Projektas
GERIATRIJOS AMBULATORINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Geriatrijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų
aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja geriatrijos ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros
paslaugų (toliau – ambulatorinės paslaugos) teikimo tvarką, reikalavimus paslaugas teikiančių
asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) specialistams, patalpoms, medicinos
priemonėms (prietaisams).
2. Ambulatorinės paslaugos teikiamos ASPĮ, turinčiose licenciją teikti ambulatorines
geriatrijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
3. Ambulatorinės paslaugos teikiamos ASPĮ vadovaujantis Aprašu ir Ambulatorinių
specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-528 „Dėl
Ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo reikalavimų
patvirtinimo“.
4. Aprašu privalo vadovautis paslaugas teikiančios ASPĮ, nepriklausomai nuo jų
nuosavybės formos.
5. Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys:
5.1. geriatrinis sindromas – dauginių priežasčių sąlygota sveikatos būklė, senyvame
amžiuje pasireiškianti tam tikrų požymių ir simptomų deriniu ir kuri negali būti apibūdinta kaip
konkreti liga;
5.2. išsamusis geriatrinis ištyrimas – įvairiapusis senyvo amžiaus asmens sveikatos
būklės tyrimas, kurio metu įvertinamos medicininės ir psichosocialinės problemos bei funkcinis
pajėgumas, siekiant sudaryti integruotą gydymo ir ilgalaikės priežiūros planą;
5.3. senyvo amžiaus asmuo – 60 metų ar vyresnio amžiaus asmuo;
5.4. kitos Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos
medicinos normoje MN 71:2006 „Gydytojas geriatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir
atsakomybė“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. rugpjūčio
30 d. įsakymu Nr. V-734 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 71:2006 „Gydytojas geriatras.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“.
II SKYRIUS
REIKALAVIMAI SPECIALISTAMS
6. Ambulatorines paslaugas teikia gydytojas geriatras ir bendrosios praktikos slaugytojas.
Jei atliekamas išsamusis geriatrinis ištyrimas, su gydytoju geriatru ir bendrosios praktikos
slaugytoju komandoje dirba toje pačioje ASPĮ dirbantis kineziterapeutas, ergoterapeutas, medicinos
psichologas ir socialinis darbuotojas.
7. Bendrosios praktikos slaugytojas darbo su senyvo amžiaus asmenimis žinias tobulina
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka. Žinios turi būti tobulinamos
kartą per 5 metus išklausant 72 val. trukmės darbo su senyvo amžiaus asmenimis mokymo
programą.
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8. Kineziterapeutas, ergoterapeutas, medicinos psichologas ir socialinis darbuotojas darbo
su senyvo amžiaus asmenimis žinias tobulina Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
nustatyta tvarka. Žinios turi būti tobulinamos kartą per 5 metus išklausant 36 val. trukmės darbo su
senyvo amžiaus asmenimis mokymo programą.
III SKYRIUS
REIKALAVIMAI PATALPOMS
9. ASPĮ turi būti:
9.1. laukiamasis;
9.2. patalpa, skirta raumenų jėgos, eisenos ir pusiausvyros testams atlikti, kurioje yra ne
mažiau kaip 5 metrų ilgio laisvas takas;
9.3. pacientų priėmimo kabinetai;
9.4. procedūrų kabinetas;
9.5. pacientų mokymo patalpa.
IV SKYRIUS
REIKALAVIMAI MEDICINOS PRIEMONĖMS (PRIETAISAMS)
10. Teikiant ambulatorines paslaugas ASPĮ privalo būti šios medicinos priemonės
(prietaisai):
10.1. bendrosios paciento apžiūros kušetė;
10.2. 46 cm aukščio kėdė su ranktūriais;
10.3. centimetrinė juostelė;
10.4. medicininės svarstyklės;
10.5. ūgio matuoklė;
10.6. odos klostės matuoklis (kaliperis);
10.7. dinamometras;
10.8. stetofonendoskopas;
10.9. arterinio kraujospūdžio matavimo aparatas;
10.10. neurologo plaktukas ir bent vienas instrumentų rinkinys jutimų tyrimams atlikti;
10.11. regos aštrumo įvertinimo optotipinė lentelė;
10.12. kineziterapeuto atliekamam ištyrimui reikalinga įranga;
10.13. ergoterapeuto atliekamam ištyrimui reikalinga įranga;
10.14. kūno sudėties ištyrimo įranga;
10.15. kompiuteriai ir interneto ryšys, spausdintuvas, kanceliariniai reikmenys ;
10.16. anafilaksinio šoko vaistų ir medicinos pagalbos priemonių bei pirmosios medicinos
pagalbos rinkiniai, kaip nurodyta Anafilaksinio šoko vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos
priemonių rinkinio bei Įstaigos, įmonės medicinos punkto (sveikatos tarnybos), sveikatos priežiūros
įstaigos pirmosios medicinos pagalbos vaistinėlės aprašymuose, patvirtintuose Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-450 „Dėl sveikatos
priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijos teikiant pirmąją medicinos pagalbą, pirmosios
medicinos pagalbos vaistinėlių ir pirmosios pagalbos rinkinių“ (procedūrų kabinete).
V SKYRIUS
AMBULATORINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMAS
11. Gydytojas geriatras ambulatorines paslaugas teikia pagal kompetenciją, numatytą
Lietuvos medicinos normoje MN 71:2006 „Gydytojas geriatras. Teisės, pareigos, kompetencija ir
atsakomybė“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. rugpjūčio
30 d. įsakymu Nr. V-734 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 71:2006 „Gydytojas geriatras.
Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“.
12. Ambulatorinės gydytojo geriatro konsultacijos senyvo amžiaus asmenį siunčia šeimos
gydytojas arba gydytojas specialistas. Siuntimas dėl konsultacijos išduodamas Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. V-636 „Dėl siuntimų
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asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti išdavimo, įforminimo ir atsakymų pateikimo tvarkos
aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka.
13. Gydytojo geriatro konsultacijos indikacijos:
13.1. polipatologija ir kasdienės veiklos ir (ar) pažinimo funkcijų sutrikimas;
13.2. įtariamas, naujai diagnozuotas ar paūmėjęs geriatrinis sindromas ar būklė (Aprašo 1
priedas);
13.3. polipragmazija esant polipatologijai;
13.4. ilgalaikės socialinės globos (institucionalizavimo) poreikio įvertinimas.
14. Gydytojo geriatro konsultacijos kontraindikacijos:
14.1. ūminis sveikatos sutrikimas, reikalaujantis skubios medicininės pagalbos;
14.2. yra nustatytas paliatyviosios medicinos pagalbos poreikis.
15. Gydytojas geriatras teikia šias geriatrijos ambulatorines paslaugas:
15.1. gydytojo geriatro konsultaciją;
15.2. gydytojo geriatro konsultaciją, kai atliekamas išsamusis geriatrinis ištyrimas (Aprašo
2 priedas).
16. Apie senyvo amžiaus asmens išsamaus geriatrinio ištyrimo poreikį sprendžia
konsultuojantis gydytojas geriatras.
17. Pagal poreikį pacientas gali būti siunčiamas kitų gydytojų specialistų konsultacijų.
_____________________

