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Gerbiami skaitytojai, 

šis leidinys skirtas kiekvienam žmogui, kuris yra draustas 
PSD Lietuvoje ir turi teisę gauti mūsų šalies gydymo įstaigose 
teikiamas sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias sumoka li-
gonių kasos PSDF biudžeto lėšomis. Tikimės, kad jis padės Jums 
geriau suprasti, kokias gydymo paslaugas galite gauti nemokė-
dami už tai iš savo kišenės, nes už jas gydymo įstaigoms sumoka 
ligonių kasos. 

Čia rasite ir populiariausių gydymo paslaugų kainas, tad 
geriau žinosite, kokias paslaugas galite gauti nemokamai ir 
jomis pasinaudoti. Visos kainos leidinyje nurodytos eurais pa-
gal 2015 m. pradžioje galiojančius bazinius ir kitus nustatytus 
dydžius. Ne visada galima nurodyti tikslią kainą, todėl vienur 
pateikiami kainų intervalai (nuo–iki), kitur – suapvalintos kai-
nos ar pan. Pavyzdžiui, gydymo ligoninėje kaina (t. y. kiek ligo-
nių kasos sumoka gydymo įstaigai, kurioje pacientas gydytas) 
priklauso nuo įvairių veiksnių – ligos sudėtingumo, ligoninėje 
praleistų dienų skaičiaus ir kt., todėl kai kur pateikiamas kainos 
intervalas, kitur – lovadienio kaina. 

Atkreipiame dėmesį, kad visos kainos nuolat peržiūrimos ir 
gali būti net kelis kartus per metus perskaičiuojamos. Tikslias ir 
galiojančias kainas visada galite rasti VLK interneto svetainės 
www.vlk.lt. skyrelyje „Kiek kainuoja gydymas ir vaistai“. 
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Leidinyje pateiktos kainos padės Jums suprasti, kiek iš tiesų 
kainuoja sveikatos priežiūra, gydymas, vaistai ir įvairios medici-
nos pagalbos priemonės. Už visa tai yra mokama PSDF biudžeto 
lėšomis. Ligonių kasoms svarbu, kad šios lėšos būtų naudojamos 
teisėtai, skaidriai, o žmonės žinotų, kad antrąkart mokėti už gy-
dymo paslaugas, teikiamas PSDF biudžeto lėšomis, nereikia. 

Viliamės, jog žinodami, kad už Jums suteiktas paslaugas mo-
kama PSDF biudžeto lėšomis, nebūsite linkę gydytojams mokė-
ti vokeliuose ir tokiu būdu prisidėsite prie korupcijos mažinimo 
sveikatos sektoriuje. Taip pat tikimės, kad čia pateikti patarimai 
leis Jums greičiau pasiekti reikalingus gydytojus specialistus, gau-
ti jų teikiamas paslaugas ir greičiau pasveikti. 

 

Nuoširdžiai  
Jūsų sveikatos partneris – 

Valstybinė ligonių kasa 
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
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Paaiškinimai

Privalomasis sveikatos draudimas – valstybės nustatyta sveikatos prie-
žiūros ir ekonominių priemonių sistema, Sveikatos draudimo įstatymo nu-
statytais pagrindais ir sąlygomis garantuojanti PSD draudžiamiems asme-
nims, įvykus draudiminiam įvykiui, sveikatos priežiūros paslaugų teikimą ir 
išlaidų už suteiktas paslaugas, įsigytus vaistus bei MPP kompensavimą.

Mūsų šalies teisės aktuose yra įtvirtintas PSD modelis, kuris remiasi vi-
suotinumo (privalomumo) ir solidarumo principais. Visuotinumo principas 
reiškia, jog visi PSD draudžiami asmenys (draudžiamieji) privalo mokėti 
sveikatos draudimo įmokas. Solidarumo principas reiškia, kad apdraustieji 
PSD prisideda prie sveikatos sektoriaus finansavimo pagal savo galimybes 
(mokėdami įstatymu nustatyto dydžio įmokas), tačiau visi apdraustieji turi 
teisę į vienodas sveikatos priežiūros paslaugas.

Lietuvoje privalomuoju sveikatos draudimu yra draudžiami šie asme-
nys (draudžiamieji):

• Lietuvos piliečiai ir užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvoje;
• laikinai Lietuvoje gyvenantys užsieniečiai (jeigu jie čia teisėtai dirba) 

ir nepilnamečiai jų šeimos nariai;
• nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai;
• užsieniečiai, kuriems suteikta papildoma apsauga Lietuvoje;
• asmenys, kuriems, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsau-

gos sistemų koordinavimo reglamentais, turi būti taikomas Sveikatos 
draudimo įstatymas.

Apdraustaisiais privalomuoju sveikatos draudimu tampa šie asmenys 
(apdraustieji):

• asmenys, kurie moka PSD įmokas (kai įmokas moka darbdavys arba 
asmuo šias įmokas moka savarankiškai); 

• valstybės lėšomis draudžiami asmenys. Didžioji jų dalis – pensinio 
amžiaus žmonės ir vaikai iki 18 metų. 

Visi apdraustieji turi vienodą teisę į PSDF biudžeto lėšomis teikiamas 
sveikatos priežiūros paslaugas, nurodytas Sveikatos draudimo įstatyme. 
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Privalomojo sveikatos draudimo fondas – Sveikatos draudimo įstatymu 
reglamentuojamas savarankiškas (neįtrauktas į valstybės ir savivaldybių biu-
džetus) fondas, kurio lėšomis gydymo įstaigoms, sudariusioms sutartis su 
ligonių kasomis, mokama už apdraustiesiems suteiktas sveikatos priežiūros 
paslaugas, vaistinėms – už gyventojams išduotus kompensuojamuosius vais-
tus ir MPP, taip pat kompensuojamos sąnarių protezų įsigijimo ar OTP ga-
mybos ir pritaikymo išlaidos ir kt.

PSDF biudžeto išlaidų proporcijas (kiek ir kam skiriama lėšų) įstatymu 
nustato Lietuvos Respublikos Seimas, kuris kasmet patvirtina šiuos sava-
rankiškus, tačiau tarpusavyje susijusius ateinančių metų biudžetus: valstybės 
biudžetą, savivaldybių biudžetus, „Sodros“ biudžetą ir PSDF biudžetą.

Mūsų šalyje sveikatos priežiūros paslaugas gali teikti tik akredituotos gy-
dymo įstaigos, turinčios licencijas ir reikiamus žmogiškuosius bei materia-
linius išteklius. Tai gali būti valstybės ir savivaldybių ar privačios gydymo 
įstaigos, kurių teikiamos paslaugos skirstomos į pirminės, antrinės ir tretinės  
sveikatos priežiūros  paslaugas. 

Be to, sveikatos priežiūros paslaugos dar gali būti skirstomos į ambula-
torines (šeimos ir bendrosios praktikos medicina), ambulatorines speciali-
zuotas, dienos stacionaro, dienos chirurgijos, greitosios medicinos pagalbos, 
stacionarines (gydymas ligoninėje), medicininės reabilitacijos ir sanatorinio 
gydymo.

Ligonių kasos kasmet sudaro sutartis su gydymo įstaigomis, vaistinėmis, 
vaistų gamintojais ir tiekėjais bei OTP gamintojais dėl paslaugų teikimo ir 
vaistų ar reikiamų priemonių įsigijimo išlaidų apmokėjimo PSDF biudžeto 
lėšomis. Tai reiškia, kad sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos ir MPP įsi-
gijimo bei OTP gamybos ir pritaikymo išlaidos apmokamos PSDF lėšomis tik 
tais atvejais, jei dėl jų yra sudaryta sutartis. 
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Patarimas
Jei esate apdraustas PSD, už Jūsų gydymą moka ligonių kasos. 
Jeigu gydymo įstaigose paprašoma už gydymo paslaugas sumokėti ar primo-

kėti arba gydantis ligoninėje pačiam įsigyti vaistų bei MPP, pirmiausia būtina 
išsiaiškinti, kodėl to reikalaujama ir paprašyti dokumentų, įrodančių priemokų 
teisėtumą. Šiuos klausimus pirmiausia aiškinkitės gydymo įstaigoje – jei negau-
nate aiškaus atsakymo iš gydančio gydytojo, kreipkitės į administraciją. 

Jei pateikti atsakymai ar argumentai neįtikina, prieš mokant už paslaugas ar 
pačiam įsigyjant vaistų, patartina pasikonsultuoti su gyvenamosios vietos TLK 
gyventojų aptarnavimo skyriaus darbuotojais.

Teiraukitės ligonių kasų informacijos bendruoju telefonu 8 700 88888, pa-
rašykite el. paštu info@vlk.lt.

Primename, kad patvirtinę parašu ligos istorijoje savo sutikimą mokėti už 
gydymo paslaugas ar įsigyti savo lėšomis vaistų ar MPP, vėliau neturėsite teisės 
reikalauti iš gydymo įstaigos atlyginti patirtas išlaidas.

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetas:  
kur išleidžiamos lėšos?

PSDF biudžeto išlaidas pagal išlaidų straipsnius sudaro šešios stambios 
dalys:

I. išlaidos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms;
II. išlaidos medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui;
III. išlaidos kompensuojamiesiems vaistams ir MPP (kurie išduodami  
 pacientams pagal receptus ir skiriami ambulatoriniam gydymui);
IV. išlaidos centralizuotai apmokamiems vaistams ir MPP;
V. išlaidos OTP;
VI. išlaidos sveikatos programoms ir kitos sveikatos draudimo išlaidos.
ASPĮ už apdraustajam suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas yra mo-

kama bazinėmis kainomis. Šias kainas apskaičiuoja VLK ir, pritarus Privalo-
mojo sveikatos draudimo tarybai, jas patvirtina sveikatos apsaugos ministras.
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Apžvelkime 2014 m. PSDF biudžeto lėšų pasiskirstymą. Tuomet biudže-
tas sudarė 4,525 milijardo Lt, arba 1,3 milijardo eurų (skaičiai suapvalinti). 
Pažvelgus į žemiau  pateiktą grafiką, aiškiai matyti, kad didžioji lėšų dalis 
atitenka ligoninėms už pacientų gydymą (t. y. stacionarinei asmens sveikatos 
priežiūrai – net 34 proc.), nemažai lėšų išleidžiama kompensuojamiesiems  
vaistams ir MPP (15 proc.). 

2014 m. PSDF biudžeto ir rezervo lėšos (eurais) 

Stacionarinė asmens 
sveikatos priežiūra; 

451,3 mln. eurų  
(34 proc.)

Brangieji tyrimai 
ir procedūros; 
33,7 mln. eurų  

(3 proc.)

Ambulatorinė asmens 
sveikatos priežiūra; 

180,5 mln. eurų  
(14 proc.)

Slauga; 
45,9 mln. eurų  

(4 proc.)

Kompensuojamieji 
vaistai ir MPP; 

199,8 mln. eurų  
(15 proc.)

Sveikatos programos 
ir kitos sveikatos 

draudimo išlaidos; 
64,1 mln. eurų; 

(5 proc.)
Veiklos išlaidos;
13,8 mln. eurų  

(1 proc.)

OTP; 
18,8 mln. eurų 

(2 proc.)

Medicininė 
reabilitacija ir 

sanatorinis gydymas; 
40,5 mln. eurų  

(3 proc.)

Centralizuotai 
apmokami vaistai ir 
medicinos pagalbos 

priemonės; 
39,6 mln. eurų  

(3 proc.)

Greitoji medicinos 
pagalba; 

44,1 mln. eurų  
(3 proc.)

Pirminė ambulatorinė 
asmens sveikatos 

priežiūra;  
174,6 mln. eurų  

(13 proc.)

„Sodros“ veiklos 
sąnaudos; 

3,8 mln. eurų 
(0,3 proc.)
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Svarbu
Leidinyje pateikiami sveikatos priežiūros paslaugų, vaistų ir kitų kai-

nų pavyzdžiai. Visos kainos nurodytos eurais pagal 2015 m. pradžioje 
galiojančius bazinius ir kitus nustatytus dydžius. Ne visada galima nu-
rodyti tikslią kainą, todėl vienur pateikiami kainų intervalai (nuo–iki), 
kitur – suapvalintos kainos ar pan. Pavyzdžiui, gydymo ligoninėje kaina 
(t. y. kiek ligonių kasos sumoka gydymo įstaigai, kurioje pacientas gydy-
tas) priklauso nuo įvairių veiksnių – ligos sudėtingumo, ligoninėje pra-
leistų dienų skaičiaus ir kt., todėl kai kur pateikiamas kainos intervalas, 
kitur – lovadienio kaina. Tai rasite paaiškinimuose. 

Taip pat žinotina, kad visos kainos nuolat peržiūrimos ir gali būti 
net kelis kartus per metus perskaičiuojamos. Visos kainos skelbiamos 
VLK interneto svetainės www.vlk.lt  skyrelyje „Kiek kainuoja gydymas 
ir vaistai“.

