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Gerbiami skaitytojai, 

šis leidinys skirtas Jums, Jūsų šeimos nariams ir artimiesiems, kurie 
yra apdrausti PSD Lietuvoje. Apdraustieji – tai tie, už kuriuos yra mo
kamos arba kurie patys moka nustatyto dydžio PSD įmokas. 

Jei Jūs dirbate, dalį šios įmokos sumoka darbdavys, kitą dalį – Jūs pa
tys. Jei Jūs dirbate savarankiškai, įmokas mokate patys, jas tvarko VMI. 
Vaikus iki 18 metų, pensininkus, bedarbius ir kai kuriuos kitus savo lė
šomis  draudžia valstybė. 

Sveikatos draudimo įmokos kaupiamos PSDF. Šio fondo lėšomis ligo
nių kasos moka gydymo įstaigoms už suteiktas paslaugas, vaistinėms – 
už išduotus kompensuojamuosius vaistus,  medicinos pagalbos priemo
nes ir kt. 

Taigi, jei esate apdraustas PSD ir Jums ar Jūsų artimiesiems sutei
kiama medicinos pagalba, už suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas 
papildomai mokėti nereikia. 

Labai svarbu, kad Jūs, rūpindamiesi savo, šeimos narių ir artimųjų 
sveikata, pasinaudotumėte valstybės garantuojama sveikatos priežiū
ra – laiku nuvyktumėte patys ir nuvestumėte pas medikus tuos, kurie be 
Jūsų pagalbos negali to padaryti. 

Šiame leidinyje pateikiame naudingos informacijos apie PSDF lėšo
mis apmokamą sveikatos priežiūrą.

 

Nuoširdžiai
Jūsų sveikatos partneris –
Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos 
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Naujos gyvybės laukimas – šeimos ir medikų rūpestis 

 Vaikelio besilaukiančiai moteriai pirmiausia reikia kreiptis į savo šeimos 
kliniką ar polikliniką, prie kurios ji yra prisirašiusi. Moters sveikata nėštumo 
metu rūpinasi šeimos gydytojas, akušerė ar gydytojas akušeris ginekologas. 
Jei moters nėštumas yra didelės rizikos, ją turėtų prižiūrėti gydytojas akušeris 
ginekologas. 

Būsimai mamai reikėtų apsilankyti pas gydytoją odontologą. 
Jei vaikelio besilaukiančią moterį prižiūri šeimos gydytojas ar akušerė, jie 

ir nukreips gydytojo akušerio ginekologo konsultacijai. Pas šį specialistą rei-
kės nuvykti 12–14, 18–20, 36–37 ir 41 nėštumo savaitę. Jei moteris lankosi 
pas akušerį ginekologą ar akušerį, ją turi apžiūrėti ir vidaus ligų gydytojas. 

Svarbu žinoti
Pirmojo apsilankymo metu surenkami duomenys apie sveikatos būk

lę, įvertinami nėštumo rizikos veiksniai, pamatuojamas kraujospūdis, ap
skaičiuojamas kūno masės indeksas, atliekami kraujo ir šlapimo tyrimai. 
Antrasis apsilankymas – po 10–14 dienų. Jo metu sudaromas nėščiosios 
priežiūros planas, kuris vėliau gali būti pildomas, taip pat išduodama 
nustatytos formos kortelė, kurioje kiekvieno apsilankymo metu daromi 
įrašai. 

Nėščiajai svarbu laikytis gydytojo nurodymų ir reguliariai lankytis pas ją 
prižiūrintį specialistą, kuris nurodys, kokie tyrimai ir kur turi būti atliekami. 
Pavyzdžiui, 18–20 nėštumo savaitę atliekamas tyrimas ultragarsu, o jei šei-
moje yra sergančių cukriniu diabetu – gliukozės tolerancijos mėginys. Nuo 
22 savaitės vertinami vaisiaus širdies tonai, 27–28 savaitę, jei nėščiosios Rh 
(rezus) faktorius yra neigiamas, gali būti paimtas kraujo tyrimas Rh antikū-
niams nustatyti. Prireikus moteris gali būti siunčiama genetiko konsultacijai. 
Nuo 36 savaitės turi būti įvertinta vaisiaus padėtis gimdoje, o suėjus 41 nėš-
tumo savaitei būtina nuvykti pas akušerį ginekologą, kuris priims sprendimą 
dėl kito apsilankymo ar guldymo į ligoninę.

I.  VAIKAMS  
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PSD apdraustai nėščiajai už jai suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas 
mokėti nereikia, o nuo 28 nėštumo savaitės visos būsimosios mamos yra 
draudžiamos valstybės lėšomis. Besilaukianti moteris savo lėšomis turi su-
mokėti už tuos tyrimus, kurių ji papildomai pageidauja ir kurių atlikimo iš-
laidos nėra apmokamos PSDF lėšomis. 

Vaikui gimus – pas gydytoją

Tik gimęs mažylis ligoninėje pirmą kartą paskiepijamas nuo tuberkulio-
zės ir hepatito B. Neskiepijami neišnešioti naujagimiai ir tie, kurie turi sunkią 
įgimtą patologiją arba serga sunkiomis ligomis (jie skiepijami vėliau). Pirmai-
siais kūdikio gyvenimo metais mažyliai pagal vaikų profilaktinių skiepijimų 
kalendorių yra skiepijami nuo tymų, raudonukės ir kitų užkrečiamųjų ligų.

Dar gimdymo skyriuje naujagimiams yra patikrinama klausa ir rega. 
Naujagimiams atliekami šie tyrimai, kurių išlaidos apmokamos PSDF biu-

džeto lėšomis: dėl įgimto skydliaukės veiklos nepakankamumo; dėl įgimto 
medžiagų apykaitos sutrikimo; dėl antinksčių žievės funkcijos sutrikimo; dėl 
angliavandenių apykaitos sutrikimų.

Šie tyrimai padeda laiku nustatyti, ar nėra sutrikimų, kurių galima išveng-
ti skiriant gydymą ir specialią dietą. 

Per pirmąsias tris dienas nuo kūdikio gimimo moterį su naujagimiu na-
muose privalo aplankyti gydytojas ir slaugytoja. Jis apžiūri mažylį, o slaugytoja 
konsultuoja tėvelius kūdikio priežiūros klausimais. 

Su naujagimiu parvykus į namus, svarbu nedelsiant prirašyti naująjį šei-
mos narį pasirinktoje poliklinikoje, pasirinkti šeimos ar vaikų ligų gydytoją, 
dirbantį įstaigoje, teikiančioje pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros 
paslaugas.   

Svarbu žinoti 
Iš karto (kreipimosi į gydymo įstaigą dieną) mažuosius pacientus šeimos gy

dytojas priims šiais atvejais: ūmios  ligos atveju, kai pasireiškia karščiavimas, vi
dutinis skausmas, jei esant ramybės būsenos atsiranda dusulys, galvos skausmas 
ir svaigimas, koordinacijos sutrikimas, pykinimas ir vėmimas, staiga progresuo
jantis tinimas; vaikui patyrus traumą ar susižeidus. 

Dėl lėtinės ligos paūmėjimo šeimos gydytojas ar kitas specialistas mažąjį pa
cientą turi priimti per 5 kalendorines dienas. 
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Pirmąjį mėnesį šeimos gydytojas 1–2 kartus turi įvertinti naujagimio svei-
katos būklę, o mama privalo apsilankyti pas akušerijos specialistą.  

