
Panev÷žio Teritorin÷s ligonių kasos ir VšĮ Respublikin÷s Panev÷žio 

ligonin÷s sutarties Nr. 10-145, Priedas Nr. 2 

 1.Gydytojo specialisto konsultacija laikoma paslauga, nepriklausanti teikti pagal 
Bendrosios praktikos gydytojo ( Šeimos gydytojo) medicinos normą. 

2.Gydytojo specialisto konsultacija laikomas paciento apsilankymas pas jį turint 
siuntimą d÷l konkrečios priežasties. Šio apsilankymo metu atliekami visi pagal 
gydytojo specialisto medicinos normą pacientui būtini tiriamieji bei gydomieji 
veiksmai ir raštu pateikiamas atsakymas siuntusiam gydytojui. Jei išvadai pateikti 
reikia papildomų tyrimų ir/ar konsultacijų, siuntimus jiems išrašo pats gydytojas 
specialistas. 

3.Be siuntimo galima kreiptis į gydytoją dermatovenerologą. 

4.Paslaugos, suteiktos VšĮ Respublikin÷s Panev÷žio ligonin÷s Pri÷mimo-skubios 
pagalbos skyriuje arba pacientams, atvykusiems be siuntimo d÷l būtinosios ( skubios, 
neatid÷liotinos) pagalbos, pateikiamos apmok÷jimui kaip antrinio lygio 
ambulatorin÷s paslaugos, jeigu jos suteiktos ne Šeimos gydytojo medicinos normos 
apimtyje ir nepriskiriamos pirminio lygio paslaugoms. 

5.Gydytojo specialisto teikiamos ambulatorin÷s asmens sveikatos priežiūros 
paslaugos apmokamos vadovaujantis LR SAM 1998-06-18 įsakymo Nr. 329 „D÷l 
bazinių kainų patvirtinimo“ reikalavimais. ( Žin., 1998, Nr. 57-1611). 

6.Jei gydytojas specialistas d÷l tos pačios priežasties siunčia pacientą kito tos pačios 
srities to pačio lygio gydytojo specialisto konsultacijai ir/ar manipuliacijai, už 
siuntusio gydytojo suteiktą paslaugą neapmokama. 

7.Kaip už gydytojo specialisto echoskopuotojo konsultaciją apmokama ne daugiau 
kaip trys diagnostiniai vieno ar kelių organų echoskopiniai tyrimai: viršutinio pilvo 
aukšto organų ( kepenų, kasos, blužnies) UG tyrimas; inkstų, šlapimo pūsl÷s bei 
prostatos UG tyrimas; krūtų bei pažastinių limfmazgių UG tyrimas; skydliauk÷s UG 
tyrimas; seilių liaukų, kaklo kraujagyslių ir limfmazgių UG tyrimas; prostatos, 
šlapimo pūsl÷s bei s÷klidžių UG tyrimas; gimdos ir jos priedų ir šlapimo pūsl÷s UG 
tymas. Atliktas UG tyrimas aprašomas medicininiuose dokumentuose bei pateikiama 
išvada. 

8.Pirmojo apsilankymo pas gydytoją specialistą d÷l konkrečios priežasties metu 
nustačius būtinybę pacientui gydytis stacionare ir jį iškart nusiuntus į tos pačios 



įstaigos stacionarą, toks atvejis nelaikomas konsultacija ir įskaičiuojamas į 
stacionarinio gydymo bazinę kainą. 

9.Ambulatorin÷s specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos 
vadovaujantis LR SAM 2007-06-22 įsakymo Nr. V-528 „D÷l ambulatorinių 
specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų 
patvirtinimo“ ( Žin., 2007, Nr. 74-2956) reikalavimais. 

10.Teikdama akušerio ginekologo paslaugas ( paslaugų kodai 1576,2730,1644) ASPĮ 
privalo vadovautis LT SAM 2003-09-09 įsakymo Nr. V-527 „D÷l ambulatorinių 
akušerijos ir ginekologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 
reikalavimų“ (Žin., 2003, Nr. 89-4046 ir jo pakeitimai) reikalavimais. 