Pateiktos kainos padės Jums suprasti, kiek iš tiesų kainuoja sveika-
tos priežiūra, gydymas, vaistai ir įvairios  MPP. Už visa tai yra mokama 
PSDF biudžeto lėšomis. Ligonių kasoms svarbu, kad šios lėšos būtų nau-
dojamos teisėtai, skaidriai, o žmonės žinotų, kad antrąkart mokėti už 
gydymo paslaugas, teikiamas PSDF biudžeto lėšomis, nereikia.
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I. APIE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS

Asmens sveikatos priežiūrai tenka didžiausia PSDF biudžeto išlaidų dalis. 
Asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms apmokėti kasmet yra skiria-
ma apie 75 proc. PSDF biudžeto lėšų. Pavyzdžiui, 2014 m. išlaidos šioms pas-
laugoms buvo apie 970,6 mln. eurų arba 74 proc. viso biudžeto (su rezervu).    

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų rūšys:
• pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (šeimos medici-

nos) paslaugos;
• greitosios medicinos pagalbos paslaugos;
• slaugos ir paliatyviosios pagalbos paslaugos;
• ambulatorinės specializuotos paslaugos (gydytojų specialistų konsul-

tacijos);
• dienos stacionaro paslaugos;
• dienos chirurgijos paslaugos;
• stacionarinės paslaugos (teikiamos ligoninėse);
• brangieji tyrimai ir procedūros;
• medicininė reabilitacija ir sanatorinis gydymas.

Aptarkime kiekvieną paslaugų grupę atskirai ir sužinokime, kiek jos kai-
nuoja, t. y. kiek gydymo įstaigoms mokama už šių paslaugų teikimą. 

Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra –  
šeimos medicina 

Pirminei ambulatorinei asmens sveikatos priežiūrai priskiriamos trijų rū-
šių paslaugos:

1. pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra – tai nespecializuo-
tų kvalifikuotų sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų pagal šeimos gydyto-
jo, bendrosios praktikos slaugytojo ar akušerio medicinos normų reikalavi-
mus ambulatorinėje sveikatos priežiūros įstaigoje (šeimos gydytojo kabinete, 
poliklinikoje ar kt.), pacientų namuose ar globos įstaigose, kompleksas;  
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2. pirminė ambulatorinė odontologinė sveikatos priežiūra – tai nespe-
cializuotų kvalifikuotų odontologinių sveikatos priežiūros paslaugų, teikia-
mų pagal gydytojo odontologo medicinos normos reikalavimus, kompleksas; 

3. pirminė ambulatorinė psichikos sveikatos priežiūra – tai kvalifikuotų 
pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugų kompleksas, teikiamas psi-
chikos sveikatos centruose arba įstaigose, atitinkančiose psichikos sveikatos 
centrų reikalavimus.

PAASP yra bene svarbiausia sveikatos apsaugos sistemos sritis, nes būtent 
į šeimos gydytoją kreipiamasi sunegalavus ar dėl pagrindinių sveikatos pro-
blemų. Užsienio šalių patirtis rodo, kad apie 80 proc. visų sveikatos problemų 
turėtų spręsti šeimos medicina. Tad ir Lietuvoje siekiama gerinti šių paslaugų 
kokybę ir prieinamumą, padėti pacientui pasveikti gydantis pas šeimos gydy-
toją, nepatenkant į ligoninę. 

PAASP paslaugas teikia: šeimos gydytojai, vaikų ligų gydytojai, vidaus ligų 
gydytojai, chirurgai, akušeriai–ginekologai, odontologai, psichiatrai, psicho-
logai, slaugytojai, socialiniai darbuotojai.

Šiuo metu dėl PAASP paslaugų, kurių išlaidos apmokamos PSDF lėšomis, 
yra sudarytos sutartys su 430 įstaigų, iš kurių 262 yra privačios, o 168  – vie-
šosios. Viešosios įstaigos aptarnauja apie 70 proc., o privačios – apie 30 proc. 
prisirašiusių gyventojų.

Patarimas
Kiekvienas apdraustasis gali savo nuožiūra pasirinkti arčiausiai jo gyvena-

mosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą PAASP paslaugas teikiančią 
įstaigą: polikliniką, šeimos gydytojo kabinetą ar medicinos centrą. Žmonėms, ap-
draustiems PSD ir prisirašiusiems prie šios įstaigos, už suteiktas šeimos gydytojo 
paslaugas mokėti nereikia. Ši nuostata galioja tiek viešosiose, tiek privačiose svei-
katos priežiūros įstaigose, sudariusiose sutartis su TLK dėl šių paslaugų teikimo 
ir jų išlaidų apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis.
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Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų 
apmokėjimas ir kainos

Už PAASP paslaugas gydymo įstaigoms mokama atsižvelgiant į prisira-
šiusių gyventojų skaičių (tai pagrindinis mokėjimo būdas, dar vadinamas 
baziniu mokėjimu). Taip pat yra taikoma priemoka už prie PAASPĮ prisi-
rašiusius kaimo gyventojus, mokamas priedas už gerus darbo rezultatus bei 
papildomai mokama už skatinamąsias paslaugas. Tokia ar panaši šeimos me-
dicinos paslaugų finansavimo sistema taikoma ir kitose Europos šalyse. 

Priedas už 
pirminės (be 
psichikos) 
sveikatos 
priežiūros 

gerus darbo 
rezultatus

Priedas už 
pirminės 
psichikos 
priežiūros 

gerus darbo 
rezultatus

Sudaro 13 paslaugų 
grupių: pvz.: 

fiziologinio nėštumo 
priežiūra, moksleivių 

paruošimas 
mokyklai, neįgaliųjų 
sveikatos priežiūra 

ir kt.

PAASP PASLAUGŲ FINANSAVIMĄ  
SUDARO

I.  
Bazinis mokėjimas 

už prirašytą 
asmenį

II.  
Priemoka už kaimo 
gyventojų sveikatos 

priežiūrą ir skatinimas už 
prisirašymą prie šeimos 

gydytojo

III.  
Priedas už gerus 
darbo rezultatus

IV. 
Skatinamosios 

paslaugos
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• Bazinis mokėjimas už prirašytą gyventoją – pagrindinis šių paslaugų 
išlaidų apmokėjimo būdas (apie 75 proc. visų PAASPĮ gaunamų lėšų)

Taigi, didžioji lėšų dalis PAASP paslaugas teikiančioms įstaigoms moka-
ma atsižvelgiant į prisirašiusių šiose įstaigose asmenų skaičių – tai reiškia, 
kad už kiekvieną prisirašiusį gyventoją įstaigai mokama metinė bazinė kaina 
(net ir tuomet, jei prisirašęs pacientas į gydymo įstaigą nesikreipia). Meti-
nė bazinė kaina priklauso nuo prisirašiusiųjų amžiaus (žr. žemiau pateiktoje 
lentelėje). Atsižvelgus į pacientų amžiaus grupes, buvo nustatytos ir sveikatos 
apsaugos ministro įsakymu patvirtintos septynios PAASP paslaugų metinės 
bazinės kainos. 

PAASP paslaugos

Vieno gyventojo pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų metinė 
bazinė kaina (eurais)

Gyventojų amžiaus grupės
< 1 m. 1–4 m. 5–6 m. 7–17 m. 18–49 m. 50–65 m. > 65 m.

PAASP (be 
psichikos ir 
odontologinės 
sveikatos 
priežiūros 
paslaugų)

99,97 57,15 43,79 29,20 20,51 32,39 37,66

• Priemoka už kaimo gyventojų sveikatos priežiūrą ir skatinimas už 
prisirašymą prie šeimos gydytojo

  
Mokant už PAASP paslaugas, atsižvelgiama į prisirašiusio prie PAASPĮ as-

mens gyvenamąją vietą – už kaimo gyventojų aptarnavimą mokama didesnė 
kaina nei už tokio pat amžiaus miesto gyventoją. Kiekvienam kaimo ar mies-
telio, kurio gyventojų skaičius neviršija 4 tūkst., gyventojui suteiktų PAASP 
paslaugų metinė bazinė kaina didinama 12,44 euro.

• Priedas už gerus darbo rezultatus – šeimos gydytojų darbo įvertinimas 

Papildomas mokėjimas šeimos gydytojams už gerus darbo rezultatus Lie-
tuvoje įvestas 2008 metais. Tai padaryta siekiant geresnės paslaugų kokybės 
bei prieinamumo ir tikslesnio šių paslaugų išlaidų apmokėjimo. Tuo pačiu 
šeimos gydytojai skatinami siekti geresnių darbo rezultatų, intensyviau teikti 
PAASP paslaugas ir vykdyti prevencinę veiklą. 

Pradžioje buvo mokama už 4 gerų darbo rezultatų rodiklius: vaikų prie-
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žiūros intensyvumo, suaugusiųjų priežiūros intensyvumo, Gimdos kaklelio 
piktybinių navikų prevencinių priemonių programos vykdymo ir Priešinės 
liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos vykdymo rodiklius. 

Šiuo metu yra mokama už 11 gerų darbo rezultatų rodiklių vykdymą. Be 
pirmiau minėtų rodiklių, papildomai mokama už sergančiųjų arterine hiper-
tenzija (padidėjusiu kraujospūdžiu) hospitalizacijos, sergančiųjų cukriniu 
diabetu hospitalizacijos, sergančiųjų bronchine astma hospitalizacijos, vaikų 
profilaktinių tikrinimų intensyvumo, Atrankinės mamografinės patikros dėl 
krūties vėžio programos vykdymo, sergančiųjų šizofrenija hospitalizacijos, 
vaikų dantų profilaktinių tikrinimų intensyvumo rodiklius.

Tai reiškia, kad skatinant šeimos gydytojus geriau atlikti savo darbą, vis 
mažiau sergančiųjų lėtinėmis ligomis gydomi ligoninėse (hospitalizuojami), 
daugiau paslaugų suteikiama ambulatoriškai, efektyviau vykdomos prevenci-
nės programos ir atliekami profilaktiniai tikrinimai.

• Mokėjimas už skatinamąsias paslaugas

Ligonių kasos, mokėdamos už šeimos gydytojų darbą, turi atsižvelgti ne 
tik į prisirašiusių prie sveikatos priežiūros įstaigų gyventojų skaičių, bet ir į 
šeimos gydytojo suteiktų paslaugų, atliktų tyrimų bei procedūrų, priskiriamų 
skatinamosioms paslaugoms, kiekį. Skatinamosios PAASP paslaugos apskai-
tomos atskirai, už jų teikimą mokama papildomai. Tai leidžia siekti aukštes-
nės pirminės sveikatos priežiūros paslaugų kokybės, tikslesnės ir ankstyves-
nės įvairių ligų diagnostikos bei profilaktikos, mažinti pacientų srautus pas 
specialistus.

Šiuo metu yra patvirtinta 13 skatinamųjų paslaugų grupių, už kurias gy-
dymo įstaigoms mokama papildomai (žr. lentelę).

Eil. 
Nr. Paslaugos pavadinimas Bazinė kaina 

(eurais) 
1 Kraujo krešumo sistemos būklės įvertinimas 0,83–3,9
2 Glikozilinto hemoglobino nustatymas 10,9–13,6
3 Ankstyvoji piktybinių navikų diagnostika 286,7
4 Fiziologinio nėštumo priežiūra 1,9–8,3
5 Vaikų iki 1 metų sveikatos priežiūra 1,9–10,2
6 Neįgaliųjų sveikatos priežiūra 3,7–10,2
7 Vaikų imunoprofilaktika (skiepai) 1,4-1,7
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Eil. 
Nr. Paslaugos pavadinimas Bazinė kaina 

(eurais) 
8 Moksleivių paruošimas mokyklai 0,6–3,4
9 Slaugos personalo procedūros namuose 2,8–7,4

10 Būtinosios medicinos pagalbos teikimas 10,6–11,7
11 Asmenims, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar 

buprenorfinu, atliekami kraujo tyrimai
1,2–8,2

12 Kraujo tyrimai, atliekami prieš planinę operaciją 3,0–3,9
13 Tuberkulino mėginio (Mantu mėginio) atlikimas 7 metų vaikams ir rizikos grupių 

vaikams
2,7

Labai svarbu, kad pacientai sulauktų kuo daugiau šeimos gydytojo dėme-
sio ir būtų išsamiau ištiriami pirminėje sveikatos priežiūros grandyje. Tuo 
tikslu 2013 m. ir 2014 m. padidinta šeimos gydytojo kompetencija. 2013 m. 
jam suteikta teisė atlikti ir vertinti daugiau laboratorinių tyrimų: kepenų fer-
mentų (ALAT, ASAT, GGT, šarminė fosfotazė) ir bilirubino, skydliaukės hor-
monų (TTH, FT4), prostatos specifinio antigeno (pacientams po radikalaus 
prostatos gydymo), mikroalbumino šlapime, geležies kraujyje nustatymo. 
Taigi, pacientams dėl minėtų tyrimų nebereikia kreiptis į gydytoją specialistą.

Siekiant aktyvesnio Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio 
programos vykdymo (šios programos vykdymas labai priklauso nuo šeimos 
gydytojo darbo intensyvumo), nuo 2014 m. šeimos gydytojams pradėta mo-
kėti už naują gerų darbo rezultatų rodiklį – Atrankinės mamografinės pati-
kros dėl krūties vėžio programos vykdymą. 

