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       Vadovaujantis LRV Nutarimo „Dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje 

paskelbimo“  2020 kovo 14 d. Nr. 207 pakeitimais, SAM  įsakymu Nr.V-1058  bei Generalinio 

Direktoriaus įsakymo Nr. V-469 nuostatomis atnaujinamas ambulatorinių reabilitacijos paslaugų 

teikimas visuose etapuose 

Darbo tvarka: 

1. Paslaugų teikimas organizuojamas „švariems“ atvejams (tiems pacientams, kurie neįtariami 

dėl COVID-19 ar nėra diagnozuota minėta liga bei nėra ligos kontaktinis atvejis). 

Karščiuojantys, kosintys, čiaudintys pacientai nekonsultuojami, o paskirtos procedūros 

netaikomos, taip pat negrąžinamos, išskyrus apmokėtas savo lėšomis (grąžintina suma 

pervedama į banko sąskaitą pateikus prašymą per portalas.kaunoklinikos.lt (prisijungti reikia 

per el. valdžios vartus). 

2. Pacientai, kurie dėl karantino įsigaliojimo ir planinių paslaugų sustabdymo nebaigė 

procedūrų kurso ar jų nepradėjo, turi iš naujo kreiptis į šeimos gydytoją, kuris įvertinęs 

simptomų rimtumą, nuspręs dėl Fizinės medicinos ir reabilitacijos (FMR) gydytojo 

konsultacijos organizavimo.  

3. Pacientai, kurie nebaigė procedūrų, už kurias mokėjo iš savo lėšų, baigti jų negali, tačiau: 

a. pinigai grąžinami pateikus prašymą laisva forma per portalas.kaunoklinikos.lt; 

b. arba naujai įregistruotos FMR gydytojo tiesioginės konsultacijos metu (esant 

įvykusiai pertraukai dėl karantino) įvertinus paciento funkcinę būklę FMR gydytojas 

gali atnaujinti apmokėtų procedūrų taikymą. 

4. Jeigu šeimos gydytojas ar gydytojas specialistas, įvertinęs paciento klinikinę būklę 

nusprendžia, kad jam reikalinga Kauno klinikų FMR gydytojo konsultacija, elektroniniu 

būdu užpildo siuntimą netiesioginei konsultacijai (E027) ir pats (ne pacientas) skambina į 

Kauno klinikų Ambulatorinės diagnostikos centrą: (837) 326256, (837) 326068. 

5. Registratūros darbuotojas įregistruoja pacientą į taloną ir informuoja, kad su pacientu FMR 

gydytojas susisieks talone nurodytą dieną nurodytu laiku. 

6. Nuotolinės konsultacijos metu FMR gydytojas, įvertinęs medicininę dokumentaciją ir 

nusprendęs, kad pacientui reikalinga tiesioginė FMR gydytojo konsultacija, užpildo F027-a 

formą su išvadomis apie būtiną tiesioginę FMR gydytojo konsultaciją ir įregistruoja pacientą 

bei suteikia informaciją, kur ir kada atvykti. 

7. Nauji pacientai tiesioginei FMR gydytojo konsultacijai registruojami pagal rizikos grupes 

kas 40 min. Priimamų pacientų (konsultacijų) skaičius koreguojamas atsižvelgiant į 

kabinetų, kuriuose teikiamos reabilitacijos paslaugos užimtumą. 

8. Pakartotinei FMR gydytojo konsultacijai pacientą registruoja pats FMR gydytojas. 

9. Tiesioginei FMR gydytojo konsultacijai ar paskirtoms procedūroms pacientai atvyksta tik 

per Kardiologinio korpuso pagrindinį įėjimą (taip pat per jį ir išeina) įleidžiant į pastatą likus 

ne daugiau kaip 10 min. iki konsultacijos ar paskirtos procedūros. 

10. Atvykę pirminei FMR gydytojo konsultacijai pacientai laukia prie Reabilitacijos klinikos 

FMR gydytojų kabineto Nr. 3. 

11. Pacientas tiesioginės FMR gydytojo konsultacijos metu konsultuojamas iki 20 min 

užtikrinant visų dokumentų pildymą LIS sistemoje, po to atliekama kabineto dezinfekcija ir 



vėdinimas 20 min. Tokiu pačiu principu dirba ir kiti kabinetai, kuriuose teikiamos 

reabilitacijos paslaugos (vienu metu vienam pacientui). 

12. Pavėlavę daugiau kaip 5 min. į konsultaciją ar procedūrą pacientai nekonsultuojami ir 

procedūros neatliekamos bei negrąžinamos. Pavėlavę 5 min. ir mažiau pacientai 

konsultuojami trumpiau ar procedūra atliekama trumpiau (tiek, kiek pacientas pavėlavo). 

13. Dėl pirmo reabilitacijos etapo paslaugų indikacijų sprendžia FMR gydytojas ir pagal poreikį 

mobilizuoja savo komandą, kurią šiuo karantino laikotarpiu gali sudaryti kineziterapeutas, 

FMR slaugytojas, masažuotojas.  

14. Teikiamų reabilitacijos paslaugų apimtis numato FMR gydytojas, individualiai įvertinęs 

paciento būklę tiesioginės konsultacijos metu. Skiriamos pavienės priemonės arba 

minimalūs procedūrų kompleksai. 

15. Po FMR gydytojo konsultacijos pacientas, kuriam paskirtos procedūros, į jas registruojasi 

nurodytu telefonu (nuotoliniu būdu). Procedūrų atlikimo datos ir laikai parenkami 

atsižvelgiant į srautų formavimo ypatybes vadovaujantis infekcijų kontrolės reikalavimais: 

a. Iki 60 m. ir be lėtinių ligų į procedūras registruojami: 

i. nuo 7:30 iki 10:30 ir  

ii. nuo 17:30 iki 19:30 val. 

b. Didelės rizikos (virš 60 m. ir su lėtinėmis ligomis ar esant nėštumui) registruojami: 

i.  nuo 10:30 – 17:30 

16. Fizioterapijos, masažo, kineziterapijos kabinetuose per darbo dieną (12 darbo valandų) bus 

priimama iki 18 pacientų. 

17. Mokamos paslaugos (masažas, hidroterapija, didelės galios lazeris (HILT), radialinė smūgio 

banga (RSB) atliekamos tik tuo atveju, jei pacientas iki paskirtos pirmos procedūros atlieka 

pinigų pervedimą į Kauno klinikų sąskaitą ir apmokėjimo faktą kaip įrodymą pateikia 

paslaugą teikiančiam specialistui bei atsiunčia į nurodytą el. paštą; 

18. Darbas aptarnaujant pacientus organizuojamas užtikrinant darbuotojų komandas, dirbančias 

tik su ambulatoriniais pacientais Kardiologijos korpuse. 

19. FMR gydytojas bei kiti specialistai tiesioginio kontakto su pacientu metu naudoja 2 lygio 

AAP ir skydelį (administracijos nurodymu). 

20. Identifikavus COVID-19 ligos atvejį elgiamasi vadovaujantis Kauno klinikų generalinio 

direktoriaus įsakymu V-428. 

 

 

Reabilitacijos klinikos vadovas   Prof. Raimondas Kubilius 


