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VŠĮ KELMĖS RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO SKUBIOSIOS 

MEDICINOS PAGALBOS KABINETE TEIKIAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

PASLAUGŲ TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. VšĮ Kelmės rajono pirminės sveikatos priežiūros centro skubiosios medicinos pagalbos 

kabinete teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato 

įstaigos skubiosios medicinos pagalbos kabineto teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, 

privalomų tyrimų sąrašą ir reikalavimus personalui. 

2. Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžtys: 

2.1. Skubiosios   medicinos pagalbos  kabinetas – pirminės  ambulatorinės asmens 

sveikatos   priežiūros   paslaugas   teikiančios    įstaigos   padalinys,  kuriame   teikiamos  skubiosios 

medicinos pagalbos paslaugos pagal šeimos gydytojo kompetenciją  ir kitos pirminės ambulatorinės 

asmens sveikatos priežiūros paslaugos. 

 

 

II SKYRIUS 

REIKALAVIMAI SKUBIOSIOS MEDICINOS PAGALBOS KABINETE TEIKIAMOMS 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS. PRIVALOMŲ TYRIMŲ SĄRAŠAS 

 

3. Skubiosios medicinos pagalbos kabinetas teikia skubiosios medicinos pagalbos paslaugas 

pagal šeimos gydytojo kompetenciją, esant poreikiui – ir kitas įstaigos vadovo nustatytas skubiosios 

medicinos pagalbos paslaugas (medicinos gydytojas skiria gydymą vaistiniais preparatais pagal savo 

kompetenciją ar tęsia jau paskirtus vaistinius preparatus, vertina ligų prevencinių programų rezultatus 

ir kt.). Skubiosios medicinos pagalbos kabineto darbo laiką nustato įstaigos vadovas. 

4. Skubiosios medicinos pagalbos kabinete teikiama skubioji medicinos pagalba vaikams ir 

suaugusiems. 

5. Skubiosios medicinos pagalbos kabineto darbo laiku yra atliekami šie laboratoriniai 

tyrimai: bendras kraujo (eritrocitų ir leukocitų kiekio, hemoglobino koncentracijos, retikulocitų 



kiekio, trombocitų kiekio, hematokrito vertės, eritrocitų nusėdimo greičio nustatymo, leukograma) 

tyrimas, gliukozės koncentracijos, C reaktyvaus baltymo koncentracijos bei  bendras šlapimo tyrimas. 

6. Skubiosios medicinos pagalbos kabinete teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimo tvarkos aprašas yra tvirtintas įstaigos vadovo. Šis tvarkos aprašas skelbiamas įstaigos 

interneto svetainėje. 

 

 

III SKYRIUS 

SKUBIOSIOS MEDICINOS PAGALBOS KABINETO PERSONALAS 

 

7. Skubiosios medicinos pagalbos kabinete dirba medicinos gydytojas ir bendrosios praktikos 

slaugytojas.  

8. Gydytojas ir slaugytojas, dirbantys skubiosios medicinos pagalbos kabinete, jei nuo jų 

atitinkamos kvalifikacijos įgijimo praėjo daugiau kaip penkeri metai,  ne rečiau kaip vieną kartą per 

penkerius metus turi išklausyti ne trumpesnį kaip 36 val. skubiosios  medicinos pagalbos teikimo 

vaikams ir suaugusiesiems privalomojo profesinės kvalifikacijos tobulinimo kursą. 
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