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<...> 9.3. Paciento teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros 

specialistą. 

 

9.3.1. Naujų pacientų prisirašymo tvarka. 

9.3.1.1. Naujų pacientų prisirašymas prie gydymo įstaigos vykdomas Rokiškio poliklinikoje - 

statistikos kabinete (318 kab.) ir registratūroje, įstaigos padaliniuose - jų registratūrose. Pacientas už 

prisirašymo dokumentų tvarkymą įstaigai moka 0,29 Eur mokestį, tačiau  jei keičia gydymo įstaigą 

anksčiau nei po 6 mėn. – moka 2,90 Eur. Ši nuostata netaikoma bendrojo lavinimo ir profesinių 

mokyklų moksleiviams bei aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams, studijų 

laikotarpiu anksčiau nei po šešių mėnesių pasirenkantiems kitą įstaigą, – jie moka 0,29 euro mokestį. 

9.3.1.2. Pacientas, pasirinkęs gydymo įstaigą bei šeimos gydytoją ar komandoje dirbantį vidaus 

ligų gydytoją ar vaikų ligų gydytoją, atvykęs į gydymo įstaigą ir pateikęs savo tapatybę 

patvirtinančius dokumentus, užpildo ir patvirtina parašu jam pateiktą „Prašymą gydytis pasirinktoje 

pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“ (forma Nr. 025-025-1/a). 

9.3.1.3. Atsakingas darbuotojas informuoja pacientą apie tai, kad jis turi pasirinkti ir gydymo 

įstaigą, teikiančią pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas. Pacientas užpildo 

ir patvirtina parašu antrą „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros 

įstaigoje“ (forma Nr. 025-025-1/a). 

9.3.1.4. Nepilnamečių prašymus pasirašo vienas iš tėvų, įtėvių ar globėjų. Suaugusių asmenų 

atstovai gali pasirašyti prašymą pagal įstatymą ar pavedimą. 

9.3.1.5. Prisirašant pacientui prie gydymo įstaigos, tikrinamas jo draustumas privalomuoju 

sveikatos draudimu. Jei duomenų bazėje nėra duomenų apie paciento draustumą, jis nukreipiamas į 

Panevėžio teritorinę ligonių kasą dėl draustumo patikslinimo. Nedrausti pacientai prie įstaigos 

neprirašomi. 

9.3.1.6. Prirašant prie gydymo įstaigos naują pacientą, atsakingas darbuotojas supažindina su 

įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis (taisyklių kopija yra kabinete / padalinio registratūroje) ir pateikia 

jam užpildyti įstaigos vadovo patvirtintą „Paciento valios pareiškimo dėl sveikatos priežiūros 

paslaugų“ formą. 

9.3.1.7. Pacientų prisirašymo formos registruojamos į „Gyventojų prisirašymo prie pirminės 

asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų 

priėmimo registracijos žurnalą“ (forma Nr.025-025-9/a). 

9.3.1.8. Prisirašant pacientui patariama apsilankyti pas pasirinktą gydytoją, kad būtų įvertinta 

jo sveikatos būklė. Sveikatos priežiūros paslaugos pacientams, esant reikalui, pradedamos teikti tą 

pačią prisirašymo dieną. 

9.3.1.9. Prisirašant pacientui, kuris anksčiau buvo kitos pirminės asmens sveikatos priežiūros 

įstaigos įskaitoje, statistikos kabineto darbuotojas užpildo „Prašymą dėl ambulatorinių kortelių, vaikų 

sveikatos raidos istorijų perdavimo“ (forma Nr. 025-025-3/a) ir perduoda jį administracijai. Prašymas 

išsiunčiamas ankstesnei gydymo įstaigai, prie kurios pacientas buvo prisirašęs. 

 

 

9.3.2. Paciento gydytojo keitimas toje pačioje gydymo įstaigoje. 

9.3.2.1. Jei prie įstaigos prisirašęs pacientas pageidauja keisti šeimos ar komandoje dirbantį 

vidaus ar vaikų ligų gydytoją, pildo „Prašymą gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos 

priežiūros įstaigos gydytoją“ (forma Nr. 025-025-2/a). 

9.3.2.2. Gydytojui nutraukus darbo santykius su įstaiga ar gydytojui pakeitus specialybę, 

pacientai laikinai perregistruojami įstaigos vadovo įsakymu pas kitą šeimos ar komandoje dirbantį 

vidaus ar vaikų ligų gydytoją iki pirmo paciento apsilankymo įstaigoje. 



9.3.2.3. Informacija apie tai, kad gydytojas nutraukė darbo santykius su įstaiga ar pakeitė 

specialybę, skelbiama įstaigos registratūroje, internetinėje svetainėje. Prie šių gydytojų prisirašę 

pacientai apie pasikeitimus informuojami pirmojo apsilankymo gydymo įstaigoje metu. Pacientas 

savo sutikimą gydytis pas vadovo įsakymu priskirtą gydytoją patvirtina užpildydamas „Prašymą 

gydytis pas kitą pasirinktos pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytoją“. Jei pacientas 

nesutinka gydytis pas įstaigos vadovo įsakymu priskirtą gydytoją, jis pasirenka kitą įstaigoje dirbantį 

gydytoją ir užpildo „Prašymą gydytis pas kitą pasirinktos gydymo įstaigos gydytoją“, nurodydamas 

pasirinkto gydytojo vardą ir pavardę. 

9.3.2.4. Jei įstaiga reorganizuojama, pertvarkoma ar dėl kito juridinio pagrindo perduoda 

įstaigos turtą, teises ir pareigas kitai pirminei asmens sveikatos priežiūros įstaigai, asmenų 

prisirašymas perkeliamas tai įstaigai, kartu perduodant tų asmenų sveikatos istorijas. Apie 

prisirašymo perkėlimą į kitą įstaigą skelbiama vietinėje spaudoje ne vėliau kaip per 5 dienas nuo 

prisirašymo perkėlimo ir papildomai asmuo apie tai informuojamas jo pirmo apsilankymo įstaigoje 

metu. Asmens sutikimas registruojamas formos Nr. 025-025-2/a prašymu <...>. 
 