Be to, nuo 2013 m. pradėta mokėti už vaikų dantų profilaktinių tikrini-
mų intensyvumo rodiklį. Šis rodiklis turėtų skatinti intensyvesnę vaikų dantų 
priežiūrą – tikimasi, kad bent vieną kartą metuose vaikų dantukai bus pati-
krinti profilaktiškai ir jei reikia – sutaisyti.

Nuo 2014 m. lapkričio 1 d. pradėta mokėti už naujas skatinamąsias paslau-
gas. Papildomai mokama už tuberkulino mėginio atlikimą 7 metų ir rizikos 
grupių vaikams (šis mėginys laikomas ankstyva tuberkuliozės diagnostika). 
Taip pat pradėta skatinti odontologus už moksleivių paruošimo mokyklai pas-
laugas. Teikdami šią paslaugą, gydytojai odontologai turėtų ne tik patikrinti ir 
įvertinti vaiko dantų ir žandikaulio būklę, bet ir prireikus pataisyti dantukus.

Psichiatrai arba psichikos slaugytojai pradėti skatinti už pacientų, kuriems 
dėl psichikos ir elgesio sutrikimų nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar 
specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis, priežiūrą namuose. 
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Patarimas 
Primename, kad prisirašę prie savo nuožiūra pasirinktos gydymo įstaigos, 

galite kreiptis į šeimos gydytoją. Už apsilankymą pas šeimos gydytoją ir Jums 
reikalingus gydytojo paskirtus tyrimus mokėti nereikės. Prireikus šeimos gydyto-
jas gali išrašyti siuntimą pas gydytoją specialistą, kuris Jus pakonsultuos taip pat 
nemokamai.  

Jei į specialistą kreipsitės be siuntimo (išimties atvejais), už jo paslaugas teks 
sumokėti gydymo įstaigoje nustatytą kainą.   

Nepamirškite, kad į šeimos gydytoją galite kreiptis ne tik pablogėjus sveika-
tai, bet ir norėdami profilaktiškai pasitikrinti. Jei esate draustas privalomuoju 
sveikatos draudimu Lietuvoje, už šias paslaugas mokėti nereikės. Labai svarbu, 
kad gydytojas galėtų diagnozuoti galimą susirgimą kuo anksčiau. Tam yra skirtos 
įvairios prevencinės (vėžio, širdies ir kraujagyslių ligų) programos. 

Pasirūpinkite vaikais – nepamirškite laiku juos paskiepyti. Už tai mokėti ne-
reikės, o vaikai išvengs pavojingų ligų. Jei reikia pažymos ruošiant vaiką darželiui 
ar mokyklai, būkite rūpestingi ir iš anksto užsirašykite pas gydytoją vaiko sveika-
tos patikrinimui. 

Greitoji medicinos pagalba 

GMP tarnybos uždavinys – pradėti teikti būtinąją medicinos pagalbą 
įvykio vietoje sergantiems ar sužeistiems asmenims ir skubiai juos nugabenti 
į ligoninę arba patarti kreiptis į ambulatorinę asmens sveikatos priežiūros 
įstaigą. GMP paslaugos teikiamos Lietuvos teritorijoje visiems mūsų šalies 
gyventojams ir užsienio piliečiams. 

GMP dispečerinės tarnybos paslaugas Lietuvoje teikia apskričių centrų 
GMP paslaugas teikiančios įstaigos. GMP budinčių brigadų paslaugas teikia 
19 savarankiškų viešųjų, 4 privačios įstaigos ir 30 pirminės ambulatorinės 
asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių įstaigų GMP skyriai. 

GMP paslaugas teikiančioms įstaigoms TLK pagal sudarytas sutartis 
moka už:

1. GMP dispečerinės tarnybos teikiamas paslaugas;
2. budinčių GMP brigadų teikiamas paslaugas;
3. pacienčių pervežimo iš namų į ASPĮ ir iš vienos ASPĮ į kitą ASPĮ 
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dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo ar dėl patologijos 
laikotarpiu po gimdymo paslaugas. 

GMP paslaugų metinės bazinės kainos dydžiai (eurais)

Vienam gyventojui tenkančių GMP dispečerinės tarnybos teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina 0,55
Vienam gyventojui tenkančių GMP dispečerinės tarnybos teikiamų paslaugų metinė bazinė 
kaina, kai apskrities centro GMP paslaugas teikianti įstaiga yra įdiegusi programinę ir aparatinę 
įrangą, įgalinančią priimti GMP pagalbos kvietimus, juos perduoti artimiausiai laisvai, atitinkamo 
pasiruošimo lygio GMP brigadai

1,15

Vienam miesto gyventojui tenkančių GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina 12,47
Vienam kaimo ir miestelio, kuriame gyvena mažiau kaip 4000 žmonių, gyventojui tenkančių GMP 
brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina

13,88

Visų aptarnaujamų savivaldybių vienam miesto gyventojui tenkančių GMP brigadų teikiamų 
paslaugų metinė bazinė kaina, kai įstaiga yra įvykdžiusi nustatytus reikalavimus

13,05

Visų aptarnaujamų savivaldybių vienam kaimo ir miestelio, kuriame gyvena mažiau kaip 4000 
žmonių, gyventojui tenkančių GMP brigadų teikiamų paslaugų metinė bazinė kaina, kai įstaiga yra 
įvykdžiusi nustatytus reikalavimus

14,45

Pacientės pervežimo dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo ir dėl patologijos laikotarpiu 
po gimdymo, kai GMP brigada nuvažiuoja iki 100 km, bazinė kaina

18,30

Pacientės pervežimo dėl normalaus ar gresiančio priešlaikinio gimdymo ir dėl patologijos laikotarpiu 
po gimdymo, kai GMP brigada nuvažiuoja daugiau nei 100 km, bazinė kaina

36,59

Kasmet organizuojamos papildomos GMP brigados kurortams (Palan-
gos, Neringos ir Druskininkų miestų savivaldybėms), o nuo 2013 m. – ir ku-
rortinėms teritorijoms (Trakams, Anykščiams, Zarasams, Ignalinai ir Palūšės 
bei Strigailiškio kaimų dalims) aptarnauti. 

Savivaldybėse, kurių ligoninėse nėra chirurgijos ir (ar) reanimacijos skyrių, 
dėl padidėjusio pacientų pervežimų per parą kiekio papildomai gali būti orga-
nizuojamas iki 1 GMP brigados darbas, tam skiriant papildomas PSDF lėšas. 

Svarbu paminėti, kad 2012–2013 m. įvyko GMP pertvarka. Buvo įdiegtas 
ilgalaikis veiksmingas GMP sistemos valdymas, užtikrinantis šių paslaugų 
efektyvumą, prieinamumą ir kokybę. Šiuo metu Lietuvoje veikia 5 modernios 
dispečerinės tarnybos, kurios yra įdiegusios programinę ir aparatinę įran-
gą, leidžiančią priimti GMP pagalbos kvietimus ir juos perduoti artimiausiai 
laisvai atitinkamai pasiruošusiai GMP brigadai. Jos aptarnauja 43 GMP pas-
laugas teikiančias įstaigas. 

Nuo 2014 m. III ketv. pradėta mokėti už GMP gerus darbo rezultatus, 
atsižvelgiant į GMP operatyvumo rodiklį. Šio rodiklio vertė nustatoma pagal 
laiką nuo GMP iškvietimo iki pagalbos teikimo pradžios (15 min. mieste ir 
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25  min. kaime). Nuo 2015 m. III ketv. planuojama pradėti mokėti už kitą 
GMP gerų darbo rezultatų – darbo intensyvumo (skubių iškvietimų skai-
čiaus) – rodiklį.

Pasikeitus GMP valdymo kokybei, pacientai greičiau sulaukia būtinosios 
pagalbos. GMP iškvietęs  žmogus jaučiasi saugesnis bendraudamas su dispe-
čeriu, kuris pataria, kaip elgtis, kol atvyks medikai. Be to, skaitmeninio radijo 
ryšio priemonėmis galima operatyviai perduoti informaciją apie paciento, 
atvežamo į stacionarinės ASPĮ priėmimo skyrių, sveikatos būklę. Žinoda-
mos šią informaciją, medikų komandos tinkamai pasirengia priimti pacientą 
(ypač traumų ir gimdymo atvejais).      

Slauga ir paliatyvioji pagalba

• Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos apima gydymo, slaugos 
ir kitas minimalias sveikatos būklės palaikymo paslaugas, teikiamas bet kurio 
amžiaus žmonėms, sergantiems lėtinėmis ligomis, neįgaliesiems ir kitiems 
pacientams, kai yra aiški ligos diagnozė ir nereikalingas aktyvus gydymas bei 
kontraindikuota medicininė reabilitacija. Šios paslaugos teikiamos siekiant 
išsaugoti individualų fizinį aktyvumą ir pagal galimybes palaikyti organizmo 
funkcijų pajėgumą.

Palaikomojo gydymo paslaugos teikiamos ligoninėje. Slaugos paslaugos 
teikiamos ir ligoninėje, ir ambulatorinėmis sąlygomis. Šias paslaugas pacien-
tams gali teikti: medicinos gydytojas, vidaus ligų gydytojas, šeimos gydytojas, 
gydytojas neurologas, vaikų ligų gydytojas (kai paslaugos teikiamos vaikams, 
jei nėra medicinos ar šeimos gydytojo), slaugytojas, slaugytojo padėjėjas, so-
cialinis darbuotojas, masažuotojas, kineziterapeutas ar kineziterapeuto padė-
jėjas. Prireikus pacientai gali būti konsultuojami gydytojų specialistų ten pat, 
kur yra slaugomi.

Siuntimą gauti palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugas pacientui išduo-
da ambulatorinės arba stacionarinės sveikatos priežiūros įstaigos gydytojas. 
Pacientai į slaugos ligoninę siunčiami, kai nustatoma galutinė diagnozė ir 
jiems nereikalingas papildomas ištyrimas. Paciento buvimo ligoninėje truk-
mę lemia stacionarinių slaugos paslaugų poreikis, paciento būklė, ligos eiga 
ir sunkumas.

Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų išlaidos PSDF biudžeto lėšomis 
apmokamos sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintomis bazinėmis 
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kainomis. Nustatyta, kad mokama už faktinį ligonio gydymo laiką, bet ne 
ilgiau kaip 120 dienų per kalendorinius metus. PSDF biudžeto lėšomis mo-
kama tik toms ASPĮ, kurios yra sudariusios sutartį su TLK dėl šių paslaugų 
išlaidų apmokėjimo.

• Paliatyvioji pagalba yra visapusiška pacientų, sergančių neišgydo-
momis, progresuojančiomis ligomis, priežiūra.
Paliatyviosios pagalbos paslaugos gali būti teikiamos ir ligoninėje, ir am-

bulatorinėmis sąlygomis. Gydantis gydytojas, atsižvelgdamas į ligonio svei-
katos būklę ir jo (arba ligonio artimųjų) pageidavimą, parenka paliatyviosios 
pagalbos paslaugų teikimo formą. Kartu su sveikatos priežiūros specialistais 
ir ligonio artimaisiais gydytojas nustato šių paslaugų teikimo mastą ir tru-
kmę, kurie priklausomai nuo ligonio sveikatos būklės gali keistis.

Atsižvelgiant į paciento ir jo šeimos narių poreikius, reikiamą pagalbą pa-
cientui teikia gydytojas, slaugytojas, socialinis darbuotojas, psichologas ir kiti 
darbuotojai. 

• Slaugos paslaugos namuose – tai sveikatos priežiūros paslaugos, tei-
kiamos pacientų namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų prieinamumą, 
tęstinumą, tenkinant paciento slaugos poreikius namų sąlygomis, skatinant 
paciento rūpinimąsi savimi ir gerinant jo gyvenimo kokybę. 

Paslaugas pacientų namuose teikia bendruomenės ar bendrosios prakti-
kos slaugytojai arba psichikos sveikatos slaugytojai. Slauga namuose skiria-
ma pacientams, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis. 
Slaugos paslaugų namuose teikimą organizuoja sveikatos priežiūros įstaigos 
vadovas, suderinęs su savivaldybės gydytoju.

Slaugytojas pagal savo kompetenciją privalo užtikrinti visapusišką slaugo-
mo paciento medicininę priežiūrą namuose: apsilankymo metu teikti asmens 
higienos paslaugas, suleisti vaistus, prijungti ir prižiūrėti lašinės sistemą, pa-
imti kraują ar šlapimą laboratoriniams tyrimams, padaryti elektrokardio-
gramą, užtikrinti žaizdų bei pragulų profilaktiką ir priežiūrą, dirbtinių kūno 
angų (stomų) priežiūrą, enterinį maitinimą ir kt. 

Šias paslaugas teikiančioms gydymo įstaigoms papildomai mokama 1,89 
euro per metus už kiekvieną prisirašiusį gyventoją.
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Ambulatorinė specializuota priežiūra –  
gydytojų specialistų konsultacijos

Gydytojo specialisto konsultacija vadinamos paslaugos, apsilankymo 
metu suteiktos pacientui, turinčiam gydytojo (šeimos ar kito specialisto) 
siuntimą dėl konkrečios priežasties (ligos ar profilaktinio sveikatos tikrini-
mo). Šio apsilankymo metu pagal gydytojo specialisto kompetenciją atlieka-
mi visi pacientui būtini tiriamieji bei gydomieji veiksmai ir raštu teikiami 
patarimai siuntusiajam gydytojui. Gydytojų specialistų konsultacijos teikia-
mos poliklinikose, medicinos centruose ir ligoninių priėmimo bei skubiosios 
pagalbos skyriuose.  

