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VŠĮ ELEKTRĖNŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ŠEIMOS 
MEDICINOS  PASLAUGŲ TEIKIMO NAMUOSE ORGANIZAVIMO TVARKOS 

APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šeimos medicinos paslaugų teikimo namuose organizavimo tvarkos aprašas (toliau – 
aprašas)  nustato  šeimos  medicinos  paslaugų,  teikiamų  namuose,  teikimo 
organizavimo tvarką.

2. Apraše vartojamos sąvokos:
       2.1 šeimos medicinos  paslaugos,  teikiamos namuose (toliau – paslaugos namuose)  – 

pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos paciento namuose 
ar globos įstaigose pagal šeimos gydytojo kompetenciją.

2.2  kitos  apraše  vartojamos  sąvokos  atitinka  kituose  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktuose 
vartojamas sąvokas.

   3.  Paslaugų  namuose  teikimą  užtikrina  VšĮ  Elektrėnų  pirminės  sveikatos  priežiūros 
centro direktorius.
  4.  Teikiant  paslaugas  namuose  vadovaujamasi  Lietuvos  Respublikos  teisės  aktų  
reikalavimais.

II SKYRIUS
PASLAUGŲ NAMUOSE TEIKIMO ORGANIZAVIMO TVARKA

5. Paslaugas namuose teikia:
5.1 Šeimos gydytojas.
5.2 Slaugytojas, šeimos gydytojui paskyrus ir kontroliuojant.
    6.Šeimos gydytoją į namus galima išsikviesti pirmadieniais – penktadieniais nuo 7.00 val. 
iki 17.00 val. telefonu + 370 528 58 220 ar tiesiogiai kreipiantis į savo šeimos gydytoją arba 
atvykus į Įstaigą (šeimos gydytojo kabinetą ar 103 kab.)
   7. Paslaugos namuose teikiamos:
7.1 Naujagimiams, gavus informaciją apie jų išvykimą iš gimdymo namų ir  atvykimą į  
namus  Vaikų  sveikatos  tikrinimo  tvarkos,  patvirtintos  Lietuvos  Respublikos  sveikatos  
apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos  
tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatyta tvarka;
7.2 sergantiems vaikams iki 1 metų amžiaus;
7.3 vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
7.4  asmenims,  kuriems  yra  nustatytas  0-25  procentų  darbingumo lygis  arba  specialusis  
nuolatinės slaugos poreikis;
7.5 pacientams, kuriems ūmiai sutriko judėjimo funkcija (negali savarankiškai judėti);
7.6 pacientams, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų;
7.7  pacientams,  kuriems  pakilo  aukštesnė  kaip  38,5° temperatūra  ir  kurios  neveikia  
temperatūrą mažinantys vaistai.



   8. Sprendimą dėl paslaugų namuose teikimo reikalingumo aprašo 7 punkte nenurodytais atvejais 
priima pacientą  gydantis šeimos gydytojas.
9. Šeimos gydytojas vyksta į paciento namus ar globos įstaigą prieš arba po pacientų priėmimo VšĮ 
Elektrėnų pirminės sveikatos priežiūros centre laiko.
10.  Norint  vykti  į  iškvietimą  pas  pacientą  į  namus  įstaigos  transportu,  šeimos  gydytojas  arba 
slaugytoja informuoja informacijos kabineto darbuotojus, kurie apie iškvietimą praneša vairuotojui.
   11. Gripo epidemijos metu paslaugos namuose teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
sveikatos  apsaugos  ministro  2009  m.  lapkričio  26  d.  įsakumu  Nr.  V-962  „Dėl  pirminės 
ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų darbo organizavimo gripo 
epidemijos laikotarpiu“.
  12. Už paslaugas namuose suteiktas apdraustiesiems, kurie nėra įrašyti į VšĮ Elektrėnų pirminės 
sveikatos priežiūros centro aptarnaujamų gyventojų sąrašą moka pirminės ambulatorinės asmens 
sveikatos priežiūros įstaiga, prie kurios yra prisirašęs pacientas teisės aktų nustatyta tvarka.


