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LrcoNru rSexrsrrNEs REGTSTRACTJoS I PALATKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS
SKYRIU TVARKOS APRASAS

I. BENDROJI DALIS

l. Ligonitl iSankstines registracijos tvarka i palaikomojo gydymo ir slaugos skyriq
(toliau - Tvarka) reglamentuoja i5ankstines registracijos proces4, kuris skinas tam, kad uZtikrinti
slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugq prieinamum4 ir informatyvum4 Siauliq rajono gyventojams,
siekiant patenkinti visq prisiregistravusiq pacientq poreik! bei ineSant skaidrumo ir vie5umo !
registracijos proces4 vie5ojoje lstaigoje Kur5enq ligonineje (toliau - Ligonine). Si tvarka pradedama

vykdyti tuomet, kada slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje laisvq lovq nera. Iki tol elektronineje
erdveje privalo buti skelbiamas neuZimtq lovq skaidius.

2. Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugai pacientai i ligoning gali buti nukreipiami
Seimos gydytojo ar kitos gydymo istaigos gydandio gydytojo siuntimu. Turint gydytojo siuntim4 5i

paslauga yra nemokama ir gali buti teikiama, atsiZvelgiant i paciento birklg iki 120 kalendoriniq dienq
per metus.

3. I ligoning galima patekti gydytis padio asmens ar jo artimqjq pra5ymu, uZpildZius

praSym4 ir susimokant uZ slaugos ir palaikomojo gydymo paslaug4 nustatyt4 lovadienio kain4.

Informacij4 apie mokamq paslaugq kainas rasite Ligonines tinklalapyje xxlv"kur:$l&t i l ar

suZinosite pasiskambing telefonu (8 41) 581 435.
4. Procedura parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

2022 m. rugsejo 29 d. isakymu Nr. V-l495 ,,Del palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo
reikalavimq ir Sios paslaugos apmokejimo tvarkos apra5o patvirtinimo".

II. REGISTRACIJOS EIGA

5. Pacientai, kuriems reikalinga slaugos ir palaikomojo gydymo paslauga, Ligonineje
registruojami i5 anksto ! ,,Asmenq registravimo ! laukimo eilg Zurnal4", kuriame visi lapai

sunumeruoti. UZ ligoniq registracij4 atsakinga lstaigos sekretore. Ligoniai ar juos atstovaujantys

asmenys gali uZsiregistruoti telefonu, el. pa5tu ar atvykus ! Ligonines sekretoriat4 (telefonas

registracijai (S 4l) 581 435, elektroninio paSto adresas ull1lLxt:sl-:lei:mffliqita"lt).
6. Asmenq registravimo ! laukimo eilg Zurnale lra5omi Sie duomenys: registracijos

numeris, paciento vardas, pavarde, gimimo metai, gyvenamoji vieta, kontaktinio asmens telefono
numeris, pastabos (gali buti nurodomas pageidaujamos paslaugos teikimo laikotarpis, kita svarbi

informacija).
7. Registracijos numerio suteikimu uilbaigiama iSankstine registracija, juo uZkoduojami

konfidencialus duomenys apie pacient4. Informacija (registracijos numeris, registracijos data)

patalp inama i internetin g svetain g 11t:!u&u$sta1;m-s-d i c i n a J1.

8. Visa informacija, susijusi su i5ankstine registracija, pateikiama vie5ai Ligonines
internetineje svetaineje. UZ savalaiki duomenq ivedim4 irlar koregavim4 istaigos intemetineje
svetainej e atsakingas informat ikos special i stas.

9. Apie galimybg patekti ! Ligonines palaikomojo gydymo ir slaugos skyriq gydymo
paslaugai, pacientai ir jq artimieji informuojami i5 anksto, jq padiq nurodytu birdu: telefonu ar

elektroniniu pa5tu.



ll. Kur5enq ligonine yra sudariusi sutarti su Siauliq ligonine del tiesioginio pacientq perkelimo i5

aktyvaus gydymo skyriaus i palaikomojo gydymo ir slaugos skyriq, esant tam indikacijoms, ir tokie
pacientai i laukimo eilg Zurnale neregistruojami. Nesant galimybes priimti pacient4 (nera tuo metu
laisvos vietos), pasiuloma kreiptis i kitas istaigas.
12. Asmenq registravimo ! laukimo eilg Zurnalas saugomas ligonines archyve 5 metus.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Sios taisykles isigalioja nuo jq patvirtinimo datos.
14. Su Sia tvarka pasira5ytinai turi buti supaZindinti atsakingi uZ Tvarkos vykdym4

asmenys.
15. Si tvarka turi birti skelbiama Ligonines internetiniame puslapyje.


