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 Atsakydama į Jūsų 2020-04-20 gautą raštą Nr. (10.1.2.1-422) 10-2784, Lietuvos privačių 

sveikatos priežiūros įstaigų asociacijos (toliau – Asociacija) teikia siūlymus dėl planinių asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo. Asociacija skubos tvarka apklausė narius ir teikia 

suvestinę informaciją (pažymime, kad per trumpą laikotarpį nebuvo galimybės surinkti iš Asociacijos 

narių informaciją ir ją kokybiškai apibendrinti) (pridedama, 3 l.). 

 

 

Pagarbiai 

 

Lietuvos privačių sveikatos priežiūros                  Dr. Laimutis Paškevičius 

įstaigų asociacijos prezidentas      

 



 

 

Priedas 

 

Išvardinkite planines paslaugas prioriteto tvarka, kurių teikimą rekomenduotumėte atnaujinti 
atsižvelgiant į pasekmes pacientų sveikatai, jei planinių paslaugų teikimą būtų leista atnaujinti 
25%, 50% ar 75% apimtimi*:    

1) Planines paslaugas leidžiama atnaujinti 25% apimtimi 

a. Siūloma teikti šias paslaugas: 

i. A paslauga: šeimos, vaikų ligų, vidaus ligų gydytojų paslaugos, radiologija 

(įskaitant echoskopiją), laboratoriniai tyrimai, kardiologo, akušerio ginekologo, 

chirurgo, neurologo, psichiatro konsultacijos. Dienos chirurgijos paslaugos 

(ginekologija, lazerinės flebektobija, ortopedija ir kitos chirurginės paslaugos 

su minimalia užsikrėtimo rizika ir nereikalaujančios pacientų hospitalizacijos); 

slaugos paslaugos namuose; skiepijimo paslaugos; darbo medicinos paslaugos, 

ortodontija (skubi pagalba); dantų protezavimo paslaugos (tik išimamų protezų 

korekcija, pagamintų protezų atidavimas, laikinų vainikėlių cementavimas). 

ii. B paslauga: prie A paslaugų pridėti : pulmonologo, alergologo ir klinikinio, 

dienos chirurgijos, ortopedo traumatologo, oftalmologo, otorinolaringologo, 

urologo, kraujagyslių chirurgo, neurochirurgo, dermatovenerologo, 

endokrinologo, vaikų gastroeneterologo, kineziterapijos individualios 

paslaugos; Dienos chirurgija (ortopedija (artroskopinės operacijos), 

ginekologinės laparoskopinės operacijos, pilvo chirurgija (laparoskopinė 

cholecistektomija, kt.).  

iii. C paslauga ir t.t. : Prie A ir B paslaugų pridėti gastroenterologo (endoskopijos 

pagal siuntimą ir indikacijas), reumatologo, dietologo, reabilitologo, 

anestezoiologo ir kt.gydytojų specialistų konsultacijos; Dienos chirurgijos 

(išvaržos operacijos, LOR operacijos); profikaltinės sveikatos programos 

(išskyrus kolonoskopijos programą) ir patikrinimai; endodontija (pradėto 

gydymo užbaigimas). 

 

b. Atnaujinus šių paslaugų teikimą žmogiškųjų resursų poreikis būtų - x% nuo personalo 

skaičiaus, kai planinių paslaugų poreikis neribojamas 

i. Slaugytojų padėjėjų – 10-30 proc. 

ii. Slaugytojų – 40-50 proc. 

iii. Gydytojų – 50-60 proc. 

iv. Medicinos biologai, klinikinai laborantai – 50-60 proc. 

2) Planines paslaugas leidžiama atnaujinti 50% apimtimi 

i. D paslauga: prie A+B+C hematologas, vaikų nefrologas, vaikų hematologas, 

chirurginės paslaugos, invazinės procedūros, profilaktinės programos 

kardiologijoje; nevaisingumo gydymas, vairuotojų pažymų išdavimas; Dienos 

chirurgija (akių dienos chirurgijos operacijos, plastinės estetinės 

rekonstrukcijos operacijos (mažesnės rizikos ir reikalaujančios trumpos 

hospitalizacijos), urologinė chirurgija); slaugos paslaugos socialinėse globos 

įstaigose; 



 

 

ii. B paslauga: kineziterapijos paslaugos, reabilitacija.  

iii. C paslauga :profilaktinės endoskopijos programos, dietologo, plastinės 

chirurgijos ir kt... 

iv. E paslauga: kitos chirurginės paslaugos; programinių tyrimų (kolonoskopijos) 

atlikimas ir vertinimas. 

v. F paslauga: gydytojų konsultacijos ligonių namuose ir t.t. 

b. Atnaujinus šių paslaugų teikimą žmogiškųjų resursų poreikis būtų - x% nuo personalo 

skaičiaus, kai planinių paslaugų poreikis neribojamas 

i. Slaugytojų padėjėjų -30-50 proc. 

ii. Slaugytojų -60 proc. 

iii. Gydytojų - 70 proc. 

iv. Medicinos biologai, klinikinai laborantai – 60-70 proc. 

