
 
Užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, kurie 

užsiregistravę MIGRIS (įskaitant ir nelydimus nepilnamečius), receptiniai vaistai yra dengiami valstybės 

lėšomis. Asmens sveikatos priežiūros specialistas Receptų rašymo <....> taisyklėmis, patvirtintomis LR 

sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112 nustatyta tvarka (toliau – taisyklių), jei kitaip 

nenumato Receptinių vaistinių preparatų išrašymo ir išdavimo užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl 

Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, tvarkos (VRM 2022 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. 1V-149) 

aprašas,  ESPBI IS išrašo elektroninį receptą arba taisyklių 38 punkte nustatytais atvejais – popierinį receptą 

3 formos (išimties atvejams) recepto blanke arba, jei išrašomas narkotinis arba psichotropinis vaistinis 

preparatas, – 2 formos recepto blanke. 

3 formos (išimties atvejams) popierinio recepto blanko pildymas 

Asmens sveikatos priežiūros specialistas turi užpildyti popierinio 3 formos (išimties atvejams) recepto 

blanko skiltis: 

• viršutinėje skiltyje „Įstaiga, įmonė (spaudas)“ nurodomi ASPĮ pavadinimas, kodas, adresas, telefono 

ir (ar) fakso numeris; 

• 1 punkte „Ligonis (asmens kodas)“ nurodomas užsieniečio ESI numeris, asmens kodas, jei jis jį turi, 

ir paciento gimimo data, skiltyje „(vardas, pavardė)“ nurodomi vardas (-ai), pavardė (-ės); 

• 2 punkte „Adresas (miestas, rajonas, kaimas, gatvė, namo Nr., buto Nr.)“ – paciento adresas;  

• 3 punkte „Asmens dokumentas (pildoma, jei nėra asmens kodo)“ – paciento tapatybę patvirtinančio 

dokumento serija ir numeris (nurodomi, jei nenurodomas paciento kodas);  

• 4 punktas nepildomas; 

• 5 punkte „Ligos kodas pagal TLK 10-AM“ – ligos ar kito sveikatos sutrikimo kodas pagal Tarptautinės 

statistinės ligų ir susijusių sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtąjį pataisytą ir papildytą leidimą 

„Sisteminis ligų sąrašas“ (Australijos modifikacija, TLK-10-AM);  

• 6 punktas nepildomas; 

• į 7 punktas „Gydytojo numeris“ nepildomas ir asmens sveikatos priežiūros specialisto tapatybę 

patvirtinantis lipdukas neklijuojamas; 

•  8 punkte „Išrašymo data“ – recepto išrašymo data;  

• 9 punkte „Galioja (įskaitant recepto išrašymo dieną)“ – iki kada receptas galioja (atsižvelgiant į 

taisyklių 15 punkte nurodytus reikalavimus), recepto Rp. dalyje atitinkamai nurodoma Taisyklių 61–

63 ir 66–71 punktuose nustatyta informacija;  

• 10 punkte „Gydytojo spaudas, parašas, telefonas“ nurodomas sveikatos priežiūros specialisto telefono 

numeris, prie jo turi būti nurodytas tarptautinis kodas (vietoj telefono numerio galima nurodyti fakso 

numerį su tarptautiniu kodu) bei elektroninio pašto adresas (jei jį turi) ir patvirtinama asmeniniu 

sveikatos priežiūros specialisto spaudu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 formos (išimties atvejo) blanko pavyzdys: 

 
3 formos (išimties atvejams) popierinius receptų blankus ASPĮ (nepriklausomai ar pasirašiusios 

sutartis su TLK) išduoda TLK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 formos popierinio recepto blanko pildymas 

 

Asmens sveikatos priežiūros specialistas išrašydamas narkotinius ar psichotropinius vaistus turi 

užpildyti 2 formos popierinį recepto blanką. Jei išrašomas narkotinis ar psichotropinis vaistinis preparatas 2 

formos popieriniame recepto blanke, papildomai 3 formos (išimties atvejams) recepto blanko išrašyti nereikia. 

2 formos popierinio recepto blanką asmens sveikatos priežiūros specialistas pildo taisyklių nustatyta 

tvarka, papildomai blanko skiltyje „adresas arba ambulatorinės kortelės numeris“ nurodomas ESI numeris. 

2 formos popieriniai receptų blankus ASPĮ gali įsigyti: 

• UAB "Universiteto vaistinė" (Gedimino pr. 27 / Jakšto g. 2, Vilnius, tel. (8-5) 2610135); 

• ASPĮ jų laikoma ne daugiau, negu gali reikėti per 6 mėnesius; 

• Gydytojui vienu metu išduodama ne daugiau kaip 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


