PATVIRTINTA
VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros
centro direktoriaus 2020 m. liepos 30 d.
įsakymu Nr. V-108
VšĮ DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
NUOTOLINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS
APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. NSPP paskirtis – pirmines AASP teikiančios komandos narys ar gydytojas specialistas,
ar slaugytojas, pagal savo kompetenciją, teikdamas NSPP pacientui gali konsultuoti pacientą, paskirti
ar pratęsti pacientui vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių (įskaitant tuos, kurių
įsigijimo išlaidos kompensuojamos Privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis) (toliau –
vaistinių preparatų ar MPP) skyrimą, skirti tyrimus ar esant poreikiui paaiškinti pacientui ar jo atstovui
atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą, vaistinių preparatų ar MPP vartojimą bei
atlikti kitus būtinus veiksmus, kuriuos gali atlikti nuotoliniu būdu pagal teisės aktų reikalavimus.
2. Organizuojant AASP prioritetas teikiamas nuotoliniam AASP teikimo būdui. AASPĮ
pasirenka paciento interesą labiausiai atitinkantį sveikatos priežiūros paslaugos teikimo būdą.
3. Tiesioginio kontakto su pacientu AASP teikiama tuomet, kai NSPP pacientui suteikusio
specialisto sprendimu ar gydytojo, suteikusio nuotolinę gydytojų tarpusavio konsultaciją (toliau –
NGTK), sprendimu paslaugos neįmanoma suteikti nuotoliniu būdu dėl paciento sveikatos būklės ar
esant išsamesnio ištyrimo poreikiui.
4. Naudojamos santrumpos:
4.1. NSPP – tai PAASP Nuotolinė asmens sveikatos priežiūros paslauga – naudojantis
informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis, kuriomis yra galimybė identifikuoti asmenį,
Aprašo nustatyta tvarka teikiama šeimos gydytojo komandos nario, pirmines ambulatorines
odontologines paslaugas teikiančios komandos nario pagal teisės aktais nustatytą kompetenciją
paslauga pacientui, jam nevykstant į PAASP įstaigą.
4.2. NGTK – tai Nuotolinė gydytojų tarpusavio konsultacija, skirta gydytojų tarpusavio
konsultacijų paslaugoms organizuoti dėl paciento diagnozės patikslinimo, tyrimų, gydymo,
nevykstant jam į AASPĮ, naudojantis ESPBI IS.
4.3. MPP – medicinos pagalbos priemonės.
4.4. AASPĮ – asmens apsaugos sveikatos priežiūros įstaiga.
II SKYRIUS
NUOTOLINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA
5. NSPP teikiamos vadovaujantis šiais principais:
5.1. Siekiant efektyviau organizuoti NSPP teikimą, VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros
centras (toliau – VšĮ Dainų PSPC) gali pasirašyti tarpusavio bendradarbiavimo sutartis dėl
ambulatorinių NGTK.
5.2. NSPP pacientams teikiamos informacinėmis ir elektroninių ryšių technologijomis,
kuriomis yra galimybė identifikuoti asmenį (pvz. paciento nurodytu telefono numeriu arba per kitas,
saugią autentifikaciją užtikrinančias priemones) pacientui nevykstant į AASPĮ pagal šiuos principus:
5.3. pradėdamas teikti NSPP pacientui, pirmines AASP teikiančios komandos narys ar
gydytojas specialistas, ar slaugytojas, išaiškina subjektyvią paciento sveikatos būklę (remdamasis
paciento ar jo atstovo suteiktais duomenimis, įrašais paciento asmens medicinos dokumentuose) ir
pagal savo profesinę kompetenciją, nustatytą teisės aktais, sprendžia dėl tolesnio paslaugos teikimo;
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5.4. suteikus NSPP pacientui, informacija apie suteiktą paslaugą suvedama ESPBI IR ir (ar)
