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MEDICININIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO NAMUOSE ORGANIZAVIMO TVARKA 

 
 

I. ŠEIMOS MEDICINOS PASLAUGOS 

 

Teikiamos paciento namuose (toliau paslaugos namuose) pagal šeimos gydytojo komandos narių 

kompetenciją. Paslaugas teikia: šeimos gydytojas, vaikų ligų gydytojas, vidaus ligų gydytojas, 

gydytojas chirurgas, bendrosios praktikos slaugytoja, akušeris, kineziterapeutas, slaugytojo padėjėjas. 

 

1. Šeimos medicinos paslaugos namuose teikiamos: 

1.1. Naujagimiams teikiamos šeimos gydytojo komandos narių paslaugos, Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka, gavus informaciją apie jų išvykimą iš gimdymo 

namų. 

1.2. sergantiems vaikams iki 1 metų amžiaus; 

1.3. vaikams (iki 18 m.), turintiems negalią, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka, pripažintas 

nesavarankiškumas ir sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis; 

1.4. suaugusiems, turintiems negalią, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka, pripažintas 

nesavarankiškumas ir nuolatinės slaugos arba nuolatinės priežiūros I lygio poreikis, didelių arba 

vidutinių specialiųjų poreikių lygis; 

1.5. senyvo amžiaus asmenims, kuriems sukakęs senatvės pensijos amžius, iš dalies ar visiškai 

netekę gebėjimų pasirūpinti savimi bei sergantys lėtinėmis ligomis, kai jiems nustatytas Bartelio 

indeksas yra iki 61 balo; 

1.6. pacientams, kuriems po gydymo stacionare dėl somatinių ligų ar pažeidimų nustatytas funkcinis 

sutrikimas, kai Bartelio indeksas yra iki 61 balų, kai asmenys yra visiškai arba beveik priklausomi  

nuo kitų asmenų pagalbos; 

1.7. pacientams, kuriems yra atlikta tracheostoma ar gastrostoma ir būtinas gleivių išsiurbimas iš 

kvėpavimo takų. 

1.8. pacientams, kuriems ūmiai sutriko judėjimo funkcija (negali savarankiškai judėti); 

1.9. pacientams, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų; 

1.10. pacientams, kuriems pakilo aukštesnė kaip 38,5 º temperatūra ir kurios neveikia temperatūrą  

mažinantys vaistai. 

2. Iškvietimai į namus registruojami įstaigos darbo metu registratūroje: 

2.1.  tel. 52 38 69;  52 54 06;  52 48 76;  52 48 77 (Vytauto g.101, Šiauliai),  

2.2.  tel. 50 73 17 (Energetikų g. 18, Rėkyvos ambulatorija); 

3. Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino metu, šeimos medicinos paslaugos 

teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka. 

 

 



 

 

II. PSICHIKOS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS 

 

Paslaugas teikia: gydytojas psichiatras, medicinos psichologas, socialinis darbuotojas, psichikos 

sveikatos slaugytojas. Paslaugos teikiamos prie poliklinikos prisirašiusiems pacientams ir kitų įstaigų, 

pagal bendradarbiavimo sutartį, deleguotiems pacientams. 

Apie bendradarbiavimo sutartis su kitomis įstaigomis, pacientą informuoja ASPĮ prie kurios jis 

prisirašęs. 

1. Psichikos sveikatos priežiūros paslaugos namuose teikiamos: 

1.1. suaugusiems, turintiems negalią, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka, pripažintas 

nesavarankiškumas ir nuolatinės slaugos arba nuolatinės priežiūros I lygio poreikis, didelių arba 

vidutinių specialiųjų poreikių lygis; 

1.2. senyvo amžiaus asmenims, kuriems sukakęs senatvės pensijos amžius, iš dalies ar visiškai 

netekę gebėjimų pasirūpinti savimi bei sergantys lėtinėmis ligomis, kai jiems nustatytas Bartelio 

indeksas yra iki 61 balo; 

1.3. pacientams, kuriems ūmiai sutriko judėjimo funkcija (negali savarankiškai judėti); 

   2. Iškvietimai į namus registruojami įstaigos darbo metu: 

Psichikos sveikatos centro registratūroje arba tel. 52 54 19. 