11.Teikdama oftalmologo paslaugas ( paslaugų kodai 1596, 2736, 1660 ) ASPĮ 
privalo vadovautis LR SAM 2008-10-14 įsakymo Nr. V-986 „D÷l oftalmologijos 
ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų“ ( Žin., 
2008, Nr. 121-4630) nuostatomis. 

12.Teikdama dermatovenerologo paslaugas ASPĮ privalo vadovautis LR SAM 2008-
0904 įsakymo Nr. V-846 „D÷l dermatovenerologijos ambulatorinių asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų“ nuostatomis ( Žin., 2008, Nr. 106-4051). 

13.Teikdama gastroenterologo paslaugas ASPĮ privalo vadovautis LR SAM 2008-10-
10 įsakymo Nr. V-980 „D÷l gastroenterologijos ambulatorinių asmens sveikatos 
priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų“ nuostatomis ( Žin., 2008, Nr. 121-4627). 

14.Klinikinio fiziologo konsultacija pateikiama apmok÷ti teritorinei ligonių kasai jei 
siunčiančiojo specialisto normoje neįrašyta konkreti manipuliacija ar tyrimas ir tada, 
kai siunčia šeimos gydytojas. 

15.Specializuotas ambulatorines paslaugas teikiančios ASPĮ stebi ir informuoja 
siuntusios konsultacijai įstaigos vadovą apie nekokybiškai užpildytus siuntimus ir/ar 
siuntimus d÷l susirgimų, kuriuos diagnozuoti yra šeimos gydytojo kompetencija, ir/ar 
siuntimus konsultuoti neatlikus šeimos gydytojo kompetencijai priskirtų 
manipuliacijų ar tyrimų. 

16.Hemodializ÷s paslaugos teikiamos vadovaujantis LR SAM 2004-09-23 įsakymu 
Nr. V-661 „D÷l dializ÷s paslaugų teikimo bendrųjų ir specialiųjų reikalavimų 
patvirtinimo“ (Žin.,  2004, Nr. 149-5425 ir jo pakeitimai). 

17.Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugos teikiamos ir apmokamos 
vadovaujantis LR SAM 2011-04-08 įsakymu Nr. V-337 patvirtinto „Sergančiųjų 



cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimų aprašo“ ( Žin., 2011, Nr. 45-
2114 ir jo pakeitimai) reikalavimais. 

18.Steb÷jimo paslaugos teikiamos vadovaujantis LR SAM 2006-12-22 įsakymo Nr. 
V-1111 „D÷l steb÷jimo paslaugos teikimo ir apmok÷jimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ ( 
Žin., 2006, Nr. 144-5511 ir jo pakeitimai) reikalavimais. 

19.Skubios pagalbos paslaugos teikiamos vadovaujantis LR SAM 2010-12-16 
įsakymo Nr. V-1073 „D÷l specialiųjų reikalavimų stacionarin÷s asmens sveikatos 
priežiūros įstaigos pri÷mimo- skubiosios pagalbos skyriui patvirtinimo „( Žin., 2010, 
Nr. 148-7636 ir jo pakeitimai) reikalavimais. 

20.Gydytojas specialistas siuntusiajam gydytojui pateikia išsamią išvadą, kurioje 
nurodyti atliktų tyrimų rezultatai, taikytas ir/ar paskirtas gydymas, rekomendacijos, 
pateikiama informacija apie paciento ilgalaikį steb÷jimą ( dispanserizavimą) pas 
gydytoją specialistą d÷l atitinkamo susirgimo. 

21.Specializuotas ambulatorines paslaugas teikiantys gydytojai dispanserizuoja 
pacientus, sergančius l÷tin÷mis, ilgalaikio steb÷jimo reikalaujančiomis ligomis, kurių 
steb÷jimas ir/ar gydymas reikalauja reguliariai atlikti šeimos gydytojo kompetencijai 
nepriskirtus tyrimus bei manipuliacijas. Dispanserizuojami ir pacientai , kuriems 
nustatyti susirgimai yra šeimos gydytojo kompetencijai, bet pagal patvirtintas 
atitinkamų ligų gydymo metodikas, gydymo kontrolę atlieka antrinio ar tretinio lygio 
paslaugas teikiantys specialistai. 

