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BPG KABINETŲ MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA 

 

 

1. BPG kabinetų planinės medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos eiga:  

 

 

1 lentelė (schema) 

  

 

 

 
 

 

 

2. BPG kabinetų paslaugų teikimo eigos aprašymas: 

2.1. paciento priėmimas BPG kabinete; 

2.2. BPG kabinetuose teikiamos pirminės ASP ir odontologinės paslaugos prie Palangos 

ASPC prisirašiusiems gyventojams bei būtinoji medicinos pagalba visiems besikreipiantiems; 

2.3. pas šeimos gydytojus pacientai registruojami registratūros nurodytais telefonais arba 

atvykus į registratūrą ar BPG kabinetą; 

2.4. paciento priėmimo BPG kabinete eiga pateikta 2 lentelėje. 

Paciento registravimas 

Pacientas 

Bendruomenės 

slaugytojo pagalba 

Tyrimai ir konsultacijos 

Paciento apžiūra  

Klinikinė diagnozė 

Gydymas 

Gydytojai specialistai  

Preliminari diagnozė  

Laboratorija  

Gydymo pabaiga  

 



 

2 lentelė 

     

 

Trukmė Etapas Atsakingas 

 

10-12 min. 
Paciento registravimas 

1. Reikalingos informacijos pacientams suteikimas 

2. Atvykimo tikslo išaiškinimas 

3. Asmens dokumentų patikrinimas 

4. Sveikatos draustumo ir prisirašymo prie įstaigos patikrinimas 

5. Paciento valios pareiškimas 

6. Asmens sveikatos istorijos suradimas 

7. Išankstinis registravimas pas gydytoją 

8. Sveikatos istorijų perdavimas į gydytojo kabinetą bei grąžintų 

kortelių išdėstymas. 

 

Medicinos 

registratorius 

arba paskirtas 

darbuotojas 

 

10-15 min. 
Bendruomenės slaugytojas, bendrosios praktikos slaugytojas                

1. Pacientų srauto reguliavimas 

      a) Neatidėliotinai  teikiama būtinoji pagalba 

      b) Atsižvelgiama į eilėje laukiančius:                        

▪ karščiuojančius  

▪ vaikus iki 1 metų 

▪ nėščiąsias  

      c) Eiliškumo patikrinimas kas 10-20 min. 

2. Dokumentacijos pildymas: 

▪ atvykimo data 

▪ apsilankymo pobūdis 

▪ imunizacijos įrašai 

3. Objektyvūs paciento duomenys: 

▪ kūno temperatūra 

▪ kraujospūdis 

▪ pulso dažnis 

▪ kvėpavimų dažnis 

▪ vieną kartą metuose – antropometriniai duomenys, 

regos ir klausos tikrinimas 

▪ EKG, spirometrija, kojų apžiūra ir kiti  tyrimai 

▪ esant indikacijoms, atlieka kitus reikalingus 

matavimus bei veiksmus 

▪ gautus duomenis įrašo į  formą Nr. 025/a 

▪ palydi pacientą pas gydytoją 

4.  Vykdomų prevencinių programų paaiškinimas pacientams, 

pakvietimų įteikimas 

 

Bendruomenės 

slaugytojas, 

bendrosios 

praktikos 

slaugytojas 



 

10-20 min. 

 

Šeimos gydytojo pirminis priėmimas 

1. Paciento nusiskundimų aprašymas 

2. Anamnezės surinkimas 

3. Apžiūra: 

             a) bendroji: 

▪ bendra būklė 

▪ kūno sudėjimas,laikysena, mityba 

▪ sąmonės įvertinimas (jei reikia) 

▪ odos, gleivinių būklė, edemos 

▪ limfos sistemos būklė 

             b) specialioji pagal indikacijas kompetencijos ribose: 

▪ LOR organų ištyrimas 

▪ krūtinės ląstos organų auskultacija, perkusija 

▪ širdies ir kraujagyslių būklės vertinimas 

▪ neurologinis ištyrimas 

▪ urogenitalinės sistemos tikrinimas 

▪ pilvo organų palpavimas, tyrimas 

▪ skeleto-raumenų sistemos įvertinimas 

▪ psichosomatinės būsenos vertinimas 

▪ vaiko atitinkamas ištyrimas 

4. Preliminari diagnozė 

5. Tyrimų planavimas pagal šeimos gydytojo kompetenciją ir 

indikacijas: 

▪ bendras šlapimo tyrimas 

▪ bendras kraujo tyrimas, c-reaktyvinio baltymo kiekis 

▪ slapto kraujavimo nustatymas 

▪ gliukozės  ir  cholesterolio kiekis kraujyje 

▪ kvėpavimo funkcijos mėginiai 

▪ K, Na kraujo serume 

▪ urea, kreatinas 

▪ gliukozės tolerancijos mėginys 

▪ ALT, AST, šarminė fosfatazė 

▪ gamagliutamininė transferazė, bilirubinas 

▪ TTH, laisvas tiroksinas 

▪ prostatos specifinis antigenas ( po radikalaus  

priešinės liaukos vėžio gydymo),  

▪ geležis, 

▪ mikroalbumino  kiekis šlapime, krūtinės ląstos  

fluorografija 

▪ šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai  

▪ EKG; pneumotachometrija jei reikia, 

▪ paskiria diagnostines procedūras 

Apžiūros duomenys ir gydytojo sprendimus įrašo formoje  

Nr. 025/a;  

 

6. Specialistų konsultacijų ir kitų tyrimų numatymas 

7. Gydymo paskyrimas savo kompetencijos ribose 

8. Laikinojo nedarbingumo nustatymas 

9. Skubi arba planinė hospitalizacija esant indikacijoms 

 

Šeimos 

gydytojas 

 



    Pakartotiniai šeimos gydytojo priėmimai: 

10. Gautų tyrimų ir konsultacijų apibendrinimas 

11. Klinikinės diagnozės nustatymas 

12. Paciento stebėjimo ir gydymo tęstinumo užtikrinimas 

13. Detalus paciento informavimas tyrimo ir gydymo eigoje 

14. Reabilitacijos priemonių taikymas 

15. Pacientų nukreipimas nedarbingumo lygiui ir specialiųjų 

poreikių nustatymui 

16. Profilaktinių patikrinimų paslaugos 

17. Medicininės statistinės dokumentacijos pildymas 

 
________________ 

 

 