Pas šeimos gydytoją tėveliai su mažyliu turi lankytis pusę metų ne rečiau 
kaip kartą per mėnesį, kai kūdikiui sueina 5–6 mėnesiai – atlikti kraujo ir šla-
pimo tyrimus. Vėliau, atsižvelgiant į vaiko amžių, atliekami kraujo, šlapimo 
tyrimai, vertinama kalba, ūgis, svoris, regėjimas, klausa, atliekama elektro-
kardiograma, matuojamas arterinis kraujo spaudimas, įvertinama psichinė 
vaiko sveikatos būklė, atliekamas gliukozės kiekio kraujyje nustatymo tyri-
mas. 

Sulaukusį vienerių metukų vaiką reikia atvesti pas odontologą.

Kai vaikui prireikia gydytojo specialisto pagalbos

Siuntimą gydytojo specialisto konsultacijai turi išduoti mažylį gydantis 
gydytojas, o jį turint už konsultaciją mokėti nereikia. 

Neturint siuntimo nemokamai teikiamos šių gydytojų specialistų konsul-
tacijos:

•  specialisto konsultacija skubiu atveju dėl būtinosios pagalbos; 
•  gydytojo dermatovenerologo konsultacija;
•  to paties specialisto konsultacija, kai yra lankomasi dėl tos pačios prie-

žasties, taip pat jei vaikas serga tam tikra lėtine liga ir jam reikalinga 
ilgalaikė sveikatos būklės stebėsena. Ne visomis lėtinėmis ligomis ser-
gantiems vaikams reikalinga ilgalaikė stebėsena. 

Jei į gydytoją specialistą kreipiamasi neturint siuntimo, už suteiktą paslau-
gą reikia mokėti gydymo įstaigos skelbiamame mokamų paslaugų sąraše nu-
rodyta kaina.

Kai vaikui prireikia psichikos sveikatos specialisto pagalbos 

Pastebėjus kokių nors vaiko psichikos sveikatos sutrikimų, reikia pasitarti 
su šeimos ar vaikų ligų gydytoju.

Jei reikia psichiatro pagalbos, minėti gydytojai pasakys, kur ši pagalba 
teikiama – psichikos sveikatos centruose ar kitose šias paslaugas teikiančiose 
klinikose. Svarbu pasirinkti ir priregistruoti vaiką psichikos sveikatos įstai-
goje, kur su juo bus lankomasi. Už psichikos sveikatos priežiūrą ir gydymą 
mokėti nereikės, jei mama su vaiku kreipsis į įstaigą, kuri turi sudariusi su-
tartį su TLK. Šių įstaigų sąrašą privalo pateikti pirminės sveikatos priežiūros 
įstaiga, kurioje vaikas prirašytas.
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Pacientui iki 16 metų sveikatos priežiūra teikiama tik su jo atstovų (tėvų, 
globėjų ar kt.) sutikimu, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas.

 Nuo kokių ligų vaikai skiepijami nemokamai

Vaikai pagal profilaktinių skiepijimų kalendorių nemokamai skiepijami 
nuo šių užkrečiamųjų ligų: tuberkuliozės, hepatito B, kokliušo, difterijos, sta-
bligės, poliomielito, B tipo Haemophilus influenza infekcijos, tymų, epide-
minio parotito, raudonukės, pneumokokinės infekcijos. Šias vakcinas perka 
VLK, o nupirktos vakcinos paskirstomos gydymo įstaigoms. Gydytojai priva-
lo informuoti tėvus apie vaikui reikalingus skiepus. 

Nepaskiepijus vaiko nuo užkrečiamųjų ligų laiku ir jam sunkiai susirgus, 
liga gali būti ne tik nepagydoma, bet ir pavojinga kitiems.

Svarbu žinoti
Kasmet yra galimybė paskiepyti vaiką (ir visus šeimos narius) nuo se

zoninio gripo. Rizikos grupėms priskiriami žmonės šia vakcina skiepijami 
nemokamai, kitiems reikia sumokėti gydymo įstaigoje nustatytą kainą. 

Pasirengimas darželiui ir mokyklai 

Ruošiant vaiką darželiui ar mokyklai, svarbu pasirūpinti profilaktiniu ma-
žylio sveikatos patikrinimu ir vaiko sveikatos pažymėjimu, kurį reikės pateik-
ti ugdymo įstaigai. Geriausia iš anksto užsiregistruoti pas šeimos gydytoją ir 
odontologą, kurie patikrins vaiko sveikatos būklę, užpildys ir pasirašys šį pa-
žymėjimą. Visi reikalingi tyrimai ir konsultacijos turi būti atlikti nemokamai, 
už minėtą pažymėjimą mokėti taip pat nereikia. 

Svarbu žinoti
Vaiko sveikatos pažymėjimas nėra formalus dokumentas, nes tikrindami 

sveikatą medikai stengiasi išaiškinti galimas lėtines ligas, užkirsti joms kelią. Šia
me pažymėjime gydytojas įrašo išvadas ir rekomendacijas dėl vaiko galimybių 
dalyvauti ugdymo veikloje (įskaitant kūno kultūros pamokas). Nustačius lėtinę 
ligą ar alergiją, įrašoma, kokių pirmosios pagalbos priemonių reikėtų imtis, jei 
vaikui prireiktų skubios pagalbos darželyje ar mokykloje.
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Sveikatos patikrinimo metu bus įvertintas vaiko ūgis, svoris, kraujo spau-
dimas, rega, klausa, kraujotaka, kvėpavimas, stuburo ir kitų organų bei jų 
sistemų būklė. Radus pakitimų, vaikas siunčiamas pas atitinkamos srities 
specialistą. Odontologas įvertina vaiko dantų ir žandikaulių būklę, prirei-
kus – skiria gydymą. Pas šeimos gydytoją rekomenduojama atvykti jau pasi-
tikrinus dantų būklę.

Dantukų priežiūra 

Daugėja vaikų, kurių dantų būklė nėra gera. Dantukus svarbu tinkamai 
prižiūrėti, profilaktiškai patikrinti ir prireikus gydyti. 

 Lietuvoje nemokamai silantuojami vaikų nuo 6 iki 14 metų krūminiai 
dantys. Silantai – tai speciali medžiaga, puikiai apsauganti krūminius dan-
tis nuo ėduonies. Kai vaikui išdygs naujas krūminis dantukas, svarbu kartu 
nuvykti pas odontologą arba burnos higienistą, sužinoti apie tai daugiau ir 
užregistruoti vaiką dantų silantavimui. 

Jei vaikui prireikia dantų protezavimo paslaugų, reikia kreiptis ne į dantų 
protezavimo, bet į gydymo įstaigos, prie kurios vaikas yra prirašytas, gydytoją 
odontologą. Jei poliklinikoje nėra odontologo, reikia kreiptis į odontologijos 
kliniką, su kuria sudaryta sutartis dėl šių paslaugų teikimo. 

Vaikams iki 18 metų suteiktų dantų protezavimo paslaugų kompensuoja-
moji suma siekia iki 1146,90 eurų. 

