
 

 

                                  RECEPTO IŠRAŠYMAS 

 

 

 

RECEPTO IŠRAŠYMAS AMBULATORINIAM PACIENTUI (POLIKLINIKA) 

1. Prisijunkite prie informacinės sistemos ir pasirinkite <Poliklinika> piktogramą . 

2. Pacientui turi būti sukurtas apsilankymas bei užvesta nauja arba parinkta galiojanti statistinė F025  (žr. 

Ambulatorinio paciento atvykimo registravimo instrukciją).  

Kaip patekti į recepto išrašymo langą? 

1 būdas: 

1. Pacientų sąraše, paspauskite ant pasirinkto paciento eilutės. 

2a. Pasirinkite kairėje pusėje esantį punktą <Paskyrimai> bei paspauskite <Receptai> (žr. paveikslėlį). 

 

ARBA 

2b. Paspauskite prie paciento eilutės kontekstinio meniu ženkliuką (trikampėlis nukreiptas žemyn) ir 

paspauskite <Paskyrimai>. Po to pasirinkite punktą <Receptai>. 
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3. Spauskite mygtuką <Naujas paskyrimas>. 

4. Atsidariusiame lange supildykite jums reikiamus duomenis: 

 Nurodykite diagnozę, kurios pagrindu yra išrašomas receptas. 

 Pasirinkite reikiama vaistą (laukas privalomas pildyti). Vaisto galite ieškoti tiek bendriniu, tiek 

firminiu pavadinimu. Vaisto bendrinis pavadinimas yra nurodytas lietuvių kalba. 

 Automatiškai užsipildo laukai <Farmacinė forma>, <Stiprumas>, <Būdas>. Pakoreguokite jei 

duomenys netikslūs (laukai privalo būti užpildyti). 

 Nurodykite <vienkartinę dozę> ir parinkite reikiamą <vienetą>. 

 Nurodykite <Paros dozę> (laukas neprivalomas pildyti).  

 Nurodykite <Dažnį>.  

 Nurodykite <Trukmę>. 

 Apskaičiuokite <Numero>. Atkreipkite dėmesį į parinktą <Numero> vienetą. Jei automatiškai 

parinktas vienetas Jums netinka, pakoreguokite.  

 Užpildykite kitus laukus pagal poreikį. 

 Jei tai kompensuojamas vaistas, pažymėkite laukelį <Kompensuojamas> ir parinkite kompensacijos 

rūšį (kompensuojamuosiuose receptuose laukas privalomas pildyti). 

 Galiojimo datos užsipildo automatiškai (koreguokite esant reikalui). 

Atkreipkite dėmesį! Prie duomenų pildymo laukų yra ženkliukas . Užeikite su ,,pelyte“ ant šio 

ženkliuko ir jums bus pateikiama informacija apie šio laukelio pildymą (žr. paveiksliuką). 
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5. Jei pacientui vaistas jau buvo išrašytas, recepto duomenis galima panaudoti pakartotinai: 

 Paspauskite punktą <Paciento receptai> ir prie pasirinkito paciento recepto, paspauskite kopijavimo 

ženkliuką . Atitinkamai susikurs NAUJAS receptas, pasirinkto recepto pagrindu. 

 

 

6. Jei recepto daugiau neredaguosite ir norite pasirašyti el. parašu, spauskite mygtuką <Pasirašyti>. 

7. Paspaudus mygtuką <Pasirašyti> duomenys siunčiami į e.recepto sistemą ir atliekamas jų tikrinimas. 

Jei recepte yra klaidų jos parodomos pranešime. Jei klaidų nėra, pateikiamas pasirašymo e. parašu 

langas (žr. paveiksliuką). 

 

 
 

 

MPP išrašymas 

 

1. Recepto išrašymo lange, pasirinkite punktą <MPP>. 

2. MPP galite ieškoti tiek bendriniu, tiek firminiu pavadinimu. 

3. Įrašykite <Trukmę>, <Kiekį>, jei tai kompensuojamas MPP, pažymėkite laukelį 

<Kompensuojamas> ir parinkite kompensacijos rūšį (kompensuojamuosiuose receptuose laukas 

privalomas pildyti). 

