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DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. RUGSĖJO
30 D. ĮSAKYMO NR. 1V-762 „DĖL VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS IR LIETUVOS

RESPUBLIKOS VADOVYBĖS APSAUGOS TARNYBOS PAREIGŪNŲ MEDICININĖS
REABILITACIJOS, PREVENCINĖS MEDICININĖS IR PSICHOLOGINĖS

REABILITACIJOS, SVEIKATOS GRĄŽINAMOJO IR ANTIRECIDYVINIO GYDYMO,
KAI TAI IŠ DALIES APMOKAMA ARBA NEAPMOKAMA IŠ PRIVALOMOJO

SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“
PAKEITIMO

Nr. 

Vilnius

P a k e i č i u  Vidaus  tarnybos  sistemos  ir  Lietuvos  Respublikos  vadovybės  apsaugos
tarnybos pareigūnų  medicininės reabilitacijos,  prevencinės  medicininės  ir psichologinės
reabilitacijos,  sveikatos grąžinamojo ir antirecidyvinio gydymo, kai tai  iš dalies apmokama arba
neapmokama  iš  Privalomojo  sveikatos  draudimo  fondo  biudžeto,  tvarkos  aprašą,  patvirtintą
Lietuvos Respublikos  vidaus  reikalų ministro  2015 m. rugsėjo 30 d.  įsakymu Nr. 1V-762 „Dėl
Vidaus  tarnybos  sistemos  ir  Lietuvos  Respublikos  vadovybės  apsaugos  tarnybos  pareigūnų
medicininės  reabilitacijos,  prevencinės  medicininės  ir  psichologinės  reabilitacijos,  sveikatos
grąžinamojo  ir  antirecidyvinio  gydymo,  kai  tai  iš  dalies  apmokama  arba  neapmokama  iš
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir  priedo V skyrių
išdėstau taip:

„V SKYRIUS
PREVENCINĖS IR POSTVENCINĖS MEDICININĖS PSICHOLOGINĖS

REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO SPECIALIEJI REIKALAVIMAI IR
INDIKACIJOS

Specialieji reikalavimai

Vilniaus pataisos namai
GAUTA
2021-08-26 Nr. 2-230
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Paslaugos  vienam  pacientui  per  7  kalendorines  dienas:  medicinos  psichologo
konsultacijų,  individualios  ir  (ar)  grupinės  psichoterapijos  paslaugų  skaičius  –  pagal  poreikį,
atsižvelgiant  į  paciento  būklę  ir  indikacijas;  kineziterapija  –  6  procedūros,  masažas  –  4
procedūros, fizioterapija – 3 procedūros. 

Tyrimų  mastas  vienam  pacientui  per  reabilitacijos  ciklą:  psichologinės  savijautos
tyrimai – 2, kiti tyrimai – pagal indikacijas.

Paūmėjus  gretutiniam  susirgimui  užtikrinama  reikiama  antrinio  lygio  gydytojo
specialisto konsultacija.

Pastaba.  Paslaugų  arba  tyrimų  skaičius  vienam  pacientui,  nustatytas  šiuose
reikalavimuose, gali būti didinamas arba mažinamas, atsižvelgiant į paciento būklę ir indikacijas,
tai  pagrindžiant  ir  padarius  atitinkamus  įrašus  gydymo stacionare  ligos  istorijoje  (forma  Nr.
003/a).
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Prevencinės ir postvencinės medicininės psichologinės reabilitacijos paslaugų teikimo
indikacijos

Eil.
Nr.

