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DIREKTORIUS
ISAKYMAS

DEL MOKAMU ASMENS SVEIKATOS PRIEZIUNOS PASLAUGU TEIKIAMIJ
v51 nEsTUBLIKINEJE PANE vLLto LIGoNINEJE TVARKoS
2or4 m.lapkridio 3 d.

Nr. :lL L- hq 5

PaneveZys

TeisE gauti valstybes laiduojamas (nemokamas) asmens sveikatos prieZilros paslaugas turt
privalomuoju sveikatos draudimu drausti Lietuvos Respublikos, kitq valstybiq piliediai ir asmenys
be pilietybes, nuolat gyvenantys Lietuvoje (deklaravg savo gyvenamql4 viet4 Lietuvoje ar turintys
leidim4 nuolat gyventi Lietuvoje) ir pateikg LNSS istaigoje dirbandio gydytojo siuntim4. Bttinoji
medicinos pagalba teikiama nemokamai visiems Lietuvos nuolatiniams gyventojams
nepriklausomai nuo jq draustumo privalomuoju sveikatos draudimu.
I.Mokamq asmens sveikatos prieZilros paslaugq teikimo bendros nuostatos.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos istatymo 11 str. 2 d.2 p., Lietuvos
Respublikos sveikatos prieZiuros istaigq istatymo 3 str. 1 d. l-4 punktais, Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 1999-07-30 isakymu Nr. 357 "Del Mokamq asmens sveikatos
prieZiuros paslaugq s4raSo, kainq nustatymo ir jq indeksavimo tvarkos bei Siq paslaugq teikimo ir
apmokejimo tvarkos" (2014-07-11 isakymo Nr. V-794 redakcija) istaigoje teikiamos mokamos
asmens sveikatos prieZilros paslaugos.
Mokamoms paslaugoms priskiriamos paslaugos, kuriq teikimo i5laidos neapmokamos
privalomojo sveikatos draudimo fondo biudZeto, valstybes ir savivaldybiq biudZeto le5omis.
Mokamos asmens sveikatos prieZilros paslaugos teikiamos Siais atvejais:
1. Paslauga itraukta i LR SAM 1999-07-30 isakymu Nr. V-357 "Ddl Mokamq asmens
sveikatos prieZifros paslaugq s4raSo, kainq nustatymo ir jq indeksavimo tvarkos bei Siq paslaugq
teikimo ir apmokejimo tvarkos" (2014-07-11 isakymo Nr. Y-794 redakcija) patvirtint4 mokamq
asmens sveikatos prieZilros paslaugq s4ra54;
Pacientas nedraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir suteikta paslauga
2.
nepriskiriama butinajai pagalbai, kaip ji apibldinama LR SAM 2004-04-08 isakyme Nr. V-208
"Del Butinosios medicinos pagalbos ir Bltinosios medicinos pagalbos paslaugq teikimo tvarkos bei
masto patvirtinimo".
Pacientas ndra nuolatinis Lietuvos gyventojas.

3.
4.

Pacientas kreipiasi neturddamas LNSS istaigoje dirbandio gydytojo siuntimo.
yra draustas privalomuoju sveikatos draudimu ir gydytojas specialistas
pacientas
Atvejais, kai
nustato, kad pacientas kreipesi pagristai, tolesnio gydymo iSlaidos apmokamos i5 PSDF biudZeto'
5. Paciento pageidavimu, leidus gydandiam gydytojui, teikiamos papildomos
paslaugos, kurios nesusijusios su pagrindines ligos gydymu.
6. Pacientas nori gauti paslaug4 ne eiles tvarka ir istaiga turi galimybg suteikti daugiau
paslaugq negu numaty'ta sutartyje su teritorine ligoniq kasa.
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Mokamos asmens sveikatos prieZiDros paslaugos teikiamos uZtikrinus, kad Sias
paslaugas, apmokamas PSDF biudZeto l65omis, nustatl.t4 dien4 gautq visi jq laukimo eileje
uZregistruoti pacientai.
II. Mokamq asmens sveikatos prieZitiros paslaugq apmokdjimo tvarka.
7. Skyriaus vedejai irlar gydantis gydytojas, prie5 teikiant pacientui paslaug4, uZ kuri4 jis
privalo:
moketi
turi
7.1" pacientq arba paciento atstov4 informuoti apie teisg ir galimybes konkredi4 paslaug4
gauti istaigoje nemokamai, i5skyrus atvejus, kai paslaugos yra ltrauktos i Mokamq paslaugq s4ra54 ;