asmens sveikatos priežiūros įstaigos informacinėje sistemoje asmens medicinos dokumentuose
formoje E025 „Ambulatorinio apsilankymo aprašymas“ (toliau – forma E025). Formoje E025
nurodoma NSPP pacientui suteikimo data, laikas, naudotos informacinės ir ryšių technologijos,
paciento kreipimosi priežastis, subjektyvi paciento sveikatos būklė (arba gali būti nurodomas su NSPP
pacientui teikimu susijusios skaitmeninės medžiagos atsekamumas) ir suteikta paslauga;
5.5. nusprendus, kad pacientui būtina atvykti į AASPĮ, NSPP pacientui suteikęs specialistas
turi paskirti pacientui vizito laiką ir užregistruoti į tiesioginio kontakto konsultacijos laiką;
5.6. pirmines AASP teikiančios komandos narys ar gydytojas specialistas, ar slaugytojas, pagal
savo profesinę kompetenciją, teikdamas NSPP pacientui gali konsultuoti pacientą, paskirti ar pratęsti
pacientui vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių (įskaitant tuos, kurių įsigijimo išlaidos
kompensuojamos Privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis) (toliau – vaistinių preparatų
ar MPP) skyrimą, skirti tyrimus ar esant poreikiui paaiškinti pacientui ar jo atstovui atliktų tyrimų
rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą, vaistinių preparatų ar MPP vartojimą bei atlikti kitus
būtinus veiksmus, kuriuos gali atlikti nuotoliniu būdu pagal teisės aktų reikalavimus;
5.7. pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros šeimos gydytojo komandos paslaugas
teikiančios įstaigos pacientui teisę nuotoliniu būdu pratęsti paskirtus vaistinius preparatus ir MPP turi:
5.7.1. tos pačios AASPĮ šeimos medicinos paslaugas teikiantis gydytojas ar kartu komandoje
paslaugas teikiantis slaugytojas, nepriklausomai nuo to, ar pacientas prirašytas prie jo, ar ne;
5.7.2. kitos asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas, slaugytojas, teikiantys paslaugas
pagal AASPĮ sudarytą sutartį (-is) dėl šeimos gydytojo komandos paslaugų teikimo pirmines
ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios AASPĮ prirašytiems gyventojams jos
ne darbo metu arba pagal kitą įstaigų susitarimą;
5.8. slaugytojas gali spręsti anksčiau gydytojo paskirtus vaistinius preparatus ar MPP ne ilgiau
kaip 2 mėnesiams. Slaugytojas vaistinius preparatus gali pratęsti tik įsitikinęs, kad paciento sveikatos
būklė yra stabili (pacientas nenurodo skundų, susijusių su vaistinių preparatų vartojimu, pablogėjusios
sveikatos būklės, naujų simptomų ar kt.) ir, jei pacientas to paties bendrinio pavadinimo, farmacinės
formos ir stiprumo receptinį vaistinį preparatą vartojo paskutinius 3 mėnesius arba ilgiau ir į vardinio
preparato sudėtį neįeina narkotinės ir psichotropinės medžiagos.
6. Išduodant nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus visų pirma turi vadovautis Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo
ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo
pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“.
7. Šeimos gydytojo komandos nariui nusprendus NSPP neteikti (negalima įsitikinti paciento
ar jo atstovo pateikiamų duomenų apie sveikatą tikrumu, prašoma paslauga nėra NSPP, šeimos
gydytojo komandos narys negali įvertinti paciento sveikatos būklės be apžiūros, prašoma paskirti
vaistų ar MPP, kurių jis anksčiau nevartojo, ir pan.), pacientas turi būti registruojamas į tiesioginio
kontakto konsultaciją įprastine tvarka. Apie atsisakymo suteikti NSPP paslaugą pacientui priežastį
įrašoma formoje Nr. 025/a.
