
VIEŠOJI ĮSTAIGA BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS POLIKLINIKA

 

GYVENTOJŲ PRIRAŠYMO TVARKA

   ASMENŲ PRISIRAŠYMO  PRIE  POLIKLINIKOS  EIGA

1.1.  Kiekvienas  asmuo gali  laisvai  pasirinkti  būti  Poliklinikos  klientu (pacientu). Pakeisti  PASPĮ
galima  ne  anksčiau  kaip  po  šešių  mėnesių  nuo  prisirašymo.  Apribojimas  netaikomas  asmenims,
atvykusiems mokytis į stacionarinę mokymosi įstaigą arba grįžusiems į nuolatinę gyvenamąją vietą
baigus mokslus.
1.2.  Asmuo (globėjas), prieš prisirašydamas pas pasirinktą Poliklinikos šeimos gydytoją ar vidaus
ligų gydytoją ar vaikų ligų gydytoją ir gydytoją psichiatrą, gali telefonu, elektroniniu paštu ar atvykęs
į polikliniką sužinoti, ar norimo pasirinkti gydytojo darbo krūvis leidžia  tapti jo pacientu.
   Kadangi  Poliklinika teikia  ir  šeimos gydytojo komandos paslaugas  ir  pirminės  ambulatorinės
psichikos sveikatos priežiūros paslaugas, todėl pacientas gali prisirašyti tiek pas Poliklinikos šeimos
ar vidaus ligų gydytoją ar vaikų ligų gydytoją, tiek ir pas gydytoją psichiatrą. 
1.3.  Poliklinikos  statistikos  kabineto  darbuotojos  pateikia  asmeniui  (globėjui)  ASPĮ,  teikiančių
pirminės  ambulatorinės  psichikos  sveikatos  priežiūros  paslaugas  toje  savivaldybėje,  sąrašą  pagal
TLK  tinklalapio  duomenis,  iš  kurio  pacientas  renkasi  ASPĮ,  teikiančią  pirminės  ambulatorinės
psichikos sveikatos priežiūros paslaugas. 
1.4.  Asmuo  (globėjas),  pasirinkęs  Poliklinikos  gydytoją (šeimos  gydytoją,  vidaus  ligų  gydytoją,
vaikų ligų gydytoją ir gydytoją psichiatrą), užpildo, pasirašo ir pateikia  (vienu iš  1.8 p. Nurodytų
būdų) „Prašymą gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“ (toliau – forma
Nr.025-025-1/a) (1 priedas)

Kitų  Biržų  rajono  ASPĮ  pacientai,  norintys  Poliklinikoje  gauti  tik  pirmines  ambulatorines
psichikos sveikatos priežiūros paslaugas pas gydytoją prisirašo ta pačia tvarka. 
1.5. Poliklinikos statistikės, gavusios pasirašytą formą Nr.025-025-1/a, kuriame asmuo (globėjas) yra
pasirinkęs  Poliklinikos šeimos,  vidaus  ar  vaikų  ligų  gydytoją  ir/ar  gydytoją  psichiatrą,  įtraukia
asmenį į  prisirašiusių asmenų sąrašus, bei informuoja asmenį (globėją) apie prirašymą žodžiu (kai
kreipiamasi tiesiogiai) arba elektroniniu paštu (jeigu prašymas buvo pateiktas elektroniniu būdu).
1.6.  Prašymus (forma Nr.025-025-1/a)  pildo tik naujai  prie  Poliklinikos prisirašantys  (dėl  šeimos
gydytojo komandos paslaugų ar dėl psichikos sveikatos priežiūros paslaugų) gyventojai. 
1.7.  Tuo atveju, kai asmuo Asmuo (globėjas),  pasirinkęs  Polikliniką, bet  nepasirinkęs  konkretaus
Poliklinikoje dirbančio gydytojo,  savo sutikimą lankytis pas  Poliklinikos administracijos skiriamą
gydytoją patvirtina parašu formoje Nr. 025-025 1/a „Prašymas gydytis pasirinktoje pirminės asmens
sveikatos priežiūros įstaigoje“. Tuo atveju, kai gyventojas, prisirašydamas prie Poliklinikos, atsisako
prisirašyti prie konkretaus  Poliklinikos gydytojo psichikos sveikatos centro (toliau tekste – PSC) ar
kitos ASPĮ, teikiančios pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas,  gydytojo
psichiatro, jis priskiriamas Poliklinikos psichikos sveikatos centrui. 
1.8. Pacientas, formą Nr.025-025-1/a  pateikia vienu iš toliau nurodytų būdų:

