NEMOKAMAI TEIKIAMOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
PASLAUGOS


Pirminio ir antrinio lygio asmens sveikatos prieţiūra



Psichikos sveikatos prieţiūra



Pirminio ir antrinio lygio odontologinė prieţiūra



Ligų prevencija



Slauga ir socialinė pagalba

Teisę į nemokamas paslaugas Šiaulių centro poliklinikoje turi socialiai apdrausti asmenys
(privalomuoju sveikatos draudimu yra draudţiami Lietuvos Respublikos piliečiai ir kitų valstybių
piliečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, taip pat laikinai Lietuvos Respublikoje gyvenantys
kitų valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės, jei jie teisėtai dirba Lietuvos Respublikoje, bei
nepilnamečiai jų šeimos nariai), prisirašę šioje įstaigoje, o taip pat drausti valstybės lėšomis:
• asmenys, turintys teisę gauti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka bet kokios rūšies pensiją;
• darbingo amţiaus asmenys, uţsiregistravę darbo birţoje, bei nedarbingi jų šeimos nariai;
• nėščiosios, kurioms įstatymų nustatyta tvarka suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos, motinystės
atostogos;
• vienas iš tėvų, auginanti vaiką iki 8 metų, taip pat vienas iš tėvų, auginančios du ir daugiau vaikų iki
jų pilnametystės;
• asmenys iki 18 metų;
• Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių
moksleiviai ir studentai;
• valstybės remiami asmenys, turintys teisę gauti socialinę pašalpą;
• asmenys teisės aktais pripaţinti neįgaliaisiais;
• asmenys, sergantys visuomenei pavojingomis uţkrečiamomis ligomis, kurios yra įtrauktos į Sveikatos
apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą;
• asmenys, kurių sveikatai pakenkė nusikaltimai, jeigu šie asmenys teisės aktų nustatyta tvarka yra
nukentėjusieji arba liudytojai baudţiamosiose bylose;
• pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai – kariai savanoriai, laisvės kovų dalyviai, reabilituoti politiniai
kaliniai, tremtiniai ir asmenys, nukentėję 1991 m. sausio 13-osios ar kituose įvykiuose gindami
Lietuvos Respublikos nepriklausomybę;
• buvusieji geto ir maţamečiai fašistinių įkalinimo vietų kaliniai;
• valstybės pripaţįstamų tradicinių religinių bendrijų dvasininkai, dvasininkų rengimo mokyklų
studentai ir vienuolijų noviciatuose atliekantys vienuolinę formaciją naujokai;

► Būtinoji medicinos pagalba Šiaulių centro poliklinikoje teikiama nemokamai visiems Lietuvos
Respublikos piliečiams, asmenims be pilietybės bei uţsienio šalių piliečiams.
Įstaigoje teikiamos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos:
• Šeimos gydytojų su slaugos specialistais;
• Vidaus ligų ir vaikų ligų gydytojų, komandoje su gydytoju akušeriu ginekologu, chirurgu su
slaugos specialistais.
► Vykdomos ligų prevencijos programos:
• Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa (25-60 m. amţiaus
moterims, atliekama kas 3 metai);
• Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėţio programa (50-69 m. amţiaus moterims,
atliekama kas 2metai);
• Priešinės liaukos vėţio ankstyvosios diagnostikos programa (50-69 m. amţiaus vyrams,
atliekama kas 2 metai, vertinama pagal atsakymo rezultatus);
• Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos
priemonių programa (atliekama 50-65 m. amţiaus moterims ir 40-55 m. amţiaus vyrams), atliekama 1
kartą per metus;
• Storosios ţarnos vėţio ankstyvosios diagnostikos programa (50-74 m. amţiaus pacientams,
atliekama kas 2 metai).
► Vykdomos skatinamosios pirminės ambulatorinės asmens sveikatos prieţiūros paslaugos:
• Fiziologinio nėštumo prieţiūra (akušerė ir šeimos gydytojas/ arba gydytojas akušeris
ginekologas – 7 konsultacijos);
• Naujagimių prieţiūra (bendrosios praktikos slaugytojos - 2 konsultacijos; šeimos/vaikų ligų
gydytojo - 2 vizitai);
• Vaikų iki 1 metų prieţiūra (bendrosios praktikos slaugytojos - 8 konsultacijos per metus;
šeimos/vaikų ligų gydytojo - 8 konsultacijos per metus);
• Neįgaliųjų sveikatos prieţiūra (bendruomenės slaugytojos, šeimos/vaikų ligų /vidaus ligų
gydytojo konsultacijos);
► Imunoprofilaktika vaikams pagal vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių
► Moksleivių paruošimas mokyklai (bendruomenės slaugytojos – 1 konsultacija, šeimos/vaikų ligų
gydytojo – 1 konsultacija per metus).
► Slaugos personalo procedūros namuose:
• kraujo paėmimas tirti (gydytojui paskyrus);
• pragulų prieţiūra;
• lašelinė infuzija;