Svarbu žinoti
Odontologui nustačius, kad vaikui būtinos kompensuojamos dantų proteza

vimo paslaugos, jo parengtus dokumentus reikia pateikti gydymo įstaigai, kurioje 
vaikas registruotas. Kartu reikia pateikti vaiko asmens dokumentą, vaiko atstovo 
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, vaiko gimimo liudijimą ir užpildyti 
nustatytos formos prašymą. Gydymo įstaiga jį užregistruos ir pateiks TLK, kuri 
pagal prašymo užpildymo datą ir paciento gyvenamąją vietą įrašys jį į dantų pro
tezavimo paslaugų laukiančiųjų sąrašą. Vaikams dantys protezuojami be eilės. 
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Sanatorinis ir reabilitacinis mažųjų gydymas 

Sanatorinis gydymas ir reabilitacija vaikams gali būti skiriami po ūmių 
ligų, sergant lėtinėmis ligomis ar joms paūmėjus, po traumų ir kitais atvejais. 
Šį gydymą vaikams skiria fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, įver-
tinęs vaiko sveikatos būklę, o jo trukmė priklauso nuo ligos sudėtingumo ir 
diagnozės. Reabilitacijos paslaugos gali būti teikiamos sanatorijoje, ligoninėje 
arba poliklinikoje. Jei vaikui skiriama reabilitacija ligoninėje, kartu su vaiku 
(iki 8 metų) gali vykti jį slaugantis šeimos narys. Vyresnį vaiką slaugantis žmo-
gus gali lydėti tuomet, jei vaikas turi negalią arba taip nusprendė gydytojų 
konsultacinė komisija. Tuomet PSDF lėšomis mokama ne tik už vaikui reabi-
litacijos metu suteiktas paslaugas, bet ir už jį slaugančio žmogaus nakvynę bei 
maitinimą. Kitais atvejais vaiką lydintis asmuo už apgyvendinimą ir maitini-
mą turi susimokėti pats. 

Svarbu žinoti
Gydytojui paskyrus sanatorinį ar reabilitacinį gydymą, tėveliams nerei

kia rūpintis pažyma. Visi formalumai tarp gydymo įstaigos ir ligonių kasų 
yra suderinami elektroniniu būdu, o reikiami dokumentai persiunčiami į 
pasirinktą sanatoriją. Tėvų (globėjų) pareiga –  pasirinkti norimą reabi
litacijos įstaigą, sužinoti, ar joje yra laisvų vietų ir apie savo pasirinkimą 
pranešti reabilitaciją skyrusiam medikui. Informacija apie reabilitacijos 
paslaugas teikiančias gydymo įstaigas skelbiama VLK interneto svetainėje  
www.vlk.lt. 
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II.  SUAUGUSIESIEMS 

Draustumas privalomuoju sveikatos draudimu 

Lietuvoje, kaip ir daugelyje Europos šalių, PSD apdraustiems žmonėms 
medicinos pagalba teikiama nemokamai, už suteiktas paslaugas gydymo įs-
taigoms sumoka ligonių kasos PSDF lėšomis. 

Nemokamai medicinos pagalba teikiama tik apdraustiems PSD žmo-
nėms, t. y. kai jis pats moka arba už jį yra mokamos PSD įmokos. Nedirban-
tis ir pajamų negaunantis žmogus irgi privalo mokėti nustatyto minimalaus 
dydžio PSD įmokas. Tuo tarpu vaikus, pensininkus, bedarbius (asmenis, 
užsiregistravusius darbo biržoje ir įgijusius bedarbio statusą) bei kitus vals-
tybės lėšomis draudžiamųjų grupėms priskiriamus asmenis draudžia vals-
tybė, už juos sumokėdama nustatyto dydžio PSD įmokas. Surinktos PSD 
įmokos patenka į PSDF, kurio lėšomis vėliau mokama už pacientams teikia-
mas paslaugas gydymo įstaigose.

Jei Lietuvos gyventojas nėra apdraustas PSD, susirgęs jis turės gydytis savo 
lėšomis. Tokiu atveju teks mokėti už visas medicinos paslaugas, išskyrus būti-
nąją medicinos pagalbą. Neapdraustajam itin brangiai kainuotų daugelis chi-
rurginių operacijų, taip pat onkologinių ir kitų lėtinių ligų gydymas. 

Kiekvienas Lietuvos gyventojas savo draustumą gali pasitikrinti apsilan-
kęs VLK interneto svetainės www.vlk.lt skyriuje „Ar esate draustas“. Jei pa-
aiškėja, kad esate neapdraustas, reikia nedelsiant kreiptis į TLK pagal gyve-
namąją vietą ir ten išsiaiškinti priežastis. Pasitaiko atvejų, kad draustumas 
nutrūksta laiku nesumokėjus įmokų. 

Tam tikrais atvejais draudžiamasis turi atvykti į TLK. Pavyzdžiui, jei šei-
moje auga vaikas (-ai) ar globotiniai iki 8 metų amžiaus, reikia žinoti, kad 
tik vienas iš tėvų (globėjų) bus draudžiamas valstybės. Tokiais atvejais apie 
pasirinkimą, kuris vienas bus draudžiamas, reikia pranešti atvykus į TLK. 

Svarbu žinoti
Lietuvos piliečiai, gyvenantys ir dirbantys ES ar EEE šalyse bei Švei

carijoje  ir deklaravę išvykimą iš mūsų šalies, turi būti draudžiami toje 
šalyje, kurioje dirba ir moka mokesčius. PSD žmogus gali būti draudžia
mas tik vienoje valstybėje, taigi ir įmokas privalo mokėti tik pagal toje 
valstybėje galiojančią tvarką.    
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Prisirašymas prie gydymo įstaigos 

Svarbu žinoti
Visi apdraustieji PSD turi vienodą teisę į PSDF biudžeto lėšomis apmokamas 

gydymo paslaugas. Jie gali prisiregistruoti prie pasirinktos poliklinikos ar šeimos 
medicinos centro, pas norimą šeimos gydytoją. Svarbu, kad pasirinkta įstaiga tu
rėtų licenciją šioms paslaugoms teikti ir būtų sudariusi sutartį su TLK, tuomet už 
suteiktas šeimos gydytojo paslaugas mokėti nereikės. 

Paslaugas poliklinikose teikia šeimos gydytojai arba komandoje dir-
bantys specialistai (vaikų ligų gydytojai, vidaus ligų gydytojai, chirurgai ir 
akušeriai ginekologai), odontologai ir psichikos sveikatos specialistai (psi-
chiatrai, psichologai, psichikos sveikatos slaugytojai, socialiniai darbuo-
tojai). Gyventojai turi galimybę pasirinkti arčiausiai gyvenamosios vietos 
esančią polikliniką ir lankytis pas pasirinktą šeimos gydytoją.

Dėl psichikos sveikatos priežiūros galima kreiptis į pasirinktą psichikos 
sveikatos priežiūros  centrą, kuriame galima prisirašyti iš anksto arba pri-
reikus. Prisirašius minėtame centre, sudariusiame sutartį su ligonių kaso-
mis, už suteiktas paslaugas mokėti nereikės. 

Pirminei sveikatos priežiūrai priskiriama ir pirminė odontologinė pa-
galba. Už suaugusiesiems teikiamą pirminę odontologinę pagalbą mokė-
ti nereikia. Reikia sumokėti tik už naudojamas vienkartines priemones, 
plombavimo ir kitas medžiagas (yra išimčių).

Lankymasis pas šeimos gydytoją 

Į šeimos gydytoją pirmiausia kreipiamasi susirgus, taip pat dėl lėtinių 
ligų, profilaktinių sveikatos patikrinimų, prevencinių programų. 

Užsienio šalių patirtis rodo, kad apie 80 proc. visų sveikatos problemų 
turėtų spręsti šeimos medicina, tad ir Lietuvoje šeimos medicinai teikiamas 
prioritetas. Šeimos gydytojas gali skirti reikiamus tyrimus (išskyrus tuos, 
kuriuos skiria specialistai), išrašyti receptus vaistams (išskyrus specialistų 
išrašomus vaistus). 

