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VŠĮ PALANGOS VAIKŲ REABILITACIJOS SANATORIJOS „PALANGOS GINTARAS“
PACIENTŲ IŠANKSTINĖS REGISTRACIJOS FIZINĖS MEDICINOS IR

REABILITACIJOS GYDYTOJO KONSULTACIJAI GAUTI TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROJI DALIS

1. VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ (toliau sanatorija) pacientų

išankstinės registracijos fizinės medicinos ir reabilitacijos (toliau FMR) gydytojo konsultacijai gauti

tvarkos  aprašas  (toliau  aprašas)  skirtas  pacientų  išankstinei  registracijai  FMR  gydytojo

konsultacijoms gauti.

2. FMR  gydytojo  konsultacijos  sanatorijoje  teikiamos  pagal  įstaigos  licenciją  ir  sutartį  su

Klaipėdos teritorine ligonių kasa (toliau TLK).

3. FMR  gydytojo  konsultacijos  teikiamos  su  šeimos  gydytojo  ar  gydytojo  konsultanto

siuntimais.

II. REGISTRAVIMASIS FMR GYDYTOJO KONSULTACIJAI

4. Pacientas  (jo  tėvai  ar  kiti  atstovaujantys  asmenys)  (toliau  pacientas),  gavę  gydančio

gydytojo siuntimą, gali registruotis per išankstinės pacientų registracijos informacinę sistemą (toliau

IPR IS)  ar  telefonu  (+370 460) 40103 paskambinus į  sanatoriją,  užsiregistruoja  FMR gydytojo

konsultacijai. 

5. Iš  anksto  užsiregistruoti  FMR  gydytojo  konsultacijai  galima  ir  atvykus  į  sanatoriją,

kreipiantis į Ambulatorinių konsultacijų registratūrą.

6. Sanatorijos  darbuotojas  pasiteirauja  paciento  apie  pageidaujamą  konsultacijos  suteikimo

datą,  jeigu  nėra  galimybės  suteikti  konsultacijos  pageidaujamu  laiku,  pacientui  siūlomas  kitas

arčiausiai pageidaujamos datos esantis laikas.

7. Sanatorijos  darbuotojas,  priėmęs  paciento  kreipimąsi  į  sanatoriją  dėl  FMR  gydytojo

konsultacijos telefonu ar atvykus į sanatoriją, užregistruoja pacientą FMR gydytojo konsultacijai

per IPR IS 

8. Į  „Išankstinės  FMR  gydytojo  konsultacijų  registracijos  žurnalą“  sanatorijos  darbuotojas

įrašo  tik  tuos  pacientus,  kurie  kreipėsi  dėl  FMR  gydytojo  konsultacijos  telefonu  ar  atvykus  į

sanatoriją, bet dėl tam tikrų priežasčių (netiko konsultacijų laikas, konsultaciją suteiksiantis FMR

gydytojas ar kt.) atsisakė registracijos. Tuomet sanatorijos darbuotojas pildo šias „Išankstinės FMR

gydytojo konsultacijų registracijos žurnalo“ grafas:

8.1.  Kreipimosi datą;

8.2.  Paciento pavardę, vardą;

8.3.  Paciento gimimo datą;

8.4.  Paciento adresą, telefono Nr.;

8.5.  Įstaigos, išdavusios siuntimą, pavadinimą, siuntimo datą;

8.6.  Pastabos, kuriose nurodo paciento neužregistravimo FMR konsultacijai priežastis.



9. Pacientas yra informuojamas apie tai, kada turi atvykti FMR gydytojo konsultacijai ir kur jis

turi kreiptis.

10. Pacientas yra informuojamas, kad jeigu dėl kokios nors priežasties negalės atvyktį nurodytu

laiku, turi apie tai informuoti sanatoriją ar IPR IS sistemoje atšaukti FMR gydytojo konsultacijos

datą.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. FMR  gydytojo  konsultacijos  paslaugos  teikiamos  vadovaujantis,  VšĮ  Palangos  vaikų

reabilitacijos  sanatorijos  „Palangos  gintaras“  fizinės  medicinos  ir  reabilitacijos  gydytojų

ambulatorinių konsultacijų teikimo tvarkos aprašu.

12. Per vieną darbo dieną suteikiamų konsultacijų skaičius nustatomas atsižvelgus į paslaugų

poreikį ir sutartyje su Klaipėdos TLK numatytą lėšų sumą. 

                                    ____________________________________