Dažniausiai į gydytoją specialistą kreipiamasi turint siuntimą, tačiau yra 
atvejų, kai siuntimo nereikia:

•  kai pacientas atvyksta į ASPĮ dėl būtinosios atitinkamo specialisto 
pagalbos;

• kai pacientas lankosi dėl tos pačios priežasties pas tą patį specialistą 
arba atliekama ilgalaikė paciento sveikatos būklės stebėsena pagal il-
galaikio pacientų, sergančių lėtinėmis ligomis, sveikatos būklės stebė-
jimo tvarkos apraše numatytą tvarką;

• pacientui kreipiantis dėl gydytojo dermatovenerologo konsultacijos.

Gydytojo specialisto konsultaciją sudaro iki trijų paciento apsilankymų  
dėl tos pačios priežasties, už juos mokama viena kaina. 

Svarbu žinoti, kad kiekvieno lygio gydytojų specialistų konsultacijos dar 
skirstomos į paprastas ir išplėstines konsultacijas. Išplėstinėmis laikomos 
konsultacijos, kurių metu atliekami papildomi tiriamieji ir gydomieji veiks-
mai. Paprastų konsultacijų bazinės kainos svyruoja nuo 12,07 iki 27,26 euro, 
o išplėstinių konsultacijų – nuo 17,15 iki 50,41 euro.  

Antrinio lygio gydytojų specialistų konsultacijų kainos
Gydytojo specialisto konsultacija Kaina (eurais)
Kardiologo 14,79
Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis 
elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė)

20,58

Endokrinologo 14,79
Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė 
punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas)

20,58

Oftalmologo 12,07
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Oftalmologo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) 
tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

21,44

Tretinio lygio gydytojų specialistų konsultacijų kainos 
Gydytojo specialisto konsultacija Kaina (eurais)
Kardiologo 27,26
Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis 
elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė, ir (ar) 
pasyvios ortostazės mėginys, ir (ar) kardiopulmoninis krūvio mėginys)

36,27

Endokrinologo 27,26
Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė 
punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas)

36,27

Oftalmologo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) 
tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

28,90

Dienos stacionaro paslaugos 

Dienos stacionaro paslaugos – specializuotos apžiūros ar gydymo paslau-
gos, teikiamos pacientui gydymo įstaigoje tik dienos metu ribotą laiką (įpras-
tai kelias valandas). Šios paslaugos teikiamos tik turint gydytojo siuntimą. 

Dienos stacionare teikiamos nėštumo patologijos, dermatovenerologijos, 
onkohematologijos, hematologijos, terapijos, vaikų ligų, alerginių ligų, spin-
dulinės terapijos ir kt. paslaugos.

Dauguma dienos stacionaro paslaugų teikiamos ligoninėse. Išimtimi lai-
komos vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslaugos, kurios 
gali būti teikiamos ir ambulatorines paslaugas teikiančiose ASPĮ. Prireikus 
gydymo dienos stacionare metu pacientams gali būti išrašomi receptai kom-
pensuojamiesiems vaistams.

Dienos stacionaro paslaugų išlaidos apmokamos bazinėmis kainomis už 
kiekvieną dieną. Šių paslaugų kainos svyruoja nuo 12,46 euro iki 253,86 eurų. 

Eil. 
Nr.

Ligų gydymo profilio pavadinimas Vidutinė 
gydymo trukmė 

(dienomis)

Vieno lovadienio 
bazinė kaina 

(eurais)

1. Suaugusiųjų ligų gydymo profiliai
1.1 Nėštumo patologija 7 17,46
1.2 Onkologija 15 18,07
1.3 Onkologija chemoterapija 7 53,88
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Eil. 
Nr.

Ligų gydymo profilio pavadinimas Vidutinė 
gydymo trukmė 

(dienomis)

Vieno lovadienio 
bazinė kaina 

(eurais)
1.4 Dermatovenerologija 12 17,52
1.5 Hematologija 7 53,79
1.6 Hematologija, kai atliekama kraujo komponentų transfuzija 

(ne mažiau kaip vienos terapinės dozės, t. y. 1 eritrocitų 
masės vieneto ir (ar) 200 x 109 trombocitų, ir (ar) 10–20 ml / 
kg kūno masės šviežiai šaldytos plazmos, transfuzija)

7 167,36

1.7 Vidaus ligos 10 12,46
1.8 Psichiatrija 30 22,16

2. Vaikų ligų gydymo profiliai
2.1 Ortopedija traumatologija 1 56,22
2.2 Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos antrinio lygio 

ambulatorinių paslaugų kompleksai (Vaiko raida 2 A)
20 17,75

2.3 Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos antrinio lygio 
ambulatorinių paslaugų kompleksai (Vaiko raida 2 B)

40 17,75

2.4 Vaikų onkohematologija 7 62,36
2.5 Vaikų ligos 10 12,46
2.6 Vaikų psichiatrija 15 34,66

3. Suaugusiųjų ir vaikų ligų gydymo profiliai
3.1 Alerginių ir imuninių ligų diagnostikos ir gydymo paslaugos 

dienos stacionare
iki 3 15,41–120,55

3.2 Invazinės skausmo malšinimo paslaugos dienos stacionare – 28,27–77,02
3.3 Spindulinės terapijos paslaugos dienos stacionare 1–27 15,85–253,86

Patarimas
Vaikų ir suaugusiųjų gydymas dienos stacionare Lietuvoje sparčiai populiarė-

ja, todėl, jei Jums skiriamas nechirurginis gydymas (pavyzdžiui, jei reikia sulašin-
ti vaistus) ar diagnostinės procedūros, nepamirškite paklausti, ar šios paslaugos 
gali būti teikiamos dienos stacionare. Gydymas ar procedūra dienos stacionare 
dažniausiai atliekami ryte atvykus į gydymo įstaigą, o tos pačios dienos popietę 
pacientas gali vykti į namus. Nemažai planinių gydomųjų procedūrų dienos sta-
cionaro sąlygomis atliekama ir onkologiniams ligoniams.

Šeimos gydytojo klauskite, kuriose gydymo įstaigose teikiamos vaikų ligų die-
nos stacionaro paslaugos. Tai saugu ir paprasta: medikams atlikus procedūrą, 
netrukus su vaiku grįšite į namus, į jam įprastą aplinką. 
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Dienos chirurgija – planinėms operacijoms ir tyrimams 

Dienos chirurgijos paslauga – tai pacientui atlikta planinė gydomoji ir 
(ar) diagnostinė intervencija, kurios metu gali būti taikoma vietinė, regioninė 
ar bendroji nejautra ir užtikrinama paciento priežiūra iki 24 valandų, kuri 
prireikus gali būti pratęsiama iki 48 valandų. 

Dienos chirurgija Lietuvoje, kaip ir kitose Europos šalyse, populiarėja 
dėl kelių priežasčių: naudojant šiuolaikines technologijas (pavyzdžiui, lapa-
roskopiją), gerokai sutrumpėja paciento gydymosi trukmė, o kartu ir rizika 
užsikrėsti patologinėmis bakterijomis. Kartu pacientas neatitraukiamas nuo 
jam įprastos socialinės aplinkos ir gali tęsti gydymą saugioje namų aplinkoje. 

Dienos chirurgijos paslaugos teikiamos tik turint gydytojo siuntimą. 
Prieš teikiant šias paslaugas pacientui turi būti atlikti būtini tyrimai. Minėtos 
paslaugos teikiamos ligoninėse, kai kuriose poliklinikose ir privačiose gydy-
mo įstaigose.

Dienos chirurgijos paslaugų išlaidos apmokamos pagal giminingų dia-
gnozių grupių (angl. diagnosis-related group, toliau – DRG) metodą, jų kainos 
svyruoja nuo 62 iki 1837 eurų. 

Patarimas
Dienos chirurgija – su naujomis technologijomis atsiradusi ir greitai Euro-

poje prigijusi praktika, jau pripažinta ir Lietuvoje. Šiuo metu daugelis mažai in-
vazinių operacijų, tokių kaip odos darinių šalinimas, ginekologinės, urologinės, 
ortopedinės, oftalmologinės (ypač kataraktos), nemažai bendrosios chirurgijos 
operacijų atliekama dienos chirurgijos sąlygomis. 

Pavyzdžiui, jei operacija atliekama laparoskopijos būdu (nereikia daryti di-
delių pjūvių), operuotas pacientas gydymo įstaigoje, stebimas medikų, paprastai 
išbūna nuo 12 iki 48 val., po to vyksta gydytis į namus. 

Jei Jums reikalinga nesudėtinga operacija, klauskite, ar ją galima atlikti die-
nos chirurgijos sąlygomis. Po operacijos ir medikų apžiūros galėsite toliau gydytis 
namuose, laikydamiesi gydytojo rekomendacijų. Juk sakoma – „namuose ir sie-
nos gydo“.
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Brangieji tyrimai ir procedūros

Brangiesiems tyrimams priskiriama, pavyzdžiui, kompiuterinė tomogra-
fija, magnetinis rezonansas, o brangiosioms procedūroms – paprastoji hemo-
dializė. Šie tyrimai ir procedūros paprastai atliekami ligoninėse bei poliklini-
kose, bet gali būti atliekami ir specializuotose įstaigose.

Šiems tyrimams ir procedūroms reikalingas siuntimas, kurį gali išduoti 
tik gydytojas specialistas (ne šeimos gydytojas). Ligos ir indikacijos, kurio-
mis sergant skiriami minėti tyrimai ar procedūros, yra nurodytos sveikatos 
apsaugos ministro įsakymuose.

Už brangiuosius tyrimus ir procedūras gydymo įstaigoms mokama atski-
rai tik tuomet, kai jie atliekami ambulatoriškai gydomiems pacientams arba 
tiems, kuriems stacionare teikiamos slaugos ir palaikomojo gydymo, paliaty-
viosios pagalbos ar medicininės reabilitacijos paslaugos. Tuo tarpu ligoninėse 
gydomiems pacientams (išskyrus pirmiau minėtus atvejus) atliktų brangiųjų 
tyrimų ir procedūrų kaina įskaičiuota į bendrą gydymo ligoninėje kainą. 

Brangiųjų tyrimų ir procedūrų bazinės kainos

Brangieji tyrimai Bazinė kaina (eurais)
Kompiuterinė tomografija 54,74
Magnetinio rezonanso tomografija 80,43–102,76
Hematologijos brangieji tyrimai 181,64–405,42
Pozitronų emisijos tomografijos tyrimas 938,16
Kompiuterinės tomografijos angiografija 168,82
Magnetinio rezonanso angiografija 169,79
Brangūs genetiniai tyrimai 383,76–1910,49
Hepatito C diagnostikos tyrimai 29,09–52,00
Žmogaus imunodeficito viruso ligos stebėsenos tyrimai 37,02–536,30

Brangiosios procedūros
Hiperbarinė oksigenacija 20,22
Gydomoji kraujo gravitacinė chirurgija 40,60
Paprastoji hemodializė 105,60
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Stacionarinės paslaugos – gydymas ligoninėse 

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos – tai ligoninėje gu-
linčiam pacientui teikiamos paslaugos. Įprastai šios paslaugos gydymo įstai-
gose teikiamos ne trumpiau kaip 24 valandas. Stacionarinės paslaugos gali 
būti keleto rūšių: aktyviojo gydymo, ilgalaikio gydymo ar reabilitacijos.

• Aktyviojo gydymo paslaugos – stacionare pacientams teikiamos 
paslaugos dėl ūmios ligos, lėtinės ligos paūmėjimo ar sužalojimo, kai reika-
lingas ištyrimas ir (ar) aktyvus medikamentinis ir (ar) chirurginis gydymas, 
kuris negali būti taikomas ambulatorinėmis sąlygomis. 2011 m. aktyvus pa-
cientų gydymas Lietuvos ligoninėse truko vidutiniškai 6,42 dienos – tiek pat, 
kiek ir ES šalyse. Aktyviajam gydymui priskiriami: ūmaus miokardo infarkto 
gydymas, apendicito operacija, sunkesnių traumų gydymas ir pan. 

• Ilgalaikis gydymas – stacionare lėtinėmis ligomis sergantiems pa- 
cientams teikiamos paslaugos, kai reikalingas ilgai (dažniausiai ilgiau nei mė-
nesį) trunkantis gydymas ir (ar) slauga. Ilgalaikiam gydymui priskiriami: pa-
laikomasis gydymas ir slauga, paliatyvioji pagalba, tuberkuliozės gydymas, 
specialioji psichiatrija, psichikos ligų ilgalaikis gydymas ir pan. 

• Apie stacionarinę reabilitaciją skaitykite skyriuje „Medicininė rea-
bilitacija ir sanatorinis gydymas“. 

Ir ilgalaikis gydymas, ir reabilitacija dažniausiai būna aktyviojo gydymo 
tęsinys.