 Prireikus šeimos gydytojas išrašo siuntimus konsultacijai pas gydytojus 
specialistus. Daugelis sveikatos problemų išsprendžiama apsilankius būtent 
pas šeimos gydytoją, todėl žmogus be reikalo nėra siunčiamas pas kitos 
srities specialistus.  
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Tyrimai pagal prevencines programas

Lietuvoje prevencinėms programoms skiriamas ypatingas dėmesys, kas-
met joms numatomas vis didesnis finansavimas. Tai reiškia, kad dėl vėžio bei 
širdies ir kraujagyslių ligų tikrinasi vis daugiau žmonių. Juk anksti diagnoza-
vus ligą daugiau galimybių išgelbėti gyvybę, nei gydant pacientą, kuriam liga 
diagnozuota vėlyvoje stadijoje. 

PSD apdraustiesiems už gautas paslaugas pagal prevencines programas 
mokėti nereikia.   

Norint nemokamai išsitirti pagal jas, reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją.

 Lietuvoje vykdomos prevencinės programos

Prevencinė programa Kam skirta programa Programos priemonės 

Gimdos kaklelio vėžio 
prevencinė programa

Moterims nuo 25 iki 
60 m. 

Kartą per 3 metus atliekamas citologinio tepinėlio tyrimas. 
Prireikus  atliekama biopsija, leidžianti patvirtinti arba paneigti 
ligos diagnozę

Krūties vėžio 
prevencinė programa 

Moterims nuo 50 iki 
70 m. 

Kartą per 2 metus atliekamas mamografinis tyrimas gydymo 
įstaigoje, turinčioje mamografijos įrenginį

Priešinės liaukos vėžio 
(prostatos) prevencinė 
programa

Vyrams nuo 50 iki 75 
metų ir vyrams nuo 
45 metų, jei jų tėvai ar 
broliai sirgo priešinės 
liaukos vėžiu

Kartą per 2 metus atliekamas kraujo tyrimas, parodantis 
prostatos specifinio antigeno koncentraciją kraujyje. Prireikus 
išduodamas siuntimas konsultuotis pas urologą, kuris atlieka 
priešinės liaukos biopsiją

Širdies ir kraujagyslių 
ligų prevencinė 
programa

Vyrams nuo 40 iki 55 
metų ir moterims nuo 
50 iki 65 m. 

Kartą per 1 metus šeimos gydytojas nustato rizikos 
veiksnius ir, jei reikia, sudaro individualų širdies ir kraujagyslių 
ligų prevencijos planą. Prireikus pacientas siunčiamas į 
specializuotus centrus išsamiau ištirti, skiriamas gydymas

Storosios žarnos vėžio 
prevencinė programa

Žmonėms nuo 50 m. 
iki 75 m. 

Kartą per 2 metus pacientui atliekamas slapto kraujavimo 
testas. Prireikus šeimos gydytojas išduoda siuntimą pas 
specialistą.  Gali būti atliekama kolonoskopija, prireikus –  
biopsija

Jei žmogus nėra programoje numatyto amžiaus, bet turi priežasčių nuo-
gąstauti dėl savo sveikatos, jam reikėtų kreiptis į šeimos gydytoją, kuris, įver-
tinęs sveikatos būklę, skirs tyrimus ar prireikus išrašys siuntimą konsultuotis 
pas gydytoją specialistą.   
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Gydytojų specialistų pagalba

Paprastai šeimos gydytojas siunčia pacientą konsultuotis pas gydytoją 
specialistą, kai negali tiksliai nustatyti diagnozės ar neapsisprendžia, kokį gy-
dymą skirti, kai negali pagal savo kompetenciją skirti tam tikrų tyrimų ar 
procedūrų. Gydytojas specialistas, įvertinęs paciento sveikatos būklę, raštu 
pateikia patarimus siuntimą išdavusiam gydytojui. Nustatęs diagnozę, jis gali 
skirti vaistų, kurių pagal savo kompetenciją negali skirti šeimos gydytojas, jei 
reikia – išrašyti siuntimą atlikti planinę operaciją.

Verta žinoti, kad siuntimą gali išrašyti ne tik šeimos gydytojas, bet ir gydy-
tojas specialistas, siųsdamas pacientą konsultuotis pas kitą gydytoją. 

Pacientui išduotame siuntime nurodoma, kokios konsultacijos reikia. Iš-
duodant siuntimą, pacientui suteikiama informacija apie įstaigas (bent tris), 
kuriose dirba nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojas. Pacientas gali 
pats pasirinkti gydymo įstaigą ir gydytoją specialistą, į kurį norėtų kreiptis. 
Su siuntimu kreipiantis į gydytoją specialistą, dirbantį gydymo įstaigoje, su-
dariusioje sutartį su ligonių kasa, mokėti nereikės. 

Pacientas, sergantis lėtine liga bei dėl jos stebimas ilgą laiką, be siuntimo 
gali kreiptis į gydytoją specialistą dėl būtinosios pagalbos arba pakartotinai 
atvykti pas jį dėl tos pačios priežasties. Tiesa, ilgalaikė stebėsena taikoma ne 
visoms lėtinėms ligoms. Tad pacientas turėtų šeimos gydytojo pasiteirauti, 
ar dėl lėtinės ligos, kuria jis serga, taikoma stebėsena, suteikianti galimybę 
kreiptis į gydytoją specialistą be siuntimo. 

Be siuntimo galima užsirašyti ir dėl gydytojo dermatovenerologo konsulta-
cijos. Kreipiantis į gydytoją specialistą be siuntimo arba į gydytoją specialistą, 
kuris dirba gydymo įstaigoje, nesudariusioje sutarties su ligonių kasa, reikės 
mokėti. 

Svarbu žinoti
Dažnai pas gydytojus reikia užsirašyti iš anksto. Jų paslaugų laukimo 

trukmė priklauso nuo įvairių aplinkybių, todėl skirtingose gydymo įstaigose 
laukimo eilės gali būti ilgesnės ar trumpesnės. Verta iš anksto pasidomėti, 
kurioje gydymo įstaigoje atitinkamo  specialisto paslaugų laukimo eilė yra 
trumpesnė. 
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Būtinoji pagalba visiems 

Būtinoji medicinos pagalba Lietuvoje nemokamai teikiama visą parą vi-
siems, kuriems jos prireikia, neatsižvelgiant į draustumą, lytį, amžių, tautybę, 
pilietybę, registracijos vietą. Dėl jos reikėtų skambinti telefonu 112 (bendra-
jam pagalbos centrui) arba 033 (artimiausiai greitosios medicinos pagalbos 
dispečerinei). Į įvykio vietą dėl sužeidimo ir kitų priežasčių arba į paciento 
namus dėl ūmios ligos ar būklės greitosios medicinos pagalbos automobiliu 
vyksta artimiausia laisva medikų brigada ir iš karto pradeda teikti pagalbą. 

Įvertinę paciento būklę, medikai turi skubiai nugabenti jį į ligoninę arba 
patarti kreiptis į gydymo įstaigą, kurioje pacientas yra prirašytas. 

Jei pacientą reikia vežti į ligoninę, greitosios medicinos pagalbos brigada 
iš karto susisiekia su gydymo įstaiga ir praneša, kad ligonis gabenamas į pri-
ėmimo skyrių. 

Dienos stacionaras ir dienos chirurgija

 Lietuvoje vis daugiau pacientų gydosi dienos chirurgijos ir dienos sta-
cio naro paslaugas teikiančiose įstaigose.  

