
Atvykimas  
- Atvykstant atlikti tyrimą, su savimi būtina turėti:  

a. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasas, tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas);  

b. pakrautą mobilųjį telefoną, kurio numerį nurodėte registracijos metu;  

c. savo rašymo priemonę;  

d. būtina dėvėti burną ir nosį dengiančią kaukę.  

- Atvykite vienas (-a). Jeigu yra būtinybė, atvykite su vienu lydinčiu asmeniu;  

- Atvykite likus 5 min. iki Jūsų vizito registracijos laiko, laukite automobilyje kol darbuotojas Jums 

paskambins ir pakvies prieiti prie lauko durų.  

- Priėjus prie lauko durų, palaukite kol darbuotojas Jums atidarys duris ir pakvies užeiti, Pacientui duris 

liesti draudžiama;  

- Patalpose prašome nieko neliesti be atskiro darbuotojo leidimo;  

- Įėjus į patalpą turėsite dezinfekuoti rankas ir užsidėti Jums paruoštas vienkartines pirštines;  

- Jeigu darbuotojas įvertins, kad Jūsų kaukė yra netinkama, paprašys užsidėti naują;  

- Darbuotojas paprašys parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, sutikrins duomenis su 

supildytais sutikimo formoje;  

- Būsite paprašytas (-a) pasirašyti anksčiau Jūsų supildytoje ir atspausdintoje Paciento sutartyje-sutikime 

sveikatos priežiūros paslaugų teikimui ir Epidemiologinėje deklaracijoje su savo rašymo priemone;  

 

Mėginio paėmimas 

Mėginys bus imamas iš nosiaryklės ir burnaryklės steriliais tamponais – visus žingsnius informuos 

slaugytojas (-a) mėginio ėmimo metu;  

- Po mėginio paėmimo, darbuotojas Jus išlydės.  

 

Tyrimo rezultatų pateikimas  
- Tyrimo rezultatai sistemoje bus pateikti maksimaliai per 48 val. nuo paėmimo.  

- Registracijos dieną nurodytu telefonu gausite SMS žinutę, kurioje bus nurodyti prisijungimo prie 

savitarnos sistemos duomenys – prisijungimo vardas ir slaptažodis;  

- Tyrimo rezultatai taip pat bus ir ESPBI sistemoje, kur prisijungęs Jūsų šeimos gydytojas ar kitas 

specialistas, galės taip pat matyti rezultatus. ESPBI sistemos adresas https://www.esveikata.lt/   

 

Tyrimų rezultatų peržiūra  
- Tyrimų rezultatus galite matyti savitarnos sistemoje www.manotyrimai.lt arba nurodytu Jūsų el. paštu.  

- Gavus prisijungimo duomenis SMS žinute Jums reikės prisijungti savitarnos sistemoje 

www.manotyrimai.lt ir suvesti iš SMS žinutės vartotojo vardą, slaptažodį, gimimo datos laukelyje 

paciento gimimo mėnesį ir dieną.  

- Suvedus duomenis Jums reikės pasikeisti slaptažodį – turėsite susikurti savo slaptažodį iš 8 skaitmenų 

(iš raidžių ir skaičių), kurį naudosite norint prisijungti pakartotinai. Prisiminkite šį slaptažodį!  

- Jungiantis el. paštu, reikės paspausti ant aktyvios nuorodos ir suvesti PIN kodą, kurį gausite procedūrų 

kabinete, ant atskiro lapelio.  

 

Po mėginio paėmimo grįžkite į namus ir laukite tyrimo atsakymo. Iki rezultato 

gavimo rekomenduojama saviizoliacija. 
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