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Pagrindinis egzempliorius  

 

 

PASKIRTIS 

 

1. Šis Pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašas 

(toliau – Aprašas) nustato pacientų registravimo VšĮ Utenos ligoninės Konsultacijų poliklinikoje 

(toliau – Konsultacijų poliklinika) teikiamoms antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros 

paslaugoms gauti tvarką.  

 

 

 

ATSAKOMYBĖ 

 

2. Už registravimo tvarkos įgyvendinimą informacinėje sistemoje atsakinga informacinės 

sistemos Registratūros funkcionalumą administrujanti registratorė. Už šio Aprašo nuostatų 

laikymosi priežiūrą atsakinga Konsultacijų poliklinikos vyresnioji administratorė. Už Aprašo 

vykdymo kontrolę atsakinga Konsultacijų poliklinikos vedėja. 
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PACIENTŲ IŠANKSTINĖS REGISTRACIJOS TVARKA 

 

3. Planinėms gydytojų specialistų konsultacijoms pacientai, gavę siuntimus (F 027/a) iš 

gydančių gydytojų, registruojasi iš anksto. Siuntimas gydytojo konsultacijai gauti galioja 60 dienų 

nuo išrašymo dienos imtinai. Per šį laikotarpį pacientas privalo užsiregistruoti į eilę asmens 

sveikatos priežiūros paslaugoms gauti.  Jeigu registruojantis gydytojo konsultacijai vizito data yra 

vėlesnė, negu siuntimo galiojimo laikas, vadovaujamasi tuo, ar išankstinės registracijos metu 

siuntimas buvo galiojantis. Su galiojančiu siuntimu registruotis galima vieną kartą. 

4. Registruotis galima šiais būdais: 

4.1. Internetu – el. adresas https://ipr.esveikata.lt/ 

4.2. Telefonu.  

Registratūros telefono numeris 8 (389) 63861. Registruojama darbo dienomis nuo 7.00 iki 

19.00. Registruojantis reikia nurodyti: paciento vardą, pavardę, gimimo metus, adresą, kontaktinį 

telefono numerį ir (ar) elektroninio pašto adresą. 

4.3. Atvykus į Registratūrą. 

Registruojama darbo dienomis nuo 7.00 iki 19.00. Registruojantis reikia nurodyti: paciento 

vardą, pavardę, gimimo metus, adresą, kontaktinį telefono numerį ir (ar) elektroninio pašto adresą. 

5. Registruojantis telefonu ar atvykus į Registratūrą, registratorė pasiūlo pacientui 

artimiausią objektyviai įmanomą gydytojo specialisto paslaugos suteikimo datą ir laiką 

(laikydamasi nustatytų terminų) ir užregistruoja pacientą informacinėje sistemoje jo pasirinktu 

laiku. Jeigu pacientas atsisako gauti paslaugą pasiūlytu laiku ir pageidauja ją gauti vėliau negu per 

nustatytą terminą, pacientą užregistruoja jo pasirinkta vėlesne nei nustatytas terminas data ir 

informacinėje sistemoje (pastabų laukelyje) pažymi, kad pacientas sutinka paslaugą gauti vėliau 

negu per nustatytą terminą. 

6. Informacinėje sistemoje nuolat skelbiami ne mažiau kaip trijų mėnesių gydytojų 

specialistų paslaugų teikimo grafikai, jei gydytojo specialisto darbo grafikas pastovus. Esant 

nepastoviam gydytojo specialisto darbo grafikui, nuolat skelbiamas ne mažiau kaip vieno mėnesio 

jo paslaugų teikimo grafikas arba, išimties tvarka, skelbiamas įstaigai žinomas to gydytojo 

specialisto paslaugų teikimo grafikas. 

7. Visi pacientai registruojami jų kreipimosi į Registratūrą momentu, neribojant 

registravimosi terminų. Jei pacientas neprisiskambina į registratūrą, jo skambutis automatiškai 

fiksuojamas ir telefono numeris persiunčiamas į registratūros el.paštą, atsilaisvinusi registratorė 

perskambina pacientui. Jei informacinėje sistemoje paciento kreipimosi metu nepaskelbti paslaugų 

teikimo grafikai, registratorė pasiūlo pacientą registruoti paciento kreipimosi eilės tvarka, 

nenurodant paslaugos teikimo datos ir laiko (toliau – laukiančiųjų sąrašas), ir, jei pacientas sutinka, 

registruoja į laukiančiųjų sąrašą bei informuoja, kad per 1 darbo dieną nuo paslaugos, į kurios 

laukiančiųjų sąrašą užsiregistravo pacientas, teikimo grafiko paskelbimo pacientui bus automatiškai 

paskirta paslaugos gavimo data ir laikas pagal paciento kreipimosi į Registratūrą eilės tvarką ir ne 

vėliau kaip per 1 darbo dieną iki paslaugos gavimo datos ir laiko paskyrimo paciento pasirinktu 

būdu: ryšių ir (ar) informacinių technologijų priemonėmis bus pranešta apie numatytą paslaugos 

gavimo datą ir laiką. 