1.8.1.  elektroniniu  paštu  statistika@birzupoliklinika.lt pateikiant „Prašymą  gydytis  pasirinktoje
pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“ (forma Nr. 025-025-1/a), pasirašytą elektroniniu
kvalifikuotu parašu;
1.8.2.  per  Valstybės  informacinių  išteklių  sąveikumo  platformą  (Elektroninės  valdžios  vartus)
prisijungiant prie  Poliklinikos  elektroninės  interaktyvios  prisirašymo paslaugos, formą Nr.025-
025-1/a užpildant ir pateikiant elektroniniu būdu;
1.8.3. užpildytą ir pasirašytą formą Nr. 025-025-1/a  atsiunčiant  paštu arba per pasiuntinį, kartu
pateikiant ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
1.8.4. esant paskelbtai ekstremaliajai situacijai ar karantinui ir kai asmuo negali pateikti prašymo
anksčiau nurodytais būdais - užpildytą ir pasirašytą nuskenuotą ar nufotografuotą formą Nr. 025-
025-1/a ir  asmens  tapatybę  patvirtinančio  dokumento  kopiją  pateikiant  elektroniniu  paštu
statistika  @birzupoliklinika.lt  ,  o pasibaigus  ekstremaliajai  situacijai  ar  karantinui (per  30
kalendorinių dienų) Poliklinikai  pateikiant (tiesiogiai  atvykus, paštu ar per pasiuntinį) užpildytos
formos Nr. 025-025-1/a originalą.
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  Formą pildymui „Prašymas gydytis pasirinktoje pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje“
(forma Nr. 025-025-1/a) galima rasti poliklinikos interneto svetainėje www.birzupoliklnika.lt skiltyje
„Prisirašymas“.  
1.9. Prašymas pildomas remiantis asmens tapatybę liudijančiu dokumentu. Nepilnamečių prašymus
pasirašo vienas iš tėvų, jeigu tėvų nėra, – globėjas. Jeigu asmuo neraštingas,  jo prašymą parašais
tvirtina du Poliklinikos darbuotojai. Prašymas gali būti rašomas kompiuteriu ir asmens pasirašomas
ranka.
1.10.  Prisirašiusių  prie  Poliklinikos asmenų  prašymus  kaupia,  saugo,  įtraukia  į  įstaigos  sąrašus,
kompiuterines  duomenų  bazes  statistikos  skyriaus  darbuotojai,  bet  atsakinga  yra  vyr.  sveikatos
statistikė. 
1.11. Statistikos skyriaus darbuotojos taip pat pildo  „Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens
sveikatos  priežiūros  įstaigos  ir  ambulatorinių  kortelių,  vaikų  sveikatos  raidos  istorijų  priėmimo
registracijos žurnalą“ (forma Nr. 025-025-9/a) (4 priedas)

