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  Siekiant užtikrinti saugias ir kokybiškas medicinines paslaugas, teikiamas paciento namuose, 

vadovaujantis LR SAM 2007 02 28 įsakymu Nr V-126 „Dėl LR SAM 2005 12 05 įsakymo 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“ pakeitimo, bei 

medicinos normomis LR MN 28:2004 „Bendrosios praktikos slaugytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir 

atsakomybė“ ir medicinos normomis LR MN 14:2005 „ Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir 

atsakomybė“, nustatau paslaugų teikimo pacientų namuose tvarką ir apimtis: 

 

 I. Šeimos gydytojo ( BPG ), vaikų ligų gydytojo : 

 

 1. Vizitai aptarnaujami planine tvarka gydytojo, pas kurį pacientas yra prisirašęs gydytis, prieš arba po 

gydytojo darbo Centre, paciento kreipimosi dieną arba kitą dieną, gydytojo sprendimu, suderinus su pacientu. 

 2. Informacija pacientams teikiama ir vizitai į namus registruojami telefonu, kitomis ryšio priemonėmis ar 

atvykus į Centrą.  

 3. Neesant gydytojo, pas kurį pacientas prisirašęs ( liga, kursai, atostogos, ir kt. ) į vizitus namuose vyksta 

vaduojantis gydytojas. 

 4. Vizitai į namus registruojami: 

 4.1 Pas sergančius vaikus iki 1 metų amžiaus ( pereinamasis laikotarpis iki 2008m. balandžio 01d. ), o nuo 

2008 04 01-iki 1 mėn. amžiaus. 

 4.2 Pas visišką negalią ( nuolatinę slaugą )turinčius ligonius, kuriems NDNT nustatė darbingumo lygį 

mažiau kaip 20 proc. arba pensininkus, kuriems  Centro GKK nustatė nuolatinę slaugą. 

 4.3 Pas pacientus, kuriems ūmiai ( 48 val. laikotarpyje ) sutriko judėjimo funkcija ( pacientas negali 

savarankiškai atvykti į Centrą ). 

 4.4 Pas vaikus iki 1 metų amžiaus  ir pacientus,  turinčius visišką negalią ( nuolatinę slaugą ),  planiniai 

vizitai  atliekami pagal „Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo“ pastvirtinto SAM 2005 12 



05 įsakymo Nr V-943  III sk. „ Skatinamųjų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

organizavimo tvarka“ . 

 4.5 Pas vaikus iki 16 metų amžiaus vizitai į namus registruojami tik tuo atveju, jeigu namuose yra vienas iš 

tėvų arba asmuo turintis teisę slaugyti sergantį vaiką ( teismo sprendimas arba  tėvų raštiškas sutikimas ). 

 5. Viztai į namus atliekami 3 km. spinduliu nuo Centro. 

 6. Jeigu paciento skundai ir būklė neatitinka išvardintų indikacijų gydytojo vizitui į namus, o pacientas 

nesutinka atvykti į Centrą, vizitus į namus registruojantis asmuo apie tai privalo informuoti gydantį arba jį 

vaduojantį gydytoją. Šiuo atveju gydytojas privalo susisiekti su pacientu telefonu, aptarti jo būklę  ir priimti 

sprendimą dėl vizito į namus poreikio. 

 

II. Bendrosios praktikos slaugytoja : 

 

1. Vyksta į paciento namus kai: 

 Atlieka slaugos procedūras gydytojo raštišku nurodymu; 

 Aktyviai lanko ir slaugo visišką negalią turinčius pacientus; 

 Aktyviai atlieka profilaktinius vizitus pas vaikus iki 1 metų amžiaus SAM nustatyta tvarka; 

 Vizitus į pacientų namus slaugytojos atlieka planine tvarka laisvu nuo priėmimo Centre laiku, paciento 

kreipimosi dieną ar kitą dieną gydytojo sprendimu. 

 Slaugytojų vizitai į namus dokumentuojami Centre nustatyta tvarka. 

 

III. Paslaugų namuose apimtys: 

 

1. Gydytojai teikia paslaugas savo kompetencijos ribose pagal esamą situaciją ir galimybes. 

2. Slaugytojos : 

2.1 Vykdo konkrečius gydytojų paskyrimus savo kompetencijos ribose; 

2.2 Slaugo neįgaliuosius  savo kompetencijos riboses pagal esamą situaciją ir galimybes; 

2.3 Vykdo profilaktinį darbą SAM nustatyta tvarka. 

2.4 Namuose,  tik paskyrus gydytojui,  yra paimami kraujo bandiniai tyrimams ir užrašoma kardiograma; 
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