Indikacijos 

Reabilitacijos
trukmė

(kalendorinėmis
dienomis)

1. Reakcijos  į  stiprų  stresą  bei  adaptacijos  sutrikimai  F43
Somatoforminiai sutrikimai F45

10

2. Kita  fizinė  ir  psichinė  įtampa,  susijusi  su  darbu  (nerimo
sutrikimas dėl socialinio statuso pasikeitimo) Z56.6

7

3. Šeimos nario dingimas arba mirtis, savižudybė Z63.4 7
4. „Perdegimo“ sindromas (emocinis išsekimas) Z73.0 7*
5. Nesutarimai su viršininku ir bendradarbiais Z56.4 7
6. Profesinis  rizikos  faktorių  poveikis  arba  išorinės  priežastys,

galinčios turėti įtakos sergamumui Z57.8
7–10

6.1. Teisėtas prievartos priemonių panaudojimas 10*

6.2. Ugniagesiai  gelbėtojai,  dirbantys  kvėpuoti  netinkamoje
aplinkoje  su  autonominiu  atvirojo  kvėpavimo  suslėgtojo  oro
aparatu,  –  po  sukėlusio  nelaimingą  atsitikimą  įregistruoto
avarinio  įvykio,  dirbant  kvėpuoti  netinkamoje  aplinkoje  su
autonominiu atvirojo kvėpavimo suslėgtojo oro aparatu

10

6.3. Aviacijos  tarnybų  skraidantysis  personalas  –  po  sukėlusio
lengvą  nelaimingą  atsitikimą  įregistruoto  avarinio  įvykio
skrydžio metu

10

6.4. Laivų  įgulų  nariai  ir  kitas  plaukiojantysis  personalas  –  po
sukėlusio  nelaimingą  atsitikimą  įregistruoto  avarinio  įvykio
jūroje metu

10

6.5. Narai,  dirbantys  kvėpuoti  netinkamoje  aplinkoje  su
autonominiu atvirojo kvėpavimo suslėgtojo oro aparatu,  – po
sukėlusio  nelaimingą  atsitikimą  įregistruoto  avarinio  įvykio,
dirbant kvėpuoti netinkamoje aplinkoje su autonominiu atvirojo
kvėpavimo suslėgtojo oro aparatu

10

6.6. Ugniagesiai  gelbėtojai,  dirbantys  kvėpuoti  netinkamoje
aplinkoje  su  autonominiu  atvirojo  kvėpavimo  suslėgtojo  oro
aparatu, – po 80 darbo valandų

7

6.7. Aviacijos  tarnybų  skraidantysis  personalas  –  po  70  valandų
skraidymo sraigtasparniais

7

6.8. Aviacijos  tarnybų skraidantysis  personalas  – po 100 valandų
skraidymo kitais orlaiviais

7

6.9. Narai,  dirbantys  kvėpuoti  netinkamoje  aplinkoje  su
autonominiu atvirojo kvėpavimo suslėgtojo oro aparatu,  – po
60 darbo valandų

7

6.10. Išminuotojai,  per  paskutinius  kalendorinius  metus  bent  kartą
betarpiškai nukenksminę sprogiąsias medžiagas

7

7. Katastrofų,  karo  ir  kitų  priešiškų veiksnių  poveikis  (taip  pat
pareigūnams, grįžusiems iš tarptautinių misijų) Z65.5 
Nusikaltimo ir terorizmo auka Z65.4

10

8. Nekontroliuojamos ugnies pastate ar statinyje poveikis X00 10
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* Lietuvos Respublikos Vyriausybei paskelbus valstybės lygio ekstremaliąją situaciją visoje
Lietuvos  Respublikos  teritorijoje  ir  6  mėnesius  po  šios  ekstremaliosios  situacijos  pabaigos
reabilitacijos trukmė gali būti trumpinama mažinant paslaugų ar tyrimų skaičių.“

Vidaus reikalų ministrė                            Agnė Bilotaitė

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos finansų 
ministerijos 2021-08-17 
raštu Nr. ((2.121Mr-06)-5K-
2114104)-6K-2104930

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos 
teisingumo ministerijos   
2021-08-23 raštu   
Nr. (1.36Mr) 2T-890

SUDERINTA
Lietuvos Respublikos 
sveikatos apsaugos 
ministerijos 2021-08-18 
raštu Nr. 10-4615
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