II.  ASMENŲ, PASIRENKANČIŲ KITĄ POLIKLINIKOS GYDYTOJĄ,
PRIRAŠYMAS

2.1. Asmuo, pageidaujantis gydytis pas kitą Poliklinikos šeimos, vidaus ligų, vaikų ligų gydytoją ar
gydytoją psichiatrą, pildo, pasirašo ir pateikia formą Nr. 025-025-2/a (2 priedas) vienu iš šios tvarkos
1.8 p. išvardintų būdų.
2.2. Poliklinikos statistikos padalinio darbuotojai, gavę formą Nr. 025-025-2/a, pakeičia informaciją
apie asmens pasirinktą gydytoją ir apie pakeistą gydytoją bei informuoja prašymą pateikusį asmenį
(globėją) apie prirašymą žodžiu (kai kreipiamasi tiesiogiai) arba elektroniniu paštu (jeigu prašymas
buvo pateiktas elektroniniu būdu). 
2.3.  Gydytojui  nutraukus  darbo  santykius  su  Poliklinika  arba  gydytojui  pakeitus  specialybę,
Poliklinikos  direktoriaus  įsakymu  pacientai priskiriami  aptarnauti  kitam  (-iems)  Poliklinikos
gydytojui (-ams), jeigu pacientas nepasirenka kitaip.  
2.4.   Vaikai,  kurie buvo prisirašę pas Poliklinikos  vaikų ligų gydytoją, sulaukę 18 metų,  tolygiai
priskiriami aptarnauti  Poliklinikos vidaus ligų ar šeimos gydytojams. Vaikams, kurie ir iki  18-os
metų buvo prisirašę prie vidaus ligų ar šeimos gydytojo, niekas nesikeičia.  
2.5.  Informaciją apie Poliklinikos gydytojų darbo santykių nutraukimą arba specialybės pakeitimą
Poliklinikos raštvedė/personalo specialistė paskelbia Poliklinikoje registratūroje, ir, esant galimybei,
vietos spaudoje. 
2.6.  Prisirašiusius  prie  Poliklinikos  gyventojus  apie  gydytojo  darbo  santykių  nutraukimą  arba
specialybės pakeitimą arba sulaukus 18-os metų prirašymą pas vidaus ligų ar šeimos gydytoją jų
pirmo apsilankymo įstaigoje metu informuoja registratorės. Jeigu asmuo nenori gydytis pas paskirtą
gydytoją, tuomet jis nukreipiamas į statistikos kabinetą, kur  užpildo  „Asmens sutikimas lankytis pas
priskirtą gydytoją arba kito gydytojo pasirinkimas“  formą Nr. 025-025-2/a.
2.7. Duomenis apie gydytojų pakeitimus toje pačioje įstaigoje, asmenų prašymus lankytis pas kitą
Poliklinikos  gydytoją  kaupia,  saugo,  įtraukia  į  įstaigos  sąrašus,  kompiuterines  duomenų  bazes
Poliklinikoje paskirta vyr. sveikatos statistikė.

III. ASMENŲ NAUJAI PRISIRAŠIUSIŲ PRIE KITOS PASPĮ, IR ASMENŲ, KURIŲ
PRISIRAŠYMO DUOMENYS PERKELIAMI Į KITĄ PASPĮ, AMBULATORINIŲ

