
Paciento atmintinė 
COVID-19 pandemijos metu. 
Reabilitacija.



Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu V-50 “Dėl medicininės 
reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo”

• Visiems vaikams I reabilitacijos etapas stacionare netaikomas.

• FMR gydytojo konsultacija vykdoma tik jei gydantis gydytojas įsitikina, jog pacientas atitinka 
reabilitacijos kriterijus karantino metu (žr.tolimesnius punktus).

• FMR gydytojas siunčia vaiką reabilitacijai tik jei tokių paslaugų nesuteikimas lemtų jo neįgalumą. 

• Reabilitacijos įstaigose šiuo metu suteikiamos tik tokios paslaugos: Reabilitacija II arba Reabilitacija 
III (tik stacionarinė reabilitacija). 

• Vaikai gali reabilituotis bet kurio profilio reabilitacijos įstaigoje.

• Šiuo metu paslaugas teikiančios reabilitacijos įstaigos: VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijoja 
„Palangos gintaras“ (Reabilitacija II), VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Vaikų ligoninės 
Vaikų fizinės medicinos ir reabilitacijos centras (Reabilitacija II ir Reabilitacija III);

• Pacientas iš įstaigos, kurioje gydosi, į reabilitaciją gydančio gydytojo yra siunčiamas tiesiogiai 
(negrįžtant į namus).

• Į reabilitacijos įstaigą vaiką iki 8 metų, neįgalųjį arba, jeigu gydantis gydytojas nusprendžia, jog yra 
būtinybė, gali lydėti 1 asmuo.

• Reabilitacijos įstaigoje pacientų lankymas draudžiamas, išskyrus vaikų iki 14 metų.

• Visiems vaikams I reabilitacijos etapas ambulatorijoje netaikomas.

• FMR gydytojo konsultacijos ambulatorijoje nevyksta ir pacientai nėra siunčiami tolimesniam 
reabilitacijos etapui.

Jeigu Jūsų vaikas šiuo metu yra ligoninėje 
(stacionariniame skyriuje) ir jam yra 
reikalinga medicininė reabilitacija:

Jeigu Jūsų vaikas šiuo metu nėra ligoninėje ir 
jam reikalinga medicininė reabilitacija:
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• Suaugusiems I reabilitacijos etapas stacionare netaikomas.

• FMR gydytojo konsultacija vykdoma tik jei gydantis gydytojas įsitikina, jog pacientas atitinka 
reabilitacijos kriterijus karantino metu (žr.tolimesnius punktus).

• FMR gydytojas siunčia pacientą reabilitacijai tik jei tokių paslaugų nesuteikimas lemtų neįgalumą.

• Reabilitacijos įstaigose šiuo metu suteikiamos tik tokios paslaugos: Reabilitacija II arba Reabili tacija 
III (tik stacionarinė reabilitacija).

• Suaugusieji gali reabilituotis TIK judamojo-atramos aparato ir nervų sistemos ligomis sergančiųjų 
profilio reabilitacijos įstaigose. 

• Šiuo metu paslaugas teikiančios reabilitacijos įstaigos: VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros 
klinikų Reabilitacijos, fizinės ir sporto medicinos centras, AB Birštono sanatorijoja „Versmė“, VšĮ 
Palangos reabilitacijos ligoninė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų 
Neuroreabilitacijos skyrius ir Kauno klinikų filialo Kulautuvos reabilitacijos ligoninė (Reabilitacija II ir 
Reabilitacija III);

• Pacientas iš įstaigos, kurioje gydosi, į reabilitaciją gydančio gydytojo siunčiamas tiesiogiai (negrįžtant į 
namus).

• Reabilitacijos įstaigoje pacientų lankymas draudžiamas.

• Suaugusiems I reabilitacijos etapas ambulatorijoje netaikomas.

• FMR gydytojo konsultacijos ambulatorijoje nevyksta ir pacientai nėra siunčiami tolimesniam 
reabilitacijos etapui.

Jeigu šiuo metu suaugęs pacientas nėra 
ligoninėje ir jam yra reikalinga medicininė 
reabilitacija:
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Jeigu šiuo metu suaugęs pacientas yra 
ligoninėje (stacionariniame skyriuje) ir jam 
reikalinga medicininė reabilitacija:

Atmintinę sudarė:
FMR gydytoja L.Bykovienė
FMR gydytoja G.Jurėnaitė


