Įstaigoje prisirašiusiems ir privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems
pacientams VALSTYBĖS FINANSUOJAMOS (NEMOKAMOS)
šeimos gydytojo paslaugos:
1. Būtinoji medicinos pagalba (Būtinosios medicinos pagalbos, t.y. ligų ir patologinių būklių,
kurioms esant medicinos pagalba teikiama nemokamai, sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos
Sveikatos apsaugos ministro 2004-04-08 įsakymu Nr. V-208 “Dėl būtinosios medicinos pagalbos
ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ ir jo
pakeitimais ir papildymais.)
2. Sveikų vaikų priežiūra: skiepijimai, augimo ir raidos stebėjimas.
3. Ligų diagnostika, gydymas bei profilaktika:
3.1. paciento apžiūra;
3.2. tyrimo plano sudarymas;
3.3. laboratorinių tyrimų atlikimas, kai pacientas tiriamas dėl neinfekcinių ligų:
3.3.1.veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma) (1 kartą per 2 metus);
3.3.2. šlapimo tyrimas automatizuotu būdu (1 kartą per 2 metus);
3.3.3. gliukozės koncentracijos serume (plazmoje) nustatymas (1 kartą per 2 metus);
3.3.4. bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas (CHOL) (1 kartą per metus).
3.4. laboratorinių tyrimų atlikimas, kai tyrimas atliekamas pacientui dėl ūmaus susirgimo ar
sergančiam lėtine liga, kurios stebėjimui reikalingas šis tyrimas:
3.4.1.veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma);
3.4.2. ENG nustatymas;
3.4.3. šlapimo tyrimas automatizuotu būdu;
3.4.4. albumino šlapime nustatymas;
3.4.5. gliukozės koncentracijos serume (plazmoje) nustatymas;
3.4.6. gliukozės toleravimo mėginys;
3.4.7. glikozilinto hemoglobino (Hb1c) nustatymas (nemokamai kas 3 mėnesiai, kai tyrimas
atliekamas cukriniu diabetu sergančiam pacientui, kada jam skiriamas cukrinio diabeto gydymas,
arba kai vaikas iki 18 metų siunčiamas gydytojo vaikų enokrinologo konsultacijai);
3.4.8. kreatinino koncentracijos nustatymas;
3.4.9. šlapalo koncentracijos nustatymas;
3.4.10. bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas (CHOL) (kai tyrimas atliekamas asmenims
nuo 40 metų ar esant šeimyninei anamnezei, antsvoriui, sergant endokrininėmis ligomis);
3.4.11. bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas;
3.4.12. kalio (K) koncentracijos nustatymas;
3.4.13. natrio (Na) koncentracijos nustatymas;
3.4.14. geležies (Fe) koncentracijos nustatymas;
3.4.15. alaninaminotransferazės (ALAT/GPT) aktyvumo nustatymas;
3.4.16. gama – gliutamiltranspeptidazės (GGT) nustatymas;
3.4.17. šarminės fostafazės (ALP)aktyvumo nustatymas;
3.4.18. C reaktyvaus baltymo (CRB) kiekybinis nustatymas;

3.4.19. protrombino laiko (SPA) ir tarptautinio normalizacijos santykio (INR) nustatymas
(nemokamai 1 tyrimas per mėnesį, kada pacientas gydomas geriamaisiais netiesioginio veikimo
antikoaguliantais (Warfarinum, Acenocumarolum));
3.4.20. tirotropino (TSH) nustatymas imunofermentiniu metodu;
3.4.21. laisvo tiroksino (FT4) nustatymas;
3.4.22. prostatos specifinis antigeno (PSA) nustatymas (kai tyrimas atliekamas pacientams po
radikalaus priešinės liaukos vėžio gydymo);
3.4.23. hepatito C viruso (HCV) antikūnų nustatymas (nemokamai1 kartą per metus pacientui,
kuriam taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu).
3.4.24. laboratorinių tyrimų atlikimas, kai pacientas ruošiamas planinei operacijai:
3.4.25. kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh(D) nustatymas;
3.4.26. protrombino laiko (SPA) ir tarptautinio normalizacijos santykio (INR) nustatymas;
3.4.27. ADTL – aktyvuoto dalinio tromboplastinio laiko nustatymas.
3.4.28. klinikinių diagnostinių tyrimų atlikimas - elektrokardiograma, spirometrija;
3.4.29. klinikinės diagnozės nustatymas;
3.4.30. gydymo plano sudarymas ir koregavimas;
3.4.31. kompensuojamų ir nekompensuojamų medikamentų išrašymas;
3.4.32. intervencinių procedūrų atlikimas - pūlinių atvėrimas ir gydymas, žaizdų pirminis
sutvarkymas ir perrišimas, siūlų išėmimas, pirminis įtariamo lūžimo imobilizavimas, svetimkūnių
nuo akies gleivinės, iš ausies, ryklės pašalinimas;
3.4.33. laikinojo nedarbingumo nustatymas;
3.4.34. medicininių dokumentų (siuntimų, išrašų ir t.t.) paruošimas (išskyrus medicininių dokumentų
nuorašus);
3.4.35. patarimai ligų profilaktikos, sveikatos saugojimo, darbo ir gyvenimo klausimais.
4. Pacientų konsultacijos telefonu.
5. Medicinos pagalba pacientams namuose.
6. Slaugos paslaugos paslaugos ASPĮ ir paciento namuose - medikamentų suleidimas į raumenis ir
veną, žaizdų perrišimas, vaikų skiepijimas pagal skiepų planą, suaugusiųjų skiepijimas
vakcinomis, kuriomis skiepijami asmenys, priklausantys valstybės lėšomis vakcinuojamų
asmenų grupei.

