 

 

ULAC, NVSCVD, Sveikatos 

apsaugos skyrius 

 

 

Įsakymo Nr. V-58 7.4 papunktis 

 

1.13. Informuoti gyventojus apie gripo ir ŪVKTI 

profilaktiką bei būtiną elgesį gripo 

epidemijos metu 

 

Gripo sezono metu (40-20 

metų savaitės) 

 

Vilniaus miesto savivaldybės 

visuomenės sveikatos biuras 

(toliau –VVSB), ULAC, 

NVSCVD 

 

 

2. 

 

 

GRIPO PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS PRIEMONĖS TARPEPIDEMINIU LAIKOTARPIU  

 

2.1. Tvarkyti gripu ir ŪVKTI susirgusių asmenų 

registraciją ir apskaitą 

Nuolat 

 

ASPĮ vadovai  

 

Įsakymas Nr. 673  

2.2. Vykdyti rizikos grupių sezoninę vakcinaciją 

nuo gripo valstybės biudžeto lėšomis bei šia 

vakcina paskiepytų asmenų apskaitą ir teikti 

duomenis NVSCVD 

Rugsėjo–kovo mėn., 

ataskaitas teikti iki kito 

mėnesio 5 d. 

ASPĮ vadovai, sudarę sutartis 

su Vilniaus teritorine ligonių 

kasa 

Įsakymo Nr. V-58 6.6 papunktis ir 3 

priedas 

 

2.3. 

 

Vykdant skiepijimus nuo gripo, laikytis 

imunoprofilaktikos ir gripo epidemiologinės 

priežiūros taisyklių  

Nuolat 

 

ASPĮ, licencijuotų šiai 

veiklai, vadovai 

Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2002-09-23 

įsakymas Nr. 468 „Dėl 

Imunoprofilaktikos organizavimo ir 

atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

2.4. Apsirūpinti vakcinomis. Rekomenduoti 

pasiskiepyti asmenims, priklausantiems 

rizikos grupėms. Skiepyti gyventojus. 

Registruoti ir perduoti informaciją apie 

galimas nepageidaujamas reakcijas į gripo 

vakciną 

Gripo sezono metu (nuo  

40-osios kalendorinių metų 

savaitės iki 20-osios kitų 

metų kalendorinės savaitės) 

ULAC, NVSCVD, ASPĮ 

vadovai, Sveikatos apsaugos 

skyrius 

Įsakymo Nr. V-58 14 punktas 

Įsakymas Nr. 673  

 

2.5. Sudaryti būtinųjų asmens apsaugos 

priemonių atsargas kvėpavimo takų 

apsaugai, rankų higieninei priežiūrai nuo 

virusinių infekcijų darbo vietose 

Nuolat ASPĮ vadovai 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2008-07-31 

įsakymo Nr. V-719 „Dėl Būtinųjų 

asmens sveikatos apsaugos priemonių, 

skirtų apsisaugoti nuo kvėpavimo takų 

virusinių infekcijų, sąrašo 

patvirtinimo“ 10 punktas 
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2.6. Pasirengti didesniam sergančiųjų gripu 

priėmimui: 

 numatyti papildomą registratūros 

darbuotojų skaičių; 

 skirti daugiau telefonų iškvietimams į 

namus priimti; 

 numatyti papildomus sveikatos 

priežiūros įstaigų darbuotojus pacientų 

priežiūrai namuose, savaitgaliais, švenčių 

dienomis (aprūpinant juos transportu ir 

asmens apsaugos priemonėmis);  

 numatyti papildomą budinčių sveikatos 

priežiūros darbuotojų skaičių 

 

Kiekvienais metais rugsėjo 

ir spalio mėnesiais 

ASPĮ vadovai Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2009-02-26 

įsakymas Nr. V-140 „Dėl Asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 

kilus gripo pandemijai tvarkos aprašo 

patvirtinimo“  

 

2.7. Numatyti gripu sergančių pacientų 

hospitalizacijai VšĮ Vilniaus universiteto 

ligoninės Santaros klinikų filialo Vaikų 

ligoninėje (Santariškių g. 7, Vilnius, 

tel. (8 5) 272 0566) 35 lovas ir VšĮ Vilniaus 

universiteto ligoninės Santaros klinikų 

Infekcinių ligų centre (Birutės g. 1, Vilnius, 

tel. (8 5) 272 4657) 32 lovas. Prireikus 

atskiru nurodymu šiuose stacionaruose lovų 

skaičius gali būti didinamas ir steigiamos 

papildomos kituose stacionariuose  

Kiekvienais metais spalio ir 

lapkričio mėnesiais 

 

