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SKUBIOS PAGALBOS TEIKIMO TVARKA POLIKLINIKOJE
Ši procedūra skirta užtikrinti greitą pacientų patekimą pas gydytoją ir medicinos pagalbos
veiksmų seką poliklinikoje greitosios medicinos pagalbos (toliau GMP) automobiliu atvežtam
pacientui.
Skubi medicinos pagalba, atitinkanti šeimos gydytojo kompetencijos ribas, teikiama
poliklinikos darbo valandomis nuo 7.30 iki 20.00 val. asmenims, prisirašiusiems poliklinikoje ir
apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu.
1. VšĮ Šiaulių centro poliklinikos (adresu Vytauto g. 101) pacientas, atvežtas GMP,
palydimas iki poliklinikos I a. esančio informacijos langelio ir perduodamas čia dirbančiai registratorei.
1.1. Informacijos langelio registratorė išsiaiškina paciento vardą, pavardę, šeimos gydytoją ir
patekimo į polikliniką problemą, kad galėtų nukreipti pacientą pas reikiamą specialistą (chirurgą,
šeimos gydytoją). Registratorė Asmens sveikatos istorijoje F 025/a įrašo paciento atvykimo į
polikliniką laiką.
1.2. Informacijos langelio registratorė paruošia paciento Asmens sveikatos istoriją F 025/a.,
duoda skubios registracijos taloną su raudonu užrašu ,,SKUBU“ ir palydi pacientą pas šeimos gydytoją
ar chirurgą, prieš tai jį informavusi telefonu.
1.3. Slaugytoja, dirbanti su šeimos gydytoju ar chirurgu, pasitinka iš registratūros atvestą
pacientą ir skubiai jį paruošia gydytojo konsultacijai bei pažymi paciento priėmimo laiką.
1.4. Nesant šeimos gydytojo (ligos, atostogų ar kitų nebuvimo darbe atvejų metu) pacientas
siunčiamas skyriaus vyresniajam gydytojui analogiška priėmimo tvarka.
1.5. Pacientui atvykus šeimos gydytojo nedarbo metu, jis priimamas tuo metu dirbančio kito
skyriaus vyresniojo gydytojo analogiška tvarka.
1.6. Šeštadieniais pacientai priimami (adresu Vytauto g. 101) nuo 9.00 val. iki 14.00 val.
budinčiojo šeimos gydytojo.
2. Gubernijos šeimos gydytojų kabineto (adresu Žemaitės g. 102) pacientai, atvežti GMP,
skubos tvarka priimami tuo metu dirbančio šeimos gydytojo darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16 val.;
po šių darbo valandų pacientai priimami Šiaulių centro poliklinikoje (adresu Vytauto g. 101) iki 20
val., pacientą pristatant I a. prie informacijos langelio dirbančiai registratorei, kuri nukreips pacientą
tuo metu dirbančiam vyresniajam skyriaus gydytojui.
3. Rėkyvos ambulatorijos (adresu Energetikų g. 18) pacientai, atvežti GMP, skubos tvarka
priimami tuo metu dirbančio šeimos gydytojo darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16 val., po šių darbo
valandų pacientai priimami Šiaulių centro poliklinikoje (adresu Vytauto g. 101) iki 20 val., pacientą
pristatant I a. prie informacijos langelio dirbančiai registratorei, kuri nukreips pacientą tuo metu
dirbančiam vyresniajam skyriaus gydytojui.
GMP atvežto paciento tolesnę tyrimo ir gydymo seką numato jį priėmęs gydytojas.

