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BŪTINOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGŲ TEIKIMO APRAŠAS 

 

1. Būtinajai medicinos pagalbai priskiriama pirmoji medicinos pagalba ir asmens sveikatos 

priežiūros įstaigose teikiama skubi medicinos pagalba.  

            2. Būtinoji medicinos pagalba teikiama visiems pacientams visuose ASPĮ, neatsižvelgiant į 

paciento sveikatos draustumą (PSD) ir į gyvenamąją vietą.  

            3. Būtinoji medicinos pagalba teikiama etapais: pirmiausia suteikiama pirmoji medicinos 

pagalba, po to – skubi medicinos pagalba. Abi pagalbos gali būti teikiamos vienu metu.  

       4. Skubi medicinos pagalba pacientui teikiama nedelsiant nustatyta tvarka (lentelė). Skubios 

medicinos pagalbos mastą, vadovaudamasis profesine kompetencija ir būtinosios pagalbos teikimą 

reglamentuojančiais teisės aktais, nustato pacientą apžiūrėjęs gydytojas.  

5. Skubios medicinos pagalbos teikimo tvarka: 
            

Veiklos etapas Veiklos aprašymas Trukmė Atsakingas Įrašai 

Pacientas, kuriam 

reikalinga būtinoji 

pagalba 

Skubiai pradedami pirmi 

medicininės pagalbos 

veiksmai ir  pranešama 

tuo metu dirbančiam 

šeimos gydytojui  

Nedelsiant Bet kuris šalia 

paciento esantis 

darbuotojas 

 

Pirminė apžiūra Gyvybinių funkcijų 

įvertinimas 

I kategorija – tuo  pat 

metu vertinama 

būklė ir atliekami 

gydymo veiksmai 

Šeimos gydytojas;  

jei šeimos gydytojo 

nėra, bet kuris šalia 

paciento esantis 

darbuotojas (pagal  

kompetenciją) 

Forma  

Nr. 025/a 

Skubios pagalbos 

teikimas 

(pirmosios 

medicinos 

pagalbos ir skubios  

pagalbos veiksmai  

kai kuriais atvejais 

gali būti vykdomi 

vienu metu) 

Gyvybės funkcijų 

atstatymo veiksmai, 

skubios medicinos 

pagalbos  priemonės – 

nedelsiant; tuo  pat metu 

kviesti GMP 

II kategorija – ne 

vėliau kaip per 10 

min.; 

III kategorija – ne 

vėliau kaip per 30 

min.; 

IV kategorija – per 

1val. (SAM 2004-04-

08 įsak. Nr. V-208);  

Pagalba teikiama kol 

paciento būklė 

pagerės, 

arba kol pacientas 

bus perduotas 

iškviestai GMP 

brigadai 

Šeimos gydytojas;  

jei šeimos gydytojo 

nėra, bet kuris šalia 

paciento esantis 

darbuotojas (pagal  

kompetenciją) 

Forma  

Nr. 025/a 

Forma 

Nr. 027/a;  

 

Veiksmai, jeigu 

pacientas nebuvo 

hospitalizuotas 

Aktyviai domimasi 

paciento sveikatos būkle 

telefonu arba jis 

vizituojamas namuose   

Laikotarpis iki pilno 

paciento pasveikimo 

Šeimos gydytojas 

Bendruomenės 

slaugytojas 

Bendrosios praktikos 

slaugytojas 

Forma Nr. 

025/a 
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