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ŠEIMOS GYDYTOJO PASLAUGŲ TEIKIMO PACIENTŲ NAMUOSE APRAŠAS
I. BENDROJI DALIS
1. Šeimos gydytojo paslaugos pacientų namuose teikiamos vadovaujantis Lietuvos medicinos norma
MN14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė" ,Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-133„Dėl šeimos medicinos paslaugų
teikimo namuose organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;
2. Iškvietimai į paciento namus turi būti pagrįsti, motyvuoti, kai tikrai pacientai negali atvykti į gydymo
įstaigą ar jų atvykimas kelia pavojų pačių pacientų ar aplinkinių sveikatai ar gyvybei.
II. PAGRINDINĖS PACIENTŲ SVEIKATOS BŪKLĖS, KAI ŠEIMOS GYDYTOJAI
GALI BŪTI KVIEČIAMI Į NAMUS
4. Paslaugos namuose teikiamos:
4.1. naujagimiams, gavus informaciją apie jų išvykimą iš gimdymo namų ir atvykimą į namus, jei jų namuose
neaplankė slaugytojas ar akušeris, Vaikų sveikatos tikrinimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų
sveikatos priežiūros įstaigose“, nustatyta tvarka;
4.2. sergantiems vaikams iki 1 metų amžiaus;
4.3. vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
4.4. asmenims, kuriems yra nustatytas 0–25 procentų darbingumo lygis arba specialusis nuolatinės slaugos
poreikis;
4.5. pacientams, kuriems ūmiai sutriko judėjimo funkcija (negali savarankiškai judėti);
4.6. pacientams, kuriems karščiavimo metu atsirado naujų odos bėrimų;
4.7. pacientams, kuriems pakilo aukštesnė kaip 38,50 temperatūra ir kurios neveikia temperatūrą mažinantys
vaistai.
5. Sprendimą dėl paslaugų namuose teikimo reikalingumo aprašo 4 punkte nenurodytais atvejais priima
pacientą gydantis šeimos gydytojas.
6. Gripo epidemijos metu paslaugos namuose teikiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. V-962 „Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos
priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų darbo organizavimo gripo epidemijos laikotarpiu“.
III.ŠEIMOS GYDYTOJO IŠKVIETIMO IR VIZITO ATLIKIMO TVARKA
7. Iškvietimai į namus einamąjai dienai registruojami iki 10 val.
8. Gydytoją kviečiantis pacientas ar jo atstovas gali tiesiogiai ar telefonu aptarti iškvietimo būtinybę su
atvyksiančiu gydytoju.
9. Jeigu pacientas gyvena daugiabučiame name- užrašomas durų kodas.
10. Šeimos gydytojas lanko namuose prie jo prisirašiusius pacientus.
11. Gydytojai pacientus lanko ne pacientų priėmimo įstaigoje laiku.
12. Kviečiant šeimos gydytoją į namus nepilnamečiam vaikui, namuose turi būti jo tėvai arba globėjai.
13. Iškvietimo pirmenybė teikiama vaikams iki vienerių metų.
14. Jei reikalinga neatidėliotina pagalba, kviečiama greitoji medicinos pagalbos tarnyba.
15. Iškvietimų į pacientų namus metu šeimos gydytojai pildo visą reikiamą dokumentaciją.

