
VŠĮ KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO NEMOKAMŲ 

GYDYMO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA 

 

  VšĮ Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centre (toliau – Įstaiga) teikiamos šios 

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 

m. balandžio 8 d. 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 (nemokamų paslaugų detali nomenklatūra skelbiama internetinėje svetainėje www.sveikatosprieziura.lt): 

 pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros medicinos - šeimos medicinos paslaugos;  

 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos odontologinės priežiūros (pagalbos) – odontologijos 

paslaugos;  

 bendrosios asmens sveikatos priežiūros: akušerio, slaugos (bendrosios praktikos slaugos, 

bendruomenės slaugos) paslaugos; 

 ambulatorinės asmens sveikatos burnos priežiūros - burnos higienisto paslaugos; 

  3. Nemokamos odontologijos paslaugos teikiamos:  

  3.1. vaikams ir vyresniems asmenims, besimokantiems dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose; 

  3.2. besimokantiesiems profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 m; 

  3.3. socialiai remtiniems asmenims, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės 

paramos skyriaus atitinkamą pažymą.  

4. Pacientams, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu nemokami tyrimai atliekami   

vadovaujantis medicinos norma MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir 

atsakomybė“ ir „Neinfekcinių ligų profilaktikos ir kontrolės tvarka“. 

5. Privalomojo sveikatos fondo finansuojamos prevencinės programos: gimdos kaklelio piktybinių 

navikų prevencinė programa, priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos prevencinė programa, 

atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio prevencinė programa, asmenų, priskirtinų širdies ir 

kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, prevencinė programa, storosios žarnos vėžio ankstyvosios 

diagnostikos prevencinė programa.  

Dėl dalyvavimo patikroje ir išsamesnės informacijos pacientams prašome kreiptis į savo šeimos 

gydytoją. 

  Nemokamos sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos gyventojams prisirašiusiems gydytis Įstaigoje 

ir pateikusiems šiuos dokumentus:  

  Asmens pasą, (tapatybės kortelę arba gimimo liudijimą asmenims iki 16 metų amžiaus).  

  Pensininko pažymėjimą.  

  Neįgalumo pažymėjimą.  

  Galiojantį Užimtumo tarnybos prie SADM pažymėjimą.  

 

  Su nemokamų paslaugų teikimo tvarka pacientas gali susipažinti Įstaigos registratūroje, gydytojo 

kabinete, bei internetinėje svetainėje www.sveikatosprieziura.lt. 

 

 

http://www.sveikatosprieziura.lt/

