
COVID-19 INFEKCIJOS GYDYMO NAMUOSE PRINCIPAI

*Jaučiant kitus čia nenurodytus neraminančius simptomus ar esant bendrai blogėjančiai būklei, nepaisant visų rekomendacijų laikymosi, taip pat galite
kreiptis į gydymo įstaigą. Nuvykus į ligoninę, net ir esant dešinėje lentelės pusėje nurodytiems kriterijams ne visais atvejais būsite hospitalizuotas. Tačiau
esant šiems kriterijams reikalingas specialisto įvertinimas dėl hospitalizacijos būtinybės.
**Gali būti prietaiso sąlygota paklaida, išmatavus žemesnę nei <94% vertę indikuotina įsitikinti, jog matuota esant šiltoms galūnėms, permatuoti ant kitos
rankos, pamatuoti pakartotinai praėjus ~20 min., svarstyti vykimą į ligoninę jei visais atvejais saturacija išlieka <94%
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KAM SKIRTOS ŠIOS REKOMENDACIJOS? ŠALTINIAI
Šios rekomendacijos skirtos suaugusiems sergantiems COVID-19, kurie turi ligos simptomų ir jų būklė leidžia gydytis namuose.
Gairės skirtos bendrai populiacijai ir nepritaikytos asmenims, kurių imunitetas yra susilpnėjęs dėl įgimtų ar įgytų imuniteto
sutrikimų.

NEVYKTI VIEŠUOJU 
TRANSPORTU.
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INFORMUOTI, JOG NORITE 
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SAVO BŪKLĖS  STEBĖJIMUI 
PATARTINA TURĖTI:
• TERMOMETRĄ
• SPAUDIMO MATUOKLĮ
• PULSOKSIMETRĄ

PATVIRTINTA COVID-19 INFEKCIJA. KADA GYDYTIS NAMIE, O KADA VYKTI Į LIGONINĘ?

Sužinojus apie COVID-19 diagnozę, izoliuokitės ir venkite bet kokių kontaktų

• Apie savo diagnozę praneškite artimiesiems, informuokite savo šeimos gydytoją.
• Izoliuokitės nuo kitų žmonių pagal saviizoliacijos rekomendacijas https://www.covidmed.lt/izoliacijos-

namuose-rekomendacijos

Gerti pakankamai skysčių: bazinis išgeriamų skysčių kiekis 2000-2500 ml per dieną 

• Jei karščiuojate, esant temperatūros pakilimui, kiekvienai karščiavimo valandai išgerti papildomai 1 stiklinę 
vandens.

• Jei viduriuojate, po kiekvieno pasituštinimo taip pat išgerti 1 stiklinę vandens.
• Ar geriate pakankamai skysčių, galite nuspręsti, žvilgtelėję į savo šlapimo spalvą – ji turi būti skaidri, 

permatoma. Koncentruotas, geltonas šlapimas liudija apie skysčių trūkumą.
• Venkite alkoholio, kadangi alkoholis gali sumažinti budrumą objektyviems savo sveikatos būklės pokyčiams.

Daug ilsėkitės ir sveikai maitinkitės 

• Venkite fizinio krūvio.
• Jei dėl išreikšto silpnumo jums sunku pasigaminti valgyti, paprašykite artimųjų/savanorių pagalbos. Maistą

reikėtų perduoti nekontaktiniu būdu, pavyzdžiui, palikti prie namų ar kambario durų.

Rūpinkitės savo psichologine sveikata

• Bendraukite su artimaisiais, pasitelkę internetą ir mobiliojo ryšio priemones.
• Siekiant sumažinti patiriamą stresą laikykitės PSO rekomendacijų, kurias rasite 

https://vpsc.lrv.lt/lt/naujienos/psichikos-sveikata-covid-19-protrukio-metu

Kaip žinoti, ar jau galite išeiti iš namų?