KORTELIŲ PERDAVIMAS 

3.1. Pacientui pasirinkus kitą PASPĮ ar/ir Psichikos sveikatos centrą, jo asmens sveikatos istorija (-
os) (forma Nr. 025/a; toliau – ambulatorinė kortelė) perduodama paciento pasirinktai įstaigai, šiai
pateikus „Prašymą dėl ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų perdavimo“ (forma Nr.
025-025-3/a) (3 priedas). Ambulatorinė kortelė, vaikų raidos istorija perduodama per 3 darbo dienas
nuo prašymo gavimo dienos. Prašymai registruojami „Ambulatorinių kortelių, vaikų raidos istorijų
perdavimo  registracijos  žurnale“  (forma  Nr.  025-025-10/a)  (5 priedas) ir  saugomi  ambulatorinę
kortelę, vaikų sveikatos raidos istoriją perdavusioje įstaigoje. 
3.2. Perkėlus asmenų prisirašymą kitai PASPĮ ar/ir Psichikos sveikatos centrui, jo ambulatorinė (-ės)
kortelė (-ės) perduodama tai PASPĮ ir/ar Psichikos sveikatos centrui per 3 darbo dienas. 
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3.3. Ambulatorinės  kortelės  perduodamos  sunumeravus  visus  užpildytus  lapus  ir  po  paskutinio
gydytojo  įrašo  pažymėjus  perdavimo  datą,  įstaigos  pavadinimą  bei  ambulatorinės  kortelės  lapų
skaičių.  Tai  atlieka  Poliklinikos  direktoriaus  įsakymu  paskirti  poliklinikos  ir  ambulatorijų
darbuotojai, kurie savo padarytą įrašą patvirtina parašu ir įstaigos antspaudu arba spaudu.  
3.4. Prašymus dėl ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų perdavimo bei perduodamas
ambulatorines  korteles  registruoja  archyvarė  -  sveikatos  statistikė,  o  prašymus  ambulatorinėms
kortelėms  gautis  bei gaunamas  ambulatorines  korteles  registruoja  vyr.  sveikatos  statistikė
„Ambulatorinių kortelių perdavimo registracijos žurnale“ (forma Nr. 025-025-10/a) (5 priedas).
3.6. Tokia pačia tvarka perduodamos ir ambulatorinės kortelės, saugomos Poliklinikos archyve.
3.7.  Ambulatorinės kortelės  paciento pasirinktai  įstaigai  arba PASPĮ,  į  kurią perkeliamas asmenų
prisirašymas siunčiamos registruotu paštu arba per įgaliotąjį asmenį.
3.8.  Duomenų  įtraukimo  į  prisirašiusių  prie  Poliklinikos asmenų  kompiuterines  duomenų  bazes
tvarką nustato Valstybinė ligonių kasa.
3.9. Asmenų prašymus, registracijos žurnalus Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka saugo
Poliklinika.

 DOKUMENTAClJA (PRIEDAI)

1 priedas Prašymo gydytis pasirinktoje pirminės  asmens sveikatos  priežiūros  įstaigoje formą Nr.
025-025-1/a;
2  priedas Prašymo  gydytis  pas  kitą  pasirinktos  pirminės  asmens  sveikatos  priežiūros  įstaigos
gydytoją formą Nr. 025-025-2/a;
3 priedas Prašymo dėl ambulatorinių kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų perdavimo formą Nr.
025-025-3/a;
4 priedas Gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir ambulatorinių
kortelių, vaikų sveikatos raidos istorijų priėmimo registracijos žurnalo formą Nr. 025-025- 9/a;
5 priedas Ambulatorinių kortelių,  vaikų sveikatos  raidos  istorijų  perdavimo registracijos  žurnalo
formą Nr. 025-025-10/a.
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„Gyventojų prirašymo tvarka“  1 priedas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
Ministro 2001 m. lapkričio 9 d.
įsakymu Nr. 583
forma Nr. 025-025-1/a

PRAŠYMAS
GYDYTIS PASIRINKTOJE PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOJE

Aš______________________________________________________________________________________,
(vardas, pavardė)

asmens kodas � 

gyvenantis_______________________________________________________________________________________,
(adresas)

prašau mane įrašyti į ____________________________________________________________________aptarnaujamų 
(įstaigos pavadinimas)

asmenų sąrašus, pas gydytoją____________________________ ___________________________________
(vardas) (pavardė)

Data______________________________________________

Asmens (globėjo) parašas_____________________________
________________________________________________________________________________________________

Pildoma tik prireikus

Sutinku, kad gydytoją man paskirtų PASPĮ administracija
Asmens (globėjo) parašas______________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Pildo įstaigos personalas

Įstaigos ID kodas ___________________________________
Gydytojo ID kodas__________________________________
Prašymas registruotas įstaigoje
________________________________registracijos Nr. ________

(data)

Atsakingas įstaigos darbuotojas
____________________________________ ________________ _________________________

(pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)
______________
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„Gyventojų prirašymo tvarka“  2 priedas

 PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2001 m. lapkričio 9 d.
įsakymu Nr. 583
forma Nr. 025-025-2/a

