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DĖL PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
PACIENTAMS, SERGANTIEMS COVID-19 LIGA

PASLAUGŲ

TEIKIMO

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Sveikatos apsaugos
ministerija) teikia algoritmą dėl šeimos gydytojo ir jo komandos narių paslaugų teikimo pacientams,
sergantiems COVID-19 liga.
Maloniai prašytume susipažinti su pateiktu algoritmu ir pasidalinti juo su visomis Jūsų
savivaldybės teritorijoje esančiomis asmens sveikatos priežiūros bei socialinės globos įstaigomis,
visuomenės sveikatos biurais ir kitomis suinteresuotomis institucijomis, kurioms gali būti aktuali
schemoje pateikta informacija.
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad sveikatos priežiūros specialistai, teikiantys asmens
sveikatos priežiūros paslaugas COVID-19 liga sergantiems pacientams jų namuose ar
socialinės globos įstaigose, kitiems pacientams galės teikti tik nuotolines paslaugas.
Pažymime, kad, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas COVID-19 liga sergantiems
pacientams, gyvenantiems socialinės globos įstaigose, prireikus turėtų būti pasitelkti sveikatos
priežiūros specialistai ir iš kitų savivaldybės teritorijoje esančių pirminės ambulatorinės asmens
sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų ar savivaldybių ligoninių.
Informuojame, kad Sveikatos apsaugos ministerija skubiai sprendžia papildomų priedų
mokėjimo už darbą tiesiogiai kontaktuojantiems su COVID-19 liga sergančiais pacientais,
klausimus.
PRIDEDAMA. Savivaldybės organizuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo
COVID-19 liga sergantiems pacientams schema, 1 lapas.
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Savivaldybės organizuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo COVID-19 liga sergantiems
pacientams schema

Iš namų

Iš socialinės globos
įstaigų

Pacientas, kuriam
diagnozuota
COVID -19
1. Kreipiasi į
gydantį šeimos
gydytoją
ŠG

Šeimos gydytojas kontaktiniu būdu periodiškai vertina ligos eigą, skirsto pagal Covid-19 sunkumo laipsnį

*
ŠG

Sunki
COVID-19
ligos forma

Kritiškai
sunki
COVID-19
ligos forma

Kviečia GMP ir susisiekia
su rajono ligonine

Kviečia GMP ir
susisiekia su
organizuojančia
ligonine

Lengva
COVID-19
ligos forma

Simptominis
gydymas
namuose/soc.
globos įstaigoje,
prižiūrint šeimos
gydytojui.
(Prireikus, namuose
gydomi pacientai
ŠG
papildomų tyrimų
gali būti nukreipiami
į karščiavimo kliniką
arba į kitą
karščiuojančius
pacientus
aptarnaujančią
savivaldybės paskirtą
įsataigą)

Veiksmų pabaiga

ŠG

ŠG

Gydymas savivaldybės
teritorijoje esančios rajono
ligoninės vidaus ligų skyriuje
(O2 terapija)

Rajono
ligoninė

Veiksmų pabaiga

* Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d.
įsakymas Nr. V-383 „Dėl vaikų ir suaugusiųjų covid-19 ligos (koronaviruso
infekcijos) diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Gydymas ligoninėje,
turinčioje infekcinių ligų
skyrių. Prireikus, pacientas
perkeliamas į reanimacijos
- intensyvios terapijos
skyrių
Organizuojančioji
ligoninė ar ligoninė,
kurioje yra
infekcinių ligų skyrius
Veiksmų pabaiga
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