
                                                                 Pacientų registravimo pas asmens sveikatos  priežiūros 

                                                                              paslaugoms gauti tvarkos aprašo  

                                                                              3 priedas 

 
VIENO PACIENTO APTARNAVIMO TRUKMĖ 

 
1.  Pirminei Šeimos medicinos skyriuje asmens sveikatos priežiūros paslaugai (pirminiam 

vizitui ir skubiam (ūminiam) atvejui) suteikti skiriama: 

1.1.  Vidaus ligų gydytojo ir gydytojo chirurgo – 15 min.; 

1.2.  Gydytojo akušerio-ginekologo, akušerio ir bendrosios praktikos slaugytojo – 17 min.; 

1.3. Šeimos gydytojo, vaikų ligų gydytojo ir suaugusiųjų psichiatro – 20 min.; 

1.4.  Priklausomybės ligų gydytojo – 24 min.; 

1.5.  Gydytojo odontologo ir medicinos psichologo – psichologinio ištyrimo specialiųjų 

poreikių įvertinimui (darbui komandoje su psichiatru) – 30 min., gydytojo odontologo skubiam atvejui 

– 15 min.; 

1.6. Vaikų ir paauglių psichiatro, medicinos psichologo – individualioms pirminėms, 

skubioms ir pakartotinėms konsultacijoms – 48 min.; 

1.7. Medicinos psichologo – intelektinių gebėjimų, pažinimo sutrikimų ir asmenybės 

įvertinimui – 90 min.; 

1.8. Pakartotiniam apsilankymui pas visus specialistus (išskyrus psichologus, psichiatrus ir 

gydytojus odontologus) ir  profilaktiniam sveikatos tikrinimui – 10 min. 

2. Pirminiam vizitui ir skubiam (ūmiam) atvejui skirti vizitai turi sudaryti ne mažiau kaip du 

trečdalius, gydytojus odontologus – ne mažiau vieną trečdalį visų numatytų vizitų skaičiaus. 

3. Antrinei Specializuotos medicinos skyriuje asmens sveikatos priežiūros paslaugai 

(pirminiam vizitui ir skubiam (ūmiam) atvejui) suteikti skiriama: 

3.1. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijai – 4,28 min.; 

3.2. Suaugusių ir vaikų radiologo (aprašymui) – 7,5 min.; 

3.2. Traumatologo ortopedo, chirurgo, kraujagyslių chirurgo ir urologo – 15 min.; 

3.3. Oftalmologo ir dermatovenerologo – 16 min.; 

3.4. Oftalmologo ir traumatologo ortopedo konsultuojant vaikus, otorinolaringologo – 17 min.; 

3.5. Vaikų ligų ir vidaus ligų gydytojo, kardiologo, endokrinologo, neurologo, vaikų 

neurologo, otorinolaringologo konsultuojant vaikus, akušerio ginekologo, burnos chirurgo, psichiatro, 

gydytojo ortodonto, gydytojo dietologo – 20 min.; 

3.7. vaikų ir paauglių psichiatro, odontologo-ortopedo – 24 min.; 

3.8. Vaikų kardiologo ir reumatologo, endoskopuotojo, manualinės terapijos gydytojo, 

logopedo, psichiatro (konsultacija, psichologinis ištyrimas specialiųjų poreikių įvertinimui (darbas 

komandoje su psichologu) – 30 min.; 

4. Konsultacijų metu atliekant manipuliaciją (echoskopijas ir/ar intervencines procedūras) 

skiriama: 

4.1. Endokrinologo, oftalmologo, otorinolaringologo, traumatologo ortopedo, chirurgo, 

kraujagyslių chirurgo, urologo, dermatovenerologo, akušerio ginekologo – 20 min.; 

4.2. Vaikų neurologo, klinikos fiziologo, atliekant veloergometriją, kardiologo, 

endoskopuotojo – 30 min.; 
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4.3. Vaikų kardiologo – 34 min.; 

4.4. Burnos chirurgo – 40 min.;  

4.5.  Psichoterapeuto (suaugusių ir vaikų), atliekant individualų psichoterapijos seansą – 1 

val.; 

4.6. Psichoterapeuto, atliekant grupinį psichoterapijos seansą – 2 val. 

5. Echoskopuotojo, atliekant echoskopijas skiriama: 

5.1. Skydliaukės ir inkstų – 12 min.; 

5.2. Vaikams ir suaugusiems, pilvo organų, kraujagyslių, akušerinę ir ginekologinę – 15 min.; 

5.3. Širdies – 20 min. 

6. Profilaktiniam sveikatos tikrinimui pas visus gydytojus specialistus, teikiančius antrinę 

ambulatorinę priežiūrą ir pakartotiniam apsilankymui (išskyrus gydytojus psichiatrus) skiriama 10 min. 

7. Pirminiai vizitai pas gydytojus specialistus, teikiančius antrinę ambulatorinę priežiūrą, turi 

sudaryti ne mažiau kaip tris ketvirtadalius visų numatytų vizitų skaičiaus, o pas gydytojus odontologus 

pakartotiniai vizitai turi sudaryti ne daugiau kaip pusę visų numatytų vizitų skaičiaus. 

8. Fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugai suteikti skiriama: 

8.1. kineziterapijai: 

8.1.1. dirbant individualiai – 28-30 min.; 

8.1.2. dirbant grupėje – 45 min.; 

8.2. masažui – 20 min.; 

8.3. fizioterapijai – 10 min. 

9. Manualiniai terapijai atlikti skiriama: 

9.1. kai atliekama manualinė diagnostika – 30 min.; 

9.2. kai atliekama lokali manualinė terapija – 30 min.; 

9.3. kai atliekama bendra manualinė terapija – 30 min. 

10. Ergoterapijai atlikti skiriama – 17-18 min. 

_____ 