III SKYRIUS
NUOTOLINIŲ GYDYTOJŲ TARPUSAVIO KONSULTACIJŲ TEIKIMO TVARKA
8. Nuotolinės gydytojų tarpusavio konsultacijos (toliau – NGTK) skirtos gydytojų tarpusavio
konsultacijų paslaugoms organizuoti dėl paciento diagnozės patikslinimo, tyrimų, gydymo,
nevykstant jam į AASPĮ, naudojantis ESPBI IS. NGTK teikimo pagrindiniai principai:
8.1. NGTK gali vykti tarp:
8.1.1. pirminės ambulatorinės šeimos medicinos paslaugas teikiančio gydytojo (toliau –
šeimos gydytojas) ir pirmines ambulatorines psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio
gydytojo (toliau – PPSPP teikiantis gydytojas);
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8.1.2. šeimos gydytojo ir pirmines ambulatorines odontologines paslaugas teikiančio gydytojo
(toliau – PAOP teikiantis gydytojas);
8.1.3. šeimos gydytojo ar PPSPP teikiančio gydytojo ar PAOP teikiančio gydytojo ir gydytojo
specialisto;
8.2. šeimos gydytojui ar PPSPP teikiančiam gydytojui ar PAOP teikiančiam gydytojui ar
gydytojui specialistui (toliau – konsultacijos prašantis gydytojas) įvertinus nuotoliniu būdu paciento
sveikatos būklę arba tiesioginio kontakto konsultacijos metu, priėmus sprendimą dėl NGTK paslaugos
poreikio, gydytojas;
8.2.1. apie suplanuotą NGTK paslaugą NSPP pacientu ar tiesioginės konsultacijos metu
informuoja pacientą;
8.2.2. visą informaciją apie sveikatos būklę, susijusius tyrimus bei konsultacijas ir NGTK
indikacijas įrašo paciento asmens medicinos dokumentuose formoje E025;
8.2.3. elektroniniu būdu užpildo formą E027, nurodydamas joje priežastis dėl konsultacijos
poreikio ir su jomis susijusią informaciją: anamnezę, atliktus instrumentinius ir laboratorinius tyrimus,
kitų gydytojų konsultacijas; paslaugas suteikimo skubumą, klausimus, į kuriuos tikisi atsakymo, ir
pateikia ją į ESPBI IS, pasirašęs elektroniniu parašu;
8.2.4. susisiekia su reikiamas paslaugas teikiančia AASPĮ ar gydytoju, anksčiau konsultavusiu
pacientą, per AASPĮ registratūrą arba skambučių centrą telefonu ar per Išankstinę pacientų
registravimo informacinę (toliau – IPR), ar per AASPĮ elektroninę pacientų registravimo sistemą ir
užsiregistruoja NGTK paslaugai;
8.3. konsultuojančios AASPĮ specialistas ar gydytojas, į kurį kreipėsi konsultacijos prašantis
gydytojas, gavęs informaciją apie NGTK poreikį ir patikrinęs, ar ESPBI IS pateikta forma E027
NGTK paslaugai, patvirtinta registraciją NGTK paslaugai pagal įstaigoje nustatytą tvarką ir
informuoja konsultacijos prašantį gydytoją, kada NGTK paslauga bus pradėta teikti;
8.4. gydytojas, kuriam pavesta suteikti NGTK (toliau – konsultuojantis gydytojas), gavęs
konsultacijos prašančio gydytojo formą E027 NGTK paslaugai įvertina formoje E027 pateiktą
informaciją ir ESPBI IS esančius paciento sveikatos duomenis bei kitą informaciją gautą iš
konsultacijos prašančio gydytojo elektroniniu paštu, telefonu ar kitomis informacinėmis
technologijomis bei priima sprendimą dėl NGTK paslaugos suteikimo:
8.4.1. jei konsultuojančiam gydytojui trūksta informacijos NGTK paslaugai suteikti, jis gali
kreiptis į NGTK paslaugos prašantį gydytoją informacinių ryšių technologijų pagalba (pvz., telefonu,
elektroniniu paštu ir kt. priemonėmis) ir gauti papildomą informaciją arba susisiekti su pacientu
nuotoliniu būdu ESPBI IS paciento paskyroje nurodytais kontaktais;
8.4.2. konsultuojantis gydytojas, suteikęs NGTK, pateikia atsakymą formoje E027-a
„Atsakymas į siuntimą konsultacijai, tyrimams, gydymui“ (toliau – forma E027-a) ir formoje E025,
kuriose nurodo NGTK paslaugos suteikimo datą, laiką, kreipimosi priežastį, pateikia atsakymus į
užduotus klausimus bei rekomendacijas dėl tolimesnės būklės stebėjimo, tolimesnio ar papildomo