Tam, kad stacionare suteiktų paslaugų išlaidos būtų apmokėtos PSDF 
lėšomis, pacientas turi būti apdraustas PSD ir turėti gydytojo siuntimą. 
Gydytojo siuntimas neprivalomas, jei pacientas kreipiasi į ligoninę dėl būti-
nosios medicinos pagalbos, kurios laiku nesuteikus gresia sunkios komplika-
cijos ar mirtis.

Stacionarines paslaugas Lietuvoje teikia 67 ligoninės, kurias galima su-
skirstyti į keletą kategorijų: universitetines (Vilniaus universiteto ligoninės 
Santariškių klinikos ir Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno 
klinikos), respublikines (dauguma didžiųjų miestų ligoninių, taip pat 4 spe-
cializuotos psichiatrijos ligoninės), regionines (Alytaus, Jonavos, Kėdainių, 
Marijampolės, Mažeikių, Radviliškio, Šilutės, Tauragės, Telšių, Ukmergės, 
Utenos ligoninės) ir rajonines (iš viso 36). 

Be to, kai kurias stacionarines paslaugas teikia ir privačios gydymo įstai-
gos. Tais atvejais, kai minėtos įstaigos yra sudariusios sutartis su ligonių kaso-
mis, pacientams teikiamų paslaugų išlaidos apmokamos PSDF lėšomis. 
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Apie aktyviojo gydymo paslaugų išlaidų apmokėjimą
Jei pacientui teikiamos paslaugos priskiriamos aktyviajam gydymui, yra 

mokama už gydymo atvejį. Gydymo atveju laikomos paciento gulėjimo ligo-
ninėje metu (nuo paguldymo iki išrašymo) visos jam suteiktos paslaugos – 
atlikti tyrimai, diagnostinės ar gydomosios procedūros, skirti vaistai ar MPP, 
atliktos operacijos, slauga. Į gydymo atvejo kainą taip pat yra įskaičiuojamos 
apgyvendinimo, maitinimo ir kitos ligoninės išlaidos. 

Svarbu
Paciento ištyrimo ultragarsu, kompiuterinės tomografijos, branduolinio  

magnetinio rezonanso ir panašių tyrimų atlikimo išlaidos yra įskaičiuojamos į 
bendrą paciento gydymo stacionare kainą.

Aktyviojo gydymo paslaugų išlaidos nuo 2012 m. apmokamos taikant gi-
miningų diagnozių grupių metodą: visi aktyviojo gydymo atvejai (jų Lietuvo-
je per metus būna apie 650 tūkst.) pagal pagrindinę paciento ligą, gretutines 
ligas ir komplikacijas bei pagal pacientui atliktas gydomąsias procedūras ar 
operacijas, yra skirstomi į 698 kategorijas (giminingų diagnozių grupes), ku-
rių kiekviena turi savo kainą. 

Taigi, priklausomai nuo paciento ligos sudėtingumo ir paciento ištyrimo 
ir gydymo sąnaudų ligoninei mokama skirtinga kaina. Tų kainų yra beveik 
3500, nes kiekvienu atveju kaina priklauso nuo paciento gydymo trukmės.

Svarbu
Aktyviojo gydymo atveju paciento gydymo trukmei nėra taikomi jokie ap-

ribojimai, t. y. pacientas turi būti gydomas tiek laiko, kiek jo gydymui būtinas 
ligoninės režimas. 
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Aktyviojo gydymo paslaugų kainos pagal giminingų diagnozių grupes 
(pagal atliekamos procedūros ar operacijos sudėtingumą)

Eil. 
Nr. Aktyviojo gydymo paslaugos pavadinimas Vidutinės trukmės gydymo 

atvejo kaina (eurais)

1 Širdies vožtuvų procedūros (naudojant dirbtinės kraujo apytakos 
aparatą), kai atliekamas invazinis širdies ištyrimas

4617–7230

2 Širdies vožtuvų procedūros (naudojant dirbtinės kraujo apytakos 
aparatą), kai neatliekamas invazinis širdies ištyrimas

3492–5715

3 Insultas ir kiti galvos smegenų kraujagyslių sutrikimai (ne chirurginis 
gydymas) 

233–2047

4 Tulžies pūslės akmenų pašalinimo operacija laparoskopu 738–1421

5 Apendektomija 654–1143

6 Gimdymas (paprastas ir su cezario pjūviu) 505–1351

7 Venų operacija 462

8 Kataraktos operacija (įskaičiuota lęšiuko kaina) 339

9 Gastrito, opaligės gydymas (ne chirurginis gydymas) 190–691

 Organų transplantacijos paslaugų kainos  

Eil. 
Nr. Paslaugos pavadinimas Vidutinės trukmės gydymo 

atvejo kaina (eurais)

1 Širdies transplantacija 138 911

2 Kepenų transplantacija 49 957

3 Inkstų transplantacija 16 158

Apie ilgalaikio gydymo paslaugų išlaidų apmokėjimą

Ligoninėms yra mokama už kiekvieną paciento ligoninėje praleistą lova-
dienį. Sveikatos draudimo įstatymas nustato maksimalią tokio gydymo tru-
kmę – pacientas ligoninėje nemokamai gali būti gydomas ne daugiau kaip 
120 dienų per kalendorinius metus. Jei pacientui tokio gydymo metu reikia 
sudėtingų tyrimų, tokių kaip kompiuterinė tomografija, branduolinis magne-
tinis rezonansas ar pan., už šiuos tyrimus ligoninei mokama atskirai.
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Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų bazinių kainų sąrašas 

Eil. 
Nr. Paslaugos pavadinimas Vieno lovadienio kaina 

(eurais)
1 Slauga ir palaikomasis gydymas 24,60
2 Vegetacinių ligonių palaikomasis ilgalaikis gydymas 32,03
3 Onkologinių ligonių palaikomasis ilgalaikis gydymas I 33,72
4 Onkologinių ligonių palaikomasis ilgalaikis gydymas II 40,60
5 Negalinčių savęs aptarnauti ligonių palaikomasis ilgalaikis gydymas 26,24

Apie ligoninėse įvykusius pokyčius 
Per pastaruosius 25 metus Lietuvos ligoninėse įvyko šie pokyčiai:
• gydymo ligoninėse trukmė sutrumpėjo ir pasiekė atitinkamą ES šalių 

vidurkį;
• 1988–2011 m. ligoninėse perpus sumažėjo lovų skaičius. 
Nepaisant to, PSO duomenimis, pagal aktyviojo gydymo lovų skaičių Lie-

tuva 2011 m. 50 proc. viršijo ES šalių vidurkį (560 lovų tenka 100 tūkst. gyven-
tojų). Pagal gyventojų hospitalizavimo rodiklį (kiek gydymo atvejų ligoninėje 
tenka 100 gyventojų), Lietuvos 2011 m. rodiklis buvo 22,46, o tai 46 proc. 
viršijo Latvijos rodiklį, 42 proc. – ES šalių ir Estijos vidurkį, 28 proc. – ES 
šalių naujųjų narių vidurkį. 

Šie skaičiai rodo, kad mūsų šalies ligoninių sektorius dar išlieka per di-
delis ir nepakankamai efektyvus. Todėl pagrindinė pastarojo dešimtmečio 
užduotis – paskatinti ligonines modernizuoti savo veiklą, pacientams teikti 
paslaugas tokiais būdais, kurie leistų išvengti nebūtino paguldymo į ligoni-
nę. Gydymąsi ligoninėje vis dažniau keičia ambulatorinis gydymas, dienos 
stacionaras ir dienos chirurgija. Taip taupomas paciento laikas, mažėja per-
teklinio gydymo atvejų, išvengiama su gydymu ligoninėje susijusios rizikos, 
pavyzdžiui, hospitalinių infekcijų.   

Medicininė reabilitacija ir sanatorinis gydymas 

Sergančiųjų sunkiomis ligomis gydymas neatsiejamas nuo medicininės 
reabilitacijos. Tai svarbus gydymo etapas, leidžiantis pacientui greičiau išgyti, 
grąžinti jį į darbo rinką, integruoti į visuomenę, atkurti biosocialinius gebė-
jimus ir išvengti antrinio neįgalumo. Pagal PSO nuostatas, prioritetas turi 
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būti teikiamas sergančių sunkiomis ūmiomis ligomis arba sunkias traumas 
patyrusių ligonių reabilitacijai.

PSD apdraustiems suaugusiesiems medicininę reabilitaciją skiria gydan-
tysis gydytojas, vadovaudamasis fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo 
rekomendacijomis, vaikams – fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Ar 
pacientui šios paslaugos bus suteiktos stacionare, ar ambulatoriškai, spren-
džiama pagal jo sveikatos būklę. Gydytojo pareiga informuoti ligonį apie jam 
reikalingas paslaugas. Siunčiamam į reabilitacinę gydymo įstaigą ar sanatori-
ją pacientui turi būti suteikta visa reikiama informacija apie tam tikro profilio 
paslaugas teikiančias įstaigas.

Medicininės reabilitacijos paslaugas suteikusioms įstaigoms TLK moka 
PSDF biudžeto lėšomis. Jeigu paslaugos teikiamos stacionare, mokama už 
gydymo laiką (už kiekvieną lovadienį) nustatytomis bazinėmis kainomis. Jei 
reabilitacijos paslaugos teikiamos ambulatoriškai, bazinėmis kainomis mo-
kama už apsilankymus.

Reabilitacijos paslaugų kainos 

Paslaugos pavadinimas

Suaugusiųjų vieno lovadienio / 
ambulatorinio apsilankymo / 
palaikomosios reabilitacijos 

namuose, atliekamos dėl nervų 
sistemos ligų, vieno apsilankymo 

bazinė kaina (eurais)

Vaikų vieno lovadienio / 
ambulatorinio apsilankymo / 
palaikomosios reabilitacijos 

namuose, atliekamos dėl nervų 
sistemos ligų, vieno apsilankymo 

bazinė kaina (eurais)

Reabilitacija III 70,62 70,62

Reabilitacija II

Pakartotinė reabilitacija 38,48 38,48

Ambulatorinė reabilitacija II 16,57 16,89

Ambulatorinė reabilitacija I 13,82 –

Sveikatos grąžinamasis gydymas – 27,40

Palaikomoji reabilitacija dėl 
judamojo atramos aparato 

pažeidimų, nervų sistemos ligų ir 
vaikų kraujo ligų

29,02 29,68

Palaikomoji reabilitacija dėl regos ir 
klausos sutrikimo

24,89 25,43

Palaikomoji reabilitacija namuose 
dėl nervų sistemos ligų

33,00 33,00
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Patarimas
 Jei Jums skiriama medicininė reabilitacija, žinokite, kad galite pasirinkti gy-

dymo įstaigą, kurioje Jums bus suteiktos reikalingos paslaugos. VLK interneto 
svetainės www.vlk.lt skiltyje „Medicininė reabilitacija“ rasite informacijos apie 
laisvas vietas medicininės reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose, bus nu-
rodyti šių įstaigų adresai, telefonai, teikiamos paslaugos.

Jums nereikia rūpintis pažyma ar siuntimu reabilitacijai – gydytojo pareng-
to siuntimo duomenys keliauja į informacinę sistemą, kuria naudojasi gydymo 
įstaigos (tiek siunčiančios gydytis, tiek teikiančios reabilitacijos paslaugas) ir li-
gonių kasos. Ligonių kasų darbuotojai, patikrinę į sistemą įrašytus duomenis, 
patvirtina pažymą, ir pacientas gali vykti gydytis į pasirinktą sanatoriją. Apie 
elektroniniu būdu patvirtintą dokumentą pacientą informuoja gydytojas. Terei-
kia nusivežti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir siunčiančio gydytojo 
išduotą išrašą iš medicinos dokumentų. Į reabilitacijos įstaigą privalu atvykti ne 
vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo išrašo iš medicinos dokumentų išdavimo die-
nos. 

Atminkite, reabilitaciją skiria gydantis gydytojas, įvertinęs, ar išties pacientui 
reikalinga medicininė reabilitacija, ar reabilitacijos paslaugos turi būti teikiamos 
ambulatoriškai, ar stacionare. Reabilitacijos trukmė priklauso nuo ligos sudėtin-
gumo ir nustatytos diagnozės. 

Suaugusieji į reabilitaciją dėl tos pačios ligos siunčiami tik vienam gydymo 
kursui per metus, pakartotinė ir palaikomoji reabilitacija taip pat skiriama kartą 
per metus. Jei pacientas siunčiamas į ambulatorinę reabilitaciją, bet jis nori vykti 
į stacionarinę, už nakvynę ir maistą turi susimokėti pats. Tuo tarpu vaikai iki 8 
metų turi teisę į reabilitacijos įstaigas vykti lydimi juos slaugančio žmogaus, už 
kurio maitinimą ir gyvenimą sumoka ligonių kasos.  

