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Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 25 d.
įsakymu Nr. V-847 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d.
įsakymo Nr. V-436 „Dėl Specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių
išlaidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų
sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“:
1. P a k e i č i u Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos programose numatytų
paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, klasifikatorių,
patvirtintą Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2005 m.
birželio 30 d. įsakymu Nr. 1K-81 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir sveikatos
programose numatytų paslaugų, už kurias mokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo
biudžeto, klasifikatoriaus patvirtinimo“, ir dalyje „01 / Asmens sveikatos priežiūros paslaugoms“:
1.1. po eilute „01 04 01 01 / Gydytojų specialistų konsultacijoms / 1 / Tretinio lygio
ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, teikiant būtinąją pagalbą be siuntimo
(nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)“, po paslaugos, žymimos kodu 2792,
pavadinimo „Veido ir žandikaulių chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo)“ įrašau šią eilutę:
„1
Kitos
3560
Skubiosios medicinos gydytojo paslauga“
gydytojų
specialistų
paslaugos
1.2. eilutėje „01 04 01 02 / Gydytojų specialistų konsultacijoms, kai atliekami diagnostiniai
ir (ar) gydomieji veiksmai / 1 / Kitos gydytojų specialistų paslaugos“, po paslaugos, žymimos kodu
„3545“, pavadinimo „Išplėstinė vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos specialistų
komandos konsultacija“ įrašau šį paslaugos kodą ir pavadinimą:
„3561 Skubiosios medicinos gydytojo išplėstinė
paslauga (kai atliekami greitieji ultragarso
tyrimai ir (ar) ausų, nosies, gerklės tyrimai
endoskopu su vaizdo stebėjimo įranga, ir (ar)
nosies tamponada, ir (ar) sedacija procedūrų
metu, ir (ar) gimdymo veiklos progresavimo ir
vaisiaus būklės vertinimas, ir (ar) akies tyrimas
plyšine lempa, ir (ar) neurologinės būklės

2
vertinimas ir neurologinis ištyrimas, ir (ar)
proktoskopija, ir (ar) drenavimas, ir (ar)
nazogastrinio vamzdelio įvedimas, ir (ar)
pirminis chirurginis žaizdų sutvarkymas, ir (ar)
kaulų repozicija, ir (ar) imobilizacija, ir (ar)
žaizdų plovimas, ir (ar) svetimkūnio pašalinimas,
kai atliekama incizija, ir (ar) tracheostominio
vamzdelio keitimas, ir (ar) dirbtinai suformuotų
angų priežiūra, ir (ar) šlapimo pūslės
epicistostoma esant šlapimo susilaikymui, ir (ar)
makšties tyrimas naudojant skėtiklius, ir (ar)
sąnario punkcija, ir (ar) pleuros punkcija, ir (ar)
ascito punkcija, ir (ar) sinusinio ritmo
grąžinimas)“
2. N u s t a t a u, kad šiuo įsakymu patvirtinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų kodai ir
pavadinimai priskiriami paslaugoms, suteiktoms nuo 2018 m. liepos 27 d.
3. S k e l b i u šį įsakymą Teisės aktų registre.
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