Įstaigoje prisirašiusiems ir privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems
pacientams VALSTYBĖS FINANSUOJAMOS (NEMOKAMOS)
gydytojo ODONTOLOGO paslaugos
1. Būtinoji medicinos pagalba (Būtinosios medicinos pagalbos, t.y. ligų ir patologinių būklių,
kurioms esant medicinos pagalba teikiama nemokamai, sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos
Sveikatos apsaugos ministro 2004-04-08 įsakymu Nr. V-208 “Dėl būtinosios medicinos pagalbos
ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ ir jo
pakeitimais ir papildymais.). LR Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymu pacientas moka tik už
plombas, medicinos pagalbos priemones.
2. Ligų diagnostika, gydymas bei profilaktika:






paciento apžiūra (LR Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymu pacientas moka tik už medicinos
pagalbos priemones);
dantų ir burnos ertmės higiena, apnašų pašalinimas vaikams bei suaugusiems (LR Sveikatos
apsaugos ministerijos įsakymu pacientas moka tik už medicinos pagalbos priemones);
dantų ėduonies ir komplikacijų gydymas bei plombavimas (LR Sveikatos apsaugos ministerijos
įsakymu pacientas moka tik už plombas, medicinos pagalbos priemones);
dantų ir jų šaknų rovimas (LR Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymu pacientas moka tik už
medicinos pagalbos priemones);
medicininių dokumentų (siuntimų ir t.t.) išrašymas dantų rentgenogramoms, pas gydytojus
ortodontus, kitus gydytojus odontologus – specialistus.
Skubiais atvejais (Būtinosios medicinos pagalbos, t.y. ligų ir patologinių būklių, kurioms esant
medicinos pagalba teikiama nemokamai, sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Sveikatos
apsaugos ministro 2004-04-08 įsakymu Nr. V-208 “Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir
būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ ir jo
pakeitimais ir papildymais.), esant dantų skausmui, pacientai priimami be eilės pagal gydytojo
odontologo darbo grafiką.

Įstaigoje prisirašiusiems ir privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems
pacientams VALSTYBĖS FINANSUOJAMOS (NEMOKAMOS) ŠEIMOS
GYDYTOJO IR GYDYTOJO AKUŠERIO GINEKOLOGO paslaugos
1. Būtinoji medicinos pagalba (Būtinosios medicinos pagalbos, t.y. ligų ir patologinių būklių,
kurioms esant medicinos pagalba teikiama nemokamai, sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos
Sveikatos apsaugos ministro 2004-04-08 įsakymu Nr. V-208 “Dėl būtinosios medicinos pagalbos
ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ ir jo
pakeitimais ir papildymais.).
2. Nėštumo nustatymas ir priežiūra bei ligų diagnostika, gydymas bei profilaktika:
pacientės apžiūra;
tyrimo plano sudarymas;
laboratorinių tyrimų atlikimas, kai tyrimas atliekamas pacientei dėl ūmaus susirgimo kurio
stebėjimui reikalingas šis tyrimas:
veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma);
ENG nustatymas;
šlapimo tyrimas automatizuotu būdu;
citopatologinis makšties ir gimdos kaklelio tepinėlis (moterims nuo 25 – 60 metų 1 kartą
per 3 metus).
C reaktyvaus baltymo (CRB) kiekybinis nustatymas;
laboratorinių tyrimų atlikimas, kai tiriama nėščioji pagal LR SAM 2013-09-23 įsakymą Nr. V323:
kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh(D) nustatymas;
nėščiosios Rh antikūnių nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu;
gliukozės toleravimo mėginys;
nėščiosios kraujo tyrimas dėl ŽIV antikūnų;
nėščiosios kraujo tyrimas dėl sifilio (RPR);
nėščiosios šlapimo pasėlis besimptomei bakteriurijai nustatyti;
nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti ir
antibiotikogramos atlikimas.
klinikinių diagnostinių tyrimų atlikimas - elektrokardiograma;
klinikinės diagnozės nustatymas;
gydymo plano sudarymas ir koregavimas;
kompensuojamų ir nekompensuojamų medikamentų išrašymas;
laikinojo nedarbingumą nustatymas;
medicininių dokumentų (siuntimų, išrašų ir t.t.) paruošimas (išskyrus medicininių dokumentų
nuorašus);
patarimai ligų profilaktikos, sveikatos saugojimo, darbo ir gyvenimo klausimais.