Stacionarių sveikatos 

priežiūros įstaigų vadovai 

 

 

2.8. Organizuoti pacientų virusologinį ištyrimą 

bei gripo ir ŪVKTI epidemiologinę 

priežiūrą, paremtą pasirinktine klinikine 

virusologine diagnostika  

Sergamumo pakilimo 

pradžioje 

ASPĮ, NVSCVD, ULAC 

vadovai 

Įsakymo Nr. V-58 10, 11, 12, 13 

punktai, 16.2 papunktis ir 4, 5, 6 

priedai 

2.9. Kontroliuoti gripo priešepideminio 

laikotarpio priemonių vykdymą ASPĮ 

Nuolat  

 

NVSCVD, ULAC Įsakymo Nr. V-58 16.1, 16.3 

papunkčiai 
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3. 
 

GRIPO PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS PRIEMONĖS EPIDEMINIU LAIKOTARPIU 

 

3.1. 1. Pirminėse ambulatorinėse asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas 

teikiančiose įstaigose:  

 pertvarkyti besikreipiančių pacientų 

srautus ir karščiuojančius pacientus priimti 

atskirai nuo kitų pacientų; 

 prireikus vadovautis Vilniaus miesto 

savivaldybės administracijos Socialinių 

reikalų ir sveikatos departamento įsakymais:  

o eilinėmis darbo dienomis 

iškvietimus į namus registruoti iki 18 val.; 

o šeštadieniais darbą organizuoti 

iki 18 val., iškvietimus į namus registruoti iki 

12 val.; 

o darbą organizuoti švenčių 

dienomis ir sekmadieniais; 

 paskelbti informaciją apie ASPĮ 

darbo tvarką kiekvienos įstaigos 

matomiausiose vietose, registratūroje, 

įstaigos interneto puslapyje, gyvenamųjų 

namų laiptinėse, žiniasklaidoje; 

 pacientus, sergančius sunkiomis 

gripo formomis ar atsiradus komplikacijoms, 

siųsti gydytis į stacionarias sveikatos 

priežiūros įstaigas 

 

2. Stacionariose sveikatos priežiūros 

įstaigose: 

 apriboti pacientų lankymą 

ligoninėse; 

 50 proc. sumažinti planines 

operacijas ir planine tvarka hospitalizuojamų 

Gripo epidemijos metu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visų ASPĮ, globos namų ir 

kitų įstaigų, kuriose yra 

gydomi ar slaugomi rizikos 

grupių asmenys, vadovai,  

Vilniaus miesto savivaldybės 

administracijos Socialinių 

reikalų ir sveikatos 

departamentas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2012-10-19 

įsakymas Nr. V-946 „Dėl Lietuvos 

higienos normos HN 47-1:2012 

„Sveikatos priežiūros įstaigos. 

Infekcijų kontrolės reikalavimai“ 

patvirtinimo“  
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pacientų skaičių 

 

3. ASPĮ, globos namuose ir kitose 

įstaigose, kuriose yra gydomi ar slaugomi 

rizikos grupių asmenys: 

 gripu sergantiems pacientams, ypač 

kūdikiams ir vaikams, pirmąją ligos savaitę 

(ypač pirmąsias 5 dienas) skirti atskirą 

palatą; 

 įstaigos darbuotojams, kurie 

kontaktuoja su sergančiais gripu pacientais, 

dėvėti kaukes, medicininę aprangą ir laikytis 

higienos rekomendacijų; 

 įstaigos darbuotojams, kuriems 

pasireiškia gripo arba ŪVKTI simptomai, 

laikinai nekontaktuoti su pacientais ar 

įstaigos globotiniais; 

 asmenims, kuriems pasireiškia gripo 

arba ŪVKTI simptomai, atidėti ASPĮ 

hospitalizuotų ir globos namuose gyvenančių 

asmenų lankymus 

3.2. Kontroliuoti, kaip ASPĮ vykdomos 

profilaktinės priemonės gripo epideminiu 

laikotarpiu  

Gripo epidemijos metu 

 

