
Išankstinės pacientų registracijos (IPR) informacinės 
sistemos (IS) instrukcija administratoriams 

 

I. Prisijungimas 

Naršyklės lauke įveskite https://ipr.esveikata.lt/ ir spauskite mygtuką „Prisijungti“ (1 pav.):  

 

1 pav. 

Susipažinkite su asmens duomenų tvarkymo forma, pažymėkite  ir pasirinkite autentifikavimo būdą (iPasas.lt 
(mob.parašas, ar e-bankininkystė) arba e-valdžios vartai) (2-3 pav.):  

 
2 pav. 

 

3 pav. 

Atsidariusiame lange paspauskite mygtuką „Prisijungti“ (4 pav.): 



 
4 pav. 

 

Pasirinkite atitinkamą įstaigos, kurioje priskirtas IPR administratoriumi, opciją ir spauskite mygtuką „Prisijungti“ (5 

pav.): 

 
5 pav. 

II. IPR ĮSTAIGŲ TVARKYMAS 

Naudotojai: 

IPR administratorius: gali matyti ir tvarkyti tik ESPBI IS administruojamą (-as) įstaigą (-as) ir jos (-ų) pagrindu 

sukurtą (-as) IPR įstaigą (-as). 

Naudotojo funkcionalumas: 

- gali peržiūrėti IPR įstaigų sąrašą; 
- redaguoti IPR įstaigą (-as): pridėti naują, pašalinti pasirinktą įstaigą arba keisti jos duomenis (6 pav.): 

 

 
 

(6 pav.) 



 
 

III. IPR ĮSTAIGŲ REGISTRATŪRŲ TVARKYMAS 

Naudotojo funkcionalumas: 

- gali peržiūrėti IPR įstaigos registratūrų sąrašą; 
- iškviesti registratūrų redagavimo funkcionalumą, pridėti/ pašalinti registratūrą arba keisti jos duomenis; 
- redagavimo puslapiuose naudotojas gali iškviesti pasirinktos registratūros papildomų duomenų peržiūrą: 

kabinetų, darbo vietų bei registratorių (7 pav.): 
 

 
7 pav. 

 
 

IV. KABINETŲ TVARKYMAS 

Naudotojo funkcionalumas: 

- gali peržiūrėti IPR įstaigos registratūros kabinetų sąrašą;  
- iškviesti kabinetų redagavimo funkcionalumą, kuriame gali pridėti naują kabinetą, pašalinti pasirinktą kabinetą 

arba keisti jo duomenis (8 pav.): 

 
8 pav. 

 
V. TVARKYTI REGISTRATŪROS DARBO VIETAS 

Naudotojo funkcionalumas: 

- gali peržiūrėti IPR įstaigos registratūros darbo vietų sąrašą; 
- sukurti/ pašalinti naują darbo vietą;  
- redaguoti darbo vietos duomenis (9 pav.): 



 
9 pav. 

1. Darbo vietos kūrimas 
 

1.1. „IPR darbo vietų redagavimo“ lange pasirinkti mygtuką  ir atsivėrusiame lange: 
1.1.1. iš sukurtų kabinetų sąrašo pasirinkti reikiamą opciją; 
1.1.2. laukelyje „Specialistas“ pasirinkti darbuotoją, kuris kuriamoje darbo vietoje teiks atitinkamą 

paslaugą; 
1.1.3. laukelis „Aprašymas“ neprivalomas pildyti, tačiau, esant poreikiui, yra galimybė įrašyti kvalifikacijos 

patikslinimą; 
1.1.4. laukelyje „Paslaugos“ pasirinkti reikiamą opciją; 
1.1.5. langelyje „Priimamų pacientų skaičius (vienu metu)“ įrašyti pacientų, galinčių dalyvauti paslaugos 

teikimo vizito metu, skaičių. Pagal nutylėjimą įrašytas skaičius 1, tačiau galimos korekcijos pagal 
poreikį; 

1.1.6. požymis „Tvirtina vizitus rankiniu būdu“ pažymimas tuo atveju, kai reikalingas darbuotojo 
įvertinimas, ar pacientas registravosi paslaugai teisingai, ar turi visus reikiamus dokumentus, 
tyrimus, siuntimą (-us) ir kt. 

Pastaba: reiktų atkreipti dėmesį, kad: 

- Galima pasirinkti automatinį sisteminį tvirtinimą (0 reikšmė – tvirtinimas vykdomas iškarto arba per nurodytą 
reikšmę, kai nepasirinktas rankinis tvirtinimas); 

- Galima pasirinkti tik rankinį įstaigos darbuotojo tvirtinimą (lauke „Automatinis patvirtinimas“ jokios reikšmės 
arba 0); 

- Galima pasirinkti iš dalies automatinį-rankinį tvirtinimą, kai sistema per nurodytą laikotarpį patvirtina 
automatiškai, jeigu iki tol nepatvirtino arba neatmetė įstaigos darbuotojas. 

1.1.7. laukelyje „Automatinis patvirtinimas per“ nurodoma reikšmė valandomis. Suėjus nurodytam 
terminui ir, jeigu per tą laikotarpį įstaigos darbuotojas nepatvirtino ar neatmetė registracijos, vizito 
laikas sistemos tvirtinamas automatiškai ir pacientui siunčiamas pranešimas el.paštu ir/ar SMS 
žinute; 

1.1.8. požymis „Publikuojama“ priskiriamas tuo atveju, jeigu norima, kad pagal nutylėjimą kuriamai darbo 
vietai generuojami vizitų laikai būtų publikuojami, t.y. rodomi viešai IPR IS. Pastaba: jau 
sugeneruotiems vizitų laikams publikavimo požymį „Talonų administravimo“ lange gali keisti 
specialistas, turintis „Talonų tvarkytojo“ rolę. 

1.1.9. Darbo vietos sukūrimas baigiamas paspaudus mygtuką „Išsaugoti“. 

 
VI. TVARKYTI DARBUOTOJŲ ROLES 

Naudotojo funkcionalumas: 

- gali peržiūrėti IPR įstaigos darbuotojų sąrašą; 
- „IPR registratorių redagavimo“ lange naudotojas gali priskirti arba nuimti darbuotojui (-ams) „Registratoriaus“ 

ir/ar „Talonų tvarkytojo“/ roles (10 pav.): 



 
10 pav. 

 