22.Gydytojai specialistai privalo tur÷ti savo stebimų ligonių sąrašus, kuriuose turi 
būti nurodyti pirmin÷s asmens sveikatos priežiūros gydytojas bei įstaiga. 

23.Gydytojai specialistai paskiria dispanserizuotiems pacientams sekančio 
apsilankymo datą, tod÷l pacientui pakartotinai kreipiantis pas gydytoją specialistą 
nereikalingas PSP paslaugas teikiančių gydytojų siuntimas bei išankstin÷ registracija. 

24.Lentel÷je pateikti susirgimai, kurių ilgalaikį steb÷jimą užtikrina atitinkamo asmens 
sveikatos priežiūros lygio gydytojai. Jeigu joje neįrašytas atitinkamas susirgimas, 
ASPĮ gali įtraukti juo sergančius pacientus į dispanserizacijos sąrašą ( LR SAM 1998 
06 18 įsakymo Nr. 329 3 priedo 3.10 p.). 

25.Paslaugos priskiriamos tretinio lygio ambulatorin÷ms asmens sveikatos priežiūros 
paslaugoms ( konsultacijoms) , jei atitinka nors vieną iš žemiau išvardytų sąlygų: 

25.1.endoskopin÷s procedūros metu atliekama bent viena manipuliacija: 
stemp÷s venų sklerozavimas/ ligavimas, stempl÷s striktūros bužavimas, maitinamojo 



zondo įvedimas, polipų elektrokoaguliacija, papilotomija, ligatūrų šalinimas, 
kraujavimo stabdymas ar svetinkūnio pašalinimas; 

25.2.konsultacijos metu atliekama biopsija, diagnostin÷ punkcija, 
polipektomija ir paimtos klinikin÷s medžiagos ištyrimas; 

25.3.konsultacijos metu skiriamos ir ultragarso ar rentgeno kontrol÷je 
atliekamos intervencin÷s procedūros; 

25.4.konsultacijos metu atliekamas bent vienas iš klinikin÷s fiziologijos 
tyrimų ( EEG, elektroneuromiografija, perstemplin÷ širdies stimuliacija, 
kompiuterin÷ spirometrija) ir įvertinami gauti duomenys; 

25.5.konsultacijos metu skiriamas ir atliekamas angiografinis ar 
doplerografinis tyrimas; 

25.6.skiriama ir atliekama spiralin÷ daugiapjūv÷ kompiuterin÷ 
tomografija; 

25.7.atliekamas bent vienas iš LR SAM 2008-12-09 įsakyme Nr. V-1242 
išvardytų III lygio laboratorinių tyrimų; 

25.8.skiriami ir atliekami klinikin÷s fiziologijos tyrimai su 
medikamentiniais m÷giniais ir/ar skiriama ir atliekama antibiotikograma; 

25.9.atliekama transezofagin÷ echoskopija ar ginekologin÷ echoskopija 
naudojant vaginalinį daviklį, ar urologin÷ echoskopija naudojant rektalinį daviklį, 
aprašant bei įvertinat medicinin÷je dokumentacijoje; 

25.10. konsultacijos metu atliekama bronchoskopija, ar kolonoskopija, ar 
cistoskopija. 

26.Vadovaujantis LR Sveikatos sistemos įstatymo 49 str., Sveikatos 
draudimo įstatymo 10 str. ir LR SAM 1999-07-30 įsakymu Nr. 357 patvirtinta 
Mokamų asmens sveikatos paslaugų teikimo ir apmok÷jimo tvarka už pacientams 
teikiamas ir iš PSDF biudžeto apmokamas paslaugas papildomos priemokos negali 
būti imamos, išskyrus šiuose teis÷s aktuose numatytus atvejus. Paciento pasirinkimas 
turi būti konkrečiai įvardintas, patvirtintas paciento ir gydytojo parašais medicinin÷je 
dokumentacijoje, o mokamų paslaugų teikimas įformintas vadovaujantis ASPĮ 
patvirtinta mokamų paslaugų teikimo tvarka. 