NVSCVD  

3.3. Ikimokyklinių ir bendrojo ugdymo įstaigų, 

ligoninių, poliklinikų, globos namų, viešojo 

maitinimo įstaigų vadovams užtikrinti 

patalpų vėdinimą, inventoriaus valymą ir 

plovimą drėgnu būdu, prireikus naudoti 

dezinfekcines medžiagas 

Gripo epidemijos metu 

 

Įstaigų vadovai, NVSCVD  

3.4. Mokyti pacientus laikytis kosėjimo ir 

čiaudėjimo etiketo, laikytis rankų higienos  

Nuolat ASPĮ vadovai, darbuotojai  

3.5. Organizuoti gripo ir ŪVKTI prevencines 

priemones ikimokyklinio ugdymo įstaigose 

ir bendrojo ugdymo įstaigose: 

Nuolat, ypač prieš 

prasidedant gripo sezonui 

Ugdymo įstaigų vadovai, 

VVSB 
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 ugdymo istaigose prie kriauklių 

(praustuvų) turėti rankų plovimo priemonių; 

 mokyti vaikus laikytis rankų 

higienos; 

 mokyti vaikus kosėjimo ir 

čiaudėjimo etiketo 

3.6. Nepriimti į ikimokyklinio ugdymo įstaigas 

vaikų, kuriems pasireiškia gripo simptomai 

(karščiuoja, skundžiasi skausmu) 

 

 

Nuolat, ypač prieš 

prasidedant gripo sezonui 

Ugdymo įstaigų vadovai  

 

Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2018 m. spalio  

31 d. įsakymas Nr. V-1183 

„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2010-04-22 

įsakymo Nr. 313 „Dėl Lietuvos 

higienos normos HN 75:2010 ,,Įstaiga, 

vykdanti ikimokyklinio ir (ar) 

priešmokyklinio ugdymo programą. 

Bendrieji sveikatos saugos  

reikalavimai“ patvirtinimo“ 

pakeitimo“ 

3.7. Kai Savivaldybėje yra paskelbta gripo 

epidemija, bendrojo ugdymo įstaigų 

administracija suderinusi su Švietimo, 

kultūros ir sporto departamento Bendrojo 

ugdymo skyriumi gali priimti sprendimą dėl 

laikino ugdymo veiklos nutraukimo 

atskirose ar visose klasėse 

Gripo epidemijos metu 

 

Ugdymo įstaigų vadovai, 

Švietimo, kultūros ir sporto 

departamentas 

 

3.8. Teikti informaciją Sveikatos apsaugos 

skyriui apie bendrojo ugdymo įstaigas, 

kuriose dėl vaikų sergamumo gripu ir 

ŪVKTI yra laikinai nutraukta ugdymo 

veikla atskirose ar visose klasėse 

Gripo epidemijos metu 

kiekvieną dieną iki 14 val. 

 

Švietimo, kultūros ir sporto 

departamentas, ugdymo 

įstaigų vadovai 

 

3.9. Gripo epidemijos metu pagal galimybes ir 

įvertinus riziką apriboti naujų masinių 

renginių planavimą  

 

Atsižvelgus į  

epidemijos intensyvumą 

Vilniaus miesto savivaldybės 

administracija, ugdymo 

įstaigų vadovai, įmonių, 

įstaigų, organizacijų vadovai  
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3.10. Kontroliuoti, kaip įgyvendinamos gripo ir 

ŪVKTI priešepideminės priemonės 

ikimokyklinėse ir bendrojo ugdymo 

įstaigose ir kitose įstaigose, globos namuose 

bei masinio susibūrimo objektuose 

Gripo epidemijos metu 

 

Švietimo, kultūros ir sporto 

departamentas, Sveikatos 

apsaugos skyrius, NVSCVD 

 

3.11. Informuoti Sveikatos apsaugos skyrių apie 

sergamumo gripu sumažėjimą ir 

rekomenduoti Vilniaus miesto savivaldybei 

skelbti gripo epidemijos pabaigą 

Sergamumui grįžus į įprastą 

lygį 

 

NVSCVD Įsakymo Nr. V-58 7.2 papunktis  

 

 

4. 
 