8. Jei dėl objektyvių priežasčių Konsultacijų poliklinikoje negali būti suteiktos paslaugos 

per nustatytus terminus, registratorė pirmiausia pasiūlo paslaugos suteikimo datas ir laiką 

(laikydamasi nustatytų terminų) kitose ASPĮ (nurodomos bent 3). Jeigu pacientas pasirenka ir 

sutinka gauti paslaugą (nustatytais terminais) kitoje ASPĮ, informacinėje sistemoje (pastabų 

laukelyje) pažymi, kad pacientas sutinka paslaugą gauti pasiūlytoje ASPĮ, ir užtikrina, kad būtų 

atlikta paciento registracija jo pasirinktoje ASPĮ jo pasirinkta data ir laiku (neviršijant nustatytų 

terminų);  

9. Jeigu nėra gaunamas paciento sutikimas paslaugą gauti vėliau negu per nustatytą terminą 

ir (arba) pacientas nesutinka paslaugą gauti kitoje ASPĮ pasiūlytu laiku neviršijant nustatytų 

https://ipr.esveikata.lt/
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terminų, fiksuoja paciento nesutikimą ir informacinėje sistemoje (pastabų laukelyje) įrašo, kad 

pacientas atsisako būti užregistruotam gauti paslaugą. 

10. Registruodama pacientą informacinėje sistemoje registratorė nurodo paslaugos 

pavadinimą, gydytoją specialistą, numatytą paslaugos suteikimo datą ir laiką bei prireikus įrašo 

pastabas. Registruojant pacientą paslaugoms, kurioms reikia siuntimo, gauti taip pat nurodomas 

siuntimą išdavusios ASPĮ pavadinimas, siuntimo išdavimo data, ligos diagnozė arba siuntimo 

priežastis ir ligos ar sveikatos sutrikimo kodas pagal TLK-10-AM. 

11. Užregistravusi pacientą registratorė informuoja jį apie pareigą pranešti telefonu 8 (389) 

63861, jei negalės atvykti nustatytu laiku. Pranešti privalo kuo anksčiau, bet ne vėliau kaip prieš 24 

valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios. Pacientas turi teisę nenurodydamas 

priežasčių atšaukti registraciją arba pakeisti registracijos datą ir (ar) laiką. Užsiregistravęs, tačiau 

neatvykęs ir apie neatvykimą nepranešęs pacientas įspėjamas apie neatsakingą pareigos vykdymą. 

12. Jei pacientas registracijos metu pateikė savo kontaktinį telefoną ir (ar) elektroninio pašto 

adresą, registratorė ryšių ir (ar) informacinių technologijų priemonėmis ne vėliau kaip prieš 24 

valandas iki numatomo paslaugos teikimo laiko pradžios primena apie numatytą paslaugos teikimo 

datą ir laiką bei sudaro galimybes pacientui ryšių ir (ar) informacinių technologijų priemonėmis 

prireikus pateikti atsakymą. 

13. Jei užsiregistravusiam pacientui dėl objektyvių priežasčių paslauga numatytu laiku 

nebus teikiama arba dėl pasikeitusių aplinkybių paslaugą teiks kitas gydytojas specialistas, 

registratorė iš karto nuo šių priežasčių ar aplinkybių paaiškėjimo pacientui praneša ir užregistruoja 

pacientą aukščiau nustatyta tvarka. 

 
 

NUORODOS 

 

14. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. liepos 16 d. įsakymas Nr. V-

812 „ Dėl pacientų registravimo asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti tvarkos aprašo 

patvirtinimo“.  

15. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. 

V-636 „Dėl Siuntimų ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms 

gauti išdavimo, įforminimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

16. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymas Nr. 

V-208 „Dėl Būtinosios medicinos pagalbos ir Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo 

tvarkos bei masto patvirtinimo“. 

 

__________________________________________ 


