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• Optometrininko praktikos paslaugas teikiančios įstaigos turi pareigą
pildyti sveikatos statistikos apskaitos formą Nr. 025/a „Ambulatorinė
asmens sveikatos istorija“.

• Šiuo metu galiojančios asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos
formos (tame tarpe forma Nr. 025/a) nėra pritaikytos užfiksuoti
optometrinės praktikos paslaugų teikimo rezultatus.

• Optometrininko teikiamos paslaugos yra apibrėžtos Lietuvos medicinos
normoje MN166:2018 „Optometrininkas“, todėl tikslinga suvienodinti
optometrininko praktikos metu teikiamų paslaugų, jų rezultatų ir išvadų
aprašus bei juos vieningai dokumentuoti.

• Vieningas ir standartizuotas dokumentas – tai mažesnės optometrininko
darbo laiko sąnaudos, vieningas teikiamų paslaugų protokolavimas,
lengvesnė ir tikslesnė suteiktų optometrininko praktikos paslaugų apskaita
bei analizė, tikslesnis ir patogesnis optometrinių paslaugų tęstinumas,
lengvesnis, bendru sutarimu grįstas profesinis komunikavimas tarp kolegų
ir kitų asmens sveikatos priežiūros specialistų.

Optometrinės apžiūros kortelės pagrįstumas



• Optometrinės apžiūros kortelė galėtų būti pildoma tiek popierinėje, tiek
elektroninėje formoje, kaip ir visos kitos tipinės asmens sveikatos paslaugų
apskaitos formos. Pildymo būdą nustato ir tvirtina įstaigos vadovas.

• Kol Optometrinės apžiūros kortelė laikoma rekomendaciniu optometrinės
praktikos paslaugų apskaitos dokumentu, ji gali būti naudojama tik kaip
įdėtinis formos Nr. 025/a priedas, bet ne kaip atskiras ar šią formą
pakeičiantis dokumentas.

• Perspektyvoje Optometrinės apžiūros kortelė galėtų būti naudojama kaip
savarankiškas, standartizuotas privalomas dokumentas, įtraukiant ją į
Privalomų sveikatos statistikos apskaitos formų, pildomų sveikatos
priežiūros įstaigose, sąrašą, patvirtintą LR SAM ministro.

• Optometrinės apžiūros kortelė 2019 metais parengta Lietuvos
optometrininkų asociacijos valdybos ir jos sprendimu teikta LR Sveikatos
apsaugos ministerijai, kaip metodinė rekomendacija, galinti pagerinti
optometrininko praktikos paslaugų teikimo kokybę. Kortelės formato ir
turinio klausimais buvo gyvai konsultuotasi su VASPVT specialistais.

Optometrinės apžiūros kortelė optometrininko

praktikoje (1)



• Optometrinės apžiūros kortelė rengta analizuojant įvairių Europos
Sąjungos šalių patirtį. Pagrindiniu pavyzdžiu buvo laikomos Latvijos
optometrijos specialistų praktikoje naudojamos formos.

• Optometrinės apžiūros kortelės forma nėra baigtinis dokumentas.

Optometrinės apžiūros kortelė optometrininko

praktikoje (2)
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Įstaigos pavadinimas, kodas, adresas:

1. Paciento vardas, pavardė, gimimo data:

Vizito data:

2. Anamnezė: 

3. Nusiskundimai:

4. Objektyvioji refrakcija:

D sph D cyl Ax

5. Keratometrija: 6.1. Dominuojanti akis:

(nuotoliui)

6.2. Dominuojanti akis:

(artumui)

7. Subjektyvioji refrakcija:

V
8. Binokulinės funkcijos: 9. Akomodacija, matymas iš arti:
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10. Biomikroskopija:

11. Skaidrios terpės:

12. Akių dugnas:

14. Papildomi testai:

T

13. Tonometrija:



15. Išvada:

16. Rekomendacijos: 

17.1. Išduota akinių skyrimo kortelė: 

Optometrininkas: 

Susipažinau ir

sutinku:

(paciento v., pavardė)
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SPH CYL AXIS ADD PRISM
PD

Artumui

PD

Nuotoliui

Pastabos ir rekomendacijos: 

17.2. Išduota kontaktinių lęšių skyrimo kortelė: 
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SPH CYL AXIS ADD BC

Pastabos ir rekomendacijos: 

(parašas) (data)

(spaudas ir parašas)

DIA

Papildomi įrašai ir dokumentai:



Ačiū už dėmesį!