Pavyzdžiui, sergantiesiems lengvesnėmis ligomis dažniau skiriama ambula-
torinė reabilitacija. Tokiems pacientams paprastai patogu naudotis arčiau namų 
esančios gydymo įstaigos paslaugomis, tačiau yra galimybė, sumokėjus už nakvy-
nę bei maitinimą, pasirinkti ir kito miesto sanatoriją.
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II. APIE KOMPENSUOJAMUOSIUS VAISTUS IR  
MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONES

2014 m. kompensuojamiesiems vaistams ir MPP iš PSDF biudžeto skir-
ta 199,8 mln. eurų (15 proc. šio biudžeto lėšų). Kompensuojamieji vaistai ir 
MPP gali būti skiriami ambulatoriškai gydomiems apdraustiesiems, juos iš-
rašo šeimos gydytojai arba gydytojai specialistai, dirbantys gydymo įstaigose, 
sudariusiose sutartis su TLK. Šie vaistai ir MPP išrašomi kompensuojamųjų 
vaistų pasuose.

Kaip ir daugelyje Europos šalių, Lietuvoje kompensuojamos tik įrašytų 
į Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A) ir Kompensuoja-
mųjų vaistų sąrašą (B) vaistų įsigijimo išlaidos. Taip pat kompensuojamos 
MPP, įrašytų į Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių sąrašą (C), 
įsigijimo išlaidos.

Kompensuojama ne visa, bet vadinamoji bazinė vaisto kaina. Bazinė kai-
na – tai Vyriausybės nutarimu patvirtinta mažmeninės vaisto ar MPP kainos 
kompensuojamoji dalis. Be to, yra taikomi vadinamieji kompensavimo lygiai, 
t. y. gali būti kompensuojama 50, 80, 90 arba 100 proc. bazinės vaisto kainos, 
todėl priemokos dydžiai taip pat skirtingi.

Lentelėje pateikiame paaiškinimus apie minėtus A, B ir C sąrašus, kam ir 
kokiu kompensavimo lygiu gali būti skiriami kompensuojamieji vaistai ir MPP.

Sąrašo pavadinimas
Ligų ir kompensuojamųjų 

vaistų joms gydyti sąrašas A
Kompensuojamųjų vaistų  

sąrašas B
Kompensuojamųjų  MPP 

sąrašas C
Kokie vaistai 
ir MPP įrašyti 
sąraše

Kompensuojamieji vaistai 
tam tikroms sąraše 

nurodytoms sunkioms, 
lėtinėms, paplitusioms 

ligoms gydyti

Kompensuojamieji vaistai 
socialiai pažeidžiamoms 

asmenų grupėms

Kompensuojamosios 
MPP, skiriamos dėl sąraše 
nurodytų tam tikrų ligų ar 

sveikatos būklių

Kokioms asmenų 
grupėms skiriami 
kompensuojamieji 
vaistai ar MPP

Visiems apdraustiesiems, 
sergantiems sąraše 
nurodytomis ligomis

Šioms asmenų grupėms: 
• senatvės pensininkams;
• šalpos pensijos gavėjams;
• II grupės invalidumo 

pensijos gavėjams;
• asmenims su 30–40 proc. 

darbingumo lygiu

Visiems apdraustiesiems, 
sergantiems sąraše 
nurodytomis ligomis ar 
sveikatos būklėmis

Kompensavimo 
lygiai

100, 90, 80, 50 proc.  
bazinės vaisto kainos

50 proc.  
bazinės vaisto kainos

100 proc.  
bazinės MPP kainos
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Apie kompensuojamųjų vaistų pasą
Kompensuojamieji vaistai ir MPP išrašomi specialiuose dokumentuose – 

kompensuojamųjų vaistų pasuose, kuriuos išduoda gydymo įstaigos, pasira-
šiusios su TLK sutartis dėl jų išdavimo. Už pirmą kartą išduodamą kompen-
suojamųjų vaistų pasą pacientui mokėti nereikia. Keičiant senąjį dokumentą 
nauju (kai panaudojami visi kompensuojamųjų vaistų recepto blankai), rei-
kia mokėti 0,87 euro mokestį. Šį mokestį reikia sumokėti gydymo įstaigoje 
arba pervesti į konkrečios gydymo įstaigos sąskaitą (sąskaitos numerį nurodo 
gydymo įstaiga).

Apie teisę pasirinkti pigiausią vaistą
Ir gydytojas, ir vaistininkas turi informuoti pacientą apie kompensuoja-

mųjų vaistų ir MPP kainas bei priemokas.
Vertėtų žinoti, kad vaistus, kurių veiklioji medžiaga yra tokia pati, gamina 

įvairūs gamintojai, suteikdami skirtingus firminius pavadinimus. Šių vaistų 
kainos taip pat yra skirtingos, tačiau iš analogiškų vaistų visuomet galima 
pasirinkti tą, kurio priemoka mažesnė. Pigesni yra generiniai vaistai, todėl 
pacientui už juos reikia mažiau mokėti. Generiniai vaistai – tai jau esančių 
rinkoje originalių vaistų kopijos, turinčios tas pačias veikliąsias medžiagas. 
Vaistą su ta pačia veikliąja medžiaga gali gaminti keli gamintojai.

 Apsilankę vaistinėje paprašykite, kad vaistininkas monitoriuje parodytų 
visų tos pačios veikliosios medžiagos vaistų sąrašą, kiekvieno iš jų mažmeni-
nę kainą, bazinę kainą ir paciento priemoką. 

Vaisto pavadinimas
Vaisto 

mažmeninė 
kaina (eurais)

Vaisto bazinė 
kaina (eurais)

100 
proc. 90 proc. 80 proc. 50 proc.

1-ojo gamintojo vaistas 5,21 3,46 3,46 3,11 2,77 1,73
Paciento priemoka už 1-jo gamintojo vaistą (eurais) 1,75 2,10 2,44 3,48
2-ojo gamintojo vaistas 9,56 3,46 3,46 3,11 2,77 1,73
Paciento priemoka už 2-jo gamintojo vaistą (eurais) 6,10 6,45 6,79 7,83
3-jo gamintojo vaistas 15,63 3,46 3,46 3,11 2,77 1,73
Paciento priemoka už 3-jo gamintojo vaistą (eurais) 12,17 12,52 12,86 13,90

Svarbu būti budriems ir už vaistus nepermokėti. Iš vaistų sąrašo, kurių  
veiklioji medžiaga ta pati, galima pasirinkti vaistą su mažiausia priemoka. Ne 
veltui taupieji skandinavai ir vokiečiai dažniausiai renkasi pigiausius tos pa-
čios veikliosios medžiagos vaistus, nes žino, kad visiems jiems keliami vienodi 
kokybės reikalavimai, o skiriasi tik vaistų pakuotė ir gamintojo pavadinimas.
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Patarimai 
Vaistinėje įsigydami vaistus, įdėmiai pažiūrėkite į monitoriaus ekraną – jame 

vaistininkas turi parodyti visų tos pačios veikliosios medžiagos vaistų sąrašą,  
kiekvieno jų kainas ir priemokas. Šiame sąraše rekomenduojama išsirinkti tą, ku-
riam yra taikoma mažiausia priemoka. 

Svarbu žinoti, kad šiame sąraše rodomi skirtingų gamintojų, tačiau tos pačios 
veikliosios medžiagos vaistai. Jų priemokos gali labai skirtis – kai kurių net kelis 
kartus. Klauskite  vaistininko, ar sąraše yra pigiausias Jums reikalingas vaistas.

Jei paaiškėtų, kad vaistinė tuo metu neturi pigiausio vaisto, ji privalo reikiamą 
vaistą užsakyti. Vaistinės farmacininkas, prieš parduodamas kompensuojamąjį 
vaistą, pirmiausia turi pasiūlyti pigiausią, o jei vaistinė jo neturi – užsakyti ir pri-
statyti: mieste – per 2 darbo dienas, miesteliuose ir kaimuose – per 4 darbo dienas.

         Žinokite, kad visų gamintojų vaistams taikomi tie patys kokybės reikala-
vimai, bet tos pačios veikliosios medžiagos medikamentai parduodami skirtingose 
jų gamintojų pakuotėse, skiriasi ir kainos. Atminkite: gydo ne pakuotė, o vaisto 
veiklioji medžiaga. Pasibaigus receptų galiojimo laikui, vaistai nebeišduodami. 
Tuomet vėl reikia kreiptis į gydytoją, kad šis išrašytų naują receptą.

Receptas turi būti užpildytas be klaidų, jame neturi trūkti reikiamų duome-
nų – tik tada vaistininkas gali išduoti vaistą. Neteisingai išrašytas receptas laiko-
mas negaliojančiu.Už recepto perrašymą mokestis neturi būti imamas.

Numatyti pokyčiai 
2015 m. planuojama įdiegti nacionalinę elektroninio recepto (e. recepto) 

sistemą. SAM vykdo nacionalinį projektą „Elektroninės paslaugos e. receptas 
plėtra“, kurio dėka pacientams, sveikatos priežiūros įstaigų ir farmacijos spe-
cialistams bus teikiamos 3 naujos elektroninės paslaugos. 

Pradėjus veikti e. recepto sistemai, gydytojų išrašyti kompensuojamų-
jų vaistų ir MPP receptai bus saugiai talpinami specialioje elektroninėje  
talpykloje, o vaistinė, į kurią kreipsis pacientas, gaus paciento elektroninį re-
ceptą ir išduos jam skirtus vaistus. Įdiegus minėtą sistemą, gydytojams suma-
žėtų darbo krūvis, jie galėtų daugiau dėmesio skirti pacientams.

Tuo tarpu pacientas specialioje interneto svetainėje galės sužinoti infor-
maciją apie jam išrašytus receptus ir išduotus vaistus bei MPP. Pradėjus veikti 
e. recepto sistemai, pagerės kompensuojamųjų vaistų ir MPP išrašymo koky-
bė, sumažės vaistų skyrimo klaidų, mažės eilės pas gydytojus. Be to, gydytojas 
galės skirti vaistus ir MPP 6 mėn. laikotarpiui, o pacientas galės juos atsiimti 
vaistinėje kas mėnesį.  
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III. APIE CENTRALIZUOTAI PERKAMUS VAISTUS IR  
MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONES 

VLK kiekvienais metais centralizuotai perka vaistus ir MPP, 2014 m. tam 
skirta 39,6 mln. eurų (3 proc. PSDF biudžeto). Jų sąrašas kasmet svarstomas 
Privalomojo sveikatos draudimo taryboje ir tvirtinamas sveikatos apsaugos 
ministro įsakymu.  

Centralizuotai nupirkti vaistai ir MPP, atsižvelgiant į praėjusiais metais 
gydytų ligonių skaičių bei atliktų operacijų ir procedūrų kiekį, pagal suda-
rytas sutartis paskirstomi gydymo įstaigoms. Dėl šių priemonių poreikio bei 
nenutrūkstamo tiekimo VLK specialistai nuolat bendrauja su gydymo įstai-
gomis.

Esant konkurencijai tarp gamintojų, vykdomi atvirieji konkursai. Tai pa-
deda VLK sumažinti perkamų priemonių kainas ir už turimas lėšas jų nu-
pirkti daugiau, kas pagerina paslaugų prieinamumą pacientams.

VLK šių vaistų ir MPP įsigijimo išlaidas apmoka PSDF biudžeto lėšo-
mis, todėl pacientams už juos primokėti nereikia. 

Centralizuotai perkamus vaistus ir MPP galima suskirstyti į kelias grupes:
• Vaistai onkologinėms ir onkohematologinėms ligoms gydyti. Tai pa-

tys brangiausi centralizuotai perkami vaistai. Pavyzdžiui, paciento, 
sergančio žarnyno ar krūties vėžiu, vienerių metų gydymo kaina yra 
apie 23–26 tūkst. eurų. 

• Vaistai uždegiminėms sąnarių, žarnyno ir odos ligoms gydyti. Cen-
tralizuotai yra perkami modernūs biologinės terapijos vaistai reu-
matoidiniam, juveniliniam, psoriatiniam artritui, ankilozuojančiam 
spondilitui, Krono ligai, opiniam kolitui bei sunkiai psoriazei gydy-
ti. Gydymo kurso šiais vaistais vienerių metų kaina yra 3600–14 500 
eurų.

• Širdies ir kraujagyslių sistemą veikiantys vaistai, t. y. vaistai miokardo 
infarktui ir smegenų insultui gydyti.  

• MPP, skirtos širdies ir kraujagyslių ligoms gydyti: dirbtiniai širdies 
vožtuvai, dirbtinės kraujagyslės, oksigenatoriai. Jų kainos yra įvai-
rios – nuo keliasdešimties iki 500 eurų.

• Sąnarių endoprotezai – klubo ir kelio sąnarių endoprotezai, specia-
lieji sąnarių endoprotezai (peties, čiurnos ir kt.). Vidutiniškai klubo 
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sąnario endoprotezas su priedais VLK kainuoja apie 430 eurų, o ke-
lio sąnario endoprotezas – apie 870 eurų. VLK sąnarių endoprotezus 
įsigyja keliskart pigiau nei pacientas juos gali nupirkti savo lėšomis 
(pvz., klubo sąnario endoprotezą pacientai įsigyja vidutiniškai už 
1300 eurų, kelio sąnario – už 1900 eurų).

• Kiti organų ar jų dalių protezai – akių protezai, ausies kilputės, ko-
chleariniai implantai. Brangiausios šios grupės MPP – kochleariniai 
implantai (kainuoja apie 25 tūkst. eurų). Jų  įsigijimo išlaidas pacien-
tui kompensuoja VLK. 

