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1. REGISTRAVIMOSI POLIKLINIKOJE TVARKA

1.1. Tiesioginei ar nuotolinei konsultacijai pas konkretų VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos
(toliau  –  poliklinikos)  gydytoją  ar  šeimos  gydytojo  komandos  narį1 pacientas  iš  anksto  gali
užsiregistruoti vienu iš šių būdų: 

1.1.1.  internetu  -  užsiregistruoja pats,  prisijungęs  prie  savo  paskyros  Lietuvos  elektroninės
sveikatos portale E.sveikata, IPR informacinėje sistemoje;
1.1.2. telefonu – užregistruojamas jo kreipimsi (telefonu) į įstaigą metu registratūros darbuotojo
(o ambulatorijose – slaugytojo), paskambinęs šiais telefono numeriais:

� vaikų konsultacijos registratūra (poliklinikoje) tel.  8 674 72691;
� suaugusiųjų registratūra (poliklinikoje) tel. 8 652 07857 arba 8 674 72589;
� psichikos sveikatos centras (poliklinikoje) tel. 8 652 07863;
� odontologinis skyrius (poliklinikoje) tel. 8 674 73253; 
� Nemunėlio Radviliškio ambulatorija tel. 8 450 55133;
� Papilio ambulatorija tel. 8 450 58184;
� Pabiržės ambulatorijoje tel. 8 450 59142;
� Vabalninko ambulatorija tel. 8 450 54297.

1.1.3.  tiesiogiai,  ūmių būklių atvejais  arba kai  pacientas yra atvykęs pats į  polikliniką,  pacientą
užregistruoja registratūros darbuotoja;
1.1.4.  Pacientą apsilankyti pakartotinai  dėl tos pačios priežasties ir pacientą,  sergantį  lėtine liga,
ilgalaikio sveikatos būklės stebėjimo atvejais dėl antro ir tolesnio apsilankymo registruoja ASPĮ iš
karto po asmens sveikatos priežiūros specialisto paslaugų suteikimo poliklinikos vadovo nustatyta
tvarka, arba pacientas į polikliniką dėl registracijos kreipiasi Aprašo 1.1.5 punkte nurodytais būdais.
1.1.5. pakartotinei konsultacijai dėl tos pačios priežasties ir pacientą, sergantį lėtine liga, ilgalaikio
sveikatos būklės stebėjimo atvejais dėl antro ir tolesnio apsilankymo registruoja ESIS užregistruoja
gydytojas ar  kartu  su gydytoju kabinete dirbanti  slaugytoja ar  kitas  šeimos gydytojo komandos
narys iš karto po asmens sveikatos priežiūros specialisto paslaugų suteikimo arba, kai dėl pagrįstų
priežasčių to padaryti negalima, pacientas dėl registracijos į polikliniką kreipiasi pats. 
1.2.  Poliklinika  tą  pačią  dieną  patvirtina  paciento  registraciją  informacinių  technologijų
priemonėmis  ir  SMS  žinute  paciento  nurodytu  telefonu nuo  paciento  registracijos  IPR
informacinėje sistemoje.
  Dieną prieš vizitą pas gydytoją pacientas gauna SMS žinutę,  kurioje primenama apie vizitą ir
prašoma informuoti polikliniką, jeigu pacientas negalės atvykti. 
1.21. Pacientą paslaugoms, kurioms reikia siuntimo, gauti paciento pageidavimu ir esant galimybei
iš karto po siuntimo išdavimo užregistruoja siuntimą išdavęs gydytojas, o kai to padaryti negalima,
pacientas,  per  siuntimo  galiojimo  laikotarpį,  į  asmens  sveikatos  priežiūros  įstaigą (į  kurią
siunčiamas)  registruojasi pats. Su galiojančiu siuntimu galima registruotis vieną kartą.
 1.3.  Poliklinikoje  IPR  informacinėje  sistemoje  iki  einamojo  mėnesio  25  dienos  skelbiami
poliklinikos kito mėnesio paslaugų teikimo grafikai:

1.3.1. jeigu asmens sveikatos priežiūros specialisto darbo grafikas pastovus, nuolat skelbiamas
ne mažiau kaip trijų mėnesių jo paslaugų teikimo grafikas;
1.3.2. jeigu asmens sveikatos priežiūros specialisto darbo grafikas nepastovus, nuolat skelbiamas
ne mažiau kaip vieno mėnesio jo paslaugų teikimo grafikas.