ištyrimo, gydymo ir priežiūros plano bei prevencijos;
8.4.3. jei konsultuojantis gydytojas specialistas nusprendžia, kad pacientui reikalinga atlikti
tyrimus, paskiria juos ir informuoja pacientą. Pacientui atlikus tyrimus, konsultuojantis gydytojas
gavęs atsakymus, tęsia NGTK teikimą;
8.4.4. jei konsultuojantis gydytojas nusprendžia, kad pacientui reikalinga tiesioginio kontakto
konsultacija, jis ar jo komandoje dirbantis slaugytojas užregistruoja pacientą NGTP teikiančio
gydytojo tiesioginei kontaktinei konsultacijai ir apie tai informuoja pacientą;
8.4.5. jei konsultuojantis gydytojas NGTK metu nusprendžia, kad pacientui reikalinga kito
gydytojo tiesioginė kontaktinė konsultacija, jis išrašo tęstinį siuntimą forma E027 ir pasirašęs
elektroniniu parašu pateikia į ESPBI IS;
8.4.6. konsultuojantis gydytojas atsakymą į formą E027 NGTK paslaugai turi pateikti ne vėliau
kaip per 5 darbo dienas nuo užregistravimo NGTK paslaugai dienos formoje E027-a, jei nereikalingi
papildomi tyrimai ar tiesioginio kontakto konsultacija;
8.4.7. po NGTK paslaugos gavimo šeimos gydytojas ar PPSPP teikiantis gydytojas ar PAOP
teikiantis gydytojas ar gydytojas specialistas gali tęsti arba koreguoti paciento ištyrimą, gydymą pagal
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NGTK suteikusio gydytojo rekomendacijas, paskirti atlikti papildomus tyrimus, tikslinti diagnozę ir
pan.
IV SKYRIUS
NUOTOLINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR
NUOTOLINIŲ GYDYTOJŲ TARPUSAVIO KONSULTACIJŲ REGISTRAVIMO TVARKA
9. VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centre registravimas NSPP pacientui ir NGTK
vykdomas per registratūrą nuo 7.30 iki 19.30 val. paskambinus telefonais (841) 552 818, 552 813,
552 878, atvykus į įstaigos registratūrą, per ASPĮ elektroninę pacientų registravimo sistemą arba
tiesiogiai susisiekus su gydytoju ar slaugytoju pagal darbo grafiką.
10. Gydytojas, kuriam reikalinga NGTK, pagal formą E027, pasirašytą elektroniniu parašu ir
pateiktą į ESPBI IS, turi galimybę registruotis ASPĮ nurodytu NGTK telefono numeriu ar per ASPĮ
elektroninę pacientų registravimo sistemą, arba tiesiogiai susisiekti su reikiamu gydytoju specialistu.
11. Tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijai pacientą registruoti gali tik NSPP pacientui
suteikęs specialistas.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Gydytojų konsultacinės komisijos posėdžiai esant poreikiui gali būti organizuojami ASPĮ
vadovo nustatyta tvarka.
13. ASPĮ savo interneto svetainėje skelbia informaciją susijusią su asmens sveikatos priežiūros
paslaugų teikimu.

_______________

SUDERINTA
VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro
Gydymo taryba
2020 m. rugpjūčio 5 d. protokolu Nr. 1.17-46 (GT)
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PATVIRTINTA
VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros
centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 4 d.
įsakymu Nr. V-65
Pakeista
VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros
centro direktoriaus 2020 m. vasario 7 d.
įsakymu Nr. V-10
VšĮ DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
NUOTOLINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
TEIKIMO TVARKA
KARANTINO LAIKOTARPIU
Pradėdamas teikti Nuotolinė sveikatos priežiūros paslaugą (toliau – NSPP) pacientui,
šeimos gydytojo komandos narys, ar gydytojas specialistas, slaugytojas (įskaitant pirminio lygio PSC
bei gydytojo odontologo), išsiaiškina subjektyvią paciento sveikatos būklę (remdamasis paciento ar jo
atstovo suteiktais duomenimis) ir sprendžia dėl tolesnio paslaugos teikimo.
