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PATVIRTINTA 

    Viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos 

    priežiūros centro vyriausiojo gydytojo 

2018 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. ĮV- 32 

 

VALSTYBĖS LAIDUOJAMŲ (NEMOKAMŲ) PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Valstybės laiduojamų (nemokamų) pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja nemokamų paslaugų teikimo 

tvarką viešojoje įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centre (toliau – Centras). 

2. Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra apima šeimos gydytojo (arba vidaus ligų 

gydytojo, vaikų ligų gydytojo, akušerio ginekologo ir chirurgo kartu) komandos teikiamas 

paslaugas, pirminę ambulatorinę odontologinę asmens sveikatos priežiūrą ir pirminę ambulatorinę 

psichikos sveikatos priežiūrą. 

3. Valstybės laiduojamomis (nemokamomis) pirminės ambulatorinės asmens sveikatos 

priežiūros paslaugomis vadinamos tokios paslaugos, kurios yra kompensuojamos Privalomojo 

sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis. 

3. Centras yra sudaręs sutartį su Kauno teritorine ligonių kasa (toliau – TLK). 

4. Valstybės laiduojamos (nemokamos) pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros 

paslaugos teikiamos prisirašiusiems prie Centro gydytojų ir draustiems privalomuoju sveikatos 

draudimu gyventojams (išskyrus būtinąją medicinos pagalbą). 

5. Dėl pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Centro 

pacientams Centras yra sudaręs sutartį su viešąja įstaiga Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros 

centru. 

6. Aprašas parengtas vadovaujantis šiais teisės aktais: 

6.1. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu; 

6.2. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu; 

6.3. Lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 

V-943 „Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir 

apmokėjimo tvarkos aprašo bei pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir 

bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“; 

6.4. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu 

Nr.V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo 

tvarkos bei masto patvirtinimo; 

6.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 

V-483 „Dėl pirminės odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų, kompensuojamų iš Privalomojo 

sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, masto (sudėties ) patvirtinimo“; 

6.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. 

V-861 „Dėl Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“; 

6.7. Lietuvos medicinos norma MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, 

kompetencija ir atsakomybė“; 

6.8. Lietuvos medicinos norma MN 42:2015 „Gydytojas odontologas. Teisės, pareigos, 

kompetencija ir atsakomybė", 

6.9. Lietuvos medicinos norma MN 28:2011 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, 

pareigos, kompetencija ir atsakomybė“. 

6.10. Lietuvos medicinos norma MN 40:2014 „Akušeris. Teisės, pareigos, kompetencija ir 

atsakomybė“; 
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6.11. Lietuvos medicinos norma MN 24:2017 „Gydytojo odontologo padėjėjas“. 

7. Aprašu privalo vadovautis visi Centro sveikatos priežiūros specialistai, teikiantys 

sveikatos priežiūros paslaugas. 

 

II SKYRIUS 

VALSTYBĖS LAIDUOJAMŲ (NEMOKAMŲ) PIRMINĖS AMBULATORINĖS 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ APIMTYS 
 

8. Šeimos gydytojo komandos teikiamos paslaugos – nespecializuotų asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų, teikiamų pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą 

Šeimos gydytojo medicinos normą, Bendrosios praktikos slaugytojo medicinos normą ir (ar) 

Akušerio medicinos normą ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (t. y. įstaigoje, 

neteikiančioje stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų), pacientų namuose, kompleksas. 