IV. APIE ORTOPEDIJOS TECHNINES PRIEMONES

OTP – tai medicinos priemonės, kurioms priskiriami įtvarai, tvirtinami 
iš išorės prie kūno dalies (viršutinės, apatinės ir stuburo įtvarinės sistemos), 
papildomieji ir keičiamieji kūno dalių protezai (rankų, kojų protezinės siste-
mos, krūties protezai), kraujotakos sistemos gydomosios priemonės bei or-
topedinė avalynė. Teisę į valstybės paramą šioms priemonėms įsigyti turi visi 
apdraustieji.

Apdraustieji OTP gali įsigyti ortopedijos įmonėse, kurios dėl apdraustųjų 
aprūpinimo minėtomis priemonėmis yra pasirašiusios sutartis su VLK (šių 
įmonių sąrašas, adresai ir kontaktiniai duomenys skelbiami VLK interneto 
svetainėje www.vlk.lt). Neįgalieji, neturintys galimybės atvykti į ortopedijos 
įmonę dėl sveikatos būklės, taip pat asmenys, besigydantys ligoninėse, šiomis 
priemonėmis aprūpinami jų gyvenamojoje vietoje, gydymosi įstaigoje arba 
globos namuose.  

OTP gali skirti ortopedas traumatologas, chirurgas, neurologas, neuro-
chirurgas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas, reumatologas, plasti-
nės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojas. Šių kvalifikacijų gydytojai, pa-
skyrę reikiamą OTP, turi paaiškinti pacientui, kaip kompensuojamos OTP 
gamybos ir pritaikymo išlaidos, ir pateikti ortopedijos įmonių, pasirašiusių 
sutartis su VLK dėl apdraustųjų aprūpinimo minėtomis priemonėmis, sąrašą.
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Patarimas 
Nepamirškite, kad ortopedijos įmonė, kurioje Jums buvo išduota reikiama 

OTP, privalo suteikti šiai priemonei garantiją. Garantija turi atitikti OTP skyri-
mo laikotarpį. Tai reiškia, kad įmonė įsipareigoja kuo skubiau (ne ilgiau kaip per 
30 dienų) savo lėšomis pataisyti nekokybišką priemonę arba pakeisti ją nauja. 

Taigi, jei parsinešę gaminį namo pastebėjote, kad OTP yra nepatogi dėvėti ar 
nekokybiška, drąsiai kreipkitės į ją išdavusią įmonę. 

OTP gamybos ir pritaikymo išlaidos kompensuojamos per ortopedijos 
įmones, sudariusias sutartis su VLK. Apdraustiesiems, įsigijusiems OTP savo 
lėšomis ir pateikusiems VLK reikiamus dokumentus, išmokamos atitinkamo 
dydžio kompensacijos. 

Minėtos išlaidos kompensuojamos bazinėmis  kainomis, nurodytomis 
sveikatos apsaugos ministro tvirtinamuose OTP, kurių įsigijimo išlaidos 
kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis, sąrašuose. OTP gali būti kompen-
suojamos 100 proc., 95 proc., 80 proc. ir 50 proc. 

OTP pavadinimas Bazinė kaina (eurais)
Protezinės sistemos 211,13–3065,59
Stuburo įtvarinės sistemos 38,66–355,71
Viršutinių galūnių įtvarinės sistemos 29,64–265,49

Apatinių galūnių įtvarinės sistemos 38,66–910,67
Ortopedinė avalynė (vieneto kaina) 47,94–140,48
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V. APIE PREVENCINES IR KITAS SVEIKATOS PROGRAMAS  

PSDF biudžeto lėšomis finansuojamos įvairios sveikatos programos. Bene 
svarbiausios – 6 Lietuvoje vykdomos prevencinės programos, pagal kurias 
žmonės gali nemokamai išsitirti dėl gimdos kaklelio, krūties, priešinės 
liaukos ir storosios žarnos vėžio, širdies ir kraujagyslių ligų, taip pat ne-
mokamai padengti vaikų krūminius dantis silantais – specialia apsauga 
nuo ėduonies.

Prevencinės programos vykdomos siekiant diagnozuoti ligą ankstyvoje 
stadijoje, kurioje ji yra lengvai pagydoma. Norint išsitirti pagal minėtas pro-
gramas, reikėtų kreiptis į savo šeimos gydytoją,  kuris išsamiai supažindins su 
programomis ir paskirs reikiamus tyrimus.

PSDF biudžeto lėšomis finansuojamos prevencinės programos 

Programa Tikslinė 
grupė Programos priemonės Mokėjimas už paslaugas 

PSDF biudžeto lėšomis
Gimdos kaklelio 
piktybinių navikų 
prevencinių 
priemonių, 
apmokamų iš 
PSDF biudžeto 
lėšų, finansavimo 
programa

Moterims nuo 
25 iki 60 m. 

Kartą per 3 metus pacientei atliekamas 
citologinio tepinėlio tyrimas. Jei tyrimo 
atsakymas geras – pacientė sveika, 
jei atsakymas leidžia įtarti patologiją – 
šeimos gydytojas išduoda siuntimą 
pas gydytoją specialistą diagnozei 
patikslinti

Mokama pagal programoje 
numatytas ir faktiškai 
suteiktas paslaugas  
sveikatos apsaugos ministro 
įsakymais nustatytomis 
bazinėmis kainomis

Atrankinės 
mamografinės 
patikros dėl krūties 
vėžio finansavimo 
programa

Moterims nuo 
50 iki 70 m. 

Kartą per 2 metus pacientei atliekamas 
mamografinis tyrimas (gavus šeimos 
gydytojo siuntimą). Tyrimas atliekamas 
gydymo įstaigoje, turinčioje mamo-
grafijos įrenginį. Jei tyrimo atsakymas 
geras – pacientė sveika, jei atsakymas 
leidžia įtarti patologiją – šeimos gydy-
tojas išduoda siuntimą pas gydytoją 
specialistą diagnozei patikslinti

Mokama pagal programoje 
numatytas ir faktiškai 
suteiktas paslaugas 
sveikatos apsaugos ministro 
įsakymais nustatytomis 
bazinėmis kainomis

Priešinės liaukos 
vėžio ankstyvosios 
diagnostikos 
finansavimo 
programa

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

Kartą per 2 metus pacientui atliekamas 
kraujo tyrimas, parodantis prostatos 
specifinio antigeno (PSA) koncentraciją 
kraujyje. Jei tyrimo atsakymas geras – 
pacientas sveikas, jei atsakymas 
leidžia įtarti patologiją – šeimos gydy-
tojas išduoda siuntimą pas gydytoją 
specialistą diagnozei patikslinti

Mokama pagal programoje 
numatytas ir faktiškai 
suteiktas paslaugas 
sveikatos apsaugos ministro 
įsakymais nustatytomis 
bazinėmis kainomis
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Programa Tikslinė 
grupė Programos priemonės Mokėjimas už paslaugas 

PSDF biudžeto lėšomis
Storosios žarnos 
vėžio ankstyvosios 
diagnostikos 
finansavimo 
programa

Vyrams ir 
moterims nuo 
50 iki 75 m.

Kartą per 2 metus pacientui atliekamas 
slapto kraujavimo testas. Jei tyrimo 
atsakymas neigiamas – pacientas 
sveikas, jei atsakymas teigiamas – 
šeimos gydytojas išduoda siuntimą 
pas gydytoją specialistą diagnozei 
patikslinti

Mokama pagal programoje 
numatytas ir faktiškai 
suteiktas paslaugas 
sveikatos apsaugos ministro 
įsakymais nustatytomis 
bazinėmis kainomis

Asmenų, priskirtinų 
širdies ir kraujagyslių 
ligų didelės rizikos 
grupei, atrankos 
ir prevencijos 
priemonių 
finansavimo 
programa

Vyrams nuo 
40 iki 55 m. 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 jis 
siunčia pacientą į specializuotus 
centrus išsamiau ištirti, jei reikia – 
skiriamas gydymas

Mokama pagal programoje 
numatytas ir faktiškai 
suteiktas paslaugas 
sveikatos apsaugos ministro 
įsakymais nustatytomis 
bazinėmis kainomis

Vaikų krūminių dantų 
dengimo silantinėmis 
medžiagomis 
finansavimo 
programa

Vaikams nuo 
6 iki 14 m.

Vaikų krūminius dantis silantais gali 
padengti gydytojai odontologai arba 
burnos higienistai 

Mokama pagal faktiškai 
suteiktas paslaugas 
sveikatos apsaugos ministro 
įsakymais nustatytomis 
bazinėmis kainomis

Kainos, kuriomis gydymo įstaigoms mokama už paslaugas, suteiktas 
pagal prevencines programas

Programa Pagal programą teikiamos paslaugos
Paslaugos 

kaina 
(eurais)

Gimdos kaklelio 
piktybinių navikų 
prevencinių priemonių, 
apmokamų iš PSDF 
biudžeto lėšų, 
finansavimo programa

Informavimo apie  gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktiką 
paslauga

1,44

Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimo ir rezultatų įvertinimo 
paslauga

3,75

Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio ištyrimo paslauga 5,73
Gimdos kaklelio biopsijos ir jos rezultatų įvertinimo paslauga 21,44
Gimdos kaklelio biopsijos medžiagos ištyrimo paslauga 20,64

Atrankinės 
mamografinės patikros 
dėl krūties vėžio 
finansavimo programa

Informavimo dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo 
atlikti mamografiją paslauga

3,75

Mamogramų atlikimo paslauga 8,74
Mamogramų vertinimo paslauga 8,12

Priešinės liaukos 
vėžio ankstyvosios 
diagnostikos 
finansavimo programa

Informavimo apie ankstyvąją priešinės liaukos vėžio diagnostiką ir 
prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymo paslauga

12,15

Urologo konsultacijos ir priešinės liaukos biopsijos paslauga 117,67
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Programa Pagal programą teikiamos paslaugos
Paslaugos 

kaina 
(eurais)

Storosios žarnos 
vėžio ankstyvosios 
diagnostikos 
finansavimo programa

Informavimo apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir 
imunocheminio slapto kraujavimo testo išmatose (iFOBT) rezultatų 
įvertinimo paslauga

7,47

Paciento siuntimo pas gydytoją specialistą atlikti kolonoskopiją 
paslauga

12,56

Gydytojo specialisto konsultacija su kolonoskopija ir, jei reikia, 
biopsijos medžiagos paėmimu

40,03

Gydytojo specialisto konsultacija su kolonoskopija ir, jei reikia, 
biopsijos medžiagos paėmimu, taikant intraveninę nejautrą

65,34

Biopsijos medžiagos histologinio ištyrimo ir įvertinimo paslauga 40,62
Asmenų, priskirtinų 
širdies ir kraujagyslių 
ligų didelės rizikos 
grupei, atrankos ir 
prevencijos priemonių 
finansavimo programa

Informavimo apie didelę širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, šios 
tikimybės įvertinimo, pirminės prevencijos priemonių plano sudarymo 
ar siuntimo išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę 
paslauga

15,20

Išsamaus širdies ir kraujagyslių ligų tikimybės įvertinimo paslauga 88,88

Vaikų krūminių dantų 
dengimo silantinėmis 
medžiagomis 
finansavimo programa

Vieno danties dengimo silantais paslauga 5,70
Dviejų dantų dengimo silantais paslauga 7,65
Trijų dantų dengimo silantais paslauga 9,54
Keturių dantų dengimo silantais paslauga 11,46

Kitos sveikatos programos ir priemonės, už kurias mokama PSDF biu-
džeto lėšomis

Pavadinimas Mokėjimo metodas

Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentų įgyvendinimas

1. Apmokamos Lietuvos apdraustiesiems ES šalyse faktiškai suteiktų 
būtinosios medicinos pagalbos paslaugų išlaidos (faktinėmis kainomis).

2. Apmokamos Lietuvos apdraustiesiems, gyvenantiems kitose ES 
šalyse, gyvenamojoje šalyje faktiškai suteiktų medicinos pagalbos 
paslaugų išlaidos (faktinėmis kainomis ir vienkartinėmis sumomis, 
suderintomis su ES šalimis).

3. Apmokamos Lietuvos apdraustiesiems, SAM nustatyta tvarka 
siunčiamiems gydytis, išsitirti ir (ar) konsultuotis į ES šalis, šiose 
šalyse faktiškai suteiktų planinių sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos 
(faktinėmis kainomis). 

4. Lietuvos  apdraustųjų prašymu kompensuojamos jų asmeninėmis 
lėšomis apmokėtų būtinosios medicinos pagalbos paslaugų, suteiktų 
ES šalyse, išlaidos. Jeigu prašoma kompensuoti ES šalies, kurioje 
gautos paslaugos, kainomis, tai kompensuojama ES šalies kompe-
tentingos įstaigos nurodyta išlaidų dalis. Jeigu prašoma kompensuoti 
Lietuvos teisės aktais nustatytomis kainomis, kompensuojama TLK 
komisijos nurodyta išlaidų dalis (sveikatos apsaugos ministro įsakymais 
nustatytomis bazinėmis kainomis).
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Dantų protezavimo paslaugos senatvės pensininkams, neįgaliesiems  
ir vaikams

Dantų  
protezavimo 
paslaugos

Nuo  
1997 m.