Dienos stacionare teikiamos specializuotos priežiūros ir gydymo paslau-
gos tik dalį dienos (įprastai kelias valandas). Jos teikiamos pacientams, gavu-
siems gydytojo siuntimą, dažniau ligoninėse. Dienos stacionaro prireikia dėl 
nėštumo patologijos, dermatovenerologijos, onkohematologijos, hematolo-
gijos, vaikų ligų, alerginių ir kitų ligų.

Pacientas, ryte atvykęs į dienos stacionarą dėl konkrečios procedūros 
(pavyzdžiui, kai reikia sulašinti vaistus), jai pasibaigus dar kurį laiką ste-
bimas ir popiet gali vykti į namus. Nemažai planinių gydomųjų procedūrų 
atliekama ir onkologiniams ligoniams (pavyzdžiui, teikiamos spindulinės 
terapijos paslaugos). Dienos stacionaras labai tinka vaikams, nes tą pačią 
dieną mažyliai su tėvais grįžta į įprastą namų aplinką. 

Dienos chirurgija mažiau traumuoja, padeda sumažinti gydymo trukmę 
bei užsikrėtimo patologinėmis bakterijomis pavojų. 

Su gydytojo siuntimu dienos chirurgijos sąlygomis gali būti atliekamos 
planinės gydomosios ir diagnostinės procedūros ar operacijos, kai taikoma 
vietinė ar bendroji nejautra, po kurios būtina vienos, kartais iki dviejų dienų 
priežiūra. Tad dienos chirurgijos sąlygomis vis dažniau atliekamos mažos 
invazijos operacijos: odos darinių šalinimas, tam tikros ginekologinės, uro-
loginės, ortopedinės, oftalmologinės (kataraktos).  
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Gydymas ligoninėje 

Dažniausiai į ligonines patenka pacientai, kurie negali būti gydomi poli-
klinikose, nes jiems reikalingas vadinamasis aktyvusis gydymas – dėl ūmios 
ligos ar lėtinės ligos paūmėjimo, ar sužalojimo, kai reikalingas ištyrimas, ak-
tyvus medikamentinis, chirurginis gydymas. Pavyzdžiui, dėl ūmaus miokar-
do infarkto, skubių operacijų atlikimo, sunkesnių traumų gydymo. Aktyviojo 
gydymo atveju pacientas turi būti gydomas tiek, kiek reikia. 

Į ligoninę pacientai vyksta dėl planinių operacijų, kurios negali būti atlie-
kamos dienos chirurgijos sąlygomis. Pavyzdžiui, sąnario keitimo dirbtiniu, 
stuburo išvaržų, kai kurių ginekologinių, virškinimo sistemos operacijų.

Planinėms operacijoms pacientai ruošiami iš anksto – diagnozavus ligą, 
būtina gauti šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimą. Jį gavęs pa-
cientas turi teisę pasirinkti gydymo įstaigą, kurioje jam gali būti atlikta pla-
ninė operacija, ir ją atliksiantį gydytoją. Pasirinkęs gydymo įstaigą, pacientas 
turėtų į ją kreiptis dėl operacijos datos.  

Planinei operacijai besirengiančiam pacientui turi būti išsamiai paaiški-
nama, kokius tyrimus būtina pasidaryti poliklinikoje, prie kurios jis yra pri-
rašytas. Už tyrimus, atliekamus prieš operaciją, pacientas neturi mokėti, nes 
už paruošimą planinei operacijai šeimos gydytojui sumokama papildomai 
PSDF biudžeto lėšomis.

Svarbu žinoti
Už gydymą ligoninėje apdraustam pacientui mokėti nereikia – už visas 

pacientui suteiktas paslaugas (nuo paguldymo iki išrašymo) mokama PSDF 
biudžeto lėšomis. Paciento ištyrimas ultragarsu, kompiuterinės tomografijos, 
branduolinio magnetinio rezonanso ir panašių tyrimų atlikimo išlaidos taip 
pat yra įskaičiuojamos į bendrą paciento gydymo stacionare kainą. Į gydymo 
kainą įtraukiamos ir apgyvendinimo, maitinimo bei kitos ligoninės išlaidos. 

Ligoninėje gali būti taikomas ir ilgalaikis gydymas – tai lėtinėmis ligo-
mis sergantiems pacientams teikiamos paslaugos, kai gydymas trunka ilgai 
(dažniausiai ilgiau nei mėnesį). Tai gali būti palaikomasis gydymas ir slauga, 
paliatyvioji pagalba, tuberkuliozės gydymas, specialioji psichiatrija, psichi-
kos ligų ilgalaikis gydymas. 

Ligoninėje gali būti teikiamos ir stacionarinės reabilitacijos paslaugos – 
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dažniausiai po operacijų, ūmių ir sunkių ligų. Daugelis reikiamų medicininės 
reabilitacijos paslaugų gali būti teikiamos arčiau paciento namų esančiose 
poliklinikose. 

Kokiais atvejais ir kiek reikia mokėti gydantis ligoninėje

Visose gydymo įstaigose, sudariusiose sutartis su TLK, kuriose teikiamos 
mokamos gydymo paslaugos, pacientams matomoje vietoje turi būti skelbia-
ma mokamų paslaugų teikimo tvarka. Prieš teikiant pacientui mokamas pas-
laugas, jis turi būti pasirašytinai informuojamas apie savo teisę gauti reikiamą 
paslaugą nemokamai ir galimybę pasirinkti mokamą paslaugą. 

Už mokamas paslaugas pacientas turi mokėti į gydymo įstaigos kasą. Ne-
derėtų pagal ligoninėje išrašytą receptą ar brūkšteltą raštelį pacientui pačiam 
pirkti rekomenduojamų vaistų ar priemonių.

Todėl atkreipiame dėmesį į tai, kad:
•  ligoninėje gali tekti mokėti, jei savo noru pasirenkamos brangiau kai-

nuojančios paslaugos, vaistai, medžiagos, procedūros (tam reikalingas 
gydančiojo gydytojo pritarimas ir raštiškas paciento sutikimas), nei 
apmokamos PSDF lėšomis. Tokiu atveju į gydymo įstaigos kasą reikia 
mokėti ne visą kainą, o tik kainų skirtumą; 

•  jei pacientas savo noru pasirenka papildomas paslaugas, vaistus ar pro-
cedūras (tam reikalingas ir gydytojo pritarimas) arba nori gauti pas-
laugas skubos tvarka, reikės sumokėti visą jų kainą. 

Svarbu žinoti
Jei prašoma už paslaugas, vaistus ar priemones sumokėti, klauskite, ar už juos 

yra mokama PSDF biudžeto lėšomis. Nemokėkite antrą kartą už tai, už ką sumo
ka ligonių kasos.

 Medicininė reabilitacija

Medicininę reabilitaciją skiria gydantysis gydytojas, vadovaudamasis fizi-
nės medicinos ir reabilitacijos gydytojo rekomendacijomis, o vaikams – fizi-
nės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Skirdamas medicininę reabilitaciją, 
gydytojas atsižvelgia į diagnozę, ligos sudėtingumą, paciento būklę ir spren-
džia, ar šias paslaugos turi būti teikiamos ligoninėje, ar poliklinikoje, nustato 
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reabilitacijos trukmę. Reabilitacijai ligoninėje paprastai siunčiami sunkesni 
ligoniai, po traumų ar operacijų. 

Gydantysis gydytojas pacientą turi išsamiai informuoti apie medicininės rea-
bilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas. Pacientas turi teisę pasirinkti vieną iš jų.  

Medicininės reabilitacijos siuntimas elektroniniu būdu pateikiamas TLK. 
Pačiam pacientui nereikia kreiptis į ligonių kasas dėl siuntimo ar jo patvirtini-
mo – šiais dokumentais rūpinasi siuntimą išdavusioji gydymo įstaiga ir TLK. 