9. Centre teikiamos Šeimos gydytojo komandos paslaugos: 

9.1. būtinosios medicinos pagalbos teikimas, 

9.2. ligų diagnostika ir gydymas (paciento fizinės būklės, tyrimų duomenų, dažniausiai 

pasitaikančių ligų pagrindinių simptomų bei sindromų, komplikacijų įvertinimas, šių ligų 

profilaktikos priemonių paskyrimas ir pan.); 

9.3. nepriskirtais šeimos gydytojo kompetencijai atvejais siuntimų konsultuotis ir gydytis 

pas atitinkamos srities specialistą išrašymas; 

9.4. medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam (antirecidyviniam) gydymui siuntimų 

išdavimas;  

9.5. receptų vaistams ir/ar medicinos prekėms išrašymas Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro nustatyta tvarka; 

9.6. laikinojo nedarbingumo, nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimas; 

9.7. siuntimų į Neįgalumo ir darbingumo lygio nustatymo tarnybą išrašymas; 

9.8. profilaktinių sveikatos patikrinimų vykdymas (išskyrus darbuotojų ar įsidarbinančiųjų 

patikras – pagal Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymą Nr. 301);  

9.9. sveikatos priežiūros paslaugų teikimas pacientams jų namuose pagal Šeimos medicinos 

paslaugų teikimo namuose tvarkos aprašą; 

9.10. profilaktiniai vaikų ir suaugusiųjų skiepijimai nuo užkrečiamųjų ligų teisės aktų 

nustatyta tvarka; 

9.11. slaugos procedūrų atlikimas: injekcijų į raumenis, poodį, veną atlikimas, arterinio 

kraujo spaudimo matavimas netiesioginiu būdu, elektrokardiogramos užrašymas ir įvertinimas, 

kraujo paėmimas tyrimams, šeimos gydytojo normai priskirtų laboratorinių tyrimų atlikimas, žaizdų 

tvarstymas, nekomplikuotų pragulų gydymas ir profilaktika, lūžusių kaulų imobilizavimas įtvarais, 

skrandžio plovimas, svetimkūnių pašalinimas iš ausies išorinės landos, ryklės, nuo akies gleivinės ir 

kt.  

9.12. ambulatorinių asmens sveikatos priežiūra paslaugų, už kurias Centrui mokamas 

skatinamasis priedas, teikimas, pagal Sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d įsakymu 

Nr. V-943 „Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir 

apmokėjimo tvarkos aprašo bei pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir 

bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“ patvirtinto Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei pirminės ambulatorinės asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašą bei pagal sutartį su Kauno TLK (1 priedas). 

10. Pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos – 

nespecializuotų pirminės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens 

sveikatos priežiūros įstaigose, turinčiose licenciją teikti odontologijos paslaugas, kompleksas. 

Išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis ir teikiamos be papildomo mokesčio, išskyrus 

odontologinių medžiagų ir priemonių kainas*. 

11. Centre teikiamos pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros 

paslaugos: 
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11.1. būtinosios medicinos pagalbos teikimas; 

11.2. vaikų dantų ėduonies profilaktika; 

11.3. Sąkandžio anomalijų išaiškinimas ir profilaktika; 

11.4. Dantų ėduonies gydymas; 

11.5. Pulpito (išskyrus dantų kanalų kalcifikaciją ir vidinę rezorbciją) gydymas; 

11.6. Apikalinio periodontito (išskyrus dantų kanalų pergydymą) gydymas; 

11.7. Nesisteminės kilmės nekariozinių dantų ligų gydymas; 

11.8. Dantų akmenų virš dantenų ir po jomis nuėmimas; 

11.9. Gingivito gydymas; 

11.10. Liežuvio bei burnos gleivinės ligų diagnozavimas ir gydymas po specialisto 

konsultacijos; 

11.11. Ikivėžinių ligų įtarimas; 

11.12. Premedikacijos ir vietinės nejautros atlikimas; 

11.13. Dantų ir dantų šaknų traukimas; 

11.14. Ūmių odontologinės kilmės žandikaulių uždegimų (periostito, alveolito, 

perikoronarito) diagnozavimas ir gydymas; 

11.15. Seilių liaukų ir veido žandikaulių srities limfinės sistemos ligų diagnozavimas ir 

gydymas po specialisto konsultacijos; 

