INFORMACIJA APIE MOKAMAS IR NEMOKAMAS
PASLAUGAS LIGONINĖJE
Visa apdraustiems reikalinga medicininė pagalba, apmokama iš Privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžeto lėšų, teikiama nemokamai.
Nemokamomis sveikatos priežiūros paslaugomis vadinamos tokios paslaugos (gydymo paslaugos,
kompensuojamieji vaistai, daugelis medicinos pagalbos priemonių, gydytojų konsultacijos ir kita pagalba),
kurios yra kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis. Kitaip tariant, už
gydymą Lietuvoje antrą kartą mokėti nereikia, jeigu kas mėnesį mokamos PSD įmokos.
NEMOKAMOS PASLAUGOS:
Paslaugos teikiamos nemokamai apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu;
Turintiems siuntimą gydytojo specialisto konsultacijai;
Būtinoji medicinos pagalba LR piliečiams, nuolat gyvenantiems Lietuvoje, yra nemokama.
Skubiosios medicinos pagalbos mastą nustato pacientą apžiūrėjęs gydytojas vadovaudamasis LR SAM
įsakymu „Dėl būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos ir masto aprašo patvirtinimo“. Tais atvejais,
kai į ligoninę kreipiamasi ne dėl būtinosios pagalbos, asmuo turi turėti siuntimą.
Būtinoji medicinos pagalba Europos sąjungos šalių narių piliečiams, pateikusiems jų draustumą
patvirtinantį dokumentą.
MOKAMOS PASLAUGOS:
Vadovaujantis teisės aktais, gydymo įstaigose yra įteisinti kai kurie mokėjimo atvejai (pvz. nėštumo
nutraukimas ir kt.);
Jei pacientas sveikatos priežiūros paslaugas pasirenka savo nuožiūra be gydytojo siuntimo.
Jei pacientas savo iniciatyva pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas;
Jei pacientą konsultuotis pas gydytoją specialistą siunčia gydytojas, dirbantis sveikatos priežiūros
įstaigoje nesudariusioje sutarties su TLK.
Jei pacientas nenori registruotis į bendrą eilę ir pageidauja gauti planines sveikatos priežiūros
paslaugas skubos tvarka.
Ne Europos sąjungos piliečiai turi teisė į būtinąją medicinos pagalbą, bet būtinosios pagalbos
išlaidas padengia patys, arba jas apmoka sveikatos draudimo kompanija, kurioje asmenys yra apdraudę
sveikatą savanoriškuoju kelionės sveikatos draudimu ir turi tai patvirtinantį dokumentą (draudimo poliusą).
IŠ DALIES MOKAMOS PASLAUGOS
Jei pacientas, turintis teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, gydytojui pasiūlius
savo valia pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, jis privalo pats sumokėti šių
paslaugų, medžiagų, procedūrų faktinių kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, procedūrų kainų skirtumą.
Galite sužinokite, kiek kainavo gydymas ligoninėje. Nuo 2013 m. rugpjūčio 1 d. pacientai, kurie
gydėsi ligoninėje, gali gauti išsamią informaciją apie tai, kiek už jų gydymą sumokėta Privalomojo sveikatos
draudimo fondo (PSDF) biudžeto lėšomis. Išrašymo iš ligoninės dieną pacientui ligoninėje turi būti įteikta
Paciento atmintinė. Joje paaiškinta, kad informaciją apie savo gydymą ligoninėje ir jo kainą galima gauti
pateikus prašymą teritorinei ligonių kasai (TLK) arba TLK atstovui savivaldybėje. Panašią informaciją apie
gydymo metu suteiktas paslaugas ir jų kainas galima gauti ir internetu, prisijungus prie Elektroninių valdžios
vartų sistemos www.epaslaugos.lt.
Jei kyla klausimų ar dvejonių dėl mokėjimo už paslaugas ligoninėje, galite kreiptis į ligoninės
administraciją.
Su papildoma informacija (vidaus tvarkos taisyklėmis, ginčų nagrinėjimo tvarka, gydytojų
medicinos normomis, mokamų paslaugų teikimo tvarka, gydytojų elgesio kodeksu, elgesio taisyklėmis,
reglamentuojančiomis darbuotojų, susidūrusių su korupcinio pobūdžio nusikaltimais) galite susipažinti
skyriuose - slaugytojų poste, konsultacijų poliklinikoje – registratūroje.
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