2. Suteikus NSPP pacientui, pažymi Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo
infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS) ir (ar) asmens sveikatos priežiūros įstaigos
informacinėje sistemoje
asmens medicinos dokumentuose formoje E025 „Ambulatorinio
apsilankymo aprašymas“ (toliau – forma E025). Formoje E025 nurodoma NSPP pacientui suteikimo
data, laikas, naudotos informacinės ir ryšių technologijos, paciento kreipimosi priežastis, subjektyvi
paciento sveikatos būklė (arba gali būti nurodomas su NSPP pacientui teikimu susijusios skaitmeninės
medžiagos atsekamumas) ir suteikta paslauga.
3. Nusprendus, kad pacientui būtina atvykti į įstaigą karantino laikotarpiu, nes nesuteikus
pacientui laiku paslaugų, atsirastų poreikis būtinajai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų
paciento būklė, turi paskirti pacientui vizito į įstaigą laiką, kad būtų galima užtikrinti atitiktį Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. V-1019 „Dėl
planinių ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų etapinio atnaujinimo ir teikimo asmens
sveikatos priežiūros įstaigoje plano rengimo reikalavimų“ 4.4 papunktyje nustatytiems
reikalavimams.
4. Sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis gydytojas ar gydytojas specialistas, ar slaugytojas,
teikdamas NSPP pacientui gali konsultuoti pacientą, paskirti ar pratęsti pacientui vaistinių preparatų
ar medicinos pagalbos priemonių (įskaitant tuos, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos Privalomo
sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis) (toliau – vaistinių preparatų ar MPP) skyrimą, skirti
būtinus tyrimus (jei jie turi būti atlikti, siekiant paskirti ar koreguoti gydymą, būtiną užkirsti kelią
būtinosios medicinos pagalbos poreikio atsiradimui arba reikšmingam paciento sveikatos būklės
blogėjimui) ar esant poreikiui paaiškinti pacientui ar jo atstovui atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos
koreguoti gydymą, vaistinių preparatų ar MPP vartojimą, išduoti elektroninį nedarbingumo ar
nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą bei atlikti kitus būtinus veiksmus, nurodytus teisės aktuose.
5. Teisę nuotoliniu būdu pratęsti paskirtus vaistinius preparatus ir MPP turi:
5.1. NSP paslaugą teikiantis gydytojas ar slaugytojas, nepriklausomai nuo to, ar pacientas
prirašytas prie jo, ar ne;
5.2. jei šeimos gydytojo komandos nariai dėl didelės darbų apimties nespėja konsultuoti
pacientų nuotoliniu būdu arba dėl kitų organizacinių priežasčių, pratęsti šeimos medicinos gydytojo
paskirtus vaistus gali ir kiti įstaigoje dirbantys gydytojai specialistai ar slaugytojai;
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5.3. kitos asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas, slaugytojas, teikiantys paslaugas
pagal AASP įstaigos sudarytą sutartį (-is) dėl šeimos gydytojo komandos paslaugų teikimo PAASP
įstaigos prirašytiesiems gyventojams jos ne darbo metu arba pagal kitą įstaigų susitarimą.
6. Slaugytojas gali pratęsti anksčiau šeimos medicinos paslaugas teikiančio gydytojo paskirtus
vaistinius preparatus ar MPP ne ilgiau kaip 2 mėnesiams. Slaugytojas vaistinius preparatus gali
pratęsti tik įsitikinęs, kad paciento sveikatos būklė yra stabili (pacientas nenurodo skundų, susijusių
su vaistinių preparatų vartojimu, pablogėjusios sveikatos būklės, naujų simptomų ar kt.) ir jei
pacientas to paties bendrinio pavadinimo, farmacinės formos ir stiprumo receptinį vaistinį preparatą
vartojo paskutinius 3 mėnesius arba ilgiau ir į vardinio preparato sudėtį neįeina narkotinės ir
psichotropinės medžiagos.
7. Nuotolinių ambulatorinių konsultacijų „gydytojas–gydytojui“ teikimo pagrindiniai
principai:
7.1. ambulatorinių nuotolinių konsultacijų „gydytojas–gydytojui“ organizavimo principai
skirti nuotolinių ambulatorinių pirminės ambulatorinės šeimos medicinos paslaugas teikiančio
gydytojo (toliau – šeimos gydytojas) ir gydytojo specialisto tarpusavio konsultacijų arba gydytojo
specialisto ir kito gydytojo specialisto tarpusavio konsultacijų paslaugoms organizuoti;
7.2. 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 paslaugų 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.