11.16. Laikinų įtvarų uždėjimas gydant dantų traumas; 

11.17. Pirmosios pagalbos suteikimas ištikus žandikaulių traumai ir gydymas po specialisto 

konsultacijos; 

11.18. Danties vainiko lūžimo gydymas; 

11.19. Danties išnirimo (išskyrus visišką danties išnirimą) gydymas; 

11.20. Kaltinių nenuimamų dantų protezų nuėmimas. 

12. Prevencinių priemonių programų (2 priedas) vykdymas:  
12.1. Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa; 

12.2. Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa;  

12.3. Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa; 

12.4. Asmenų, priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir 

prevencijos programa;  

12.5. Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa.  

13. Būtinosios medicinos pagalbos teikimas. Būtinajai medicininei pagalbai priskiriama 

pirmoji medicininė pagalba, kuri teikiama įvykio vietoje ir skubi kvalifikuota medicininė pagalba, 

kuri teikiama asmens sveikatos priežiūros įstaigose. 

14. Būtinoji medicinos pagalba Lietuvos respublikos gyventojams ar Europos Sąjungos šalių 

apdraustiesiems valstybiniu sveikatos draudimu, teikiama vadovaujantis Būtinosios medicinos 

pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarka bei mastu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr.V-208 „Dėl 

būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto 

patvirtinimo“. 

 

III SKYRIUS 

VALSTYBĖS LAIDUOJAMŲ (NEMOKAMŲ) PIRMINĖS AMBULATORINĖS 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO CENTRE TVARKA 

 

15. Valstybės laiduojamų (nemokamų) pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros 

paslaugų teikimo sąlyga – registracija pas gydytoją,  

16. Prieš teikiant  paslaugas, medicinos registratorius išsiaiškina, ar pacientas turi teisę gauti 

valstybės laiduojamas (nemokamas) pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugas, t. y. 

pagal paciento pateiktus tapatybę patvirtinančius dokumentus patikrina jo draustumą Lietuvos 

Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre ir ar asmuo yra įrašytas į 

Centro aptarnaujamų gyventojų sąrašą (išskyrus būtinąją medicinos pagalbą) arba kartu su tapatybę 
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patvirtinančiu dokumentu paprašo pateikti Europos sveikatos draudimo kortelę (ar ją laikinai 

pakeičiantį sertifikatą). 

17. Būtinoji pagalba teikiama nemokamai: 

17.1. visiems nuolatiniams šalies gyventojams, neatsižvelgiant į jų draustumą; 

17.2. laikinai Lietuvos Respublikoje gyvenantiems ir teisėtai dirbantiems užsieniečiams; 

17.3.  ES/EEB šalių piliečiams, laikinai viešintiems mūsų šalyje, pateikus jų draustumą 

patvirtinančius dokumentus – galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę (ESDK) arba vieną iš 

E formos (E 111, E 106, E 121) pažymų, arba kitą galiojančią sveikatos draudimo sutartį; 

17.4. užsieniečiams, ne ES/EEB šalių piliečiams, laikinai viešintiems mūsų šalyje, pateikus 

galiojančią sveikatos draudimo sutartį. 

18. Gydytojui nustačius, kad paciento būklė neatitinka būtinosios pagalbos kriterijų, 

sveikatos priežiūros paslaugos, nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu gyventojams, yra 

mokamos. 

19. Visos nemokamos procedūros, tyrimai, išskyrus arterinio kraujospūdžio pamatavimą, 

atliekami tik pagal gydytojų nukreipimus. 

 20. Tyrimai profilaktiniais tikslais atliekami ne dažniau kaip kartą metuose, jeigu 

profilaktinius tyrimus reglamentuojantis įsakymas (Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 

31 d. įsakymas Nr. 301) nenumato kitaip arba atlikto tyrimo rezultatai neatitinka normos. Šiuo 

atveju apie pakartotinio tyrimo indikacijas sprendžia gydantis gydytojas.  

