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2020-03-02 

 

VŠĮ ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 

VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ 10, 63 PUNKTŲ, 18.9.4, 18.22, 19.21-19.22, 19.24, 61.5-61.6, 

61.8-61.10, 61.12 PAPUNKČIŲ, VI SKYRIAUS PAKEITIMAI 

 

Pakeistas 10 punktą ir jis išdėstytas taip: 

 „10. Informaciją apie draustumą patvirtinančius dokumentus teikia slaugytojai, gydytojai, 

registratūrose dirbantys darbuotojai bei Panevėžio TLK atstovas (Įstaigos pastate, suaugusių skyriuje  

III a. kabinetas. Nr. 41, adresu V.Kudirkos g. 1 Anykščiai, tel. (8 5) 232 2222)“. 

2. Pripažintas netekusiais galios 18.9.4 ir 18.22 papunkčiai. 

3. Pakeistas 19.21 papunktis ir jis išdėstytas taip: 

„19.21. Gimdos kaklelio vėžio prevencijos programa (skirta moterims nuo 25 iki 59 metų 

(imtinai). 

4. Pakeistas 19.22 papunktis ir jis išdėstytas taip: 

„19.22. Krūties vėžio prevencijos programa (skirta moterims nuo 50 iki 69 metų (imtinai). 

5. Pakeistas 19.24 papunktis ir jis išdėstytas taip: 

„19.24. Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programa (skirta vyrams nuo 40 iki 54 metų 

(imtinai) ir moterims nuo 50 iki 64 metų (imtinai). 

6. Pakeistas VI skyrius ir jis išdėstytas taip: 

„VI. PACIENTŲ SIUNTIMO Į KITAS GYDYMO ĮSTAIGAS TVARKA 

  39. Paciento siuntimo į kitas gydymo įstaigas tikslingumą nustato jį gydantis gydytojas. Pacientų 

siuntimo į kitas gydymo įstaigas tvarką nustato Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro bei 

Įstaigos direktoriaus įsakymai. 

  40. Gydytojas pacientą gali siųsti: 

40.1. specialisto konsultacijai. 

  40.2. į stacionarą (pacientas siunčiamas, esant indikacijoms (sprendžia gydantis gydytojas 

suderinęs su pacientu).  
40.3. į kitas gydymo įstaigas. 

40.4. į sanatorijas ar reablitacinio gydymo įstaigas. 

40.5. į slaugos ar palaikomojo gydymo įstaigas. 

41. Pas antrinės ir tretinės asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojus – specialistus  

pacientas gali kreiptis be siuntimo: 

41.1. pas gydytoją dermatovenerologą, gydytoją psichiatrą;  

41.2. jei pacientas dispanserizuotas pas specialistą;  

41.3. pacientas, susimokėjęs nustatytą kainą. 

41.4. dėl būtinosios medicinos pagalbos gali kreiptis į antrinės ar tretinės stacionarinės sveikatos 

priežiūros įstaigos priėmimo – skubios pagalbos skyrių. 

41.5. dėl planinės pagalbos reikalinga registracija. 

  42. Pas kitus antrinės ir tretinės sveikatos priežiūros įstaigų specialistus pacientas gali kreiptis tik 

turėdamas ar pirminės, ar antrinės, ar tretinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo siuntimą, nes 

su siuntimu pacientai nemokamai gali kreiptis tik į tas gydymo įstaigas, kurios yra sudariusios sutartį su 

teritorine ligonių kasa dėl reikiamų paslaugų apmokėjimo.   Pacientai turi teisę pasirinkti antrinės ir 

tretinės asmens sveikatos priežiūros įstaigas visos Respublikos ribose. 

  43. Gydantis gydytojas, pacientui išdavęs „Medicinos dokumentų išrašas/siuntimas“ (forma Nr. 

027/a), apie tai įrašo paciento ambulatorinėje asmens sveikatos įstorijoje, o pacientas tai patvirtina savo 

parašu. 

  44. Pacientui atsisakius vykti į siunčiamą gydymo įstaigą, gydytojas apie tai įrašo jo 

ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje, o pacientas tai patvirtina savo parašu. Už nepilnamečius 

vaikus pasirašo jų tėvai ar globėjai. 

  45. Greitosios medicinos pagalbos specialistai, įtarę arba nustatę tam tikrą sveikatos sutrikimą, 

veža pacientą į artimiausią atitinkamo lygmens asmens sveikatos priežiūros įstaigą, teikiančią reikalingas 

stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Jei paciento būklė yra sunki arba jeigu reikia 

stabilizuoti sveikatos būklę iki transportavimo į atitinkamą ligoninę, pacientas vežamas į artimiausią 

asmens sveikatos priežiūros įstaigą.“ 
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7. Pakeistas 61.5 papunktis ir jis išdėstytas taip: 

 „61.5. Debeikių ambulatorijoje pirmadieniais-penktadieniais 7
00

- 14
00

 val.“. 

8. Pakeistas 61.6 papunktas ir jis išdėstytas taip: 

 „61.6. Kurklių ambulatorijoje pirmadieniais, antradieniais, trečiadienias, penktadieniais 7
00

-15
00

 

val., ketvirtadieniais 10
00 

– 16
15

 val. Pirmadieniais gydytojas odontologas 8
00

–14
00

 val., gyd.odontologo 

padėjėjas 8
00

–15
00

 val. 

9. Pakeistas 61.8 papunktis ir jis išdėstytas taip: 

 „61.8. Svėdasų ambulatorijoje pirmadieniais-penktadieniais 7
00

-15
00

 val. Pirmadieniais gydytojas 

odontologas 8
00

–14
00

 val., gyd.odontologo padėjėjas 8
00

–15
00

 val. 

10. Pakeistas 61.9 papunktas ir jis išdėstytas taip: 

 „61.9. Troškūnų ambulatorijoje pirmadieniais-penktadieniais 7
00 

– 15
00

 val. Antradieniais, 

trečiadieniais gydytojas odontologas 7
00

 - 14
00

 val. (I-ą ir III-ią mėn. antradienį 7
00

 – 9
30

 val.), gyd. 

odontologo padėjėjas 8
00

 - 15
00

 val. (I-ą ir III-ią mėn. antradienį 7
00

 – 10
30

 val.). 

11. Pakeistas 61.10 papunktis ir jis išdėstytas taip: 

 „61.10. Viešintų ambulatorijoje pirmadieniais-ketvirtadieniais 7
00

- 14
00

 val., penktadieniais 10
00

 – 

17
00

 val. Gydytojas odontologas (I-ą ir III-ią mėn. antradienį 10
00

 – 14
00

 val.).  

12. Pakeistas 61.12 papunktis ir jis išdėstytas taip: 

 „61.12. Skiemonių medicinos punkte pirmadieniais-ketvirtadieniais, darbo dienos pradžia nuo 15
00 

val., darbo dienos pabaiga kiekvieną mėnesį skirtingas darbo laikas, teirautis telefonu  (8  652)  51432). 

13. Pakeistas 63 punktas ir jis išdėstytas taip: 

 „63. Detalesni gydytojų darbo grafikai skelbiami Įstaigos internetinėje svetainėje www.anykpspc.lt 

ir nurodomi ant kabinetų durų.“ 
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