
PATVIRTINTA 

VšĮ Jūrininkų sveikatos priežiūros centro 

vyriausiojo gydytojo  

2020 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. V-38 

 

NUOTOLINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ  

 IR NUOTOLINIŲ KONSULTACIJŲ TEIKIMO  

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Nuotolinių sveikatos priežiūros paslaugų (toliau – NSPP) ir nuotolinių konsultacijų 

(toliau – NK) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo 

nuotoliniu būdu  Jūrininkų sveikatos priežiūros centre (toliau – JSPC) tvarką. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministro 2020-03-16 įsakymu 

Nr. V-387 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo, paskelbus karantiną Lietuvos 

Respublikos teritorijoje“, 2020-03-12 įsakymu Nr.V-352. 

3. Aprašu privalo vadovautis šie teikiantys NSPP ir NK asmenys: šeimos, vidaus ligų, vaikų 

ligų gydytojai, gydytojai chirurgai, gydytojai odontologai, gydytojai akušeriai ginekologai, II lygio 

gydytojai specialistai, bendrosios praktikos slaugytojos, akušerės. 

4. Šis tvarkos aprašas patalpinamas įstaigos tinklalapyje pacientų informacijai. 

 

II SKYRIUS 

APIBRĖŽIMAI 

 

5. PAASP nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga (toliau − NSPP 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 PAASP įstaigą. 

6. Nuotolinė konsultacija (toliau- NK) – naudojantis ESPBI IS, šeimos gydytojo 

konsultacija su antrines ir (ar) tretines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas 

teikiančioje įstaigoje paslaugas teikiančiu gydytoju specialistu arba gydytojo specialisto konsultacija 

su kitos specialybės ar tos pačios specialybės tik aukštesnio teikimo lygio (t.y. antrinio su tretiniu) dėl 

paciento diagnozės patikslinimo, tyrimų, gydymo, nevykstant jam į antrines ir (ar) tretines 

ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią įstaigą. 

 

III SKYRIUS 

NUOTOLINIŲ  SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI 

 

7. NSPP apimtis: 

7.1. konsultacija; 

7.2. vaistinių preparatų ir medicinos priemonių išrašymas ir tęsimas anksčiau paskirtų vaistų 

ar MPP nustatyta tvarka;  

7.3. elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimas ir tęsimas; 

7.4. būtinųjų tyrimų paskyrimas; 

7.5. informacija apie atliktų tyrimų rezultatus; 

7.6. jei paciento būklė stabili, skirti pakartotinius tyrimus ir paaiškinti pacientui ar jo atstovui 

atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą, vaistų ar MPP. 

8. NSPP paslauga JSPC teikiama informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis: 

8.1. pacientas ar jo atstovas, norintis gauti NSPP paslaugą telefonu, identifikuojamas 

nurodžius paciento vardą, pavardę ir asmens kodo keturis paskutinius skaičius; 

8.2. pacientas ar jo atstovas, norintis gauti NSPP paslaugą elektroninių ryšių 

technologijomis, identifikuojamas pagal e-duomenis FOXUS IS duomenų bazėje; 



8.3. NSPP paslaugos teikiamos konkrečiu, vyriausiojo gydytojo įsakymu patvirtintu laiku, 

išskyrus ekstremalias situacijas, patvirtintas sveikatos apsaugos ministro įsakymu, kurių metu jos 

teikiamos pagal naują vyriausiojo gydytojo įsakymu patvirtintą tvarką. 

9. NSPP teikimo metu, paslaugą teikiantis specialistas privalo: 

9.1. pirmiausia išsiaiškinti subjektyvią paciento sveikatos būklę (remiantis paciento ar jo 

atstovo suteiktais duomenimis) ir tada priimti sprendimą dėl tolesnio paslaugos teikimo; 

9.2. suteikus paslaugą atžymėti FOXUS IS formoje E025 (suteikimo data, laikas, naudotos 

informacinės ir ryšių technologijos, paciento kreipimosi priežastis, subjektyvi paciento būklė (arba 

gali būti nurodomas su NSPP teikimu susijusios skaitmeninės medžiagos atsekamumas) ir suteikta 

paslauga bei užregistruoti ESPBI IS; 

9.3. nusprendus paslaugos neteikti (negalima įsitikinti paciento ar jo atstovo pateikiamų 

duomenų apie sveikatą tikrumu, prašoma paslauga nėra NSP paslauga, nes tai naujas gydymo 

atvejis, šeimos gydytojo komandos narys negali įvertinti paciento sveikatos būklės be apžiūros, 

prašoma paskirti vaistų ir MPP, kurių jis ankščiau nevartojo ir pan.), pacientas turi būti  

registruojamas konsultacijai įprastine tvarka. Apie atsisakymo suteikti NSP paslaugą pacientui 

priežastį įrašoma formoje Nr. E025 bei užregistruoti ESPBI IS; 

9.4. nusprendus, kad pacientui būtina suteikti paslaugą JSPC, nes atsirastų poreikis būtinajai 

pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė,  paskirti pacientui vizitą skubos tvarka. 

 

IV SKYRIUS 

NUOTOLINĖS KONSULTACIJOS TEIKIMO REIKALAVIMAI 

 

10. Pradedant teikti NK šeimos gydytojas ar gydytojas specialistas: 

10.1. įvertina paciento būklę; 

10.2. priima sprendimą dėl NK paslaugos poreikio; 

10.3. apie NK informuoja pacientą. 

11. Elektroniniu būdu užpildyti siuntimą f. E027 nustatyta tvarka. 

12. Surašyti informaciją apie NK paslaugą paciento asmens dokumentuose f. E025. 

13. Susisiekti telefonu su reikiamas paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga 

ir užregistruoti pacientą NK paslaugai. 

14. Visas pildomas E formas užregistruoti ESPBI IS. 

15. Teikti papildomą informaciją, jei konsultuojantis gydytojas dėl jos kreipiasi 

informacinių ryšių technologijų pagalba. 

16. Gauti informaciją apie atsisakymo suteikti NK paslaugą siuntimo atsakyme f. E027 ir 

f.E025. 

17. Gavus NK paslaugą tęsti arba koreguoti paciento ištyrimą, gydymą pagal gydytojo 

specialisto rekomendacijas, paskirti papildomus tyrimus, tikslinti diagnozę.  

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Darbuotojai už netinkamą priskirtų funkcijų vykdymą ar reikalavimų pažeidimą atsako 

Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

______________ 

 

 

 