PRAŠYMAS
GYDYTIS PAS KITĄ PASIRINKTOS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS

GYDYTOJĄ

Aš______________________________________________________________________________________,
(vardas, pavardė)

asmens kodas �

gyvenantis_______________________________________________________________________________________,
(adresas)

prašau leisti pasirinkti kitą gydytoją
_____________________ ________________________ ____________________________________

(vardas) (pavardė) (specialybė)
______________________________

(data)

Asmens (globėjo) parašas _____________________________________
________________________________________________________________________________________________

Pildo įstaigos personalas

Gydytojo ID _______________________________________________
Registruota įstaigoje
Data _______________________ Nr. _________________

Atsakingas įstaigos darbuotojas
______________________________ _________________ __________________________________

(pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)
______________
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 „Gyventojų prirašymo tvarka“  3 priedas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2001 m. lapkričio 9 d. 
įsakymu Nr. 583
forma Nr. 025-025-3/a

____________________________________________________________________
(įstaigos, į kurią kreipiamasi, pavadinimas)

___________________________________________________________________________
(kodas, adresas)

PRAŠYMAS
DĖL AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, VAIKŲ SVEIKATOS RAIDOS ISTORIJŲ PERDAVIMO

(lieka perdavusioje įstaigoje)

________________________________________________________________________________
(prašančios įstaigos pavadinimas)

_____________________________________________________________________________________
(kodas, adresas)

Prašome perduoti paciento_________________________________________________________________________
(vardas, pavardė)

asmens kodas �

gyvenančio_______________________________________________________________________________________
(adresas)

Asmens sveikatos istoriją (ambulatorinę kortelę) Nr...............................................
Vaiko sveikatos raidos istoriją Nr. ................................................

______________ registracijos Nr. ________
(data)

Įstaigos vadovas
__________________________ ___________________ __________________________________

(pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)

______________
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 „Gyventojų prirašymo tvarka“  4 priedas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2001 m. lapkričio 9 d.
įsakymu Nr. 583
Forma Nr. 025-025-9/a

GYVENTOJŲ PRISIRAŠYMO PRIE PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS IR
AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, VAIKŲ SVEIKATOS RAIDOS ISTORIJŲ PRIĖMIMO REGISTRACIJOS

ŽURNALAS

_____________________________________________________________________________________
(įstaigos pavadinimas arba spaudas)

Įstaigos ID ________________

I lapas

Eil. Nr. Data Paciento vardas,
pavardė

Asmens kodas Gyvenamoji vieta Gydytojas, pas kurį
lankysis

II lapas

Įstaiga, kurios prašoma perduoti
ambulatorinę kortelę, vaikų sveikatos

raidos istoriją

Ambulatorinės kortelės,
vaikų sveikatos raidos
istorijos gavimo data

F025/a puslapių
skaičius

(žodžiais)

Atsakingo asmens
parašas,

antspaudas
Įstaigos pavadinimas Įstaigos ID

______________
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 „Gyventojų prirašymo tvarka“  5 priedas

 
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2001 m. lapkričio 9 d. 
įsakymu Nr. 583
forma Nr. 025-025-10/a

AMBULATORINIŲ KORTELIŲ, VAIKŲ SVEIKATOS RAIDOS ISTORIJŲ PERDAVIMO REGISTRACIJOS ŽURNALAS
________________________________________________________________________

(įstaigos pavadinimas arba spaudas)

Įstaigos ID________________

Eil.
Nr.

Įstaiga Prašymo perduoti
ambulatorinę kortelę, vaikų

sveikatos raidos istoriją

Paciento
vardas,
pavardė

Asmens
kodas

F025/a puslapių
skaičius

(žodžiais)

Perdavim
o data

Perdavimo
būdas (paštu,
kurjeris, kt.)

Atsakingo asmens
parašas,

antspaudas
Įstaigos

pavadinimas
Įstaigos

ID
Data Registracijos

Nr.

______________
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