VIDAUS TARNYBOS SISTEMOS
PAREIGŪNŲ SIUNTIMO Į MEDICININĖS
REABILITACIJOS GYDYMO ĮSTAIGAS,
KURIŲ STEIGĖJA VIDAUS REIKALŲ
MINISTERIJA, TVARKA

VIDAUS REIKALŲ ĮSTAIGOS:
1. vidaus reikalų centrinės įstaigos (Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos; Valstybės sienos apsaugos
tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos; Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos;
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos; Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus
reikalų ministerijos; Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos);
2. kitos vidaus reikalų įstaigos (vidaus reikalų centrinėms įstaigoms pavaldžios teritorinės, specializuotos ir kitos įstaigos);
3. vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos.
Vidaus tarnybos sistemos pareigūnų stacionarinės medicininės reabilitacijos, prevencinės ir postvencinės medicininės
psichologinės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo, antirecidyvinio gydymo, kai jis apmokamas iš dalies arba neapmokamas
iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, tvarkos aprašas (2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. 1V-762 „Dėl vidaus
tarnybos sistemos pareigūnų stacionarinės medicininės reabilitacijos, prevencinės ir postvencinės medicininės psichologinės
reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo, antirecidyvinio gydymo, kai jis apmokamas iš dalies arba neapmokamas iš privalomojo
sveikatos draudimo fondo biudžeto, tvarkos aprašo patvirtinimo“) (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja vidaus tarnybos
sistemos pareigūnų (toliau – pareigūnai) ir buvusių pareigūnų – pareigūnų ir karių valstybinių pensijų gavėjų (toliau – buvę
pareigūnai) stacionarinės medicininės reabilitacijos, prevencinės, postvencinės medicininės psichologinės reabilitacijos,
sveikatos grąžinamojo, antirecidyvinio gydymo reabilitacinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kurių steigėja yra
Vidaus reikalų ministerija (toliau – reabilitacijos įstaigos, kurių steigėja VRM), kai jis apmokamas iš dalies arba neapmokamas
iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, organizavimo ir apmokėjimo tvarką.
Reabilitacijos įstaigos teikia stacionarinės medicininės reabilitacijos, prevencinės ir postvencinės medicininės
psichologinės reabilitacijos, sveikatos grąžinamojo gydymo, antirecidyvinio gydymo paslaugas pagal asmens sveikatos

priežiūros paslaugų profilius, nurodytus įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijose. Kiekvienam sveikatos priežiūros
paslaugų profiliui reabilitacijos įstaiga privalo atitikti teisės aktų reikalavimus ir turėti asmens sveikatos priežiūros licenciją
stacionarinėms paslaugoms – ne mažesnio nei „Reabilitacija II“ lygio ir ambulatorinėms paslaugoms – „Ambulatorinė
reabilitacija I“ ir „Ambulatorinė reabilitacija II“ lygio.
Stacionarinės ir ambulatorinės reabilitacijos gydymo programos reabilitacijos įstaigose, kurių steigėja VRM, nuo 2016 m.
vasario 1 d. bus teikiamos tik pagal ligų profilius ir reikalavimus, išdėstytus Tvarkos aprašo prieduose.
REKOMENDUOJAMA SIUNTIMO TVARKA:
Pareigūnas, turintis ūmių, poūmių ar lėtinių sveikatos sistemos sutrikimų, reabilitacijai nukreipiamas antrinio lygio gydytojo
specialisto pareigūnams privalomo periodinio profilaktinio sveikatos patikrinimo ar specializuotos ekspertizės metu, šeimos
gydytojo ar gydytojo specialisto, dirbančio reabilitacinėje įstaigoje, kurios steigėja VRM, išaiškėjus reabilitacijos poreikiui.
Gydytojas specialistas ar šeimos gydytojas įvertina pareigūno sveikatos būklę, užpildo Medicinos dokumentų išrašą
(F Nr. 027/a), kuriame nurodo sveikatos sutrikimo diagnozę ir tarptautinės ligų klasifikacijos 10-osios redakcijos kodą
(Australijos modifikacija, TLK–10AM), aprašo gydymo trukmę, ligos dinamiką ir pareigūną nukreipia fizinės medicinos
ir reabilitacijos gydytojo konsultacijai.
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas įvertina esamų pareigūno biosocialinių sutrikimų laipsnį, patvirtina pareigūno
tinkamumą neapmokamai iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto reabilitacijai, nustato reabilitacijos rūšį
(stacionarinė ar ambulatorinė) bei reabilitacijos profilį.
Ši tvarka galioja ir buvusiam pareigūnui.