Pacientas, sužinojęs iš gydančiojo gydytojo, kad jo siuntimą TLK patvirti-
no, turi suderinti su reabilitacijos įstaiga atvykimo datą. 

Suaugusiesiems dėl tos pačios ligos per metus gali būti skiriamas tik vie-
nas medicininės reabilitacijos kursas. Pakartotinė ir palaikomoji reabilitacija 
taip pat gali būti skiriama kartą per metus. 

Svarbu žinoti
Jei pacientas gauna gydytojo siuntimą, už medicininę reabilitaciją mokėti nerei

kia – už gydymą, procedūras, kitas paslaugas mokama PSDF biudžeto lėšomis. Jei 
pacientas, kuriam išduodamas ambulatorinės reabilitacijos siuntimas, pageidauja 
paslaugas gauti ligoninėje, už nakvynę ir maistą ligoninėje turi sumokėti pats.   

Ortopedijos techninės priemonės 

Ortopedijos techninių priemonių gali prireikti ir suaugusiesiems, ir vai-
kams. Daugiausia pacientams gaminama stuburo įtvarinių sistemų, rankų, 
kojų, krūties protezų, ortopedinės avalynės. Šias judėjimą lengvinančias prie-
mones gali skirti gydytojas ortopedas, chirurgas, neurologas, neurochirur-
gas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, reumatologas, plastinės ir 
rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas. Ortopedijos techninę priemonę pa-
skyręs medikas pacientui turi paaiškinti, koks kompensavimo lygis taikomas 
šios priemonės bazinei kainai. PSDF biudžeto lėšomis gali būti kompensuo-
jama 100 proc., 95 proc., 80 proc. arba 50 proc. ortopedijos techninės prie-

Svarbu žinoti
Jei šeimoje yra neįgalių žmonių, kurie negali atvykti į ortopedijos įmonę 

dėl sveikatos būklės, taip pat ligoninėse gydomų žmonių, ortopedijos tech
ninių priemonių gamintojo atstovai gali atvykti į namus, gydymo įstaigą ar 
globos namus, priimti užsakymą ir pristatyti pagamintą priemonę.   
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monės bazinės kainos. Be to, ortopedijos įmonės gali pasiūlyti pacientams 
priemones, už kurių technologinius ypatumus reikia primokėti. Tokiu atveju 
užsakymo lape pacientas savo parašu turi patvirtinti sutikimą mokėti prie-
moką. 

Reikiamą ortopedijos techninę priemonę galima užsisakyti ir įsigyti orto-
pedijos įmonėse, pateikus gydytojo siuntimą. 

Europos sveikatos draudimo kortelė teikia saugumą  

Keliaujant į ES, EEE šalis ar Šveicariją, pravartu turėti ESDK. Ji išduoda-
ma atvykus į TLK su asmens dokumentais. Vaiko ESDK išduodama tėvams 
pateikus vaiko gimimo liudijimą, pasą arba asmens tapatybės kortelę. Teisėtai 
ja naudotis gali tik PSD apdraustas asmuo. Jei draustumas nutrūksta, ESDK 
naudotis nebegalima. Jei būdami neapdrausti PSD pasinaudosite ESDK ir 
Jums suteiktų medicinos paslaugų išlaidas apmokės ligonių kasos, tai bus 
traktuojama kaip žala PSDF, kurią reikės atlyginti.

Jei keliaujant prireiktų medicinos pagalbos, reikia kreiptis į gydymo įs-
taigą ir pateikti ESDK, pasiteiravus, ar ši įstaiga priklauso šalies valstybinei 
sveikatos sistemai – tik tuomet galės mokėti Lietuvos ligonių kasos. 

Svarbu žinoti
Lietuvos apdraustajam susirgus užsienyje ir pateikus ESDK, būtinoji 

medicinos pagalba suteikiama pagal toje šalyje nustatytą tvarką. Tai reiš
kia, kad ligonių kasos apmoka ne už visas suteiktas paslaugas, o tik už toje 
šalyje apmokamas valstybinio (privalomojo) sveikatos draudimo lėšomis 
tos šalies apdraustiesiems. 

Daugelyje šalių yra taikomos paciento priemokos. Prireikus medicinos 
pagalbos, priemokas reikėtų mokėti ir Lietuvos apdraustajam, tokios išlaidos 
būtų nekompensuojamos. 
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Gydymosi galimybės Europos Sąjungos šalyse 

Visose ES ir EEE šalyse įsigaliojus Tarpvalstybinei sveikatos priežiūros 
paslaugų direktyvai, PSD apdrausti ES piliečiai, nesvarbu, kurioje valstybėje 
jie gyvena, turi teisę rinktis, kurioje ES šalyje gydytis. Tai galioja ir Lietuvoje 
gyvenantiems, bet norintiems gydytis užsienyje. 

Svarbu žinoti
Jei norima gydytis kitoje ES šalyje, reikia iš anksto sužinoti, kokių reikia do

kumentų (planinėms paslaugoms būtinas gydytojo siuntimas) ir kokia gydymosi 
kainos dalis gali būti kompensuota grįžus į Lietuvą. Už gydymąsi svetur reikės 
susimokėti, o grįžus – kreiptis į TLK dėl patirtų išlaidų kompensacijos. Svarbu 
atminti, kad kompensuojama ne visa gydymo kaina, o tik tokių paslaugų, kurios 
teikiamos ir Lietuvoje, išlaidos. Susidaręs skirtumas tarp Lietuvos ir ES šalies įkai
nių nekompensuojamas. 

Daugelyje šalių gydymo kainos gerokai didesnės nei Lietuvoje, tad išvyks-
tant svarbu įvertinti kainos ir galimos kompensacijos dydžius.  

Be to, nekompensuojamos užsienyje suteiktų slaugos ar ilgalaikio gydy-
mo, pagal prevencines programas teikiamų paslaugų, organų transplantaci-
jos, skiepijimo ir profilaktinių (pavyzdžiui, sveikatos patikrinimai) paslaugų 
išlaidos. Kompensacijos nepriklauso ir už estetinės chirurgijos procedūras. 
Pacientai patys turi padengti kelionės, nakvynės, maitinimo, dokumentų ver-
timo ir kitas išlaidas.
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III.  SENJORAMS

Nemokami skiepai nuo gripo 

Nuo gripo ir jo sukeliamų komplikacijų efektyviausiai apsaugo skiepai. 
Senjorai, kaip ir kiti rizikos grupėms priskiriami žmonės, kiekvienų metų ru-
denį gali nemokamai pasiskiepyti sezonine gripo vakcina. Senjorai nuo 65 
metų dėl skiepų turi kreiptis į savo šeimos gydytoją. Vėliau su šeimos gydy-
tojo siuntimu reikėtų kreiptis į skiepijantį gydytoją specialistą arba į vakcina-
cijos kabinetą. 

Gripo virusas keičiasi kasmet, todėl kasmet kuriama vis nauja vakcina 
nuo gripo. Tad skiepytis neturėtų pamiršti ir tie senjorai, kurie skiepijosi 
ankstesniais metais. Gripas gali sukelti rimtų komplikacijų, ypač pavojingų 
pagyvenusiems žmonėms, pavyzdžiui, plaučių uždegimą, miokarditą (širdies 
raumens uždegimą), inkstų uždegimą ir kitų negalavimų. 

