
PACIENTAMS SVARBI INFORMACIJA 

AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO     

YPATUMAI EPIDEMINĖS SITUACIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOJE METU 

             Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos, vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 17 d. Nr. V-1504 įsakymu „Dėl asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų teikimo esant Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbtai valstybės 

lygio ekstremaliajai situacijai organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“: 

            Prioritetas teikiamas nuotoliniam ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų  

teikimo būdui. Gydantis gydytojas pasirenka paciento interesą labiausiai atitinkantį sveikatos 

priežiūros paslaugos teikimo būdą. Nuotolines asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal savo 

kompetenciją pacientui gali teikti  šeimos gydytojo komandos narys, pirmines ambulatorines 

psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios komandos narys, pirmines ambulatorines 

odontologines paslaugas teikiančios komandos narys, gydytojas specialistas. 

Asmens sveikatos  paslaugas teikiančios gydytojo komandos narys ar gydytojas specialistas, 

ar slaugytojas, pagal savo profesinę kompetenciją, teikdamas nuotolines asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas pacientui gali konsultuoti pacientą, paskirti ar pratęsti pacientui vaistinių preparatų ar 

medicinos pagalbos priemonių (įskaitant tuos, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos Privalomo 

sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis) skyrimą, skirti tyrimus ar esant poreikiui paaiškinti 

pacientui ar jo atstovui atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą, vaistinių preparatų 

ar medicinos pagalbos priemonių  vartojimą, išrašyti siuntimus bei atlikti kitus būtinus veiksmus, 

kuriuos gali atlikti nuotoliniu būdu pagal teisės aktų reikalavimus; Esant būtinumui po nuotolinės 

konsultacijos skiriamas laikas tiesioginio kontakto pirminio ar antrinio lygio specialisto konsultacijai. 

           REGISTRAVIMAS 

 AMBULATORINĖMS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS  PASLAUGOMS  

   Registravimas vykdomas per registratūrą  I-V nuo 7.30 iki 19.00, šiais telefonais 845 

502 223 ; 845 502 224; +370 659 57093 ir +370 617 72382 ; 

             skubi psichologinė pagalba teikiama šiais telefonais : +370 615 35362; +370 648 20163; 

+370 626 27864: 

1. Registravimas nuotolinėms sveikatos priežiūros paslaugoms:  

           1.1.kurias pacientui suteiks pirmines ambulatorines paslaugas  teikiantys specialistai (šeimos 

gydytojas, chirurgas, ginekologas, odontologas, psichiatras, psichologas ir kt.); 

           1.2. antrinio lygio nuotolinėms sveikatos priežiūros paslaugoms registratūra registruoja 

pacientą, kuriam paskirtas ilgalaikis pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės 

stebėjimas ar kitais atvejais, kai nereikalingas teisės aktų nustatyta tvarka siuntimas forma E027; 

          2. Registravimas tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijoms : 

          2.1. profilaktiniams skiepijimams ir profilaktiniams patikrinimams ( dėl darbo, ginklui, 

vairuotojo medicininiams pažymėjimams, į mokyklas , ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir kt.); 

          2.2. specialisto tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijai registruotis gali pacientas (ar jo 

atstovas pagal įstatymą), kai pacientui išrašyta forma E027 ir pateikta į ESPBI IS. 