PAGAL SUSIRGIMŲ PROFILĮ GALIMA SIŲSTI Į ŠIAS REABILITACINES ĮSTAIGAS,
KURIŲ STEIGĖJA VRM:
1. POILSIO IR REABILITACIJOS CENTRAS „PUŠYNAS“
adresas: Žvejų g. 1, Palanga
telefono nr. (direktoriaus pavaduotojas reabilitacijai):
8-698-87576, registratūra: 8-460-41374
el. paštas: antasatas@palangapusynas.lt
Ligų profiliai:
stacionarinė ir ambulatorinė reabilitacija II: judamojo –
atramos aparato pažeidimai, kraujotakos sistemos
ligos, endokrininės ligos, virškinimo sistemos ligos,
ginekologinės ligos, inkstų ligos;

2. VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ
MOKYMO CENTRAS „DAINAVA“
adresas: Maironio g. 22, Druskininkai
telefono nr. (gydymo dalies vadovė): 8-686-77547,
registratūra: 8-650-85494
el.paštas: registratūra@centrasdainava.lt
Ligų profiliai:
stacionarinė reabilitacija II: kraujotakos
sistemos ligos.

ambulatorinė reabilitacija I: judamojo – atramos aparato
pažeidimai, kraujotakos sistemos ligos, endokrininės ligos,
virškinimo sistemos ligos.

3. TRAKŲ MEDICININĖS REABILITACIJOS CENTRAS
adresas: Karaimų g. 73A, Trakai
telefono nr. (direktorė): 8-528-55696,
registratūra: 8-528-55598
el. paštas: nijolė.valančienė@vrm.lt
Ligų profiliai:
stacionarinė reabilitacija II: judamojo – atramos aparato
pažeidimai;
ambulatorinė reabilitacija II: judamojo – atramos aparato
pažeidimai, nervų sistemos ligos, kvėpavimo sistemos ligos;
ambulatorinė reabilitacija I: judamojo – atramos aparato
pažeidimai, kvėpavimo sistemos ligos.

PRIVALOMI ATVYKIMO DOKUMENTAI:
Atvykdami į reabilitacijos įstaigą pacientai turi turėti:
1. Tarnybinį arba pensininko pažymėjimą;
2. Asmens tapatybę patvirtinanti dokumentą;
3. Gydančio gydytojo medicinos dokumentų išrašą (F Nr. 027/a)
su nurodyta susirgimo diagnoze, sveikatos sutrikimo TLK-10
AM kodu. Išrašas turi būti patvirtintas fizinės medicinos ir
reabilitacijos gydytojo. Jame turi atsispindėti reabilitacijos
taikymo indikacijos, reabilitacijos rūšis bei profilis, suteiktų
reabilitacijos I etapo paslaugų apimtis (taikytų reabilitacinių
procedūrų skaičius), pasiekti gydymo rezultatai.
KITA INFORMACIJA:
Dirbantiems pareigūnams, turintiems laikinojo nedarbingumo
poreikį, nedarbingumo pažymėjimai privalo būti išduoti dar iki
patekimo į reabilitacinę įstaigą. Nedarbingumo pažymėjimus
gydymosi reabilitacinėse įstaigose metu tęsia šių įstaigų
gydytojai (jie taip pat nustato laikino nedarbingumo poreikį ir
po išrašymo iš gydymo įstaigos).
Pareigūnai, kurie nėra laikinai nedarbingi, į reabilitacijos
įstaigą atvyksta laisvu nuo tarnybinių pareigų vykdymo metu.

4. VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS MEDICINOS CENTRAS,
FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS SKYRIUS
adresas: Žygimantų g. 8, Vilnius,
telefono nr. (skyriaus vedėja): 8-5-271-7090,
postas: 8-5-271-7093
el.paštas: ligonine@vrm.lt
Ligų profiliai:
stacionarinė reabilitacija II: judamojo – atramos aparato
pažeidimai, nervų sistemos ligos;
ambulatorinė reabilitacija II: judamojo – atramos aparato
pažeidimai, nervų sistemos ligos;
ambulatorinė reabilitacija I: judamojo – atramos aparato
pažeidimai.

