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Nuotolinė bendruomenės slaugytojo sveikatos priežiūros paslauga

Nuotolinė socialinio darbuotojo sveikatos priežiūros paslauga

Kineziterapeutas*

Nuotolinė gydytojo suaugusiųjų psichiatro sveikatos priežiūros paslauga

Nuotolinė gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro sveikatos priežiūros paslauga

Nuotolinė medicinos psichologo sveikatos priežiūros paslauga

Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos

Bendrosios praktikos slaugytojas

Aktuali asmens sveikatos priežiūros paslaugų nomenklatūra paslaugoms suteiktoms nuo

PAASP paslaugos, suteiktos namuose apdraustiesiems, prisirašiusiems kitoje ASPĮ (įstaigos atsiskaito 

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų 

apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis 

sutarties

Mobiliosios komandos apsilankymas paciento namuose

Nuotolinė vidaus ligų gydytojo sveikatos priežiūros paslauga

Nuotolinė šeimos gydytojo sveikatos priežiūros paslauga

Nuotolinė bendrosios praktikos slaugytojo sveikatos priežiūros paslauga

Nuotolinė gydytojo chirurgo sveikatos priežiūros paslauga

Nuotolinė gydytojo akušerio ginekologo sveikatos priežiūros paslauga

Nuotolinė vaikų ligų gydytojo sveikatos priežiūros  paslauga

Slaugytojo padėjėjas*

Nuotolinė akušerio sveikatos priežiūros paslauga

Šeimos gydytojo profilaktinis asmens sveikatos tikrinimas dėl neinfekcinių ligų

Vidaus ligų gydytojas

Vidaus ligų gydytojo profilaktinis asmens sveikatos tikrinimas dėl neinfekcinių ligų

Vaikų ligų gydytojas

Vaikų ligų gydytojo profilaktinis asmens sveikatos tikrinimas dėl neinfekcinių ligų 

Gydytojas akušeris-ginekologas

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA

Viešoji įstaiga Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras

(įstaigos ID -  189)

2021-01-01

Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas

PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos prirašytam gyventojui

Šeimos gydytojas

Gydytojas chirurgas

Bendruomenės slaugytojas

Suaugusiųjų psichiatras (psichikos sveikatos centras)

Vaikų ir paauglių psichiatras (psichikos sveikatos centras)

Psichologas (psichikos sveikatos centras)
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Ankstyvasis alkoholio vartojimo rizikos įvertinimas

Mobiliosios komandos PAASP paslaugos paciento namuose: bendrosios praktikos slaugytojo (arba 

Fiziologinio nėštumo priežiūra: septintas gydytojo vizitas

Fiziologinio nėštumo priežiūra: septintas akušerio vizitas

Vaikų iki 1 metų sveikatos priežiūra

Naujagimių priežiūra mieste (pirmas ir antras gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą) 

Naujagimių priežiūra kaime (pirmas ir antras gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą) 

Naujagimių priežiūra mieste (pirmas–ketvirtas slaugytojo ar akušerio vizitai, mokama už kiekvieną 

Naujagimių priežiūra kaime (pirmas–ketvirtas slaugytojo ar akušerio vizitai, mokama už kiekvieną 

1–6 mėn. vaikų priežiūra (trečias–aštuntas gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

1–6 mėn. vaikų priežiūra (penktas–dešimtas slaugytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

Nėščiosios kraujo tyrimas dėl sifilio (RPR)

Nėščiosios kraujo tyrimas dėl ŽIV antikūnų

Savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinis vertinimas

Ankstyvoji piktybinių navikų diagnostika

Glikozilinto hemoglobino nustatymo paslauga

Glikozilinto hemoglobino nustatymas (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė 

Socialinis darbuotojas (psichikos sveikatos centras) 

Gydytojas odontologas

Odontologo, teikiančio pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, profilaktinis tikrinimas 

A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymo greitojo testo atlikimas 2–7 metų vaikams, 

Šeimos gydytojo (arba vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, akušerio ginekologo ir chirurgo 

