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LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 

Į S A K Y M A S 

 

DĖL AMBULATORINIŲ AKUŠERIJOS IR GINEKOLOGIJOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMŲ 

 

 

2003 m.  rugsėjo 9 d. Nr. V-527 

Vilnius 

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymą (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099), 

Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą (Žin., 1996, Nr. 66-1572; 1998, Nr. 109-2995) bei 

siekdamas reglamentuoti ambulatorinių akušerijos ir ginekologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, 

1. T v i r t i n u  Ambulatorinių akušerijos ir ginekologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 

reikalavimus (pridedama). 

2.  P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1997 m. balandžio 14 d. 

įsakymą Nr. 167 ,,Dėl Lietuvos medicinos normos MN 11-2:1997 ,,Sveikatos priežiūros įstaigų akreditavimo specialieji 

reikalavimai. II dalis. Moterų konsultacija“ (Žin., 1997, Nr. 38-947). 

3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos sekretoriui Sauliui Janoniui. 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                             JUOZAS OLEKAS 

______________ 

 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 

2003 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. V-527 

 

AMBULATORINIŲ AKUŠERIJOS IR GINEKOLOGIJOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI 

 

I. PIRMINIO LYGIO AMBULATORINIŲ AKUŠERIJOS IR GINEKOLOGIJOS ASMENS SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI 

 

1. Pirminio lygio ambulatorines akušerijos ir ginekologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – 

paslaugas) gali teikti bendrosios praktikos gydytojas, akušeris ginekologas pagal medicinos normoje MN 14:1999 

,,Bendrosios praktikos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ apibrėžtą kompetenciją, taip pat 

akušerė, bendruomenės slaugytoja pagal medicinos normose MN 40:1997 ,,Akušerė (akušeris). Funkcijos, 

kompetencija, pareigos, teisės ir atsakomybė“ ir MN 57:1998 ,,Bendruomenės slaugytoja (slaugytojas). Funkcijos, 

pareigos, teisės, kompetencija ir atsakomybė“ apibrėžtą kompetenciją.   

2. Reikalavimai asmens sveikatos priežiūros įstaigai, kurioje teikiamos pirminio lygio ambulatorinės akušerijos ir 

ginekologijos paslaugos: 

2.1. Patalpos: 

2.1.1. laukiamasis; 

2.1.2. pacienčių priėmimo kabinetas; 

2.1.3. procedūrų kabinetas – operacinė; 

2.1.4. patalpa sveikatos mokymui. 

2.2. Medicinos prietaisai: 

2.2.1. ginekologinė kėdė; 

2.2.2. kušetė; 

2.2.3. kraujospūdžio matavimo aparatas; 

2.2.4. stetoskopas vaisiaus tonams išklausyti; 

2.2.5. mikroskopas; 

2.2.6. medicininės svarstyklės; 

2.2.7. ūgio matuoklė; 

2.2.8. ginekologinių instrumentų rinkiniai. 

2.3. Veikia tarnybos arba sudaromos sutartys su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis dėl šių paslaugų 

teikimo: 

2.3.1. klinikinės laboratorijos (klinikinis kraujo ir šlapimo tyrimas, tepinėlis makšties florai nustatyti); 

2.3.2. patologijos (citopatologiniai tyrimai); 

2.3.3. medžiagų ir instrumentų sterilizavimo. 

 

 

 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=5905&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=69452&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=29546&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=68391&b=
http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=38230&b=


II. ANTRINIO LYGIO AMBULATORINIŲ AKUŠERIJOS IR GINEKOLOGIJOS ASMENS SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI 

 

3. Antrinio lygio ambulatorines akušerijos ir ginekologijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – 

paslaugas) teikia gydytojas akušeris ginekologas kartu su akušere pagal medicinos normose MN 64:1999 ,,Gydytojas 

akušeris-ginekologas. Pareigos, teisės ir atsakomybė“ ir MN 40:1997 ,,Akušerė (akušeris). Funkcijos, kompetencija, 

pareigos, teisės ir atsakomybė“ apibrėžtą kompetenciją.  

4. Antrinio lygio ambulatorines akušerijos ir ginekologijos paslaugas teikiantys specialistai konsultuoja ir gydo 

nėščiąsias, kurioms yra didelės rizikos nėštumas, ginekologinėmis ligomis sergančias moteris, teikia rekomendacijas dėl 

tolimesnės priežiūros ir gydymo pirminio lygio paslaugas teikiantiems specialistams. 

5. Reikalavimai asmens sveikatos priežiūros įstaigai, kurioje teikiamos antrinio lygio ambulatorinės akušerijos ir 

ginekologijos paslaugos: 

5.1. Patalpos:  

5.1.1. patalpos, reikalingos pirminio lygio paslaugoms teikti; 

5.1.2. operacinė. 

5.2. Medicinos prietaisai: 

5.2.1. prietaisai, reikalingi pirminio lygio paslaugoms teikti; 

5.2.2. kolposkopas; 

5.2.3. prietaisas gimdos kaklelio operacijoms; 

5.2.4. komplektas vakuumaspiracijai; 

5.2.5. prietaisas vaisiaus širdies tonams registruoti; 

5.2.6. echoskopas. 

5.3. Veikia tarnybos arba sudaromos sutartys su kitomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis dėl šių paslaugų 

teikimo: 

5.3.1. klinikinės laboratorijos; 

5.3.2. biochemijos laboratorijos; 

5.3.3. mikrobiologijos laboratorijos; 

5.3.4. radiologijos; 

5.3.5. patologijos (citopatologiniai, biopsiniai tyrimai); 

5.3.6. medžiagų ir instrumentų sterilizavimo. 

5.4. Diagnostikos technologijos ir gydymo metodai, taikomi teikiant antrinio lygio akušerijos ir ginekologijos 

ambulatorines paslaugas: 

5.4.1. kolposkopija; 

5.4.2. echoskopija; 

5.4.3. vaisiaus širdies tonų registravimas; 

5.4.4. amniocentezė (ligoninių konsultaciniuose padaliniuose);  

5.4.5. gimdos kaklelio biopsija; 

5.4.6. gimdos kaklelio elektrokoaguliacija, ekscizija, punkcija; 

5.4.7. gimdos kaklelio krioterapija*; 

5.4.8. gimdos kaklelio lazerio terapija*; 

5.4.9. diagnostinė gimdos gleivinės vakuumaspiracija; 

5.4.10. nėštumo iki 5 savaitės nutraukimas vakuumaspiracijos būdu; 

5.4.11. intrauterininės spiralės įdėjimas ir pašalinimas; 

5.4.12. makšties svetimkūnio pašalinimas. 

______________ 

 


