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1. Būtinoji medicinos pagalba, kai asmens gyvybei gresia pavojus, visiems LR piliečiams 

teikiama be siuntimo ir nemokamai. Kitiems ES piliečiams, suteikus pagalbą yra paprašomi ES 

draustumą įrodantys dokumentai.  Jų nepateikus, piliečiai už suteiktą pagalbą sumoka. Ne ES 

piliečiams visa suteikta pagalba (būtinoji ir ne būtinoji yra mokama). 

2. Tais atvejais, kai į ligoninę kreipiamasi ne dėl būtinosios pagalbos, gyventojas turi turėti     

siuntimą, išrašytą šeimos gydytojo ar kito specialisto. Ši pagalba teikiama nemokamai dirbantiems 

asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, valstybės draustiems asmenims, asmenims, 

kurie patys yra apsidraudę sveikatos draudimu. 

3. Mokamoms paslaugoms teikiamos ligoninėje, priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos 

nekompensuojamos iš: 

3.1. valstybės ir savivaldybių biudžeto lėšų; 

3.2. PSDF biudžeto lėšų; 

3.3. kitų sveikatos fondų bei lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti. 

4. Už mokamas paslaugas moka pacientai arba kiti fiziniai bei juridiniai asmenys (darbdaviai ir 

kt.). 

5. Mokamos paslaugos teikiamos šiais atvejais: 

5.1. stacionariniam gydymui ligoninė aprūpina visais medikamentais, įrašytais į Gydymo 

Tarybos patvirtintą Būtinųjų vaistų sąrašą. Jei apdraustasis savo iniciatyva, gydančiojo gydytojo 

rekomendavimu, pasirenka brangesnius medikamentus ar medicinos priemones, jis ligoninės kasoje 

apmoka gydytojo skiriamų ir apdraustojo pasirenkamų medikamentų ar medicinos pagalbos priemonių 

kainų skirtumą. Tuo atveju ligoninė aprūpina apdraustąjį brangesniais medikamentais; 

5.2. pacientas pageidauja gauti paslaugas ne eilės tvarka (tame tarpe slaugos ir palaikomojo 

gydymo) ir yra pasirašytinai susipažindintas su jo teise ir galimybe ją gauti nemokamai eilės tvarka; 

5.3. jei pacientas nori tęsti gydymą palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje ir kalendoriniais 

metais jau yra išnaudojęs iš PSDF biudžeto apmokamų 120 kalendorinių dienų; 

5.4. pacientas savo nuožiūra pageidauja papildomų tyrimų, procedūrų, ne dėl to susirgimo, dėl 

kurio yra gydomas; 

5.5. pacientas, neturėdamas šeimos gydytojo siuntimo, pageidauja pats gauti gydytojo 

specialisto konsultaciją; 

5.6. pacientas atvyko ne iš Kauno TLK zonos, turi siuntimą, yra draustas, tačiau nori specialisto 

konsultacijos, kurios nėra sutartyje su TLK tos zonos, kurioje pacientas prisirašęs, o ligoninė turi 

licenciją atitinkamo specialisto paslaugoms; 
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5.7. pacientą konsultuotis pas gydytoją specialistą siunčia gydytojas, dirbantis sveikatos 

priežiūros įstaigoje, nesudariusioje sutarties su TLK; 

5.8. pacientas yra deklaravęs išvykimą iš Lietuvos ir nėra apdraustas valstybiniu sveikatos 

draudimu kitose ES šalyse; 

5.9. jei į priėmimo ir skubiosios pagalbos skyrių kreipiasi pacientai neprisirašę Kėdainių PSPC 

bei UAB “Šeimos klinikoje”, jie moka už medicinos paslaugas, išskyrus būtinąją pagalbą; 

5.10. pacientų pervežimo iš ligoninės į namus paslaugos yra mokamos. 

6. Pacientai turi būti supažindinti su mokamų paslaugų sąrašu bei kainomis. 

7. Asmenims, kuriems nustatytas 25% ir 40% darbingumo lygis, pensininkams dantys 

protezuojami nemokamai. Ligoniai rašomi į eilę. 

8. Už mokamas paslaugas pacientas sumoka ligoninės buhalterijoje nuo 700 iki 1545 val. (darbo 

dienomis pirmadieniais - ketvirtadieniais) ir nuo 700 iki 1445 val. penktadieniais. Likusį paros laiką, 

poilsio ir švenčių dienomis sumoka priėmimo - skubiosios pagalbos skyriuje. Konsultacijų 

poliklinikoje mokama darbo dienomis nuo 800 iki 1400 val. 

9. Prieš teikiant pacientui paslaugą, už kurią jis turi mokėti: 

9.1. pacientas patvirtina parašu sutikimą (prašymą) dėl mokamų paslaugų teikimo ligoninės 

direktoriaus įsakymu patvirtintoje formoje; 

9.2. medicinos dokumentuose turi būti įdėtinis lapas su apmokėtų paslaugų sąrašu (forma Nr. 

50); 

9.3. suteiktos mokamos paslaugos pavadinimas; 

9.4. paslaugos apmokėjimo faktą patvirtinančio dokumento Nr. ir data; 

9.5. mokamų paslaugų dokumentuose (kasos kvituose, pajamų orderiuose) būtų nurodyta 

paslaugos teikimo data, paslaugos, už kurią mokama pavadinimas ir medicinos dokumento (amb. 

kortelės, ligos istorijos) numeris. 

10. Konsultacijų poliklinikoje mokama specialisto konsultacija suteikiama tą pačią dieną, 

gydytojo darbo pabaigoje. 

11. Mokamos paslaugos, suteiktos nesilaikant nustatytų reikalavimų yra laikomos neteisėtomis 

ir lėšos grąžinamos pacientui. 

12. Už mokamų paslaugų teikimo procedūrų pažeidimus atsako mokamai paslaugai siunčiantis 

gydytojas. Teikimo procedūrų kontrolę atlieka skyriaus vedėjai ir padalinių vadovai. 

                                                   

                                                              __________________________________ 


