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SLAUGOS PROTOKOLAS

Kraujo ėmimas iš venos
laboratoriniams tyrimams
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Paskirtis:
1. Užtikrinti kokybišką, saugų ir tinkamą kraujo ėmimą iš venos laboratoriniams tyrimams
įstaigos gyventojams.
Valdymas:
2. Šią tvarką valdo bendrosios praktikos slaugytojas.
3. Ši tvarka laikoma administracijoje.
4. Ši tvarka peržiūrima kartą per penkis metus ir įsigaliojus naujiems reikalavimams,
reglamentuojantiems šį procesą. Visi šio dokumento pakeitimai įforminami raštiškai,
pakeičiant visus valdomus egzempliorius.
Apimtis:
5. Ši tvarka taikoma ir apima visus kraujo ėmimo iš venos įstaigos gyventojams procesus.
Atsakomybė:
6. Už kokybišką procedūros atlikimą, dokumentacijos pildymą, medicininių atliekų rūšiavimą,
darbo vietos sutvarkymą, atsako bendrosios praktikos slaugytojas.
7. Už medicininio inventoriaus ir slaugos priemonių aprūpinimą atsako sveikatos priežiūros
skyriaus vadovas ir sveikatos priežiūros skyriaus vadovo pavaduotojas.
8. Už padarytas klaidas, aplaidumą, netinkamą paskirtų funkcijų vykdymą ar bioetikos
reikalavimų pažeidimą, taip pat už pareigų viršijimą, bendrosios praktikos slaugytojas
atsako LR teisės aktų nustatyta tvarka
9. Už procedūros atitikimą galiojantiems Lietuvos respublikos teisės aktams atsako sveikatos
priežiūros skyriaus vadovas.
Galima rizika:
10. Nesaugiai ir neteisingai atliekant procedūra galima mikrotraumos ar darbuotojo ekspozicijos
krauju rizika.
Aprašymas:
11. Priemonės procedūrai atlikti
11.1.

Vakuuminės kraujo paėmimo sistemos (vacutainer, s-monovette ir kt.).

11.2.

Sterilios specialios adatos su adapteriais ar adatos su sparneliais ir su adapteriais.

11.3.

Sterilus pincetas.

11.4.

Sterilūs arba švarūs pramoninės gamybos vatos ar marlės tamponai.

11.5.

70 % etilo alkoholis ar kitas odos antiseptikas.

11.6.

Vienkartinės pirštinės.

11.7.

Žirklės.

11.8.

Lipnus sterilus tvarstis.
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11.9.

Švari guminė timpa (varžtis).

11.10. Švari maža guminė pagalvėlė.
12. Pasiruošimas
12.1.

Patikslinama gyventojo tapatybė

12.2.

Gyventojui paaiškinama apie atliekamą procedūrą

12.3.

Gyventojui suteikiama patogi kūno padėtis.

12.4.

Atliekama rankų higienos procedūra.

12.5.

Paruošiamas švarus padėklas, dezinfekuojamas šluostant tinkamu paviršių dezinfekcijos

preparato tirpalu su trumpa ekspozicija pagal preparato naudojimo instrukciją.
12.6.

Visos priemonės procedūrai atlikti sudedamos ant padėklo.

12.7.

Patikrinamas vakutainerio, adatų su adapteriais ar adatų su sparneliais galiojimo laikas,

pakelių sandarumas (ar neįplėšti, neįdurti, ar kitaip nepažeisti).
12.8.

Pacientui matant, paruošiama adata su adapteriu, įstatoma į vienkartinį vakutainerio

laikiklį.
13. Procedūros eiga
13.1.

Apčiuopiama tinkama vena.

13.2.

Pacientas ranką padeda ant pagalvėlės ar ant specialios atramos.

13.3.

Guminė timpa (varžtis) užveržiama (ne ant nuogo kūno) virš kraujo paėmimo vietos.

13.4.

Naudojamos vienkartinės pirštines.

13.5.

Oda dūrio vietoje nuvaloma 2–3 kartus steriliais tamponais, suvilgytais odos antiseptiku

nuo centro į šonus.
13.6.

Jei tenka prisiliesti prie dezinfekuotos vietos ranka, odos dezinfekciją reikia pakartoti.

13.7.

Adata, įstatyta į laikiklį, įduriama į veną, pritvirtinamas vakutaineris.

13.8.

Vakutaineris pritraukiamas kraujo (galima užpildyti keletą vakutainerių juos keičiant),

steriliu tamponu spaudžiama dūrio vieta ir staigiu judesiu, nekeičiant adatos krypties,
ištraukiama adata.
13.9.

Dūrio vieta, užspausta steriliu tamponu, laikoma 2–3 minutes, patikrinama, ar

nekraujuoja ir užklijuojama steriliu lipiu tvarsčiu.
13.10. Susidariusios atliekos šalinamos pagal medicininių atliekų šalinimo taisykles.
Dokumentai:
14. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos higienos normos
HN 47-1:2012 "Sveikatos priežiūros įstaigos. Infekcijų kontrolės reikalavimai" patvirtinimo.
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15. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas dėl Lietuvos higienos normos
HN 125:2011 "Suaugusių asmenų stacionarios socialinės globos įstaigos: Bendrieji
sveikatos saugos reikalavimai" patvirtinimo.
__________________________

PARENGĖ
Prienų globos namų Sveikatos priežiūros skyriaus vadovė
Justina Miliauskaitė
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