7.2. uZtikrinti, kad pacientas mokamos paslaugos pasirinkim4 patvirtintq para5u,
patvirtintoje formoje,,Paciento (Paciento atstovo) sutikimas" (pridedama);
7.2.1. pacientui, nedraustam privalomuoju sveikatos draudimu, tlar ne Lietuvos piliediui,
teikiant stacionarines paslaugas, suraSy.ti Sutarti ,,Del sveikatos prieZilros paslaugq apmokejimo"
(pridedama).
8.Paciento paraSu patvirtintas sutikimas irlar sutartis stacionarinei paslaugai yra idetiniai
lapai asmens gydymo korteleje F-0251a arF-0251a-LK, ar gydymo stacionare istorijoje F-003/a.
9. Teikiant mokamas medicinines paslaugas pacientas neigyja pirmumo prie5 kitus
pacientus, paslauga teikiama bendr4j a tvarka.
9.l.Teikiant medicinines paslaugas pacientui ne eiles tvarka, tai atliekama atskiru, su
gydandiu gydl.toju irlar skyriaus vedeju suderintu, laiku.
10. Medicininiuose dokumentuose gydantis gydytojas atlieka ira5us:
- suteiktos medicinines paslaugos pavadinim4, jos teikimo pagrindim4;
- paslaugos apmokejimo fakt4 patvirtinandio dokumento numeri ir dat4.
1 1. Atsiskaitymas uZ mokamas paslaugas galimas: pervedant pinigus i spec.le5q s4skait4 Nr.
LT91 7300 0100 0238 2969 "Swedbank", AB, kodas 73000, sumokant grynais ,arba atsiskaitant
kortele. Grynieji pinigai uZ mokamas medicinines paslaugas priimami stacionaro ir Konsultacijq
poliklinikos kasose bei Infekciniq ligq klinikoje. Po darbo valandq, i5eiginemis ir Svendiq
dienomis Pri€mimo - skubiosios pagalbos, Aku5erijos, Radiologijos skyriuose, grynieji pinigai
uZ mokamas medicinines paslaugas priimami pildant pinigq priemimo kvitus. Atsakingais uZ
grynqiq pinigq paemim4 teikiant mokamas paslaugas patvirtinti atskiru direktoriaus isakymu.
12. Buhalterijos darbuotojos ir medicinos personalo atstovai, atsakingi uZ grynqjq pinigq
paemim4, teikiant mokamas paslaugas, kasos kvituose ir grynqjq pinigq priemimo kvituose,
s4skaitose nurodo paslaugos teikimo dat4, paslaugos, uZ kuri4 mokame, pavadinim4 (paslaugos
kodas), asmens ambulatorines korlelds, gydymo stacionare istorijos numeri. Jeigu minetos
informacijos mokejimo dokumentuose nurodyti nera galimybes, ji turi buti nurodyta s4skaitoje, kuri
atiduodama pacientui.
13. Mokamq paslaugq kainos nurodytos Direktoriaus 2014m. rugpjldio 2I d. isakyme
Nr.K4-401 ,,Del mokamq asmens sveikatos prieZilros paslaugq kainq tvirtinimo".
stacionarines ir ambulatorines medicinines paslaugas nedraustiems
privalomuoju draudimu, nurodytiemr" Sio isakymo I-mos dalies 1-6 punktuose pacientai uZ
mokamas paslaugas apmoka direktoriaus isakymu patvirlintomis kainomis. Sio isakymo I-mos
dalies 2 - 3 punktuose nurodytiems asmenims s4skaitos uZ stacionarines ir dienos chirurgijos
medicinines paslaugas iSra5omos LR SAM 20111 m. gruodZio 23 d. isakymu Nr. V-l118 ,,Del
giminingq diagnoziq s4raSo ir normatyvines gydymo trukmds ir kainq koeficientq pagal giminingq
diagnoziq grupes s4raSo bei bazines aktyviojo gydymo atvejo (gydymo etapo) kainos Siam gydymui
priskiriamq paslaugq bazinems kainoms nustatymo patvirtinimo", prilyginus balo verlg 1 Lt. Nuo
2015 m. sausio 1 d. prilyginant 1 bal4 - 1 eurui.
15. Mokamq paslaugq priimtinum4 ir prieinamum4 organizuoja ir kontroliuoja klinikq ir KP

14. Teikiant

vedejai pagal kuruoiamas sritis.
16. Finansing mokamq paslaugq kontrolg atlieka vyriausiasis buhalteris .
17. Pacientq skundai ir parei5kimai, del mokamq paslaugq teikimo paZeidimq, registruojami
ir tiriami direktoriaus nustatyta tvarka. Skundq/parei5kimq tyrim4 atlieka vidaus medicininio audito
skyrius.

I

18. Apmokejimai personalui uZ suteiktas papildomas mokamas paslaugas nustatomi,
ivertinus ketvirtinius finansinius rezultatus, ir skiriami atskiru direktoriaus isakymu.

19. Medicinos statistikos skyriaus vedeja kontroliuoja mokamq asmens sveikatos prieZilros
paslaugq registravim4 ir ivedim4 i ligonines informacing sistem4 tvark4.

20.Mokamos paslaugos, suteiktos nesilaikant Sioje Tvarkoje nustatytos tvarkos, yra
laikomos neteisetai apmoketomis, todel uZ jas gautos le5os privalo b[ti gr4Zinamos jas
sumokej usiam asmeniui.

TI.UZ mokamq paslaugq teikimo procedflrq paZeidimus atsako klinikq vedejai pagal
kuruojam4 sriti ir Konsultacijq poliklinikos vedeja.

vedu

isakymo vykdymo kontrolg Direktoriaus pavaduotojui valdymui ir
ekonomikai Rolandui Tatoriui.
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