4. Galiojimo datos užsipildo automatiškai (koreguokite esant reikalui). 

5. Jei recepto daugiau neredaguosite ir norite pasirašyti el. parašu, spauskite mygtuką <Pasirašyti>. 
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RECEPTO IŠRAŠYMAS AMBULATORINIAM PACIENTUI (STACIONARAS) 

1. Prisijunkite prie informacinės sistemos ir pasirinkite <Stacionaro> piktogramą . 

2. Pacientui turi būti sukurta epikrizė E003, kurioje privalomas užpildyti laukas <Diagnozė> (duomenų 

grupėje <Pagrindinė diagnozė> bei jos <Data> (kaip sukurti pacientui epikrizę E003, žr. instrukciją 

,,Epikrizė E003). 

Kaip patekti į recepto išrašymo langą? 

1 būdas: 

2. Pacientų sąraše, paspauskite ant pasirinkto paciento eilutės. 

2a. Pasirinkite kairėje pusėje esantį punktą <Paskyrimai> bei paspauskite <Receptai> (žr. paveikslėlį). 

 
ARBA 

2b. Paspauskite prie paciento eilutės kontekstinio meniu ženkliuką (trikampėlis nukreiptas žemyn) ir 

paspauskite <Paskyrimai>. Po to pasirinkite punktą <Receptai>. 
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3. Spauskite mygtuką <Naujas paskyrimas>. 

4. Atsidariusiame lange supildykite jums reikiamus duomenis: 

 Nurodykite diagnozę, kurios pagrindu yra išrašomas receptas. 

 Pasirinkite reikiama vaistą (laukas privalomas pildyti). Vaisto galite ieškoti tiek bendriniu, tiek 

firminiu pavadinimu. Vaisto bendrinis pavadinimas yra nurodytas lietuvių kalba. 

 Automatiškai užsipildo laukai <Farmacinė forma>, <Stiprumas>, <Būdas>. Pakoreguokite jei 

duomenys netikslūs (laukai privalo būti užpildyti). 

 Nurodykite <vienkartinę dozę> ir parinkite reikiamą <vienetą>. 

 Nurodykite <Paros dozę> (laukas neprivalomas pildyti).  

 Nurodykite <Dažnį>.  

 Nurodykite <Trukmę>. 

 Apskaičiuokite <Numero>. Atkreipkite dėmesį į parinktą <Numero> vienetą. Jei automatiškai 

parinktas vienetas Jums netinka, pakoreguokite.  

 Užpildykite kitus laukus pagal poreikį. 

 Jei tai kompensuojamas vaistas, pažymėkite laukelį <Kompensuojamas> ir parinkite kompensacijos 

rūšį (kompensuojamuosiuose receptuose laukas privalomas pildyti). 

 Galiojimo datos užsipildo automatiškai (koreguokite esant reikalui). 

Atkreipkite dėmesį! Prie duomenų pildymo laukų yra ženkliukas . Užeikite su ,,pelyte“ ant šio 

ženkliuko ir jums bus pateikiama informacija apie šio laukelio pildymą (žr. paveiksliuką). 
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5. Jei pacientui vaistas jau buvo išrašytas, recepto duomenis galima panaudoti pakartotinai: 

 Paspauskite punktą <Paciento receptai> ir prie pasirinkito paciento recepto, paspauskite kopijavimo 

ženkliuką . Atitinkamai susikurs NAUJAS receptas, pasirinkto recepto pagrindu. 

 

 

6. Jei recepto daugiau neredaguosite ir norite pasirašyti el. parašu, spauskite mygtuką <Pasirašyti>. 

7. Paspaudus mygtuką <Pasirašyti> duomenys siunčiami į e.recepto sistemą ir atliekamas jų tikrinimas. 

Jei recepte yra klaidų jos parodomos pranešime. Jei klaidų nėra, pateikiamas pasirašymo e. parašu 

langas (žr. paveiksliuką). 

 

 
 

 

MPP išrašymas 

 

6. Recepto išrašymo lange, pasirinkite punktą <MPP>. 

7. MPP galite ieškoti tiek bendriniu, tiek firminiu pavadinimu. 

8. Įrašykite <Trukmę>, <Kiekį>, jei tai kompensuojamas MPP, pažymėkite laukelį 

<Kompensuojamas> ir parinkite kompensacijos rūšį (kompensuojamuosiuose receptuose laukas 

privalomas pildyti). 

9. Galiojimo datos užsipildo automatiškai (koreguokite esant reikalui). 

10. Jei recepto daugiau neredaguosite ir norite pasirašyti el. parašu, spauskite mygtuką <Pasirašyti>. 

 