1 šeimos  gydytojo  komandos  narys  -  bendrosios  praktikos  slaugytojas,  išplėstinės  praktikos
slaugytojas,  bendruomenės  slaugytojas,  akušeris,  gyvensenos  medicinos  specialistas,
kineziterapeutas, socialinis darbuotojas;
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1.4. Poliklinika visus pacientus registruoja jų kreipimosi į  polikliniką momentu,  neribodama
registravimosi terminų,  ne mažiau kaip trijų mėnesių terminui, nepriklausomai nuo to, ar IPR
informacinėje sistemoje paskelbti paslaugų teikimo grafikai.

1.5. Poliklinika pacientų registraciją atlieka tokia tvarka:
1.5.1. išsiaiškina paciento kreipimosi tikslą;
1.5.2. IPR informacinėje sistemoje nurodo paciento vardą ir pavardę, asmens kodą ar gimimo
datą, kai asmuo neturi asmens kodo, adresą ir (ar) kontaktinį telefoną, ir (ar) elektroninio pašto
adresą;
1.5.3. IPR informacinėje sistemoje fiksuoja paciento kreipimosi į polikliniką datą, laiką ir būdą;
1.5.4.  informuoja  pacientą  apie  teisę  gauti  paslaugą  per  Lietuvos  Respublikos  sveikatos
priežiūros  įstaigų  įstatymo  153  straipsnio  2  dalyje  nustatytus  terminus  (toliau  –  nustatytas
terminas);
1.5.5.  pasiūlo  pacientui  artimiausią  objektyviai  įmanomą  poliklinikos  konkretaus  gydytojo
paslaugos suteikimo datą ir laiką (laikydamasi nustatytų terminų) ir užregistruoja pacientą IPR
informacinėje  sistemoje  jo  pasirinktu  laiku  (arba  nesant  paskelbto  paslaugų  teikimo  grafiko
registruoja į laukiančiųjų sąrašą 1.5.6 papunktyje nustatyta tvarka). 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 (arba nesant paskelbto paslaugų
teikimo  grafiko  registruoja  į  laukiančiųjų  sąrašą  1.5.6  papunktyje  nustatyta  tvarka)  ir  IPR
informacinėje sistemoje pažymi, kad pacientas sutinka paslaugą gauti vėliau negu per nustatytą
terminą; 
1.5.6. jei poliklinika neturi galimybės paskirti paslaugos suteikimo datos ir laiko (nepaskelbti
paslaugų  teikimo  grafikai),  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  vieną  darbo  dieną  nuo
paslaugos,  į  kurios  laukiančiųjų  sąrašą  užsiregistravo  pacientas,  teikimo  grafiko  paskelbimo
užsiregistravusiam į laukiančiųjų sąrašą pacientui bus automatiškai paskirta paslaugos gavimo
data ir laikas pagal paciento kreipimosi į polikliniką eilės tvarką ir ne vėliau kaip per vieną darbo
dieną nuo paslaugos gavimo datos ir  laiko paskyrimo ryšių ir  (ar)  informacinių technologijų
priemonėmis pacientui bus pranešta apie numatytą paslaugos gavimo datą ir laiką;
1.5.7. jei poliklinika dėl  1.6. punkte nurodytų priežasčių negali suteikti paslaugos per nustatytą
terminą, ji atlieka šiuos veiksmus:

1.5.7.1.  pirmiausia  pasiūlo  paslaugos  suteikimo  datas  ir  laiką  (laikydamasi  nustatytų
terminų)  kitose įstaigose (nurodomos bent  3  ASPĮ).  Jeigu pacientas  pasirenka  ir  sutinka
gauti  paslaugą  (nustatytais  terminais)  kitoje  ASPĮ,  ASPĮ  IPR  informacinėje  sistemoje
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); 
1.5.7.2. jei pacientas atsisako registruotis kitoje ASPĮ Aprašo 4.5.7.1 papunktyje nustatyta
tvarka,  paciento  pageidavimu  pasiūlo  paslaugos  suteikimo  datas,  viršijančias  nustatytus
terminus, šioje ASPĮ, užregistruoja pacientą jo pasirinkta data ir laiku ir IPR informacinėje
sistemoje pažymi, kad pacientas sutinka paslaugą gauti vėliau negu per nustatytą terminą;