Mobiliosios komandos PAASP paslaugos paciento namuose: šeimos gydytojo ir slaugytojo padėjėjo ar 

Mobiliosios komandos PAASP paslaugos paciento namuose: šeimos gydytojo ir slaugytojo padėjėjo ar 

Mobiliosios komandos PAASP paslaugos paciento namuose: bendrosios praktikos slaugytojo (arba 

7–12 mėn. vaikų priežiūra (devintas–dešimtas gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

7–12 mėn. vaikų priežiūra (vienuoliktas–dvyliktas slaugytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas į namus (mieste)

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas į namus (kaime)

Psichikos sveikatos slaugytojas (psichikos sveikatos centras)

Nėščiosios kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas 

Nėščiosios Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu, kai moters Rh – neigiama, o vyro 

Glikozilinto hemoglobino nustatymas (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė 

Pirminės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

Sergančio tuberkulioze asmens išgydymas

Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti

Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių gydytojų, slaugytojų ir akušerių 

Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti ir antibiotikogramos atlikimas

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: slaugytojo vizitas į namus (mieste)

Gliukozės tolerancijos mėginio atlikimas nėščiajai

Nėščiosios kraujo tyrimas dėl hepatito B (HBsAg)

Glikozilinto hemoglobino nustatymas (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė 

Glikozilinto hemoglobino nustatymas (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė 

Odontologo, teikiančio pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, profilaktinis tikrinimas 

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo psichiatro vizitas į namus (mieste)

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo psichiatro vizitas į namus (kaime)

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: psichikos sveikatos slaugytojo vizitas į namus (mieste)

Fiziologinio nėštumo priežiūra

Fiziologinio nėštumo priežiūra: pirmas ir antras gydytojo vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)

Fiziologinio nėštumo priežiūra: pirmas ir antras akušerio vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)

Fiziologinio nėštumo priežiūra: trečias-šeštas gydytojo vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)

Fiziologinio nėštumo priežiūra: trečias-šeštas akušerio vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: slaugytojo vizitas į namus (kaime)
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Skatinamajam priedui už greitosios medicinos pagalbos paslaugas

Pacientės pervežimas dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo ir patologijos laikotarpiu po 

Vaikų imunoprofilaktika: gydytojo paslauga (skyrimas)

Vaikų imunoprofilaktika: slaugytojo ar akušerio paslauga (atlikimas)

Vaiko paruošimas ikimokyklinio ugdymo įstaigai, priešmokyklinio ugdymo įstaigai arba 

Vaiko paruošimas ikimokyklinio ugdymo įstaigai, priešmokyklinio ugdymo įstaigai arba moksleivio 

Vaiko paruošimas ikimokyklinio ugdymo įstaigai, priešmokyklinio ugdymo įstaigai arba moksleivio 

Slaugos personalo procedūros namuose

Slaugos personalo procedūros namuose: kraujo paėmimas tirti (mieste)

Slaugos personalo procedūros namuose: kraujo paėmimas tirti (kaime)

Asmenų, priskiriamų rizikos grupei, skiepijimas gripo vakcina: slaugytojo ar akušerio paslauga 

Tuberkulino mėginio (Mantu mėginio) atlikimas 7 metų vaikams ir rizikos grupių vaikams

Asmenų, priskiriamų rizikos grupei, skiepijimas gripo vakcina: gydytojo paslauga

2 dantų dengimas silantais

3 dantų dengimas silantais

1 danties dengimas silantais

Vienam miesto gyvenamosios vietovės gyventojui tenkanti GMP brigadų teikiama paslauga 

Vienam kaimo gyvenamosios vietovės ir miesto, kurio gyventojų skaičius neviršija 3 tūkstančių, 

Asmenų, priskiriamų rizikos grupei, skiepijimas gripo vakcina

Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę invazinę ir (ar) intervencinę procedūrą – kraujo grupės pagal 

Būtinosios odontologinės pagalbos teikimas draudžiamiesiems iki 18 m., neįtrauktiems į prirašytų prie 