21. Tyrimų kiekis diagnostikos tikslais arba susirgimo gydymo kontrolės tikslais 

neribojamas, tačiau apie jų poreikį sprendžia tik gydantis gydytojas (pačių pacientu pageidavimu 

atliekami tyrimai yra mokami ir jiems nebūtinas gydytojo nukreipimas, jeigu tas tyrimas neturi 

įtakos paciento būklei). 

 

IV SKYRIUS 

VALSTYBĖS LAIDUOJAMŲ (NEMOKAMŲ) PIRMINĖS AMBULATORINĖS 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO DOKUMENTACIJOS PILDYMAS 

 

22 Teikiant šeimos gydytojo komandos paslaugas gydytojas, slaugytojas (pagal 

kompetenciją) privalo aprašyti suteiktas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas medicinos dokumentuose, juos pildyti tiksliai ir įskaitomai, laikantis teisės aktų 

reikalavimų. Šiuose dokumentuose aprašyti apdraustojo būklę, nurodyti paslaugos teikimo vietą, 

datą ir laiką, skirtus tyrimus, jų rezultatus, gydymą (kompensuojamųjų vaistų receptų numerius, 

vaisto pavadinimą, stiprumą, dozuotę, vartojimo būdą ir gydymo kurso pabaigos datą arba 

medicinos pagalbos priemonių (toliau – MPP) pavadinimą, matmenis ar kitus duomenis, jei jų yra, 

naudojimo būdą ir naudojimo kurso pabaigos datą), diagnozę, siuntimą pas gydytojus specialistus ir 

į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas (būtina nurodyti siuntimo tikslą); 

23. Teikiant Pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas 
gydytojas odontologas, odontologo padėjėjas ar burnos higienistas privalo aprašyti suteiktas 

odontologines paslaugas medicinos dokumentuose, juos pildyti tiksliai ir įskaitomai, laikantis teisės 

aktų reikalavimų. Šiuose dokumentuose aprašyti apdraustojo būklę, nurodyti paslaugos teikimo 

vietą, datą ir laiką, skirtus tyrimus, jų rezultatus, gydymą (kompensuojamųjų vaistų receptų 

numerius, vaisto pavadinimą, stiprumą, dozuotę, vartojimo būdą ir gydymo kurso pabaigos datą ir 

(ar) medicinos pagalbos priemonių (toliau – MPP) pavadinimą, matmenis ar kitus duomenis, jei jų 

yra, naudojimo būdą ir gydymo kurso pabaigos datą), bei diagnozę. Taip pat nurodyti, jei pacientas 

buvo siųstas pas gydytojus specialistus ir į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas (būtina 

nurodyti siuntimo tikslą); 

24. Įgyvendinanti prevencines programas, gydytojai privalo aprašyti pagal prevencines 

programas suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas medicinos dokumentuose, juos pildyti 

tiksliai ir įskaitomai, laikantis teisės aktų reikalavimų. Šiuose dokumentuose aprašyti apdraustojo 

būklę, nurodyti paslaugos teikimo vietą ir laiką, skirtus tyrimus, jų rezultatus, diagnozę, siuntimą 



5 

pas gydytojus specialistus ir į kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas (būtina nurodyti siuntimo 

tikslą); 

25. Gydytojas, teikiantis skubiąją medicinos pagalbą, privalo raštu įforminti skubiosios 

pagalbos atvejį paciento dokumentuose (asmens sveikatos istorijoje (forma 025/a), medicinos 

dokumentų išraše (forma 027/a), siuntime tirti, konsultuoti ir gydyti (forma 028/a) ir kt.), išsamiai 

aprašyti paciento būklę, atitinkamai motyvuoti, vadovaudamasis visomis Skubiosios medicinos 

pagalbos masto lentelės skiltimis ir pagrįsdamas skubiosios pagalbos teikimo indikacijas, 

nurodydamas pagalbos teikimo laiką (pradžią ir pabaigą) ir priskirdamas skubiosios pagalbos 

paslaugas atitinkamai kategorijai bei aprašydamas taikytus tyrimo ir gydymo metodus. 

