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JAUNIMUI PALANKIU SVEIKATOS PRIEZTUNOS PASLAUGU TEIKIMO TVARKA
1.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Si tvarka parengta lgyvendinant [staigoje ,,Jaunimui palankirl sveikatos prieZiuros
paslaugq teikimo modeli". Modelis sukurtas igyvendinant projekt4,,Jaunimui palankiq sveikatos
prieZiuros paslaugq teikimo modelio suktrimas" (projekto kodas Nr. NOR-LTI1-SAM-01-K-01002), finansuojam4 pagal2009 2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programos Nr. LTl1
,,Visuomenes sveikatai skirtos iniciafvos priemonE".
2. Jaunas Zmogus - asmuo nuo 14 iki29 metq amZiaus.
3. Jaunimui palankios sveikatos prieZifiros paslaugos (toliau JPSPP) - tai jaunimo
poreikius atitinkandios kompleksines sveikatos prieZiflros paslaugos, kurios apima sveikatos
stiprinimo, prevencijos, gydymo, stebdsenos bei konsultavimo paslaugas
atitinka Pasaulio
sveikatos organizacijos (toliau - PSO) nurodytus kriterijus:
jaunimui prieinamos nemokamos arba iperkarnos, greita ir
3.1. prieinamumo
patogi registracija, trumpas laukimo laikas nuo registracijos iki paslaugos suteikimo;
3. 1. nediskriminavimo;
3.2. konfidencialumo ir privatumo;
3.3. poreikiq atitikimo paslaugos atitinka kiekvieno jauno Zmogaus sveikatos ir
raidos fizinius, socialinius ir psichologinius poreikius;
3.4. kompetencijos - paslaugas teikia kompetentingas personalas;
3.5. saugumo - saugi ir jaunimo poreikius atitinkanti aplinka.
4. Si tvarka taikoma teikiant JPSPP paslaugas pagal:
4.1. lytiSkai plintandirl infekcijq ir neplanuoto ne5tumo neigiamo poveikio sveikatai
maZinimo algoritmq
4.2. psichik4 veikiandiq medZiagq vartojimo neigiamo poveikio sveikatai maZinimo
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-

-

-

algoritmq
4.3. saviLudybiq ir saviZalos neigiamo poveikio sveikatai maZinimo algoritmq
4.4. sveikatos sutrikimr5 susijusiq su antsvoriu ir nutukimu, maZinimo algoritm4.
2. ASMENS SVEIKATOS PRIEZTUNOS PASLAUGU
2.1. REGISTRAVIMOSI IR SIUNTIMO

TEIKIMO TVARKA

I KITAS ISTAIGAS TVARKA

5. Pacientai [staigoje gali registruotis:

5.f . internetu www.sergu.lt
5.2. telefonu;
5.3. atvykq I gydymo [staig4.
6. Jei registrat[r4 del asmens sveikatos prieZiuros paslaugq pacientui skambina
Visuomends sveikatos biuro specialistas ar kitq JPSPP teikimo [staigq darbuotojai (vaiko teisiq
apsaugos tarnybos, policijos, kitU rajono gydymo istaigq darbuotojai), toks kreipimasis
prilyginamas skubios pagalbos teikimo kriterijams ir pacientas registruojamas priemimui pas
gydytoja ta padiq kreipimosi dien4.
7. Jei priemimo pas gydytojqmetu paai5keja, kad pacientui reikalingos kito [staigoje
gydytojq
dirbandio
komandos nario teikiamos asmens sveikatos prieZiuros paslaugos, pacient4
priemgs gydytojas suderina paciento priemim4.

i

8. Jei priemimo pas gydytoj4 metu paai5keja, kad pacientui reikalingos kitose gydymo

gydytojas i5duoda bendr4ja
istaigose teikiamoy asmens sveikatos prieZilros paslaugos, siuntim4
gauti.
gali
pacientas
tvarka, nurodydamas [staigas, kur Sias paslaugas
9. Jei pacientas gali ir nori Sias paslaugas gauti kitose savivaldybes gydymo istaigose,
PASPC gydytojas siuntime nurodo ,,skubu" ir paai5kina pacientui, kur reikia kreiptis.
2.2. ASMENS SyEIKATOS PRIEZTUnOS PASLAUGU

TEIKIMAS

10. Asmens sveikatos prieZi[ros paslaugos tiriant ir gydant pacientus, teikiamos
vadovaujantis irodymais pagristomis pirminds asmens sveikatos prieZiuros paslaugq teikimo
rekomendacijomis.

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai atliekami:
lI.l. 14 - 17 metq jaunuoliams - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2015 m. kovo 23 d. [sakymu Nr. V-383 ,,Del Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2000 m. geguZes 31 d. isakymo Nr. 301 ,,Del profilaktiniq sveikatos tikrinimq sveikatos prieZi[ros
istaigose" pakeitimo" nustatyta tvarka.
11.2. 18 -29 metqjauniems Zmonems - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2000 m. geguZes 31 d. isakymo Nr. 301 ,,Del profilaktiniq sveikatos tikrinimq sveikatos
prieZiuros [staigose" bei velesniais Sio isakymo pakeitimais nustatyta tvarka.
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1.

3. INFORMACIJOS

TEIKIMAS

2. Informacij a apie pacient4 yra konfidenciali'
13. Ji teikiama:
13.1. policijai (nedelsiant telefonu) - jei kreipiasi
suZalojimai, kurie kelia jo gyvybei ir tais atvejais, kai pavojaus
padarltos durtines, pjautines, Sautines ar del sprogimo atsiradusios
kfno suZalojimai, kurie gali b[ti susijE su nusikaltimu;
13.2. vaikoteisiq apsaugos tamybai - tais atvejais, kai
paslaugq kreipiasi pacientas iki 18 metq ir yra [tarimas, kas gali bffi
13.3. kitais teises aktq nustatytais atvejais.
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4.

asmuo, kuriam padaryti kflno
gyvybei n€ra, tadiau pacientui
Laizdos, arba kitokio pobldZio
del asmens sveikatos prieZiuros
paZeistos vaiko teises;

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Teikdami asmens sveikatos prieZilros paslaugas jauniems Zmondms, darbuotojai
vadovaujasi visais jq darb4 reglamentuojandiais teises aktais, ypating4 demes[ skirdami pagarbiems
santykiams su pacientais irlar jq atstovais, didinant PASPC darbuotojq autoritet4 visuomen€je,
pacientq ir jq atstovq pasitikejim4PASPC.