Slaugos personalo procedūros namuose: pragulų priežiūra (mieste)

Moksleivių paruošimas mokyklai: gydytojo odontologo paslauga

Pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos:

Pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos: individuali

Pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos: grupinė

Vaikų imunoprofilaktika: slaugytojo ar akušerio paslauga (skyrimas ir atlikimas)

Pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos: šeimos

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, T. pallidum 

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, žmogaus 

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, anti-HCV 

Vaiko psichomotorinės raidos įvertinimas

Vaikų imunoprofilaktika

Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę invazinę ir (ar) intervencinę procedūrą – protrombino laiko 

Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę invazinę ir (ar) intervencinę procedūrą – aktyvinto dalinio 

4 dantų dengimas silantais

Vaikų krūminių dantų dengimas silantinėmis medžiagomis skatinamosios paslaugos 

Kraujo krešumo sistemos būklės ištyrimo ir įvertinimo paslauga (įskaitant tyrimo paėmimą)

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, kraujo 

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: psichikos sveikatos slaugytojo vizitas į namus (kaime)

SLAUGOS PASLAUGOS

Pacientės pervežimas dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo ir dėl patologijos laikotarpiu 

Moksleivių paruošimas mokyklai: gydytojo odontologo padėjėjo paslauga

Asmenų, priskiriamų rizikos grupei, skiepijimas gripo vakcina: slaugytojo paslauga

GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGOS

Greitosios medicinos pagalbos brigadų paslaugos

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, serologinio 

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis gydymas metadonu, priežiūra

Slaugos personalo procedūros namuose: pragulų priežiūra (kaime)

Slaugos personalo procedūros namuose: lašelinė infuzija (mieste)

Slaugos personalo procedūros namuose: lašelinė infuzija (kaime)

Būtinosios medicinos pagalbos teikimas

Būtinosios medicinos pagalbos teikimas draudžiamiesiems, neįtrauktiems į prirašytų prie pirminės 

Kraujo tyrimai, atliekami prieš planinę operaciją
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Europos Parlamento ir Tarybos reglamentams įgyvendinti

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos paslaugos

Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose 

Skatinamasis priedas už ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančio komandos nario 

Gleivių išsiurbimo paslauga (teikia slaugytojas)

Bazinis mokėjimas už ambulatorinių slaugos paslaugų namuose gavėją

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programos paslaugos

Informavimas apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir iFOBT rezultatų įvertinimas – 

Paciento siuntimas pas gydytoją specialistą atlikti kolonoskopiją

kai PSA kiekis yra 1 ng/ml ir mažesnis (vyrams iki 59 m. imtinai)

kai PSA kiekis yra 3ng/ml ir didesnis

Informavimas apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir iFOBT rezultatų įvertinimas – 

Europos Sąjungos apdraustųjų apsilankymas pas šeimos gydytoją dėl pirminės ambulatorinės asmens 

SVEIKATOS PROGRAMŲ PASLAUGOS

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos paslaugos

Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimas ir rezultatų įvertinimas

Informavimo dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos teikimo paslauga

Informavimas dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimas atlikti mamografiją

Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos 

Informavimo apie didelę širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, šios tikimybės įvertinimo, pirminės 

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos paslaugos 

Informavimo apie ankstyvąją priešinės liaukos vėžio diagnostiką ir prostatos specifinio antigeno 

Būtinosios odontologinės pagalbos teikimas asmenims iki 18 m., pateikusiems Europos sveikatos 

Būtinosios medicinos pagalbos teikimas Europos Sąjungos šalių apdraustiesiems valstybiniu sveikatos 

kai PSA kiekis yra didesnis kaip 2 ng/ml, bet mažesnis nei 3 ng/ml (vyrams nuo 60 iki 69 m. imtinai)

kai PSA kiekis didesnis kaip 1, bet mažesnis nei 3 ng/ml (vyrams iki 59 m. imtinai)

kai PSA kiekis yra 2 ng/ml ir mažesnis (vyrams nuo 60 iki 69 m. imtinai)