26. Gydytojai ir kiti sveikatos priežiūros specialistai privalo suvesti duomenis, susijusius su 

pacientų sveikata ir jos priežiūra, į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo 

infrastruktūros informacinę sistemą (toliau – ESPBI IS). 

27. Sveikatos statistikas privalo teisės aktų nustatyta tvarka įvesti duomenis apie praėjusį 

mėnesį suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas į privalomojo sveikatos draudimo 

informacinę sistemą „Sveidra“ ir pateikti Kauno TLK atsiskaitymo už suteiktas paslaugas ataskaitas 

iki kiekvieno mėnesio 10 d. 

28. Vyriausiasis buhalteris privalo pateikti Kauno TLK sąskaitas už ataskaitiniu laikotarpiu 

(kalendorinis mėnesis) suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas iki kiekvieno mėnesio 10 d. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

28. Aprašas keičiamas, papildomas ar pripažįstamas netekusiu galios vyriausiojo gydytojo 

įsakymu. 

29. Aprašas skelbiamas Centro interneto svetainėje ir Centro informaciniuose stenduose. 

 

___________________ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Vaikams ir vyresniems, besimokantiems dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių 

mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtiniems 

asmenims, kai jie pateikia Savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos priežiūros 

skyriaus pažymą apie gaunamą socialinę pašalpą, odontologinės paslaugos teikiamos nemokamai. 
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1 priedas  

SKATINAMOSIOS PASLAUGOS 

 

Eil. 

Nr. 
Paslaugos pavadinimas 

1. Kraujo krešumo sistemos būklės įvertinimo paslauga: 

1.1. bandinio protrombino aktyvumui nustatyti paėmimas ir rezultatų įvertinimas; 

1.2. protrombino laiko (INR) nustatymas. 

2. Glikozilinto hemoglobino nustatymo paslauga: 

2.1. 
glikozilinto hemoglobino nustatymas vienkanaliu automatiniu analizatoriumi (įskaitant kraujo 

paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra 7 procentai arba mažesnė; 

2.2. 
glikozilinto hemoglobino nustatymas vienkanaliu automatiniu analizatoriumi (įskaitant kraujo 

paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra didesnė nei 7 procentai;  

2.3. 
glikozilinto hemoglobino nustatymas daugiakanaliu analizatoriumi (įskaitant kraujo paėmimą), 

kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra 7 procentai arba mažesnė; 

2.4. 
glikozilinto hemoglobino nustatymas daugiakanaliu analizatoriumi (įskaitant kraujo paėmimą), 

kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra didesnė nei 7 procentai.  

3. Ankstyvoji piktybinių navikų diagnostika. 

4. Fiziologinio nėštumo priežiūra: 

4.1. pirmas ir antras gydytojo vizitai (mokama už kiekvieną vizitą); 

4.2. pirmas ir antras akušerio vizitai (mokama už kiekvieną vizitą); 

4.3. trečias-šeštas gydytojo vizitai (mokama už kiekvieną vizitą); 

4.4. trečias-šeštas akušerio vizitai (mokama už kiekvieną vizitą); 

4.5. septintas gydytojo vizitas; 

4.6. septintas akušerio vizitas; 

4.7. 
nėščiosios kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus 

nustatymas; 

4.8. 
nėščiosios Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu, kai moters Rh neigiama, o 

vyro Rh teigiama kraujo grupė; 

4.9. nėščiosios kraujo tyrimas dėl sifilio (RPR); 

4.10. nėščiosios kraujo tyrimas dėl ŽIV antikūnų; 

4.11. nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti; 

