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VŠĮ UTENOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO PACIENTŲ 

SIUNTIMO Į KITAS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGAS TVARKOS 

APRAŠAS 
 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – Centras) pacientų siuntimo į 

kitas asmens sveikatos priežiūros įstaigas tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja siuntimų 

išdavimo specializuotoms arba stacionarinėms asmens sveikatos priežiūros paslaugas gauti tvarką.  

2. Apraše vartojamos sąvokos: 

2.1.  Siuntimas – medicinos dokumentas, Aprašo nustatyta tvarka įformintas ir pirminės 

asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – PAASP) teikiančio gydytojo išduotas kreipimasis į 

specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantį gydytoją (toliau – gydytojas 

specialistas) ar kitą sveikatos priežiūros specialistą, siekiant pasikonsultuoti dėl paciento sveikatos 

būklės, tyrimų, diagnozės nustatymo ar patikslinimo, gydymo taktikos (pradėti, pratęsti, pakeisti ar 

nutraukti gydymą) ar darbingumo, arba įformintas ir išduotas kreipimasis dėl asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų teikimo. 

2.2. Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas 

teikiantis    gydytojas – gydytojas, teikiantis pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros 

(toliau – PAASP) paslaugas pagal Lietuvos medicinos normoje MN 14:2005 „Šeimos gydytojas. 

Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1013 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 

14:2005 „Šeimos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“  nustatytą 

kompetenciją, arba gydytojas odontologas, teikiantis pirminės ambulatorinės odontologinės asmens 

sveikatos priežiūros paslaugas, arba gydytojas psichiatras, teikiantis pirminės ambulatorinės 

psichikos sveikatos priežiūros paslaugas. 

2.3. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos medicinos praktikos 

įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos 

draudimo įstatyme, kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas. 

3. Siuntimų išdavimo elektroniniu būdu ypatumai nustatyti 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“.   
 
 
 
 
 

 



II SKYRIUS 

PACIENTO SIUNTIMO Į KITĄ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGĄ 

IŠDAVIMO TVARKA  

 

4. Pacientas siunčiamas į kitą asmens sveikatos priežiūros įstaigą (toliau – ASPĮ) jeigu 

Centre nėra galimybės suteikti jam būtinos sveikatos priežiūros paslaugos. 

5. Siuntimą asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, kurių išlaidos apmokamos 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis, išduoda PAASP paslaugas 

teikiantis gydytojas, prieš tai išsamiai pacientui paaiškinęs tokio sprendimo pagrįstumą. 

6. Pacientas, esant indikacijoms (sprendžia gydantis gydytojas suderinęs su pacientu), gali 

būti siunčiamas: 

6.1. pas gydytoją specialistą; 

6.2. į stacionarinę gydymo įstaigą; 

6.3. į medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo įstaigą; 

6.4. ilgalaikiam gydymui į slaugos ir palaikomojo gydymo įstaigą. 

7. PAASP paslaugas teikiantis gydytojas siuntimą į kitą ASPĮ suformuoja Centro 

informacinėje sistemoje užpildęs elektroninę siuntimo formą E027 „Siuntimas konsultacijai, 

tyrimams, gydymui“. Šioje formoje turi būti nurodyta siuntimo išdavimo data, galiojimo laikas, ligos 

diagnozė, atliktų tyrimų rezultatai, informacija apie taikytą gydymą ir jo efektyvumą, profesinė 

gydytojo specialisto kvalifikacija, siuntimo tikslas. Suformuotas siuntimas patvirtinamas 

kvalifikuotu elektroniniu parašu, paciento asmens medicinos dokumentuose (E025 “Ambulatorinio 

apsilankymo aprašymas”) daromas įrašas apie siuntimo išdavimą. 

8. Popierinis siuntimas (forma Nr. 027/a) išrašomas esant Centro informacinės sistemos ar 

ESPBI IS sutrikimams. Sutrikus ESPBI IS veiklai, siuntimo forma E027 „Siuntimas konsultacijai, 

tyrimams, gydymui“ gali būti pildoma Centro informacinėje sistemoje, atspausdinama ir, pasirašius 

gydytojui, įteikiama pacientui.  

9. Jeigu esant Centro informacinės sistemos sutrikimams buvo išrašytas popierinis 

siuntimas (forma 027/a), atkūrus Centro informacinės sistemos veiklą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, 

užpildoma elektroninė siuntimo forma E027 „Siuntimas konsultacijai, tyrimams, gydymui“ nurodant 

tokią pačią informaciją, kuri buvo išduotame popieriniame siuntime (forma 027/a) ir pasirašoma 

kvalifikuotu elektroniniu parašu. Esant ESPBI IS sutrikimams, jei pacientui buvo išduotas Centro 

informacinėje sistemoje suformuotas ir atspausdintas siuntimas (forma E027), atkūrus ESPBI IS 

veiklą siuntimas, ne vėliau kaip kitą darbo dieną, pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.   

10. Siuntimą išduodantis gydytojas informuoja pacientą, kad siuntimas galioja 60 dienų bei 

nurodo jam bent 3 ASPĮ, kuriose teikiamos siuntime nurodytos asmens sveikatos priežiūros 

paslaugos.  

11. Pacientas pats pasirenka, kurioje ASPĮ (nebūtinai siunčiančio gydytojo rekomenduotą) 

pageidauja gauti siuntime nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Kitoje ASPĮ pacientas 

registruojasi pats. 

12. Pacientui atsisakius vykti į siunčiamą ASPĮ, gydytojas apie tai įrašo jo asmens medicinos 

dokumentuose, įrašas patvirtinamas paciento (arba jo atstovo) parašu.  

 

 



III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Aprašo nuostatomis privalo vadovautis PAASP paslaugas teikiantys gydytojai.  

14. Aprašas skelbiamas Centro struktūrinių padalinių informaciniuose stenduose, Centro 

informacinėje sistemoje ir Centro internetinėje svetainėje www.utenospspc.lt. 

15. Už šio Aprašo nuostatų pažeidimą Centro darbuotojai atsako Lietuvos Respublikos 

įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

16. Aprašas atnaujinamas esant poreikiui arba pasikeitus teisės aktams, kurie 

reglamentuoja šios srities teisinius santykius. Šis Aprašas gali būti keičiamas, papildomas ar 

pripažįstamas netekusiu galios Centro direktoriaus įsakymu. 

______________________ 
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