
PER KIEK LAIKO PRIVALO BŪTI SUTEIKTA MEDICINOS PAGALBA 
PACIENTUI? 

 

Įstaiga privalo apdraustam privalomuoju sveikatos draudimu pacientui (toliau – 

apdraustasis pacientas) suteikti iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų 

apmokamą asmens sveikatos priežiūros paslaugą per nurodytą terminą, skaičiuojamą 

nuo apdraustojo paciento kreipimosi į asmens sveikatos priežiūros įstaigą momento iki 

paskirto paslaugos gavimo laiko: 

1) šeimos gydytojo  sveikatos priežiūros paslaugą sveikatos apsaugos ministro 

nustatytų ūmių būklių atveju – ne vėliau kaip per 24 valandas; 

2) šeimos gydytojo sveikatos priežiūros paslaugą ne ūminių būklių atveju – ne 

vėliau kaip per 7 kalendorines dienas; 
 

KOKIAIS ATVEJAIS IR PER KIEK LAIKO PRIVALO BŪTI SKUBIAI SUTEIKTA 
BŪTINOJI MEDICINOS PAGALBA PACIENTUI? 
 
  

Atvejus, kada skubiai teikiama būtinoji medicinos pagalba, reglamentuoja 

Būtinosios  medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašas, patvirtintas Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 

„Dėl Būtinosios  medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašo patvirtinimo“. 

 

Vaikams dažniausiai pasitaikantys klinikiniai atvejai, kada turi būti suteikta skubi 

medicinos pagalba: sutrikusi sąmonė, kada visiškai nereaguojama į balsą ir skausmą; 

karščiavimas > 38 oC, nepraeinantis vartojant karščiavimą mažinančius vaistus ilgiau 

kaip 24 valandas; erkių įsisiurbimas, pasiutusių ar galimai pasiutusių gyvūnų 

įkandimai, įdrėskimai su apseilėjimu; nuodus išskiriančio gyvūno įkandimas; 

nesustabdytas gausus kraujavimas; sutrikusi sąmonė (nereaguoja į balsą ir skausmą, 

reaguoja tik į balsą arba į skausmą arba reaguoja nenormaliai); 4–10 balų stiprumo 

skausmas (pagal 10 balų skalę) ir kt. 

 

Suaugusiesiems dažniausiai pasitaikantys klinikiniai atvejai, kada turi būti suteikta 

skubi medicinos pagalba: karščiavimas > 39 oC, nepraeinantis vartojant geriamuosius 

vaistus ilgiau kaip 24 valandas; pasiutusių ar galimai pasiutusių gyvūnų įkandimai, 

įdrėskimai, apseilėjimai; mėginimas nusižudyti ar tokio poelgio grėsmė; 6–10 balų 

stiprumo skausmas (pagal 10 balų skalę); sąmonės praradimas ir nereagavimas į 

skausmą arba reakcija pagal Glazgo komų skalę < 9 balai ir kt. 

Pacientui skubioji medicinos pagalba  turi būti pradėta teikti ne vėliau kaip per 60 min. 

nuo atvykimo į asmens sveikatos priežiūros įstaigą arba greičiau. 
 

Nuoroda į minėtą įsakymą: 

https://e-

seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.230805/uQvidHIhmZ?positionInSearchResults=1&searc

hModelUUID=9201b156-8312-4f44-9aa4-52f27647d5d1 
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