4.12. 
nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti ir antibiotikogramos 

atlikimas 

5. Vaikų iki 1 metų sveikatos priežiūra: 

5.1. naujagimių priežiūra mieste (pirmas ir antras gydytojo vizitai); 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

naujagimių priežiūra kaime (pirmas ir antras gydytojo vizitai); 

naujagimių priežiūra mieste (pirmas-ketvirtas slaugytojo ar akušerio vizitai); 

naujagimių priežiūra kaime (pirmas-ketvirtas slaugytojo ar akušerio vizitai); 

5.5. 1-6 mėn. vaikų priežiūra (trečias-aštuntas gydytojo vizitai); 

5.6. 1-6 mėn. vaikų priežiūra (penktas-dešimtas slaugytojos vizitai); 

5.7. 7-12 mėn. vaikų priežiūra (devintas-dešimtas gydytojo vizitai); 

5.8. 7-12 mėn. vaikų priežiūra (vienuoliktas-dvyliktas slaugytojos vizitai); 

6. Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: 

6.1. gydytojo vizitas į namus (mieste); 

6.2. gydytojo vizitas į namus (kaime); 

6.3. slaugytojo vizitas į namus (mieste); 

6.4. slaugytojo vizitas į namus (kaime); 

7. Vaikų imunoprofilaktika: 
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7.1. gydytojo paslauga; 

7.2. slaugytojo paslauga. 

8. 
Vaiko paruošimas ikimokyklinio ugdymo įstaigai, priešmokyklinio ugdymo įstaigai arba 

mokyklai: 

8.1. gydytojo paslauga; 

8.2. slaugytojo paslauga. 

9 Moksleivių paruošimas mokyklai: 

9.1. gydytojo odontologo paslauga, teikiama pagal Gydytojo odontologo medicinos normą; 

9.2. gydytojo odontologo padėjėjo paslauga. 

10. Slaugos personalo procedūros namuose: 

10.1. kraujo paėmimas tirti (mieste); 

10.2. kraujo paėmimas tirti (kaime); 

10.3. pragulų priežiūra (mieste); 

10.4. pragulų priežiūra (kaime); 

10.5. lašelinė infuzija (mieste); 

10.6. lašelinė infuzija (kaime). 

11. Būtinosios medicinos pagalbos teikimas: 

11.1. 

būtinosios medicinos pagalbos teikimas draudžiamiesiems, neįtrauktiems į prirašytų prie 

pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gyventojų sąrašą (pagal Šeimos 

gydytojo medicinos normą); 

11.2. 

būtinosios odontologinės pagalbos teikimas draudžiamiesiems asmenims iki 18 metų, 

neįtrauktiems į prirašytų prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos 

gyventojų sąrašą (pagal Gydytojo odontologo medicinos normą); 

11.3. 

būtinosios medicinos pagalbos teikimas Europos Sąjungos šalių apdraustiesiems valstybiniu 

sveikatos draudimu, pateikusiems vieną iš šių dokumentų: Europos sveikatos draudimo kortelę, 

ją pakeičiantį sertifikatą, E123 formos pažymą arba dokumentą DA1 (pagal Šeimos gydytojo 

medicinos normą); 

11.4. 

būtinosios odontologinės pagalbos teikimas asmenims iki 18 metų, pateikusiems Europos 

sveikatos draudimo kortelę ar ją pakeičiantį sertifikatą (pagal Gydytojo odontologo medicinos 

normą). 

12. Kraujo tyrimai, atliekami prieš planinę operaciją: 

12.1. protrombino laiko (SPA) ir tarptautinio normalizacijos santykio (INR) nustatymas; 

12.2. aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) nustatymas; 

12.3. kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas. 

13. 
Tuberkulino mėginio (Mantu mėginio) atlikimas 7 metų vaikams ir rizikos grupių vaikams. 

14.  Asmenų, priskiriamų rizikos grupei, skiepijimas gripo vakcina: 

14.1.  gydytojo paslauga;  

14.2.  slaugytojo paslauga. 