► Atliekami tyrimai: glikozilinto hemoglobino nustatymas (( sergantiems cukriniu diabetu) 4 kartus
per metus)), bendras klinikinis kraujo tyrimas, bendras klinikinis šlapimo tyrimas, mikroalbumino
kiekio šlapime nustatymas, C reaktyviojo baltymo nustatymas ir/ar eritrocitų nusėdimo greičio
nustatymas, gliukozės kiekio kraujyje nustatymas, cholesterolio kiekio kraujyje nustatymas (asmenims
nuo 40 m. ar esant šeimyninei anamnezei, antsvoriui, sergant endokrininėmis ir kt. ligomis, K ir Na
kraujo serume nustatymas, kreatinino ir šlapalo (urea) nustatymas, gliukozės toleravimo mėginys, ALT
(alanininės transaminazės), ASAT (asparagininės transaminazės), ŠF (šarminės fosfatazės), GGT
(gama-gliutamil transferazės), bilirubino, geleţies kiekio kraujyje nustatymas, skydliaukės hormonų
(TTH (tireotropinio), FT4 (laisvo tiroksino)) nustatymas, protrombino laiko nustatymas (SPA 12 kartų
per metus, vartojantiems krešumą maţinančius vaistus), prostatos specifinio antigeno nustatymas
(pacientams po radikalaus priešinės liaukos vėţio gydymo), siunčiant planinei operacijai (protrombino
laikas (SPA) ir tarptautinio normalizacijos santykio (INR), aktyvinto dalinio tromboplastino laiko
(ADTL) bei kraujo grupės ir rezus Rh (D) nustatymas, nėščiųjų kraujo grupės pagal ABO antigenus ir
rezus Rh priklausomybės faktoriaus nustatymas, nėščiųjų Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu
Kumbso metodu, kai moters Rh neigiama, o vyro Rh teigiama kraujo grupė, nėščiųjų kraujo tyrimas dėl
ŢIV, sifilio, nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti (1 kartą), tepinėlių
iš nosiaryklės, makšties, gimdos kaklelio paėmimas ir įvertinimas, elektrokardiogramos uţrašymas,
plaučių funkcinių mėginių atlikimas, rentgenogramų atlikimas, šeimos gydytojui ar gydytojui
dirbančiam komandoje paskyrus.
► Atliekamos procedūros – injekcijos į raumenis ir veną, skiepai, pirminis ţaizdų sutvarkymas ir
perrišimai, ausies landų išplovimas, akispūdţio matavimas (pacientams nuo 40 m.), svetimkūnių
pašalinimas, chirurginių odos ir paodţio pūlinių, hidradenitų gydymas, pagal patvirtintą šeimos
gydytojo ar gydytojo dirbančio komandoje medicinos normą bei pagal slaugytojų patvirtintas
medicinos normas.
► Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugos:
• pirminės slaugytojo diabetologo konsultacijos (5 kartus per metus);
• tęstinės slaugytojo diabetologo konsultacijos (2 kartus per metus);
• gydomasis pedikiūras (4 kartus per metus);
• diabetinės pėdos prieţiūra (24 kartus per metus).

