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Panevėžys 

 

              Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 19 d. 

įsakymu Nr. V-826 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. 

įsakymo Nr. V-943 „Dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 

organizavimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“: 

              1. P a k e i č i u Registracijos pas asmens sveikatos priežiūros specialistus tvarkos aprašą, 

patvirtintą viešosios įstaigos Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos direktoriaus 2015 m. 

rugsėjo 4 d. įsakymu Nr. VTA-56 „Dėl registracijos pas asmens sveikatos priežiūros specialistus 

tvarkos aprašo patvirtinimo“: 

              1.1. Papildau 5.3 papunkčiu: 

              „5.3. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros nuotolinė sveikatos 

priežiūros paslauga (toliau – NSP paslauga) – naudojantis informacinėmis ir elektroninių ryšių 

technologijomis, kuriomis yra galimybė identifikuoti asmenį, Aprašo nustatyta tvarka teikiama 

šeimos gydytojo komandos nario pagal teisės aktais nustatytą kompetenciją paslauga pacientui, jam 

nevykstant į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigą.“ 

              1.2. Papildau 10.1¹ papunkčiu: 

              „10.1¹. registruojant pacientus pas šeimos gydytojus NSP paslaugoms gauti, išankstinės 

registracijos sistemos vartotojas (Registratūros darbuotojas ar slaugytojas, dirbantis su šeimos 

gydytoju) įveda paciento vardą, pavardę, gimimo metus, adresą, kontaktinių telefonų (fiksuoto ryšio 

ir mobilaus telefono) numerius, įrašo pastabas – registracijos NSP paslaugai priežastį.“ 

              1.3. Papildau 10.3.2.2¹ papunkčiu: 

              „10.3.2.2¹. kai pacientas registruojasi telefonu NSP paslaugai gauti, klausia paciento 

gimimo datos, pasitikslindamas vardą, pavardę, adresą ir kontaktinių telefonų (fiksuoto ryšio ar 

mobilaus telefono) numerius. Pateikia pacientui šeimos gydytojo kabineto fiksuoto ryšio telefono 

numerį.“ 

              1.4. Papildau 10.3.7¹ papunkčiu: 

              „10.3.7¹. informuoja pacientą, kad NSP paslaugos teikimo dieną nurodytu laiku jis turi 

telefonu skambinti šeimos gydytojui, o jo kortelė bus gydytojo kabinete.“  

              1.5. Pakeičiu 12.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 

              „12.1. NSP paslaugai gauti, vaistų išrašymo ir pakartotino vizito pas gydytoją (išskyrus 

kardiologus ir endokrinologus), ikimokyklinio ir mokyklinio amžiaus vaikų profilaktiniam 

patikrinimui – bendra tvarka.“ 

              1.6. Pakeičiu 29.1 papunktį ir jį išdėstau taip: 

              „29.1. nedarbingumo pažymėjimams pratęsti ar jiems užbaigti ir NSP paslaugai suteikti.“ 

              2. P a v e d u su šiuo įsakymu pasirašytinai supažindinti: 
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              2.1. administratorei Bronislavai Miliauskienei – laikinai einančią vyriausiojo gydytojo 

pavaduotojo asmens sveikatos priežiūrai pareigas Danutę Pajėdienę, atliekančią šeimos medicinos 

skyriaus vedėjo pareigas Vilmą Palinauskienę, atliekančią vyriausiojo slaugos administratoriaus 

pareigas Aušrą Indriliūnaitę ir registratūros administratorę Birutę Mikšytę; 

              2.2. 2.1 papunktyje minimiems darbuotojams – jiems pavaldžius darbuotojus, teikiančius 

pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros nuotolines sveikatos priežiūros paslaugas ir 

atliekančius pacientų registraciją. 

 

 

Vyriausioji gydytoja                                                                                             Neringa Šinkūnienė 
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