15.  
A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymo greitojo testo atlikimas 2-7 metų 

vaikams, susirgusiems viršutinėmis kvėpavimo takų infekcinėmis ligomis. 

16. Sergančio tuberkulioze asmens išgydymas.  

17. Vaikų nuolatinių krūminių dantų dengimas silantinėmis medžiagomis: 

17.1. vieno danties dengimas silantais;  

17.2. dviejų dantų dengimas silantais;  

17.3. trijų dantų dengimas silantais;  

17.4. keturių dantų dengimas silantais;  

18.  Ankstyvasis alkoholio vartojimo rizikos įvertinimas. 
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2 priedas 

PREVENCINĖS PROGRAMOS 

 

 

PATVIRTINTA  

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2005 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 

V-729  

ATRANKINĖS MAMOGRAFINĖS PATIKROS DĖL KRŪTIES VĖŽIO PROGRAMA 

 

Eil. 

Nr. 
Paslaugos pavadinimas 

1. 
Informavimo apie krūties piktybinių navikų profilaktiką ir siuntimo atlikti mamografiją 

paslauga 

2. Mamogramų atlikimo paslauga 

3. Mamogramų vertinimo paslauga 
 

PATVIRTINTA                                           

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2004 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 

V-482 

GIMDOS KAKLELIO PIKTYBINIŲ NAVIKŲ PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ 

PROGRAMA 

 

Eil. 

Nr. 
Paslaugos pavadinimas 

1. Informavimo apie gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktiką paslauga 

2. 
Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų įvertinimo paslauga 

3. Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio ištyrimo paslauga 

4. Gimdos kaklelio biopsijos medžiagos ištyrimo paslauga 

5. Gimdos kaklelio biopsijos ir jos rezultatų įvertinimo paslauga 
 

PATVIRTINTA  

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 

V-973  

 

PRIEŠINĖS LIAUKOS VĖŽIO ANKSTYVOSIOS DIAGNOSTIKOS PROGRAMA 

 

Eil. 

Nr. 
Paslaugos pavadinimas 

1. 
Informavimo apie priešinės liaukos vėžio ankstyvąją  diagnostiką ir prostatos specifinio 

antigeno (PSA) nustatymo paslauga  

2. Urologo konsultacijos ir priešinės liaukos biopsijos paslauga 
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PATVIRTINTA  

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2005 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. 

V-913 

ASMENŲ, PRISKIRTINŲ ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ LIGŲ DIDELĖS RIZIKOS 

GRUPEI, ATRANKOS IR PREVENCIJOS PROGRAMA 

 

Eil. 

Nr. 
Paslaugos pavadinimas 

1. 

Informavimo apie didelę širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, šios tikimybės įvertinimo, 

pirminės prevencijos priemonių plano sudarymo ar siuntimo išsamiai įvertinti širdies ir 

kraujagyslių ligų tikimybę paslauga 

2. Išsamaus širdies ir kraujagyslių ligų tikimybės įvertinimo paslauga 
 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2009 m. birželio 23 d. įsakymu Nr. 

V-508 

 

STOROSIOS ŽARNOS VĖŽIO ANKSTYVOSIOS DIAGNOSTIKOS PROGRAMA 

 

Eil. 

Nr. 
Paslaugos pavadinimas 

1. 
Informavimas apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir iFOBT rezultatų 

įvertinimas 

2. Paciento siuntimas pas gydytoją specialistą atlikti kolonoskopiją 

3. 
Gydytojo specialisto konsultacija, kai atliekama kolonoskopija ir, jei reikia, paimama 

biopsijos medžiaga 

4. Gydytojo specialisto konsultacija, kai atliekama kolonoskopija ir, jei reikia, paimama 

biopsijos medžiaga, taikant intraveninę nejautrą 

5. Kolonoskopijos biopsijos medžiagos ištyrimas ir įvertinimas  

 

_____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