Specializuotos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos
► Akušerio ginekologo paprasta ir išplėstinė konsultacija
► Chirurgo konsultacija
► Echoskopuotojo konsultacija
► Endokrinologo paprasta ir išplėstinė konsultacija
► Endoskopuotojo konsultacija
► Neurologo konsultacija
► Oftalmologo paprasta ir išplėstinė konsultacija
► Pulmonologo konsultacija
► Radiologo konsultacija
► Neurologo paprasta ir išplėstinė konsultacija
► Traumatologo ir išplėstinė konsultacija
► Vaikų ligų gydytojo konsultacija
► Vidaus ligų gydytojo konsultacija
► Darbo medicinos gydytojo konsultacija
► Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo paprasta ir išplėstinė konsultacija
► Vaikų vystymosi sutrikimų intensyvioji reabilitacija:
• Logopedo konsultacijos;
• Ergoterapija
• Kineziterapeuto, kineziterapeuto padėjėjo paslaugos;
• Socialinio darbuotojo paslaugos;
• Psichologo konsultacijos;
• Vaikų ligų gydytojo konsultacijos.
Psichikos sveikatos priežiūros paslaugos
► Pirminės psichikos sveikatos prieţiūros paslaugos:
• Gydytojo psichiatro konsultacijos (poliklinikoje ar atliekant vizitą į namus);
• Gydytojo psichiatro konsultacijos dėl priklausomybės ligų poliklinikoje;
• Medicinos psichologo konsultacijos (poliklinikoje ar atliekant vizitą į namus), psichologinis
ištyrimas pagal indikacijas, nukreipus gydančiam gydytojui psichiatrui;
• Socialinio darbuotojo konsultacijos (poliklinikoje ar atliekant vizitą į namus);
• Psichikos sveikatos slaugytojo konsultacijos (poliklinikoje ir atliekant vizitą į namus);
• Neįgaliųjų sveikatos prieţiūra (psichikos sveikatos slaugytojos, gydytojo psichiatro
konsultacijos paciento namuose)
► Palaikomasis pakaitinis gydymas metadonu
► Psichikos (psichiatrijos) dienos stacionaro paslaugos (paskyrus gydytojui psichiatrui)

Odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugos
Pirminės odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugos:
► Būtinosios odontologinės pagalbos teikimas
► Vaikų ėduonies profilaktika:
• higieninio indekso ir asmeninių higieninių įgūdţių įvertinimas(vieną kartą per metus);
• pacientų teisingos burnos higienos mokymas;
• individualių profilaktikos priemonių parinkimas;
• profesionalios burnos higienos atlikimas(vieną kartą per metus 13-18 metų vaikams);
• dantų paviršių dengimas fluoridų preparatais.
► Sąkandţio anomalijų išaiškinimas ir profilaktika
► Dantų ėduonies profilaktika ir gydymas: dantų ėduonies, pulpito (išskyrus dantų kanalų kalcifikaciją
ir vidinę rezorbciją), apikalinio periodontito (išskyrus dantų kanalų pergydymą), nesisteminės kilmės
nekariozinių dantų ligų, gingivito (po specialisto konsultacijos)
► Dantų akmenų virš dantenų ir po jomis nuėmimas (rankiniais instrumentais, be ultragarso ir
poliravimo)
► Gydymas traumų atveju: laikinų įtvarų uţdėjimas esant dantų traumai, ţandikaulių gydymas po
specialisto konsultacijos, danties vainiko lūţimo, danties išnirimo (išskyrus visišką danties išnirimą)
►.Ūmių odontologonės kilmės ţandikaulių uţdegimų diagnozavimas ir gydymas po specialisto
konsultacijos
► Seilių liaukų ir veido ţandikaulių srities limfinės sistemos ligų diagnozavimas ir gydymas po
specialisto konsultacijos
► Kaltinių nenuimamų dantų protezų nuėmimas
Pastaba: Pacientai (išskyrus vaikus ir vyresnius, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo
mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia
gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus atitinkamą paţymą) moka uţ plombines
medţiagas, kitas odontologines medţiagas ir vienkartines priemones, atsiţvelgiant į šių medţiagų ir
priemonių kiekį ir tuo metu galiojančias kainas.
► Dantų protezavimas:
• asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amţius, nustatytas Lietuvos Respublikos
valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 21 straipsnyje;
• asmenims, kurie Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta
tvarka pripaţinti nedarbingais arba iš dalies darbingais;
• vaikams, kaip numatyta pagal Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo
straipsnį (iki 18 metų).

Specializuotos odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugos:
► Burnos chirurgo paprasta ir išplėstinė konsultacija
► Ortodonto odontologo konsultacija
• Ortodontinis gydymas aparatais (iki trijų ortodontinių aparatų) atliekamas LR SAM nustatyta
tvarka, jei pradedamas asmenims iki 16 metų
► Ortopedo odontologo konsultacija
► Periodontologo konsultacija
► Dentalinių ir panoraminių rentgenogramų atlikimas
► Endodontologo konsultacijos

