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P a k e i č i u Licencijuojamų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr.
V-364 „Dėl Licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašų patvirtinimo“, ir išdėstau 1
pastabą taip:
„1. Šeimos medicina – tai šeimos gydytojo praktika arba vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų
gydytojo, gydytojo akušerio ginekologo, gydytojo chirurgo praktika kartu.“
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