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4.2.2  Redaguoti paciento duomenis 
 

Prisijungę pacientų atstovai gali redaguoti paciento, kurio vardu yra prisijungę, informaciją paciento 

duomenų redagavimo lange. Leidžiama redaguoti šiuos paciento duomenis: 

1. Kontaktinė informacija: 

 Gyvenamoji vieta – informacija nurodoma renkantis iš adresų registro, jei lauke Adresas Lietuvoje 

pasirinkta Taip (pacientas lietuvis), arba įvedant adresą rankiniu būdu, jei lauke Adresas Lietuvoje 

pasirinkta Ne (pacientas užsienietis).  

Jei pacientas lietuvis.  

 

Laukuose vedant tekstą, vykdoma paieška adresų registre. Pirmasis laukas skirtas nurodyti gy-

venamosios vietovės, savivaldybės (tik tuo atveju, jeigu adresas yra ne savivaldybės centre) ir 

gatvės kombinaciją. Antrasis laukas skirtas nurodyti namo, buto ir/arba korpuso numeriams. Pir-

majame lauke vedant pavyzdžiui gatvės ar miesto pavadinimą ar jo dalį, sistema rodo rezultatus 

iš adresų registro pagal įvestą užklausą. Užpildyti neprivaloma. 

 

 Kai pirmajame lauke pasirinkta gatvė, antrajame lauke leidžiama nurodyti tik tokį namo numerį, koks egzistuoja nuro-

dytoje gatvė pagal adresų registro duomenis. 

Jei pacientas užsienio pilietis.  
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Laisvu tekstu laukuose nurodoma šalis, mietas, gatvė, namo, korpuso ir buto numeriai. 

 Telefonų numeriai – neprivaloma pridėti. Telefono numeris pridedamas tik tada, kai įvedus telefo-

no numerį paspaudžiamas mygtukas : 

1. Įvesti telefono numerį.  

 

2. Paspausti . 

 

Leidžiama pridėti daugiau nei vieną telefono numerį. Pridėtas numeris matomas sąraše po lauku. 

 

Paspaudus Pašalinti, ištrinamas įvestas telefono numeris. 

 Elektroninio pašto adresai – pridėti neprivaloma. Elektroninio pašto adresas pridedamas tik tada, 

kai įvedus adresą paspaudžiamas mygtukas : 

1. Įvesti elektroninio pašto adresą.  

 

2. Paspausti . 

 

Leidžiama pridėti daugiau nei vieną elektroninio pašto adresą. Pridėtas adresas matomas sąraše 

po lauku. 

 

Paspaudus Pašalinti, įvestas elektroninio pašto adresas ištrinamas. 

 E. pristatymo dėžutė – įvedamas e. pristatymo IS dėžutės adresas. Užpildyti neprivaloma. 

 

2. Susiję asmenys. Bloke galima (neprivaloma) pridėti paciento susijusio asmens (tėvus, sutuoktinį ir 

pan.) duomenis iš gyventojų registro ar rankiniu būdu. Susijusio asmens informacija bus išsaugoma tik 

paspaudus . Pildomi duomenys priklauso nuo pasirinkimo lauke Asmuo iš gyventojų registro: 
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Kai asmuo iš gyventojų registro (duomenis įvedus dar nepaspausta ): 

 

Kai asmuo ne iš gyventojų registro (duomenis įvedus dar nepaspausta ): 

 

Bloke duomenys pildomi laukuose: 

 Asmuo iš gyventojų registro – lauke pasirenkama Taip, jei žinomas susijusio asmens kodas 

arba ESI numeris, Ne – jei nežinomas susijusio asmens kodas ar ESI numeris.  

 Kai pasirinkta Taip: jei lauke Susijęs asmuo įvedus asmens kodą ir pasirinkus , gaunamas pranešimas, kad as-

muo registre nerastas, galima pasirinkti Ne ir užpildyti žinomus asmens duomenis rankiniu būdu (pvz., gali egzistuoti toks 

užsienio pilietis, kurio duomenų nėra Užsieniečių registre). 
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 Susijęs asmuo (matomas tik tada, jei Asmuo iš gyventojų registro buvo pasirinkta Taip) – lauke 

įvedamas paciento asmens kodas / ESI numeris ir paspaudus , gaunami jo duomenys iš 

LR Gyventojų registro arba Užsieniečių registro. Pildyti privaloma.  

 

 Vardas (matomas tik tada, jei Asmuo iš gyventojų registro buvo pasirinkta Ne) – lauke įveda-

mas susijusio asmens vardas (-ai).  

 Pavardė (matomas tik tada, jei Asmuo iš gyventojų registro buvo pasirinkta Ne) – įvedama su-

sijusio asmens pavardė (-ės). 

 

 Ryšys su pacientu – lauke pasirenkamas susijusio asmens giminystės arba kitas ryšio tipas. 

Leidžiama pasirinkti vieną reikšmę iš Ryšių su pacientu klasifikatoriaus. 

 

 Telefonų numeriai – neprivaloma pridėti. Susijusio asmens telefono numeris pridedamas tik ta-

da, kai įvedus telefono numerį paspaudžiamas mygtukas : 

3. Įvesti telefono numerį.  

 

4. Paspausti . 

 

Leidžiama pridėti daugiau nei vieną susijusio asmens telefono numerį. Pridėtas numeris ma-

tomas sąraše po lauku. 

 

Paspaudus Pašalinti ištrinamas įvestas telefono numeris. 
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Užpildžius duomenis paciento informacijos redagavimo lange, galima pasirinkti išsaugoti duomenis 

(Išsaugoti) arba išvalyti duomenis (Išvalyti).  

 

Paspaudus , ESPBI IS pacientų kataloge atnaujinami pakoreguoti paciento duomenys ir ati-

daromas paciento duomenų peržiūros langas (žr. skyrių 4.2.1 Peržiūrėti paciento duomenis). Paspaudus 

, lange užpildyti laukai išvalomi ir dokumentas neišsaugomas. 

 

4.3 Peržiūrėti sveikatos istoriją 
 

Sveikatos istorijos lange naudotojas gali peržiūrėti paciento, kurio vardu dirba, apsilankymus ir su jais 

susietus elektroninius dokumentus. 

Sveikatos istorijos lango atidarymo scenarijus: 

1. Išskleisti meniu „Sveikatos duomenys“ aplinkos juostoje. 

2. Pasirinkti atidaryti paciento sveikatos istorijos langą. Paciento kortelės juostoje esančiame 

išskleidžiamame meniu pasirinkti Sveikatos istorija. 

 

Sveikatos istorijoje matomas visų pacientui  (kurio vardu naudotojas prisijungęs) registruotų 

apsilankymų ir prie jų sukurtų elektroninių dokumentų sąrašas. 