Dantų protezavimas

Senjorai, sulaukę senatvės pensijos amžiaus, turi teisę gauti dantų pro-
tezavimo paslaugas, kurių išlaidos kompensuojamos PSDF lėšomis. Dėl šių 
paslaugų reikia kreiptis ne į dantų protezavimo, bet į gydymo įstaigos, prie 
kurios yra prisirašęs, gydytoją odontologą. Gydytojas odontologas, nustatęs, 
kad senjoras turi teisę į dantų protezavimo išlaidų kompensavimą iš PSDF, 
sudaro burnos priežiūros bei gydymo planą ir supažindina su šiuo planu savo 
pacientą. Taip pat odontologas jam išduoda nustatytos formos išvadą, patvir-
tinančią dantų protezavimo būtinumą.

Šiuos dokumentus senjoras turi pateikti gydymo įstaigai, prie kurios yra 
prirašytas. Įstaiga, užregistravusi prašymą, pateikia jį TLK, o TLK pagal pra-
šymo užpildymo datą ir asmens gyvenamąją vietą įrašo žmogų į asmenų, lau-
kiančių dantų protezavimo, sąrašą. 

Apie įrašymą į eilę TLK informuoja laišku. Gavęs tokį laišką, senjoras gali 
pasirinkti vieną iš šių galimybių: laukti TLK pakvietimo protezuoti dantis 
arba nelaukti pakvietimo ir kreiptis į bet kurią pasirinktą dantų protezavimo 
paslaugas teikiančią įstaigą. Šiuo atveju už suteiktas dantų protezavimo pas-
laugas turės sumokėti pacientas. Vėliau jis galės kreiptis į TLK su prašymu 
kompensuoti išlaidas. 
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Kompensacija bus išmokėta atėjus jo eilei protezuoti dantis pagal TLK su-
darytą eilę. Apie kompensacijos skyrimą TLK praneša laišku. Ji pervedama į 
žmogaus nurodytą asmeninę sąskaitą banke. 

Jei pacientas nusprendžia laukti savo eilės, tuomet reikia sulaukti dar vie-
no TLK pranešimo – pakvietimo protezuoti dantis. Sulaukusiam savo eilės 
žmogui TLK paštu išsiunčia pažymą apie teisę gauti dantų protezavimo pas-
laugas ir gydymo įstaigų sąrašą, kurios teikia tas paslaugos. Gavus tokią pa-
žymą, reikia ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo jos išsiuntimo datos kreiptis 
į vieną iš sąraše nurodytų įstaigų.

Jei per tris mėnesius dėl dantų protezavimo nesikreipiama arba nesikrei-
piama dėl paslaugos atidėjimo, žmogus išbraukiamas iš sąrašo ir praranda 
teisę gauti kompensuojamas dantų protezavimo paslaugas.

Svarbu žinoti
Dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos pagal faktines išlaidas, 

bet taikomi ir tam tikri apribojimai. Kompensuojama iki 372,74 euro, išimties atve
jais – iki 1146,90 euro. Jei neužtektų iš PSDF skiriamų lėšų, tektų primokėti pačiam 
pacientui. Be to, prieš dantų protezavimą būtina išgydyti turimus dantis.

Jei laukdamas eilėje dantų protezavimo žmogus pakeičia gyvenamąją vie-
tą, apie tai jis turi informuoti TLK. Nepateikus tokios informacijos, laiškas 
siunčiamas senuoju adresu. Grįžus nepasiekusiam adresato laiškui, gyvento-
jas išbraukiamas iš eilės.

 Sąnarių endoprotezavimas

Sąnarių keitimo endoprotezais operacijos atliekamos dėl kelių priežasčių: 
įsisenėjusio degeneruojančio artrito, kai gydymas vaistais ar fizioterapija ne-
bepadeda, ir traumų. Pažeistą sąnarį pakeitus dirbtiniu, beveik visada išnyks-
ta skausmai ir atkuriami sąnario judesiai. Dažniausiai keičiami klubo ir kelio 
sąnariai.

Dėl pažeisto sąnario pacientas pirmiausia turi kreiptis į šeimos gydytoją. 
Šis, įvertinęs bendrą paciento būklę, gali iš karto siųsti pacientą konsultacijai 
pas gydytoją ortopedą traumatologą, dirbantį gydymo įstaigoje, kuriai skiria-
mi PSDF lėšomis nupirkti sąnarių endoprotezai.  

Pacientas gali pasirinkti gydymo įstaigą, kurioje kreipsis į gydytoją or-
topedą traumatologą dėl konsultacijos, o šis nustatys diagnozę ir informuos 
apie sąnario endoprotezavimo operacijos būtinumą. 
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Pacientui nusprendus dėl endoprotezavimo operacijos, konsultacijos 
metu  gydytojas kartu su pacientu užpildo specialios formos prašymą dėl są-
nario endoprotezo, apmokamo PSDF lėšomis, skyrimo. 

Šis prašymas registruojamas, jam suteikiamas registracijos numeris, o pa-
cientas įrašomas į eilę jo pasirinktoje gydymo įstaigoje, kur jam bus atliekama 
sąnario keitimo operacija. 

Pacientą įrašius į laukimo eilę, VLK išsiunčia pacientui pranešimą, kuria-
me nurodomas prašymo registracijos numeris ir kita pacientui svarbi infor-
macija.  

Žinodamas šio prašymo registracijos numerį, bet kada vėliau pacientas 
gali pasitikrinti savo vietą laukimo eilėje. Tai paprasta: interneto svetainės 
www.vlk.lt  skyriaus „Apie eiles“ dalyje „Pasitikrinkite savo vietą sąnarių en-
doprotezų eilėje“ įrašius asmens kodą ir prašymo registracijos numerį, gali-
ma sužinoti ne tik eilės numerį, bet ir kitą pacientui reikalingą informaciją. 

 Laukiantis sąnario paskyrimo žmogus turi teisę bet kada pakeisti gydymo 
įstaigą, kurioje ši operacija būtų atlikta – tuomet reikia VLK pateikti (atsiųsti 
paštu ar pristatyti šiuo adresu: Europos aikštė 1, 03505 Vilnius) laisvos for-
mos paciento pasirašytą prašymą. 

Svarbu žinoti
Jei žmogus nusprendžia nelaukti, kol eilės tvarka jam bus skirtas sąnario 

endoprotezas, ir nori įsigyti kitokį endoprotezą, nei perka VLK, jam bus skirta 
nustatyto dydžio kompensacija už įsigytą endoprotezą, kai ateis jo eilė. Dirbtinį 
sąnarį įsigijus savo lėšomis, ne vėliau kaip per 90 dienų po operacijos reikia pa
teikti VLK prašymą ir kitus dokumentus kompensacijai gauti. 

Tam tikrais atvejais  pacientui eilėje laukti nereikia, pavyzdžiui, kai opera-
cija turi būti atlikta skubos tvarka arba neplanine tvarka (dėl įvairių lūžių, na-
vikų, endoprotezų komplikacijų ir kitų būklių, kurių numatyti neįmanoma).
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Slauga ir paliatyvioji pagalba

Ar pacientui būtinos slaugos paslaugos, sprendžia medikai. Slaugos pas-
laugoms gauti prireiks siuntimo, kurį išduoda šeimos gydytojas arba ligoni-
nės (jei pacientas gydomas ligoninėje) gydytojas. Pacientai į slaugos ligoninę 
siunčiami, kai nustatoma galutinė diagnozė ir jiems nereikalingas papildo-
mas ištyrimas. Buvimo trukmę slaugos ligoninėje lemia paciento būklė, ligos 
eiga ir sunkumas.  

