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SAUSIO 2 D. ĮSAKYMO NR. 1(1.2) – 1 “DĖL VIEŠOSOS ĮSTAIGOS KAUNO MIESTO 

POLIKLINIKOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO” PAPILDYMO IR 

DALINIO PAKEITIMO   

 

2018 m. rugpjūčio 31 d. Nr. 1(1.2) -280 

Kaunas 

 

        1. P a p i l d a u viešosios įstaigos Kauno miesto poliklinikos direktoriaus 2018 m. sausio 02 d. 

įsakymu Nr. 191.2-1 “Dėl viešosios įstaigos Kauno miesto poliklinikos vidaus tvarkos taisyklių 

patvirtinimo” patvirtintas viešosios įstaigos Kauno miesto poliklinikos vidaus tvarkos taisykles 2.8 – 

2.11 punktais bei juos išdėstau:         

        „2.8 Poliklinikos pacientas, kuris nori turėti galimybę kreiptis į bet kurį Poliklinikos šeimos 

gydytojo komandos narį ir gauti nuotolines sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – NSP paslauga) 

telefonu, kreipiasi į registratūrą ar šeimos gydytoją, kur užpildo ir pasirašo „Paciento sutikimą gauti 

informaciją elektroninėmis priemonėmis“ pabraukdamas žodį „Sutinku“ ir nurodydamas telefono 

numerį, kuriuo nori gauti Poliklinikos NSP paslaugas. Pacientai NSP paslaugų gavimui registruojami 

telefonu darbo dienomis nuo 7.30 iki 20.00 val., registracijos telefonai skelbiami 

www.kaunopoliklinika.lt. 

2.9 NSP paslaugos paskirtis – skirti pacientui pakartotinius tyrimus, tęsti pacientui anksčiau paskirtų 

vaistinių preparatų ar medicinos pagalbos priemonių (įskaitant tuos, kurių įsigijimo išlaidos 

kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis) skyrimą, paaiškinti 

pacientui (ar jo atstovui) atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą.  

2.10 Poliklinikos šeimos gydytojo komandos narys, teikdamas NSP paslaugą, tęsti pacientui anksčiau 

paskirtų vaistų ar medicinos pagalbos priemonių skyrimą, skirti pakartotinius tyrimus ir paaiškinti 

pacientui ar jo atstovui atliktų tyrimų rezultatus bei pagal juos koreguoti gydymą gali ne daugiau kaip 1 

kartą. Suteikus NSP paslaugą, pacientas kitą kartą dėl tos pačios priežasties privalo atvykti į 

Polikliniką. 

2.11 Poliklinikos šeimos gydytojo komandos narys, teikdamas NSP paslaugą, skambučio metu pacientą 

identifikuoja pagal Poliklinikos direktoriaus patvirtintus kriterijus. Jeigu Poliklinikos šeimos gydytojo 

http://www.kaunopoliklinika.lt/


komandos nariai negali identifikuoti paciento, tai NSP paslauga pacientui telefonu neteikiama ir 

pacientas, norėdamas gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo atvykti į Polikliniką.“ 

        2. P a k e i č i u viešosios įstaigos Kauno miesto poliklinikos direktoriaus 2018 m. sausio 02 d. 

įsakymu Nr. 191.2-1 “Dėl viešosios įstaigos Kauno miesto poliklinikos vidaus tvarkos taisyklių 

patvirtinimo” patvirtintų viešosios įstaigos Kauno miesto poliklinikos vidaus tvarkos taisyklių 5.5 

punktą ir jį  išdėstau: 

        “5.5 Gavęs informaciją apie skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, savo sutikimą ar atsisakymą 

dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu „Paciento informavimo 

patvirtinime ir sutikime dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo“, įklijuotame į asmens sveikatos 

istoriją.” 

 

 

 

 

 

Direktorius                                                                        Paulius Kibiša 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. Micka, 351133 