1.5.8. jeigu Aprašo 4.5.5 arba 4.5.7.2 papunkčiuose nurodytais atvejais nėra gaunamas paciento
sutikimas paslaugą gauti vėliau negu per nustatytą terminą ir (arba) 4.5.7.1 papunktyje nurodytu
atveju   pacientas  nesutinka  paslaugą  gauti  kitoje  ASPĮ  pasiūlytu  laiku  neviršijant  nustatytų
terminų,  fiksuoja  paciento  nesutikimą  ir  IPR  informacinėje  sistemoje  įrašo,  kad  pacientas
atsisako pasinaudoti teise gauti iš PSDF biudžeto lėšų apmokamą paslaugą;
1.5.9.  registruodama  pacientą  IPR  informacinėje  sistemoje  nurodo  paslaugos  pavadinimą,
paslaugą teiksiantį asmens sveikatos priežiūros specialistą, numatytą paslaugos suteikimo datą ir
laiką bei prireikus įrašo pastabas. Registruojant pacientą paslaugoms, kurioms reikia siuntimo,
gauti taip pat nurodomas siuntimą išdavusios (t.y. poliklinikos) pavadinimas, siuntimo išdavimo
data ir numeris (jeigu toks yra),  ligos diagnozė arba siuntimo priežastis  ir  ligos ar  sveikatos
sutrikimo  kodas  pagal  Tarptautinės  statistinės  ligų  ir  sveikatos  sutrikimų  klasifikacijos,
dešimtojo pataisyto ir papildyto leidimo, Australijos modifikaciją (TLK-10-AM);
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1.5.10.  užregistravusi  pacientą  informuoja  jį  apie  paciento  pareigą  pranešti  poliklinikai  kuo
anksčiau, bet ne vėliau kaip prieš  24 valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios
telefonu, atvykus į polikliniką ar per IPR sistemą. 

1.6.  Priežastys,  dėl  kurių  paslaugos  pacientui  negali  būti  objektyviai  suteiktos  poliklinikoje  per
nustatytus terminus:

1.6.1. kai poliklinikoje nėra 30 proc. ir daugiau šeimos gydytojų arba atitinkamos profesinės
kvalifikacijos gydytojų specialistų, galinčių suteikti paslaugą, dėl laikinojo nedarbingumo ar kitų
svarbių  aplinkybių,  kurių  poliklinika  negalėjo  kontroliuoti,  numatyti  ir  užkirsti  kelio  jų
atsiradimui;
1.6.2. kai poliklinikoje padidėja pacientų srautai dėl ekstremaliųjų situacijų, kai jos paskelbtos
dėl pavojaus gyventojų gyvybei ar sveikatai.

1.7.  Pacientui  registruojantis  IPR  informacinėje  sistemoje  arba  poliklinikos  elektroninėje
registracijos  sistemoje   1.5.1-1.5.10  papunkčiuose    informacija  turi  būti  pateikiama  (nurodyti
veiksmai turi būti atliekami)  ir minėtose sistemose.
1.8.  Jei  pacientas  registracijos  metu  pateikė  savo  kontaktinį  telefoną  ir  (ar)  elektroninio  pašto
adresą, poliklinika užsiregistravusiam pacientui ryšių ir (ar) informacinių technologijų priemonėmis
ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos teikimo laiko pradžios
primena apie numatytą paslaugos teikimo datą ir laiką ir sudaro galimybes pacientui ryšių ir (ar)
informacinių technologijų priemonėmis prireikus pateikti atsakymą.
1.9. Jei užsiregistravusiam pacientui dėl 1.6.  punkte nurodytų priežasčių paslauga numatytu laiku
nebus teikiama arba dėl pasikeitusių aplinkybių paslaugą teiks kitas asmens sveikatos priežiūros
specialistas, poliklinika iš karto nuo šių priežasčių ar aplinkybių paaiškėjimo pacientui ryšių ir (ar)
informacinių  technologijų  priemonėmis  apie  tai  praneša  ir,  jei  paslauga  nebus  teikiama  dėl
priežasčių, nurodytų 1.6. punkte, užregistruoja pacientą 1.5. punkte nustatyta tvarka.
1.10.  Poliklinikoje  užsiregistravęs,  tačiau neatvykęs  ir  apie  neatvykimą nepranešęs  1.11 punkte
nustatyta  tvarka  pacientas  įspėjamas  apie  neatsakingą  1.5.10  papunktyje  nurodytos  pareigos
vykdymą.
1.11. Pacientas turi teisę nenurodydamas priežasčių atšaukti registraciją arba pakeisti registracijos
datą ir (ar) laiką 1.5. punkte nustatyta tvarka. 
1.12.  Poliklinika  asmens  duomenis  tvarko  pacientų  registracijos  paslaugoms  gauti  tikslais.