8. Pradėdamas teikti NK paslaugą šeimos gydytojas ar gydytojas specialistas įvertina
nuotoliniu būdu paciento sveikatos būklę, priima sprendimą dėl NK paslaugos poreikio ir apie NK
paslaugą informuoja pacientą:
8.1. elektroniniu būdu užpildo siuntimą forma E027 pagal siuntimų išdavimo ir atsakymų
pateikimo elektroniniu būdu ypatumus, nustatytus Elektroninės sveikatos paslaugų ir
bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl
Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos
naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – forma E027);
8.2. surašo informaciją apie NK paslaugą paciento asmens medicinos dokumentuose formoje
E025;
8.3. susisiekia telefonu su reikiamas paslaugas teikiančia asmens sveikatos priežiūros įstaiga
ar gydytoju specialistu, anksčiau konsultavusiu pacientą, ir užregistruoja pacientą NK paslaugai.
9. Antrines ar tretines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis asmens sveikatos
priežiūros specialistas ar gydytojas specialistas, į kurį kreipėsi šeimos gydytojas ar kitas gydytojas
specialistas, gavęs informaciją apie NK poreikį ir patikrinęs, ar ESPBI IS pateiktas gydytojo siuntimas
(forma E027) NK paslaugai, užregistruoja NK gydytojui specialistui pagal įstaigoje nustatytą tvarką
ir informuoja paslaugos prašantį gydytoją apie suteiktą NK laiką (ne elektroniniu paštu ar per ESPBI
IS), ir kokiu būdu NK bus suorganizuota bei kitą svarbią informaciją.
10. Gydytojas specialistas, kuriam pavesta suteikti NK (toliau – konsultuojantis gydytojas),
gavęs šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimą NK paslaugai:
10.1. įvertina šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto pateiktą informaciją, ESPBI IS esančius
paciento sveikatos duomenis bei kitą informaciją gautą iš konsultacijos prašančio gydytojo
elektroniniu paštu, telefonu ar kitomis informacinėmis technologijomis bei priima sprendimą dėl NK
paslaugos suteikimo:
10.1.1. jei konsultuojančiam gydytojui trūksta informacijos NK paslaugai suteikti, jis gali
kreiptis į šeimos gydytoją ar gydytoją specialistą informacinių ryšių technologijų pagalba (pvz.,
telefonu) ir gauti papildomą informaciją;
10.1.2. konsultuojantis gydytojas, suteikęs NK, pateikia šeimos gydytojui ar gydytojui
specialistui siuntimo atsakymą formoje E027-a pagal Elektroninės sveikatos paslaugų ir
bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą
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Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. V-657 „Dėl
Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinės sistemos
naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – E027-a) ir formoje E025, kuriose nurodo NK
paslaugos suteikimo datą, laiką, šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto kreipimosi priežastį, pateikia
atsakymus į šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto užduotus klausimus bei rekomendacijas;
10.2. konsultuojantis gydytojas specialistas atsakymą į siuntimą NK paslaugai turi pateikti ne
vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo užregistravimo NK paslaugai dienos formoje E027-a.
11. Po NK paslaugos gavimo šeimos gydytojas ar gydytojas specialistas gali tęsti arba
koreguoti paciento ištyrimą, gydymą pagal gydytojo specialisto rekomendacijas, paskirti atlikti
papildomus tyrimus, tikslinti diagnozę ir pan.
12. Gydytojai išduodami nuotoliniu būdu elektroninius nedarbingumo pažymėjimus ir
elektroninius nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus visų pirma turi vadovautis Elektroninių
nedarbingumo pažymėjimų ir elektroninių nėštumo bei gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID19 ligos (koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašu, patvirtintu
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir
darbo ministro 2020 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-238/A1-170 „Dėl Elektroninių nedarbingumo
pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimo valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos ar karantino visos Lietuvos Respublikos mastu dėl COVID-19 ligos
(koronaviruso infekcijos) plitimo grėsmės laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“.

________________

SUDERINTA
VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro
Gydymo taryba
2020 m. rugpjūčio 5 d. protokolu Nr. 1.17-46 (GT)
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