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Sveikatos  priežiūros paslaugos užsieniečiams
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➢ Draustieji  PSD:
❖ Dirbantys  asmenys  ir jų 

vaikai
❖ Nelydimi  nepilnamečiai 

(apmokami visi receptiniai 
vaistai pagal VRM įsakymą)

➢ Nedraustieji PSD:
❖ registruoti MIGRIS (teikiamos 

paslaugos pagal VRM įsakymą)
❖ neregistruoti MIGRIS (teikiamos 

paslaugos asmeninėmis ar 
privataus draudimo lėšomis)



Užsieniečio atpažinimas (I)
➢Užsieniečių atpažinimas visais atvejais turi būti vykdomas pagal jiems 

Migracijos departamento registracijos centre suteiktą elektroninės 
sveikatos istorijos (ESI) kodą

➢Užsieniečiams išduodamos 

registracijos kortelės pavyzdys
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Užsieniečio atpažinimas (II)

• Norint ESPBI IS portale pasiekti užsieniečio asmens istoriją,

reikia:

➢Prisijungti prie www.esveikata.lt specialisto portalo.

Prisijungus pasirinkti įstaigą arba padalinį (pagal SVEIDRA

ID), kuriame sveikatos priežiūros specialistas dirba
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http://www.esveikata.lt/


Užsieniečio atpažinimas (III)

➢Atsidariusio darbalaukio pagrindiniame lange yra matomas informacinis laukas „Paciento 
paieška“. Laukelyje paieškai įvykdyti įveskite užsieniečio ESI kodą (patient-000000-00000).
Suradę asmenį galite tvarkyti jo ESI, pateikti naujus įrašus ir peržiūrėti senesnius.

SVARBU

➢ Asmens sveikatos priežiūros įstaigos, kurios dirba savo informacinėse sistemose, privalo visus užsieniečius identifikuoti pagal
jiems paskirtus ESI kodus ir jokiu būdu nekurti naujų ESI kodų. Jei tokios funkcijos įstaigos HIS neturi, duomenis turite
tvarkyti per ESPBI IS portalą (www.esveikata.lt).

➢ Užsieniečio atpažinimas ESPBI IS vykdomas pagal ESI kodą tol, kol asmeniui išduodamas lietuviškas asmens kodas.
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http://www.esveikata.lt/


Užsieniečiams (reg. MIGRIS) ir nelydimiems nepilnamečiams (reg. MIGRIS)

Receptų rašymas –
išrašomi tik receptiniai vaistai

➢Receptai:

❖Elektroniniai receptai  (išrašymas toks pats) arba

❖Nustatytais išimties atvejais išrašomi popieriniai receptai:

- 3 formos (išimties atvejams) arba 

- 2 formos, jei išrašomas narkotinis ar psichotropinis vaistas,  (išrašymas toks 
pats+ESI numeris).

❖Išrašant popierinius receptus papildomai nurodomas ESI numeris

➢Vaistai išrašomi iki 1 mėn. gydymo kursui (išskyrus atvejus, kai vaisto mažiausia 
vidinė pakuotė yra skirta ilgesniam nei vieno mėnesio gydymo kursui) 
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3 formos (išimties atvejams) pildymas

• Blanko 1 punkte „Ligonis (asmens 
kodas)“ nurodomas užsieniečio 
asmens kodas ir gimimo data

• Papildomai 1 punkte nurodomas ESI 
numeris

• Nepildomos blanko 4 ir 6 skiltys

• Į 7 punktą „Gydytojo numeris“ 
neklijuojamas sveikatos priežiūros 
specialisto tapatybę patvirtinantis 
lipdukas

*3 formos (išimties atvejams) popierinius receptų 
blankus visos ASPĮ (nepriklausomai ar pasirašiusios 
sutartį su TLK) galės atsiimti TLK 
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Vaistų išdavimas vaistinėje

➢Vaistinės gali patikrinti, ar užsienietis užsiregistravo Migracijos departamento 
registracijos centre. Viešai prieinamu adresu (www.esveikata.lt/patikrinti-esi)

➢Atsidariusio darbalaukio pagrindiniame lange yra matomas informacinis laukas 
„Paciento paieška“ 

➢Laukelyje paieškai įvykdyti įveskite užsieniečio ESI numerį (patient000000-
00000). Suradę asmenį galite peržiūrėti jam išrašytus e. receptus, išduoti vaistus

➢SVARBU - Užsieniečio atpažinimas ESPBI IS vykdomas pagal ESI kodą tol, kol 
asmeniui išduodamas lietuviškas asmens kodas

8



Ačiū už dėmesį
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