IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO LĖŠŲ APMOKAMŲ PASLAUGŲ
NOMENKLATŪRA ( NEMOKAMAI PASLAUGOS TEIKIAMOS PRIE ĮSTAIGOS PRISIRAŠIUSIEMS PACIENTAMS)
Eil.
Nr.

Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas

PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS
I
1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Šeimos medicinos paslaugos
Apsilankymai
Šeimos gydytojas
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
Gydytojas chirurgas
Europos Sąjungos apdraustųjų apsilankymas pas šeimos gydytoją dėl PAASP paslaugų

1.10

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

1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16

Bendrosios praktikos slaugytojas
Bendruomenės slaugytojas
Šeimos gydytojo nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga
Vidaus ligų gydytojo nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga
Vaikų ligų gydytojo nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga
Gydytojo akušerio-ginekologo nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga

1.17
1.18
1.19
1.20
2

Gydytojo chirurgo nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga
Akušerio nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga
Bendrosios praktikos slaugytojo nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga
Bendruomenės slaugytojo nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga
Papildomai iš PSDF biudžeto apmokamos paslaugos

2.1

Asmenų, priskiriamų rizikos grupei, skiepijimas gripo vakcina

2.2

A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymo greitojo testo atlikimas 2–
7 metų vaikams, susirgusiems viršutinėmis kvėpavimo takų infekcinėmis ligomis

2.3

Sergančio tuberkulioze asmens išgydymas

2.4
2.5
2.6

Bandinio protrombino aktyvumui nustatyti paėmimas ir rezultatų įvertinimas
Protrombino laiko (INR) nustatymas
Glikozilinto hemoglobino nustatymas, 1k per 3 mėn. sergantiems cukriniu diabetu

2.7

Fiziologinio nėštumo priežiūra:
Nėščiosios kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės
faktoriaus nustatymas

2.7.1
2.7.2

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

2.7.4

Nėščiosios kraujo tyrimas dėl sifilio (RPR)

2.7.5

Nėščiosios kraujo tyrimas dėl ŽIV antikūnų

2.7.6

Gliukozės tolerancijos mėginio atlikimas nėščiajai

2.7.7
2.7.8

Nėščiosios kraujo tyrimas dėl hepatito B (HBsAg)
Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti

2.8
2.8.1
2.8.2
2.8.3

2.8.4
2.9

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas, kraujo tyrimai:
Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar
buprenorfinu, RPR testas
Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar
buprenorfinu, TPHA testas (jei RPR testas teigiamas)
Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar
buprenorfinu, ŽIV serologinis antikūnų testas (testas neatliekamas, jei pacientui buvo
diagnozuota ŽIV liga)
Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar
buprenorfinu, anti-HCV testas (testas neatliekamas, jei pacientui jau buvo nustatytas
teigiamas anti-HCV testas)
Ankstyvasis alkoholio vartojimo rizikos įvertinimas

Naujagimių priežiūra
Vaikų priežiūra
Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: vizitas į namus
Vaikų imunoprofilaktika
Tuberkulino mėginio (Mantu mėginio) atlikimas 7 metų vaikams ir rizikos grupių
2.14
vaikams
Vaiko paruošimas ikimokyklinio ugdymo įstaigai, priešmokyklinio ugdymo įstaigai
2.15
arba moksleivio paruošimas mokyklai
2.16 Slaugos personalo procedūros namuose
2.16.1 Slaugos personalo procedūros namuose: kraujo paėmimas tirti
2.16.2 Slaugos personalo procedūros namuose: pragulų priežiūra
2.16.3 Slaugos personalo procedūros namuose: lašelinė infuzija
2.17 Būtinosios medicinos pagalbos teikimas
2.10
2.11
2.12
2.13

Būtinosios medicinos pagalbos teikimas draudžiamiesiems, neįtrauktiems į prirašytų
2.17.1 prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gyventojų sąrašą
(pagal Šeimos gydytojo medicinos normą)
Būtinosios medicinos pagalbos teikimas Europos Sąjungos šalių apdraustiesiems
2.17.2
valstybiniu sveikatos draudimu (pagal Šeimos gydytojo medicinos normą)
2.18. Kraujo tyrimai atliekami prieš planinę operaciją
Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę operaciją – protrombino laiko (SPA) ir
tarptautinio normalizacijos santykio (INR) nustatymas
Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę operaciją – aktyvinto dalinio tromboplastino
2.18.2
laiko (ADTL) nustatymas
2.18.1

2.18.3

Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę operaciją – kraujo grupės pagal ABO
antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas

2.19
2.19.1
2.19.2
2.19.3
2.19.4

Slaugos paslaugos:
Slaugos procedūros (gydytojui paskyrus)
Opų, pragulų ir žaizdų priežiūra (gydytojui paskyrus)
Savarankiškos slaugytojo paslaugos
Gleivių išsiurbimo paslauga