GRIPO EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪRA, PAREMTA PASIRINKTINE KLINIKINE VIRUSOLOGINE DIAGNOSTIKA 

 

4.1 Vykdyti epidemiologinę priežiūrą, 

vadovaujantis pasirinktine klinikine 

virusologine diagnostika  

Ištisus metus ASPĮ ir visuomenės sveikatos 

priežiūros įstaigų vadovai 

Įsakymo Nr. V-58 10, 13 punktai 

4.2. Paskirti gydytojus, kurie dalyvaus gripo 

epidemiologinėje priežiūroje, paremtoje 

pasirinktine klinikine virusologine 

diagnostika 

NVSCVD teikimu 

 

ASPĮ vadovai Įsakymo V-58 11, 13 punktai 

 

 

4.3. Faksu arba elektroniniu paštu pateikti 

NVSCVD gripo ir ŪVKTI pasirinktinės 

klinikinės virusologinės diagnostikos 

savaitinius duomenis apie klinikinius gripo 

ir ŪVKTI atvejus pagal nustatytą formą 

Ištisus metus kiekvieną 

pirmadienį 

 

Visų ASPĮ, dalyvaujančių 

gripo epidemiologinėje 

priežiūroje, paremtoje 

pasirinktine klinikine 

virusologine diagnostika, 

vadovai 

Įsakymo Nr. V-58 11 punktas, 4 

priedas 

 

4.4. Diagnozavus klinikinius gripo atvejus, imti 

bandinius, laikantis bandinių gripo 

virusologiniams tyrimams paėmimo ir 

transportavimo reikalavimų, kiekvienam 

bandiniui užpildyti bandinio siuntimo gripo 

virusologiniam tyrimui ir tyrimų rezultatų 

lapą 

Gripo sezono metu  

 

ASPĮ gydytojai, 

dalyvaujantys gripo 

klinikinėje virusologinėje 

diagnostikoje  

Įsakymo Nr. V-58 15 punktas, 5 ir 6 

priedai 

 

4.5. Užtikrinti, kad bandiniai gripo 

virusologiniams tyrimams, pridedant 

bandinio siuntimo gripo virusologiniam 

Gripo sezono metu 

diagnozavus gripą 

 

Visų ASPĮ, dalyvaujančių 

gripo epidemiologinėje 

priežiūroje, paremtoje 

Įsakymas Nr. V-58 15 punktas, 5 ir 6 

priedai 
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tyrimui ir tyrimo rezultatų lapus, būtų laiku 

ir tinkamomis sąlygomis (laikantis 

temperatūros režimo) pristatyti į NVSPL 

pasirinktine klinikine 

virusologine diagnostika, 

vadovai  

4.6. Teikti rekomendacijas bandinių paėmimo ir 

transportavimo klausimais, aprūpinti 

klinikinėje virusologinėje diagnostikoje 

dalyvaujančias ASPĮ transportinėmis 

terpėmis ir priemonėmis bandiniams paimti  

Nuolat 

 

 

NVSPL 

 

Įsakymo Nr. V-58 17.2, 17.3 

papunkčiai 

 

4.7. Teikti informaciją apie virusologinių tyrimų 

rezultatus. Apie kiekvieną teigiamą 

virusologinio tyrimo rezultatą – bandinį 

siuntusiai ASPĮ raštu ar faksu, užpildant 

bandinio siuntimo gripo virusologiniam 

tyrimui ir tyrimo rezultatų lapo antrą dalį  

Nuolat 

 

 

 

NVSPL Įsakymo Nr. V-58 17.6 papunktis, 6 

priedas 

 

 

 

 

4.8. Apibendrinti ir kiekvieną ketvirtadienį teikti 

savaitės duomenis apie gripo virusologinius 

tyrimus į Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų 

valstybės informacinę sistemą ir NVSCVD  

Ištisus metus  

 

NVSPL Įsakymo Nr. V-58 17.7 papunktis, 7 

priedas 

 

4.9. Apibendrinti Vilniaus mieste dirbančių 

gydytojų, atliekančių gripo ir ŪVKTI 

klinikinę virusologinę diagnostiką savaitės 

duomenis ir juos pateikti kiekvieną 

trečiadienį į Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų 

valstybės informacinę sistemą  

Ištisus metus  

 

NVSCVD  

 

Įsakymo Nr. V-58 16.2 papunktis, 4 

priedas  

 

 

 

 

 

4.10. Teikti siūlymus, įvertinti ir analizuoti 

Vilniaus mieste vykdomos gripo 

epidemiologinės priežiūros, paremtos 

pasirinktine klinikine virusologine 

diagnostika, klinikinius duomenis ir 

virusologinių tyrimų rezultatus 

Ištisus metus NVSCVD, ULAC  Įsakymo Nr. V-58 16.3 papunktis 

 

 

 

 

__________________________________________________ 
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