Gydymo įstaigai, sudariusiai sutartį su TLK dėl slaugos paslaugų išlaidų 
apmokėjimo, iš PSDF mokama už faktinį ligonio gydymo laiką, tačiau ne il-
gesnį nei 120 dienų per kalendorinius metus. 

Be to, ligoniams gali būti teikiamos ambulatorinės slaugos paslaugos po-
liklinikoje, prie kurios jie yra prisirašę. Tiesa, slaugos paslaugos namuose tei-
kiamos ir tiems, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. 
Tokias paslaugas pacientų namuose teikia bendruomenės, bendrosios prak-
tikos slaugytojai arba psichikos sveikatos slaugytojai. Slaugos paslaugų na-
muose teikimą organizuoja sveikatos priežiūros įstaigos vadovas, suderinęs 
su savivaldybės gydytoju. 

Kai tenka padėti žmogui lengviau kęsti sunkios ligos skausmus, teikiama 
paliatyvioji pagalba – visapusiška pacientų, sergančių neišgydomomis, pro-
gresuojančiomis ligomis, priežiūra. 

Svarbu žinoti
Paliatyviosios pagalbos paslaugos gali būti teikiamos ir ligoninėje, ir 

ambulatorinėmis sąlygomis. Gydantysis gydytojas, atsižvelgdamas į ligonio 
sveikatos būklę, į jo ir artimųjų pageidavimą, parenka paliatyviosios pa
galbos paslaugų teikimo būdą. Kartu su paliatyviosios pagalbos sveikatos 
priežiūros specialistais ir ligonio artimaisiais gydytojas nustato šių paslau
gų teikimo mastą ir trukmę, prireikus juos koreguoja. 
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    IV.  VAISTUS SVARBU VARTOTI RACIONALIAI

Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių  
skyrimas ir įsigijimas vaistinėje

Kompensuojamieji vaistai ir MPP gali būti skiriami pacientams, gydo-
miems poliklinikose, šeimos medicinos centruose arba ambulatorijose. Juos 
išrašo šeimos gydytojai arba gydytojai specialistai. Šie vaistai ir MPP išrašomi 
kompensuojamųjų vaistų pasuose ir su jais išduodami vaistinėse. Taip pat 
kompensuojamųjų vaistų receptai išrašomi dienos stacionare gydomiems pa-
cientams, tačiau tik tam tikras šių vaistų kiekis.

Svarbu žinoti
Ligoninėje pacientui gali būti išrašomi kompensuojamieji vaistai, kurie buvo 

skiriami jo ambulatoriniam gydymui ne trumpiau kaip vieną mėnesį iki hospi
talizacijos. Pacientui pritrūkus šių vaistų, ligoninės gydytojas gali išrašyti tik tų 
pačių kompensuojamųjų vaistų, kurie buvo jam skiriami iki gydymo ligoninėje, 
ne ilgesniam kaip mėnesio gydymo kursui. 

Pavyzdžiui, jei diabetu, astma ar glaukoma sergantis pacientas, nuolat 
vartojantis tam tikrus vaistus dėl lėtinės ligos, patenka į ligoninę dėl kito su-
sirgimo, pavyzdžiui, dėl sąnario operacijos, jis ir toliau gali vartoti jam skir-
tus kompensuojamuosius vaistus lėtinei ligai gydyti. Jei būnant ligoninėje šie 
vaistai pasibaigtų, ligoninėje dirbantis gydytojas jiems gali išrašyti naują re-
ceptą. Tokia pati kompensuojamųjų vaistų receptų rašymo tvarka taikoma, jei 
pacientas guli slaugos ligoninėje ar jam teikiamos stacionarinės reabilitacijos 
paslaugos. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad ligoninėje gydytojas negali išrašyti 
kompensuojamųjų MPP receptų, nes visomis slaugos ir paciento priežiūrai 
reikalingomis priemonėmis turi aprūpinti pati ligoninė.

Prireikus ligoninės gydytojas gali išrašyti kompensuojamųjų vaistų recep-
tą paciento išrašymo iš stacionarinės gydymo įstaigos dieną. 

Svarbu žinoti
Lietuvoje kompensuojama ne visa, bet vadinamoji bazinė vaisto ar 

medicinos pagalbos priemonės kaina. Tai yra mažmeninės kainos, už ku
rią jie parduodami vaistinėje, dalis. Ši dalis ir gali būti kompensuojama 
100, 90, 80 ar 50 procentų. 
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Daugumos kompensuojamųjų vaistų receptus gali išrašyti šeimos gydyto-
jas, tik kai kuriuos – gydytojas specialistas. Jei gydytojas specialistas pacientui 
skiria kompensuojamųjų vaistų, jis turėtų šiuos vaistus ir išrašyti kompen-
suojamųjų vaistų paso recepte. Todėl pacientas, vykdamas pas gydytoją spe-
cialistą konsultuotis, neturėtų pamiršti kompensuojamųjų vaistų paso. 

Kai kada sudėtingoms ligoms gydyti vaistus gali paskirti tik gydytojas spe-
cialistas, o paskirtą gydymą tęsia šeimos gydytojas. 

Gydytojo specialisto skirtą gydymą kompensuojamaisiais vaistais šeimos 
gydytojas gali tęsti taip, kaip yra nurodyta konsultavimo lape. Jei reikia keisti 
gydymą, šeimos gydytojas, atsižvelgdamas į įvairias gydymo metodikas, vėl 
siunčia pacientą konsultuotis pas gydytoją specialistą.

Kaip pasirinkti kokybišką vaistą ir nepermokėti

Vaistus skiriantys gydytojai turėtų ne tik išrašyti receptą, bet ir patarti, 
kaip vaistus vartoti ir įsigyti. Ne visi vaistai priskiriami kompensuojamie-
siems, tad receptą rašantis gydytojas turėtų paaiškinti, ar išrašo kompensuo-
jamųjų vaistų receptą, kiek jis bus kompensuojamas, kokios galimos skiriamų 
kompensuojamųjų vaistų kainos ir priemokos. Vaistininkas turi informuoti 
vaistų pirkėjus  apie kompensuojamųjų vaistų ir MPP kainas bei priemokas.

Pacientai, rinkdamiesi kompensuojamąjį vaistą vaistinėje, turėtų žinoti, 
kad už skirtingų gamintojų vaistus, kurių veiklioji medžiaga yra ta pati, gali 
tekti primokėti skirtingai. Tad pateikus receptą vaistininkui, reikėtų pasižiū-
rėti į stovintį ant prekystalio kompiuterio monitorių, kuriame turi būti ro-
domos tokių vaistų kainos ir priemokos. Jei sunku nuspręsti, ką pasirinkti, 
tikslinga pasiteirauti vaistininko, kuriam iš kompensuojamųjų vaistų sąraše 
esančiam vaistui taikoma mažiausia priemoka.  

Pigesni yra generiniai vaistai – tai originalių vaistų, kurių gamintojo pa-
tento galiojimo laikas jau pasibaigė, analogai. 

Kita vertus, nesvarbu, kurio gamintojo vaistą įsigysite – jiems visiems ke-
liami vienodi kokybės reikalavimai, skiriasi tik pakuotė ir gamintojo pavadi-
nimas. Ir priemokos gali skirtis net kelis kartus.  

Svarbu žinoti
Paaiškėjus, kad kompensuojamojo vaisto, kurio priemoka būtų mažiausia, 

laikinai vaistinėje nėra, žmogus turi teisę prašyti vaistininko užsakyti tokį vaistą, 
o vaistinė jį parūpinti. Jis turi būti pristatytas į vaistinę: mieste – per 2 darbo 
dienas, miesteliuose ir kaimuose – per 4 darbo dienas.
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