Nutraukti saviizoliaciją lengva ligos forma sergantiems asmenims galima, jei:
• Nuo simptomų pradžios praėjo 10 dienų IR

• Nekarščiavote bent 3 dienas IR
• Pagerėjo COVID-19 simptomai

Jei sergate kitomis lėtinėmis ligomis, susisiekite su savo šeimos gydytoju

• Jei sergate kitomis lėtinėmis ligomis ir nuolat vartojate vaistus, nenutraukite jų vartojimo. Informuokite
savo šeimos gydytoją apie COVID-19 diagnozę, aptarkite gydymo namuose planą.

• Jei jums baigėsi kompensuojami vaistai, susisiekite su gydytoju dėl recepto ir pasidomėkite vaistų
pristatymu į namus arba paprašykite artimųjų pagalbos.

GALIMA GYDYTIS NAMUOSE

• Esant lengviems simptomams –
karščiavimui, kosuliui, raumenų 
skausmams

• Jei nėra dusulio (ligonis pats gali nejausti 
dusulio, tačiau net ir tokiu atveju būtina 
vertinti objektyvius parametrus, jeigu jie 
pakitę – vadovautis jais!)

INFORMUOTI SAVO ŠEIMOS GYDYTOJĄ

• Esant naujai atsiradusiam dusuliui (ypač
ramybėje)

• Esant kvėpavimo dažniui > 20 k/min
• Atsiradus veido ar lūpų pamėlynavimui
• Jei nepavyksta sukontroliuoti kūno

temperatūros

REIKĖTŲ VYKTI Į LIGONINĘ

UŽTENKA 1 KRITERIJAUS*:
• Esant saturacijai (kraujo įsotinimui 

deguonimi) < 94% (išmatavus specialiu 
prietaisu – pulsoksimetru)**

• Esant kvėpavimo dažniui ≥ 22 k/min
• Esant žemam spaudimui –

sistolinis ("viršutinis") < 100 mmHg arba 
spaudimo sumažėjimas per > 40 mmHg

• Atsiradus sąmonės sutrikimui
• Esant ūmiam krūtinės skausmui

Nebijokite paprašyti pagalbos

Jei neturite artimųjų, kurie galėtų padėti, galite kreiptis į savanorių organizacijas:
• Gedimino legionas – gali padėti pristatyti maistą ar vaistus, išvesti pavedžioti šunį. 

• Tel. nr. 8 607 36030, el. p. info@gediminolegionas.lt, tinklapis:
https://www.facebook.com/groups/339058837019668/

• Maltiečiai – pagalba maistu, maisto ar vaistų pristatymu į namus, emocinė parama. 
• Tel. nr. 8 524 97304,  tinklapis: https://maltieciai.lt/

• Bendroji valstybės COVID-19 karštoji linija – 1808, emocinės pagalbos linija - 1809
• Pavežėjimo į COVID-19 punktą paslauga, tel. nr. 8 5 2112555
• “Sidabrinė linija” – pokalbiai ir emocinė parama vyresnio amžiaus žmonėms:

• 8 800 800 20, el.p. pasikalbekime@sidabrinelinija.lt, tinklapis: www.sidabrinelinija.lt

Galima slopinti temperatūrą, kai ji siekia ≥ 38,5°C arba kai jaučiate šaltkrėtį, temperatūros kilimą, 
raumenų skausmus

• Gerti po vieną 500 mg Paracetamolio tabletę, nesant efekto po 1 valandos – galima gerti dar 1. Išgėrus dvi
tabletes, kita dozė esant karščiavimui geriama ne anksčiau nei po 4-6 valandų. Rekomenduojame neviršyti
maksimalios paros dozės (4 gramų - 8 tablečių).

• Esant kepenų funkcijos nepakankamumui dozavimas pagal vaisto informacinį lapelį, esant
neaiškumams pasitarti su gydytoju ar vaistininku.

• Jeigu karščiavimas nemažėja, vartojant paracetamolį - informuoti savo šeimos gydytoją, spręsti dėl kito
vaisto (pvz. Ibuprofeno) skyrimo.
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