NEMOKAMŲ GYDYMO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA
VšĮ Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centre (toliau – Įstaiga) teikiamos
nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos:
1. Būtinoji medicinos pagalba. (Būtinosios medicinos pagalbos, t.y. ligų ir patologinių būklių, kurioms
esant medicinos pagalba teikiama nemokamai, sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Sveikatos
apsaugos ministro 2004-04-08 įsakymu Nr. V-208 “Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios
medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ ir jo pakeitimais ir papildymais.)
2. Apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu pagal sutartyje su teritorine ligonių kasa numatytas
paslaugų apimtis:
2.1.Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, prisirašiusiems prie Įstaigos:
- Šeimos gydytojo, bendrosios praktikos, bendruomenės slaugytojo, akušerio, slaugos paslaugos
namuose.
- Odontologinės priežiūros (pagalbos) ir/ar burnos priežiūros paslaugos: bendrosios praktikos gydytojo
odontologo, gydytojo odontologo padėjėjo.
4. Nemokamos odontologijos paslaugos teikiamos:
4.1.Vaikams ir vyresniems asmenims, besimokantiems dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose.
4.2.Besimokantiesiems prof. mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 m.
4.3.Socialiai remtiniems asmenims, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės
paramos skyriaus atitinkamą pažymą.
Nemokamos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos gyventojams prisirašiusiems prie įstaigos ir
pateikusiems šiuos dokumentus:
Asmens pasą, (tapatybės kortelę arba gimimo liudijimą asmenims iki 16 metų amžiaus).
Pensininko pažymėjimą. Neįgalumo pažymėjimą. Galiojantį darbo biržos pažymėjimą.
Vadovaujantis medicinos norma MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir
atsakomybė“ ir „Neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės tvarka“ VšĮ Klaipėdos Senamiesčio pirminės
sveikatos priežiūros centre atliekami šie nemokami tyrimai:
1. Kraujo tyrimas – leukocitai, hemoglobinas, ENG (eritrocitų nusėdimo greitis).
2. Šlapimo tyrimas juostele (su analizatoriumi).
3. Glikemijos kiekio kraujyje nustatymas.
4. Cholesterolio kiekio kraujyje nustatymas.
5. Elektrokardiograma.
6. Esant neaiškiai diagnozei, pacientams sergant lėtinėmis ligomis, dispanceriniams pacientams
atliekami šie tyrimai:
- alanininė transaminazė (ALAT), asparagininė transaminazė (ASAT), šarminė fosfatazė (ŠF) ir
gama-gliutamil transferazė (GGT), bilirubinas, tireotropinis hormonas (TTH) ir laisvas tiroksinas (FT4),
mikroalbumino kiekis šlapime.
- geležies kiekio kraujyje tyrimas atliekamas įtariant geležies stokos mažakraujystę, diagnozės
patikslinimui ir ligos nustatymui, bei baigus gydymą geležies preparatais.
- Prostatos specifinį antigenas (pacientams po radikalaus priešinės liaukos vėžio gydymo) pagal
urologo – onkologo rekomendacijas.
7. Vykdomos valstybės finansuojamos prevencinės programos:
7.1. gimdos kaklelio piktybinių navikų (paslauga atliekama 25 - 60 m. moterims vieną kartą per 3
metus);
7.2. atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio (paslauga atliekama 50 - 69 m. moterims vieną
kartą per 2 metus);
7.3. priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos (paslauga atliekama 50 - 75 m. vyrams vieną kartą
per 2 metus);
7.4. asmenų priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir priemonių programa
(paslauga atliekama 40 - 55 m. vyrams, 50 - 65 m. moterims vieną kartą per metus);
7.5. storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa (paslauga atliekama nuo 50 – 74 m. vieną
kartą per 2 metus).
7.6. vaikų dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa. Rekomenduojama 6-13 metų amžiaus
vaikams, paslaugas teikia gydytojai odontologai.
Su mokamų paslaugų teikimo tvarka bei mokamų paslaugų kainomis pacientas gali susipažinti
registratūroje, šeimos gydytojo kabinete, bei internetinėje svetainėje www.sveikatosprieziura.lt.