 

3) Planines paslaugas leidžiama atnaujinti 75% apimtimi 

i. G paslauga: prie visų aukščiau nurodytų paslaugų pridėti intervencinė 

radiologija (įskaitant echoskopiją); Dienos chirurgija (proktologijos 

paslaugos), neurorchirugijos planinės paslaugos, estetinės dermatologijos 

paslaugos;kitos planinės odontologinės paslaugos. 

ii. H paslauga (rizikingos ir ilgesnės trukmės plastinės estetinės chirurgijos 

operacijos); 

iii. J paslauga (sporto medicina) ir t.t. 

b. Atnaujinus šių paslaugų teikimą žmogiškųjų resursų poreikis būtų - x% nuo personalo 

skaičiaus, kai planinių paslaugų poreikis neribojamas 

i. Slaugytojų padėjėjų -10 proc. 

ii. Slaugytojų – 100 proc. 

iii. Gydytojų – 100 proc. 

iv. Medicinos biologai, klinikinai laborantai – 100 proc. 

 

 

 

 

• Paslaugų apimtis – suteiktų paslaugų kiekis atsižvelgiant į žmogiškųjų ir materialinių resursų 

panaudojimą (stacionaro lovų, personalo poreikis, RITS paslaugų poreikis)  

 

Pildoma lentelė 

Paslauga (tiksli indikacija, nurodant diagnozę, 

stadiją, sunkumą ir pan., taikomą gydymo metodą, 

procedūrą  
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apimtys 

nuo visų 
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kai planinių 

paslaugų 

apimtis 

nėra 

ribojama % 
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viso 

poreikio 

kai 

paslaugų 

apimtis 

Ambulato
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viso 

poreikio 

kai 
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paslaugų 

poreikis 

% nuo 

viso 

poreikio 

kai 
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nėra 

ribojama  

apimtis 

nėra 

ribojama 

nėra 

ribojama 

Leidžiama teikti 25% planinių paslaugų 

A1.Kraujavmas N84;N85;N92;N93; 

Laparoskopinė Hysteroskopinė operacija 

6% 6% 30% 0 

    2. Skausmas tinimas.I83; Lazerinė flebektomija 8% 0 12% 0 

    3. Galūnių skausmas ar tirpimas G54-G59; 

Tunelinių kanalų atlaisvinimo operacijos 

12% 0% 12% 0 

 B.1. Skausmas, riboti judesiai. M15 –

M25;S43;S83; Artroskopinės operacijos 

9% 9% 60% 0 

     2. Skausmas. 

N83;N80;N75;N81;N87;N88;N89 

Laparoskopinės, hysteroskopinės, atviros 

operacijos. 

5% 3% 70% 0 

     3.Skausmų priepuoliai. K80-K82; 

Laproskopinė operacija 

4% 4% 50% 0 

Leidžiama teikti 50% planinių paslaugų 

A+B + C Skausmas. K40-K46; Laparoskopinės, 

atviros operacijos 

4% 4% 50% 0 

D Skausmas J30-39; operacijos + estetinės 

chirurgijos operacijos (žr. aukščiau) 

3% 3% 30% 0 

Leidžiama teikti 25% planinių paslaugų 

E Gręsiantis aklumas; H25-H28; H40-H42; H30-

H36; Mikrochirurginės, lazerinės operacijos 

35% 0 20% 0 

F Skausmas, hematūrija N20-N23;N30-39;N40-

51; Laparoskopinės ir atviros operacijos 

4% 4% 30% 0 

Leidžiama teikti 50% planinių paslaugų 

A+B+C+D+E+F  50% 30% 60% 0 

Leidžiama teikti 75%paslaugū 

G- nutukimas E65-E68;M Endoskopinės ir 

laparoskopinės operacijos + A+B+C+D+E+F  

52% 32% 50% 0 

Leidžiama teikti 80%paslaugū 

H – Estetinė chirurgija + A+B+C+D+E+F+G  80% 54% 100% 0 

 

 