2.20

Ambulatorinės paliatyvios pagalbos paslaugos:

20.1

Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, ambulatorinėmis sąlygomis teikiama specialistų komandos

20.2

Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, teikiama specialistų komandai vykstant į ligonio namus

20.3

Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, gydytojo teikiama ligonio namuose

20.4

Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, slaugytojo teikiama ligonio namuose

20.5

Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, socialinio darbuotojo teikiama ligonio namuose
Prevencinių programų paslaugos

3
3.1

Gimdos kaklelio vėžio prevencinių priemonių programa

3.2

Atrakinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programos paslaugos

3.4

Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir
prevencijos priemonių programos paslaugos
Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos paslaugos

3.5

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos paslaugos

II

Stacionarinės pirminio lygio paslaugos

1

Stacionarinės slaugos paslaugos

3.3

1.1

Slauga ir palaikomasis gydymas

1.2

Vegetacinių ligonių palaikomasis ilgalaikis gydymas

1.3

Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas

1.4

Negalinčių savęs aptarnauti ligonių palaikomasis ilgalaikis gydymas

2.

Paliatyvioji pagalba stacionare

2.1

Paliatyvioji pagalba, teikiama stacionare

III

Pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos

1

Apsilankymai

1.1

Suaugusiųjų psichiatras (psichikos sveikatos centras)

1.2
1.3
1.4
1.5
2
2.1
2.2
2.3

Vaikų ir paauglių psichiatras (psichikos sveikatos centras)
Psichologas (psichikos sveikatos centras)
Psichikos sveikatos slaugytojas (psichikos sveikatos centras)
Socialinis darbuotojas (psichikos sveikatos centras)
Papildomai iš PSDF biudžeto apmokamos paslaugos
Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo pasichiatro ar slaugytojo vizitas į namus
Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis gydymas metadonu, priežiūra
Savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinis vertinimas

2.4

Pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos: individuali

2.5

Pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos: grupinė

2.6

Pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos: šeimos

IV

Pirminės odontologijos paslaugos

1.

Apsilankymai

1.1
1.2
1.3
2

Gydytojas odontologas
Odontologo, teikiančio pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, profilaktinis
tikrinimas (vaikams)
Odontologo, teikiančio pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, profilaktinis
tikrinimas (suaugusiesiems)
Papildomai iš PSDF biudžeto apmokamos paslaugos

2.1
2.2

Moksleivių paruošimas mokyklai
Dantų dengimas silantais ( 6-14m. vaikams)

2.3

Būtinosios odontologinės pagalbos teikimas draudžiamiesiems iki 18 m.,
neįtrauktiems į prirašytų prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros
įstaigos gyventojų sąrašą (pagal Gydytojo odontologo medicinos normą)

2.4

Būtinosios odontologinės pagalbos teikimas asmenims iki 18 m., pateikusiems
Europos sveikatos draudimo kortelę ar ją pakeičiantį sertifikatą (pagal Gydytojo
odontologo medicinos normą)

ANTRINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS
I

Gydytojų specialistų konsultacijos

1

Akušerio-ginekologo

2

Burnos chirurgo

3

Chirurgo

4

Dermatovenerologo

5
6

Echoskopuotojo
Endokrinologo

7

Endoskopuotojo

8

Endoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) polipektomija)

9
10
11

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo

12
13
14
15

Kraujagyslių chirurgo
Neurologo
Oftalmologo
Ortodonto odontologo

16
17
18
19
20

Ortopedo odontologo
Ortopedo traumatologo
Otorinolaringologo
Psichiatro
Psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas)

Kardiologo
Klinikinio fiziologo

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Psichoterapeuto
Radiologo (kai atliekamas rentgenologinis tyrimas)
Urologo
Vaikų kardiologo
Vaikų ligų gydytojo
Vaikų neurologo
Vaikų ortopedo traumatologo
Vaikų ir paauglių psichiatro
Vaikų reumatologo
Vidaus ligų gydytojo

II

Kitos paslaugos

1
2
3
4
III
1
2

Kalbos korekcija

IV

Dantų protezavimo paslaugos

1
2.

Asmenų, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, dantų protezavimo paslaugos
Asmenų, pripažintų nedarbingais arba iš dalies darbingais, dantų protezavimo paslaugos

3.

Vaikų dantų protezavimo paslaugos

4.

Asmenų, kuriems buvo taikytas gydymasdėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos,
protezavimo paslaugos
__________________

Ortodontinis aparatas (plokštelė)
Antrinio lygio individualios psichoterapijos seansas
Grupinis psichoterapijos seansas
Diabetologijos paslaugos
Pirminė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba
Tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba

