Neįgaliesiems
teikiamos paslaugos
Paslauga

Šeimos gydytojo
vizitas į namus

Kam ji teikiama?

Kur kreiptis?

01 Naujagimiams, sergantiems vaikams iki
vienerių metų arba sunkų neįgalumą
turintiems vaikams;

Pacientų lankymo namuose sąlygas ir
reikalavimus nustato asmens sveikatos
priežiūros įstaiga. Tad pacientui (ar jo
atstovui) reikia kreiptis į GYDYMO
ĮSTAIGĄ, prie kurios jis yra prisirašęs.

02 Asmenims, kuriems nustatytas iki 25
proc. darbingumo lygis arba specialus
nuolatinės slaugos poreikis;
03 Asmenims, kuriems ūmiai sutriko
judėjimo funkcija ir jie negali
savarankiškai judėti;
04 Visiems pacientams, jei pakilo aukštesnė
nei 38,5 C temperatūra ir jos neveikia
temperatūrą mažinantys vaistai ar
karščiavimo metu atsirado naujų odos
bėrimų.

Pacientams, kuriems:

Ambulatorinės
slaugos paslaugos
namuose

01 nustatyti specialieji nuolatinės slaugos,
nuolatinės (priežiūros) pagalbos poreikiai
su dideliais specialiaisiais poreikiais;
02 atlikta tracheostoma ar gastrostoma bei
būtinas gleivių išsiurbimas iš kvėpavimo
takų.

Į ŠEIMOS GYDYTOJĄ.
Jei pacientas turi psichikos ir elgesio
sutrikimų – Į PIRMINES PSICHIKOS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS
TEIKIANTĮ GYDYTOJĄ.

po gydymo stacionare dėl somatinių ligų ir
pažeidimų nustatytas bendras funkcinis
sutrikimas, kai Bartelio indeksas yra nuo 20
iki 61 balo, ir kurie kasdieniame gyvenime
yra visiškai priklausomi arba beveik visiškai
priklausomi nuo kitų žmonių pagalbos (turi
būti pateikta užpildyta Bartelio indekso
nustatymo lentelė su išvada). Bartelio
indeksą nustato pacientą gydantis ir
išrašantis iš stacionaro gydytojas arba
šeimos medicinos paslaugas teikiantis
gydytojas, arba slaugytojas;
i

Šiuo metu pacientams per metus priklauso iki 104
ambulatorinės slaugos paslaugų namuose.

Pacientams, kuriems nustatytas šlapimo ar
išmatų nelaikymas:

Kompensuojamos
sauskelnės,
įklotai

01 esant vidutiniam šlapimo nelaikymo
laipsniui – 60 vienetų įklotų per mėnesį.
Įkloto sugeriamumą pacientas pasirenka
pats;
02 esant sunkiam šlapimo nelaikymo
laipsniui – 45 vienetai sauskelnių (arba 15
vienetų sauskelnių, 60 įklotų ir 30 vienkartinių paklodžių; arba 30 vienetų sauskelnių,
30 vnt. įklotų ir 15 vnt. vienkartinių
paklodžių) per mėnesį. Sauskelnių tipą bei
įklotų sugeriamumą pacientas pasirenka
pats);

Į ŠEIMOS GYDYTOJĄ, VIDAUS LIGŲ
AR VAIKŲ LIGŲ GYDYTOJĄ.
Jis pagal savo kompetenciją įvertins
paciento šlapimo arba išmatų
nelaikymo sutrikimo rizikos veiksnius
ir šlapimo nelaikymo laipsnį ir pagal
patvirtintą sąrašą skirs valstybės
kompensuojamą kiekį sauskelnių
ir/ar įklotų ir/ar vienkartinių
paklodžių.

03 esant išmatų nelaikymui (R15) – 45
vienetai sauskelnių; arba 15 vienetų
sauskelnių, 60 įklotų ir 30 vienkartinių
paklodžių; arba 30 vienetų sauskelnių, 30
vienetų įklotų ir 15 vienetų vienkartinių
paklodžių) per mėnesį. Sauskelnių tipą bei
įklotų sugeriamumą pacientas pasirenka
pats;
04 vaikams, kuriems iki 2005 m. liepos 1 d.
nustatyta visiška negalia ir galiojimas nėra
pasibaigęs, arba vaikams, kuriems po 2005
m. liepos 1 d. nustatytas sunkaus neįgalumo
lygis – 60 vienetų sauskelnių arba 60
vienetų įklotų; arba 60 vienetų vienkartinių
paklodžių (arba 30 vienetų sauskelnių ir 30
vienetų įklotų; arba 30 vienetų sauskelnių ir
30 vienkartinių paklodžių; arba 30 vienetų
įklotų ir 30 vienkartinių paklodžių) per
mėnesį.

Kitos medicinos
pagalbos
priemonės

Techninės
pagalbos
priemonės

Psichikos
sveikatos slaugos
paslaugos
namuose

Gydytojo
psichiatro
vizitas į namus

Pacientai, nurodyti sveikatos apsaugos
ministro įsakyme Dėl kompensuojamųjų
medicinos pagalbos priemonių sąrašo
(C sąrašo) patvirtinimo.

Į ŠEIMOS GYDYTOJĄ, GYDYTOJĄ
SPECIALISTĄ AR VAIKŲ LIGŲ
GYDYTOJĄ.

NAUJA! Pacientai, kuriems nustatytas
paliatyviosios pagalbos poreikis, gali įsigyti
techninės pagalbos priemones nelaukdami,
kol bus nustatyti specialieji poreikiai.

PACIENTO ŠEIMOS GYDYTOJAS,
nustatęs paliatyviosios pagalbos
poreikį ir įvertinęs, kad pacientui
reikalingos techninės pagalbos
priemonės, tai nurodo siuntime. Turint
siuntimą, reikia kreiptis į bet kurį
Techninės pagalbos neįgaliesiems
centro padalinį.

Pacientams, kuriems nustatytas:

Į PIRMINES PSICHIKOS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
PASLAUGAS TEIKIANTĮ
GYDYTOJĄ.

01 specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
02 nustatytas specialusis nuolatinės
priežiūros (pagalbos) poreikis su dideliais
specialiaisiais poreikiais.

Pacientams, kuriems dėl psichikos ir elgesio
sutrikimų yra nustatytas specialusis nuolatinės
slaugos poreikis.

i

Specialios
odontologijos
paslaugos

Medicininė
reabilitacija

Iki 2020 m. gegužės 1 d. Vilniaus mieste ir Vilniaus
rajone vykdomas bandomasis projektas, kurio metu
pacientams su sunkia negalia odontologinė pagalba
teikiama namuose.

Pacientams, kuriems odontologijos paslaugos
turi būti teikiamos taikant bendrinę nejautrą.

Dėl nervų sistemos, akių ligų, atramos judamojo
aparato ar klausos pažeidimų negalią turintiems
pacientams:
01 kuriems yra pripažintas 0-25 proc. darbingumo lygis;
02 iš dalies darbingiems asmenims, kuriems
nustatytas 30-40 proc. darbingumo lygis;
03 asmenims, sulaukusiems senatvės pensijos
amžiaus, kuriems yra pripažintas didelis
specialiųjų poreikių lygis.
i

stacionarinės reabilitacijos metu viskas, t. y. medicininės
reabilitacijos paslaugos, maitinimo ir pragyvenimo
išlaidos yra apmokama Privalomojo sveikatos draudimo
fondo biudžeto lėšomis. Stacionarinės reabilitacijos
trukmė, priklausomai nuo asmens sveikatos būklės, yra
nuo 20 iki 24 dienų.

Į PIRMINES PSICHIKOS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
PASLAUGAS TEIKIANČIĄ
ĮSTAIGĄ.

Vilniaus rajono centrinė poliklinika,
Naujininkų poliklinika, Žalgirio
klinika.
LSMU ligoninė Kauno klinikos;
Vaikų ligoninė, VUL Santaros klinikų
filialas;
Žalgirio klinika;
Respublikinė Šiaulių ligoninė;
Respublikinė Panevėžio ligoninė;
Klaipėdos universitetinė ligoninė;
Respublikinė Klaipėdos ligoninė;
Klaipėdos vaikų ligoninė;
UAB „Estetinės chirurgijos centras“;
UAB „Vivus sanus“ (Panevėžys).

Į ŠEIMOS GYDYTOJĄ, kuris nukreips
pas fizinės medicinos ir reabilitacijos
gydytoją ir, gavęs jo išvadą, siųs
pacientą medicininei reabilitacijai.

