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Ši instrukcija yra skirta sveikatos priežiūros specialistams, norintiems užregistruoti faktą 

apie pacientui užsienyje atliktus skiepus arba teigiamus PGR testus. 

 

1. Paciento paieška 

Savo darbalaukio skiltyje „Paciento paieška“ langelyje „Pacientas“ įveskite paciento asmens 

kodą ir paspauskite paieškos mygtuką (padidinamojo stiklo ženkliukas): 

 

 

2. Apsilankymo registravimas 

Suradus pacientą, paciento lange skiltyje „Pacientas“ spauskite „Visa informacija“: 
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Paciento bendrosios informacijos lange pasirinkite „Apsilankymo registracija“: 

 

 

Būsite perkelti į langą „Naujas apsilankymas“. Užpildykite būtinuosius laukus skiltyje 

„Apsilankymas“ – „Data ir laikas“, „Įvykis“ bei „Pagalbos tipas“. Užpildę reikiamą informaciją 

spauskite „Registruoti vizitą“: 
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3. Paciento informacijos apie skiepijimo ar teigiamo PGR tyrimo rezultato fakto peržiūra. 

Užbaigę paciento apsilankymo registraciją, automatiškai būsite perkelti į paciento 

apsilankymo langą, kur turėsite galimybę matyti platesnę paciento sveikatos istoriją bei kurios 

pagrindu galėsite vykdyti tolimesnius veiksmus. 

Paciento apsilankymo lango viršuje paspauskite mygtuką „Sveikatos duomenys“, jį 

paspaudus pasirodys parinkčių išklotinė – paspauskite „Skiepų/teigiamų PGR tyrimų faktai 

užsienyje“: 

 

 

Būsite perkelti į langą, kuriame galėsite įvesti informaciją pagal paciento pateiktus 

dokumentus. Pavyzdyje kol kas nėra užfiksuotų skiepų ar teigiamų PGR tyrimų faktų užsienyje. 
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4. Paciento informacijos apie skiepijimą užsienyje fakto registravimas. 

 

Norėdami įvesti skiepų ar teigiamų PGR tyrimų užsienyje faktą, spauskite mygtuką „Naujas 

faktas“: 

 

 

Būsite automatiškai perkelti į fakto registravimo langą „Naujo skiepo\teigiamo PGR tyrimo 

faktas“. Priklausomai nuo to kokio tipo dokumentą pacientas pateikė registravimui turite pasirinkti 

registruojamą faktą – „Skiepų faktas“ arba „Teigiamo PGR tyrimo faktas“. Pasirinkę „Dokumento 

tipą“ – „Skiepų faktas“, užpildykite privalomuosius laukus pagal paciento pateiktą dokumentą bei 

prisekite pateikto dokumento elektroninę kopiją. Spauskite mygtuką „Išsaugoti“: 

 

N.B. Visi laukai registruojant faktą yra privalomi išskyrus „dokumento numeris“. 
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Paspaudę mygtuką „Išsaugoti“, būsite sugražinti į registruotų faktų sąrašą, kuriame bus 

užfiksuoti kiti ir Jūsų registruoti faktai. Jūsų sukurto fakto „Būsena“ – „Aktualus“: 

 

5. Paciento informacijos apie teigiamo PGR tyrimo užsienyje fakto registravimas. 

Norėdami įvesti skiepų ar teigiamų PGR tyrimų užsienyje faktą spauskite mygtuką „Naujas 

faktas“: 

 

Būsite automatiškai perkelti į fakto registravimo langą „Naujo skiepo\teigiamo PGR tyrimo 

faktas“. Priklausomai nuo to kokio tipo dokumentą pacientas pateikė registravimui reikia pasirinkti 

registruojamą faktą – „Skiepų faktas“ arba „Teigiamo PGR tyrimo faktas“. Pasirinkę „Dokumento 

tipą“ – „Teigiamo PGR tyrimo faktas“, užpildykite privalomuosius laukus pagal paciento pateiktą 

dokumentą bei prisekite pateikto dokumento elektroninę kopiją. Spauskite mygtuką „Išsaugoti“. 
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N.B. Visi laukai registruojant faktą yra privalomi išskyrus „dokumento numeris“. 

 

Paspaudę mygtuką „Išsaugoti“ būsite sugražinti į registruotų faktų sąrašą, kuriame bus 

užfiksuoti kiti ir Jūsų registruoti faktai. Jūsų sukurto fakto „Būsena“ – „Aktualus“: 

 

 

6. Įvesto fakto redagavimas/atšaukimas 

Norėdami atšaukti įvestą sąraše faktą, spauskite redagavimo mygtuką: 
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Paspaudę redagavimo mygtuką būsite perkelti į redagavimo langą fakto kurį norite 

redaguoti. Šiame lange yra du pasirinkimai – jeigu paspausite mygtukus „Atšaukti“ ir po to 

„Išsaugoti“, faktas „Skiepų\teigiamų PGR tyrimų faktai“ sąraše išliks bet pakeis būseną: 

 

 

  

Atšaukus ir išsaugojus įvestą faktą, būsite perkelti į „Skiepų\teigiamų PGR tyrimų faktai“ 

sąrašo langą, kur fakto „Būsena“ bus pakeista į „Atšauktas“: 

 

 


