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P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 16 d. sprendimą Nr. V-387 

„Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo paskelbus karantiną Lietuvos 

Respublikos teritorijoje“: 

1. Pakeičiu 1.2.7.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„1.2.7.1.1. vaikams – visų profilių medicininės reabilitacijos Reabilitacija II ir Reabilitacija 

III paslaugos VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vaikų ligoninės Vaikų fizinės 

medicinos ir reabilitacijos centre;“ 

2. Pakeičiu 1.2.7.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„1.2.7.1.2. suaugusiesiems pacientams, sergantiems judamojo atramos aparato ir nervų 

sistemos ligomis: 

1.2.7.1.2.1. Reabilitacijos II paslaugos – AB Birštono sanatorijoje „Versmė“, VšĮ 

Respublikinės Panevėžio ligoninės filiale Likėnų reabilitacijos ligoninėje; 

1.2.7.1.2.2. medicininės Reabilitacijos II ir Reabilitacijos III paslaugos – VšĮ Vilniaus 

universiteto ligoninės Santaros klinikų Reabilitacijos, Fizinės ir Sporto medicinos centre, VšĮ 

Palangos reabilitacijos ligoninėje, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų 

Reabilitacijos klinikoje ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų filialo 

Kulautuvos reabilitacijos ligoninėje.“ 

3. Papildau 1.4
1
 papunkčiu:   

„1.4
1
. Pacientai, kurie po išrašymo iš stacionaro turi vykti tiesiai į socialines globos įstaigas 

ar būti perkelti į palaikomojo gydymo ir slaugos ligonines, gali būti išrašomi ar perkeliami tik tada, 

kai prieš išrašant ar perkeliant atliktas COVID-19 tyrimas yra neigiamas.“ 

4. Pakeičiu 1.6 papunktį ir jį išdėstau taip: 

„1.6. Asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, organizuojančioms pacientams asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų dėl COVID-19 teikimą, metodiškai vadovauja bendru sutarimu 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos ir Vilniaus universiteto ligoninė 

Santaros klinikos, kurios pagal poreikį teikia metodines rekomendacijas dėl: 

1.6.1. išteklių ir (ar) infrastruktūros paskirstymo tarp organizuojančių asmens sveikatos 

priežiūros įstaigų; 

1.6.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigos veiklos organizavimo taip, kad būtų užtikrintas 

paslaugų dėl COVID-19 asmens sveikatos priežiūros įstaigoje savalaikiškumas ir prieinamumas, 

pacientų, kuriems paslaugos teikiamos ne dėl COVID-19 atskyrimas nuo COVID-19 paslaugos; 

1.6.3. paslaugų teikimo organizavimo proceso stebėsenos, rezultatų analizavimo, siūlymų 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai teikimo.“ 
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