
Išrašas iš
VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo

2018 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-104 patvirtintų
Vidaus tvarkos taisyklių (pacientams, jų atstovams, lankytojams ir darbuotojams)

I. PACIENTŲ SIUNTIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
ĮSTAIGAS TVARKA

1. Paciento gydymo stacionarinėje ar kitoje gydymosi įstaigoje ir specialisto konsultacijos
tikslingumą nustato gydantis gydytojas.

2. Gydantis gydytojas, siųsdamas pacientą į kitą asmens sveikatos priežiūros paslaugas
teikiančią įstaigą, užpildo (formą Nr.027/a), “Medicinos dokumentų išrašas/siuntimas” ir pateikia ją
pacientui arba jo įgaliotam asmeniui ir/arba pateikia į ESPBI.

3. Gydantis gydytojas, pacientui išdavęs “Medicinos dokumentų išrašas/siuntimas” (formą
Nr.027/a), apie tai įrašo paciento Asmens sveikatos istorijoje.

4. Pacientui atsisakius vykti į siunčiamą gydymo įstaigą, gydytojas apie tai įrašo jo asmens
sveikatos istorijoje, o pacientas tai patvirtina parašu. Už nepilnamečius vaikus pasirašo tėvai ar
globėjai.

Išrašas iš
VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo

2018 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. V-52 ir 2018 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-60 patvirtintų
Šeimos gydytojo (ir/ar komandos) profilaktikos, diagnostikos, gydymo ir slaugos procesų

aprašų

IX. REIKALAVIMAI SIUNTIMŲ LABORATORINIAMS TYRIMAMS, SPECIALISTŲ
KONSULTACIJOMS, STACIONARINIAM GYDYMUI, VISUOMENĖS SVEIKATOS

BIURUI PILDYMUI

1. Laboratoriniams tyrimams siuntimai išrašomi, vadovaujantis laboratorijos kokybės vadybos
sistemos dokumentu „Siuntimų pildymų, ėminių ėmimo, kodavimo, registravimo, vertinimo
ir atsakymų pateikimo klinicistams tvarkos aprašas“.

2. Siuntimas forma Nr. 027/a „Medicinos dokumentų išrašas / siuntimas“ (toliau - f.027/a)
išduodamas:
2.1. ambulatorinėms gydytojų specialistų konsultacijoms, kai išnaudotos visos galimybės tirti ir

gydyti dėl siuntime nurodytos priežasties;
2.2. stacionarinėms paslaugoms:

2.2.1. kai nustatomas ūmus, gyvybei grėsmingas susirgimas/sindromas ir būtina skubi
stacionarinė pagalba;

2.2.2. kai išnaudotos visos galimybės tirti ir gydyti ambulatoriškai dėl siuntime nurodytos
priežasties;

2.3. Siuntimas f. Nr. 027/a išrašomas elektroninėje ar popierinėje versijoje.
2.4. Išduodant siuntimą, pacientas informuojamas kuriose ASPĮ (bent 3) teikiamos atitinkamos

konsultacijos.
2.5. Pacientui pageidaujant ir, esant galimybei, bendruomenės slaugytoja ar šeimos gydytojas

užregistruoja jį pasirinkto specialisto konsultacijai e-sveikatos sistemoje.
2.6. Siunčiant pacientą pas skirtingos profesinės kvalifikacijos gydytojus specialistus gauti

asmens sveikatos priežiūros paslaugų paciento pasirinkimu į vieną ASPĮ, kurioje pacientui
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užvedama/užvesta viena Ambulatorinė asmens sveikatos istorija (forma Nr. 025/a), gali būti
išduodamas vienas siuntimas. Ši nuostata taikoma tik popierinių formų pildymo atveju.

3. Siuntimo Visuomenės sveikatos biurui turinys ir forma apsprendžiami bendradarbiavimo
sutartyje.

PACIENTŲ SIUNTIMAS ODONTOLOGINĖMS IR PSICHIKOS SVEIKATOS
PASLAUGOMS

4. Pacientų siuntimas odontologinėms paslaugoms reglamentuotas JSPC tvarkos dokumentuose ir
tinklalapyje ČIA

5. Pacientų siuntimas psichikos sveikatos priežiūros ir psichoterapinėms paslaugoms siunčiamas
pagal sutartį su Pirminės psichikos sveikatos centru.