Registruodama ir informuodama pacientus,  Aprašo nustatytais atvejais tvarkos  1.5.2 ir  1.5.9
papunkčiuose nurodytus asmens duomenis Poliklinika tvarko ir juos saugo vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą įgyvendinančių teisės aktų nustatyta tvarka. 

1.13. Nesant eilių, pacientui paslaugos gali būti suteikiamos kreipimosi į polikliniką dieną.
1.14. Jeigu asmuo informuoja,  kad jis  turi  sudėtingų poreikių (esant poliligotumui,  sergant
lėtinėmis ligomis, turint bendravimo sunkumų dėl sutrikusios kognityvinės funkcijos ir pan.)
bei  tais  atvejais,  kai  reikalingas vertėjas ir/ar  globėjas  priėmimo metu,  pacientui  skiriamas
ilgesnės trukmės apsilankymo laikas. Apsilankymo trukmės laikas nėra ribojamas.

1.15. Už registraciją dėl nuotolinių ir tiesioginių konsultacijų poliklinikoje atsakinga direktoriaus
pavaduotoja  gydymo  reikalams,  į  kurią  galima  kreiptis  elektroniniu  paštu
pavaduotoja@birzupoliklinika.lt  arba tel. 8 663 53977.
 

2. PLANINIŲ PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ LAUKIMO EILIŲ STEBĖSENA

2.1.  Kiekvieno  mėnesio  10-ą  dieną  (jei  ši  diena  ne  darbo  -  sekančią  darbo  dieną)  medicinos
registratorė, atsakinga už laukimo eilių stebėjimą, fiksuoja laukimo eiles, užpildo VLK patvirtintos
formos eilių stebėsenos ataskaitą ir persiunčia elektroniniu paštu poliklinikos raštvedei.
2.2. Poliklinikos raštvedė formą teikia direktoriaus pasirašymui (elektroniniu parašu), ir pasirašytą,
per 5 darbo dienas nuo ataskaitos suformavimo,  el.  paštu išsiunčia Panevėžio teritorinei  ligonių
kasai ir poliklinikos inžinieriui programuotojui.
2.3.  Inžinierius  programuotojas,  gavęs  ataskaitą  talpina  poliklinikos  internetiniame  puslapyje
paskelbimui.
2.4.  Informacija  „Paslaugų  laukimo  eilės“  skelbiama  poliklinikos  padaliniuose  pacientams
matomoje vietoje ir  poliklinikos interneto svetainėje  www.birzupoliklinika.lt skiltyje informacija
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pacientams.
    Laukimo eilės trukmė skaičiuojama kalendorinėmis dienomis. Nustatant laukimo eilės trukmę,
paciento kreipimosi į polikliniką diena ir paslaugos suteikimo diena skaičiuojamos kaip viena diena.
Jei  paciento  kreipimosi  diena  sutampa  su  paslaugos  suteikimo  diena,  laukimo  eilės  trukmė
nurodoma „0“. 
2.5.  Artėjant prie paslaugų laukimo eilės viršijimo terminui, medicinos registratorė, atsakinga už
laukimo  eilių  stebėjimą,  pateikia  šią  informaciją  direktoriui,  kuris,  kartu  su  galimai  tuoj
vėluosiančio padalinio (skyriaus) vedėju (-a) išnagrinėja šio viršijimo priežastis (įvertina personalo
poreikį,  analizuoja  darbuotojų  darbo  valandas  ir  grafikus,  organizacinę  tvarką,  atsižvelgiant  į
pacientų poreikius, galimybę racionalizuoti pacientų srautus ir t. t.), bei imasi priemonių sutrumpinti
laukimo eiles. 
2.6.  Direktoriaus  pavaduotoja  gydymo  reikalams,  ne  rečiau  nei  kartą  per  mėnesį,  vykdo  eilių
stebėsenos  kontrolę:  patikrina  ar  teisingai  pildomos  sistemos  grafos,  kaip  laikomasi  pacientų
perregistravimo taktikos, stebi eilių trukmę ir stebėjimo rezultatus praneša direktoriui. 
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