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ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL PIRMINES AMBULATORINES ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS
TEIKIANČIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ DARBO ORGANIZAVIMO
2021 M. GRUODŽIO 24-26 DIENOMIS
Nr.
Šiauliai
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8
dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos civilinės saugos
įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 9 punktu, vykdydamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro, Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gruodžio 3
d. sprendimą Nr. V-2738 „Dėl laboratorinius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimus
atliekančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, pirmines ambulatorines ir kai kurias specializuotas
asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, mobilių
punktų ir karščiavimo klinikų darbo laiko ir darbo organizavimo tam tikromis dienomis“:
1. P a s k i r i u viešąją įstaigą Dainų pirminės sveikatos priežiūros centrą, viešąją įstaigą
Šiaulių centro polikliniką, IĮ J. Jankauskienės šeimos gydytojų centrą, UAB ,,Lyros šeimos
centras“, UAB ,,MediCa klinika“, UAB ,,Senojo bokšto klinika“, UAB ,,Varpo šeimos klinika“
(toliau – įstaigos) teikti pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros (toliau – PAASP)
paslaugas prie Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančių Lietuvos nacionalinei sveikatos
sistemai PAASP paslaugas teikiančių įstaigų (viešųjų ir privačių) prisirašiusiems gyventojams
šeimos medicinos paslaugas, įskaitant mobilių komandų paslaugas COVID-19 liga (koronaviruso
infekcija) sergantiems pacientams, ūmios ligos atveju, kai pasireiškia karščiavimas ir vidutinio
stiprumo skausmas (4–5 balai pagal vizualinę analoginę skausmo skalę), taip pat – kai paros
laikotarpiu, pacientui esant ramybės būsenos, atsiranda dusulys, galvos skausmas ir svaigimas,
pykinimas ir vėmimas, sutrinka koordinacija, pasireiškia staiga progresuojantis tinimas, bei tais
atvejais, kai patiriamos įvairios kilmės traumos ir sužeidimai, pagal pridedamą įstaigų darbo grafiką
2021 m. gruodžio 24-26 dienomis (pridedama).
2. P a v e d u :
2.1. PAASP paslaugas teikiančioms įstaigos iki 2021 m. gruodžio 20 d. paskelbti
informaciją prie jos prisirašiusiems gyventojams įstaigos interneto svetainės pagrindiniame
puslapyje lengvai pasiekiamoje ir gerai matomoje vietoje bei prie pagrindinio (-ių) įėjimo (-ų) į
įstaigą, kaip 2021 m. gruodžio 24 – 26 d. bus užtikrinamos PAASP paslaugos;
2.2. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Savivaldybės gydytojai (Sveikatos
skyriaus vedėjai) Viktorijai Palčiauskienei:
2.2.1. koordinuoti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, Valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. gruodžio 3 d. sprendimo Nr. V-2738
„Dėl laboratorinius COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) tyrimus atliekančių asmens sveikatos
priežiūros įstaigų, pirmines ambulatorines ir kai kurias specializuotas asmens sveikatos priežiūros
paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų, mobilių punktų ir karščiavimo klinikų
darbo laiko ir darbo organizavimo tam tikromis dienomis“ 2.3 ir 2.4 papunkčių įgyvendinimą;

2.2.2. su šiuo įsakymu supažindinti Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančias
LNSS PAASP paslaugas teikiančias įstaigas.
Šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti
skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui
adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio
teismo rūmuose.
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Data

Įstaigos pavadinimas
Šiaulių centro poliklinika,
Vytauto g. 101, Šiauliai

2021-12-24

2021-12-26

Kontaktinis tel. nr.
8 41 523 869

9.00-13.00

Odontologijos centras,
Vytauto g. 101, Šiauliai

8 41 433 852

,,MediCA klinika“

13.00-17.00

8 41 416476

,,Varpo šeimos klinika“

13.00-17.00

8 612 66 311

Dainų pirminės sveikatos
priežiūros centras,
Aido g. 18, Šiauliai
2021-12-25

Darbo laikas
Kontaktiniu būdu
Nuotoliniu būdu

9.00-13.00

8 41 552 813

,,Lyros šeimos centras“

13.00-17.00

8 655 80073

J. Jankauskienės šeimos
gydytojų centras

13.00-17.00

8 615 64000, 8 614 77742

Šiaulių centro poliklinika,
Vytauto g. 101, Šiauliai
Odontologijos centras,
Vytauto g. 101, Šiauliai

8 41 523 869

9.00-13.00

8 41 433 852

,,MediCA klinika“

13.00-17.00

8 41 370400

,,Senojo bokšto“ klinika

13.00-17.00

8 616 38190
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