Asmenys, 
sulaukę pensinio 
amžiaus, taip pat 
neįgalūs asmenys 
(nedarbingi arba iš 
dalies darbingi) ir 
vaikai iki 18 m.

Pacientai, kurie turi teisę 
gauti dantų protezavimo 
paslaugas, gali kreiptis į 
pirminės ambulatorinės 
asmens sveikatos priežiūros 
paslaugas teikiančios 
įstaigos, prie kurios yra 
prisirašę, odontologą

Mokama pagal 
faktines išlaidas, 
neviršijant sveikatos 
apsaugos ministro 
įsakymu nustatytų 
bazinių kainų ir jų 
balo vertės. 

Pavadinimas Mokėjimo metodas

5. Kompensuojamos ES šalių apdraustiesiems mūsų šalies gydymo 
įstaigose suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų ir vaistinėse išduotų 
kompensuojamųjų vaistų išlaidos (sveikatos apsaugos ministro 
įsakymais nustatytomis bazinėmis kainomis). Vėliau teikiamos 
paraiškos ES šalių susižinojimo tarnyboms dėl PSDF biudžeto išlaidų 
kitų ES šalių apdraustiesiems suteiktų asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų išlaidoms ar  kompensuojamųjų vaistų įsigijimo išlaidoms 
apmokėti kompensavimo

Žmogaus audinių, ląstelių ir 
organų transplantacijos paslaugos

Mokama pagal faktiškai suteiktas paslaugas sveikatos apsaugos ministro 
įsakymais nustatytomis bazinėmis kainomis, neviršijant išlaidų sąmatoje 
numatytos lėšų sumos

Imunoprofilaktikos programos 
priemonės, Tuberkuliozės 
profilaktikos ir kontrolės 
programos priemonės, 
ASPĮ aprūpinimas antirezus 
imunoglobulinais ir krešėjimo 
faktoriais, skirtais stacionariniam 
gydymui

Iš tiekėjų centralizuotai perkami vaistai bei imunobiologiniai preparatai 
tiekiami sveikatos priežiūros įstaigoms

Kraujo donorų kompensacijos ir 
neatlygintina kraujo donorystė 

Mokama pagal sveikatos priežiūros įstaigų ir TLK sudarytas išlaidų 
sąmatas, neviršijant jose numatytų sumų. 
Kraujo ar kraujo sudedamųjų dalių donorams, pageidaujantiems gauti 
kompensaciją už kelionės į kraujo donorystės įstaigą ir papildomo 
maitinimo išlaidas, iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų 
mokama 12 eurų kompensacija
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Dantų protezavimo paslaugų kainos

Tikslinė grupė Paslaugos kaina (eurais)

Asmenys, sulaukę pensinio amžiaus, taip pat neįgalūs 
asmenys (nedarbingi arba iš dalies darbingi)

Iki 372,74 (išimtiniais atvejais iki 1146,90)

Vaikai iki 18 m. Iki 1146,90

Kitos programos ir priemonės
PSDF  biudžeto lėšomis kasmet finansuojamos ir kitos sveikatos progra-

mos bei priemonės, pavyzdžiui, Priklausomybės ligų gydymo programa, 
ŽIV / AIDS ir lytiškai plintančių infekcijų profilaktikos ir kontrolės progra-
ma, Tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės programa ir kt. Joms iš PSDF 
biudžeto kasmet skiriama teisės aktais nustatyta suma.
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KĄ DARYTI IR KUR KREIPTIS, JEI REIKIA PAGALBOS

1. Atsakymus į daugelį klausimų apie PSD išgirsite paskambinę ben-
druoju ligonių kasų gyventojų aptarnavimo telefono numeriu 8 700 88888. 
Taip pat informacija teikiama el. paštu info@vlk.lt.

2. Jums reikalingos informacijos ieškokite ligonių kasų interneto 
svetainėse:

VLK prie SAM www.vlk.lt
Vilniaus TLK www.vilniaustlk.lt
Kauno TLK www.ktlk.lt
Klaipėdos TLK  www.klaipedostlk.lt
Šiaulių TLK  www.siauliutlk.lt
Panevėžio TLK  www.paneveziotlk.lt

3. Norėdami gauti informaciją, susijusią su Jūsų asmeniniais duo-
menimis, arba kilus klausimų dėl reikiamų dokumentų pateikimo, galite 
atvykti į TLK (pagal savo gyvenamąją vietą):

• jei gyvenate Vilniaus ar Alytaus apskrityje: Vilniaus TLK, Ž. Liauks-
mino g. 6;

• jei gyvenate Kauno ar Marijampolės apskrityje: Kauno TLK, Aukštai-
čių g. 10;

• jei gyvenate Klaipėdos ar Tauragės apskrityje: Klaipėdos TLK, Pievų 
Tako g. 38;

• jei gyvenate Šiaulių ar Telšių apskrityje: Šiaulių TLK, Vilniaus g. 273; 
• jei gyvenate Panevėžio ar Utenos apskrityje: Panevėžio TLK, Res- 

publikos g. 66.
Beje, TLK turi savo atstovus kiekviename mieste. Jų buvimo vieta ir gy-

ventojų priėmimo laikas nurodyti TLK interneto svetainėse.
4. Kaip pasitikrinti, ar esate apdraustas PSD?
Tai galite padaryti VLK interneto svetainės www.vlk.lt. skiltyje „Ar esate 

draustas?“ Draudžiamojo paieškos sistemoje įrašę savo asmens kodą arba as-
mens identifikacinį numerį, sužinosite, ar esate draustas.

5.  Ką daryti, jei sužinojote, kad esate nedraustas PSD?
Jei sužinojote, kad esate nedraustas, pirmiausia reikia išsiaiškinti to prie-

žastį. Informacija apie asmenų draustumą kaupiama Draudžiamųjų privalo-
muoju sveikatos draudimu registre. Apie kiekvieno draudžiamojo statusą bei 
draustumo laikotarpį plačiau galima sužinoti TLK (pagal gyvenamąją vietą).
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Draustumas gali nutrūkti, jei nesumokėjote reikiamos įmokos arba sumo-
kėjote mažesnę nei nustatyta sumą. Tokiu atveju įmoką sumokėkite nedel-
siant. Įmokos sumą ir jos kodą sužinokite VMI arba „Sodroje“ (priklausomai 
nuo to, kas administruoja Jūsų PSD įmokas). 

Draustumas gali nutrūkti ir tokiu atveju, jei buvote išvykęs iš Lietuvos ir 
nedeklaravote išvykimo, taip pat jei nemokėjote PSD įmokų Lietuvoje (tai yra 
privaloma). 

Jei legaliai dirbote ES šalyje ir mokėjote ten nustatytus mokesčius, galėsite 
tapti apdraustu Lietuvoje pateikę VMI tai įrodančius dokumentus ir pradėję 
mokėti PSD įmokas.

Visais kitais draustumo nustatymo atvejais patartina kreiptis į TLK. 
Yra atvejų, kai dėl draustumo reikia atvykti į TLK, pavyzdžiui:
• Jei laukiatės ir nedirbate, turite atvykti į TLK ir pateikti dokumentą 

su duomenimis apie nėštumo laikotarpį (nėštumo savaičių skaičių, 
numatomą gimdymo datą) Jūsų draudimo laikotarpiui apskaičiuoti.

• Jei šeimoje auginate vaiką (vaikus) iki 8 metų arba 2 ir daugiau ne-
pilnamečių vaikų, turite pranešti ligonių kasai apie Jūsų šeimos pasi-
rinkimą, kuris (tik vienas) iš tėvų (įtėvių), bus draudžiamas valstybės 
lėšomis. Tai reikia padaryti atvykus į TLK pagal gyvenamąją vietą. 
Taip pat reikia pateikti vaiko (vaikų) gimimo liudijimo originalą ir 
draudžiamojo valstybės lėšomis (vieno iš tėvų (įtėvių)) asmens tapa-
tybės dokumentą. 

• Jei šeimoje globojate vaiką (vaikus) iki 8 metų arba 2 ir daugiau ne-
pilnamečių vaikų, vienas iš globėjų (rūpintojų), nustatytąja tvarka 
paskirtas vaiko globėju (rūpintoju), pageidaujantis būti draudžiamas 
valstybės lėšomis, turi pateikti TLK globėjo ir globojamųjų asmens 
dokumentus ir dokumentus su duomenimis apie pripažinimą globėju 
ir globos laikotarpiais.

• Jei šeimoje slaugote asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo lygis (ne-
galią turintį vaiką), arba neįgalų asmenį, pripažintą nedarbingu, arba 

Svarbu
Duomenys apie Jūsų draustumą ir kiti asmens duomenys, taip pat informaci-

ja apie asmens duomenų tvarkymą bendruoju ligonių kasų informacijos telefonu 
neteikiama, nes taip nebūtų užtikrintas Jūsų duomenų saugumas. Dėl šių klausi-
mų gali tekti asmeniškai atvykti į TLK. 



 46      SVEIKATOS PRIEŽIŪRA LIETUVOJE: TAI, KĄ SVARBU ŽINOTI KIEKVIENAM 

asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis 
(visiška negalia), šeimos pasirinkimu vienas iš tėvų (įtėvių), pagei-
daujantis būti draudžiamas valstybės lėšomis, turi pateikti TLK pagal 
gyvenamąją vietą duomenis apie save ir slaugomą vaiką (asmens do-
kumentus). Taip pat reikia pateikti dokumentus su duomenimis apie 
neįgalumo (nedarbingumo) lygio nustatymą arba nurodytais specia-
liojo nuolatinės slaugos poreikio laikotarpiais.

• Jei esate globėjas ar rūpintojas, nustatytąja tvarka paskirtas globėju 
(rūpintoju) ir slaugantis namuose neįgalų asmenį, kuriam nustatytas 
neįgalumo lygis, arba asmenį, pripažintą nedarbingu, arba asmenį, 
kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, TLK pagal 
gyvenamąją vietą turite pateikti duomenis apie save ir slaugomą neį-
galų asmenį (asmens dokumentus) bei dokumentus su duomenimis 
apie pripažinimą globėju (rūpintoju), globos (rūpybos) laikotarpiais 
arba nustatyto specialiojo nuolatinės slaugos poreikio laikotarpiais.

• Jei esate nukentėjęs 1991 m. sausio 13-osios ar kituose įvykiuose, gin-
damas Lietuvos nepriklausomybę ir valstybingumą, ir pageidaujate 
būti draudžiamas valstybės lėšomis, turite pateikti TLK asmens ta-
patybę patvirtinantį dokumentą ir dokumentą, patvirtinantį teisinio 
statuso suteikimą ir jo galiojimo laikotarpius.

• Jei studijuojate ES valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose sky-
riuose ir pageidaujate būti draudžiamas Lietuvoje valstybės lėšomis, 
draudimo laikotarpiui apskaičiuoti turite pateikti TLK dokumentą su 
duomenimis apie studijas valstybės narės aukštojoje mokykloje. Pa-
teiktame dokumente turi būti nurodyta studijų vieta, forma, studijų 
pradžios ir pabaigos datos. 

6. Kaip tektų gydytis neapsidraudus PSD?
Jei vis dar abejojate, ar reikia draustis PSD, primename, kad PSD įmokų 

mokėjimas yra prievolė, t. y. draustis privaloma. Neapdrausti šiuo draudimu 
asmenys susirgę turėtų gydytis savo lėšomis. Tokiu atveju tektų mokėti už  
kiekvieną medicinos paslaugą (išskyrus būtinąją medicinos pagalbą). Itin bran-
giai kainuotų daugelis chirurginių operacijų, taip pat onkologinių ir kitų lėtinių 
ligų gydymas. Paprastas būdas to išvengti – kas mėnesį sumokėti PSD įmoką.

7. Ką daryti, jei esate draustas PSD Lietuvoje, o išvykus į kelionę pri-
reikė medikų pagalbos užsienyje?

Tuo reikėtų pasirūpinti iš anksto: ateikite į bet kurią TLK ir gaukite ESDK. 
Jei prireiktų medikų pagalbos keliaujant ES ir EEE šalyse (Lichtenšteine, Is-
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landijoje, Norvegijoje) ar Šveicarijoje, pateikite minėtą kortelę gydymo įstai-
goje, į kurią kreipsitės. Ši įstaiga turi priklausyti šalies valstybinei sistemai.

Ši kortelė išduodama ir ja teisėtai gali naudotis tik PSD apdrausti Lietuvoje 
asmenys (taip pat ir vaikai). Jei PSD nutrūksta, kortele naudotis nebegalima.

Atminkite, kad būtinosios medicinos pagalbos mastai Europos šalyse 
skirtingi, todėl verta pagalvoti apie papildomą draudimą. Pavyzdžiui, papil-
domas draudimas gali apmokėti ligonio transportavimo išlaidas ar išlaidas 
už paciento papildomai pasirinktas paslaugas, kurių neapmoka tos šalies 
valstybinė (privalomojo) sveikatos draudimo sistema, taip pat kompensuoti 
paciento priemokas.

8. Ką daryti, jei gyvenate Lietuvoje, o gydytis norite ES šalyje?
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. 

Jei norite gydytis ES šalyje, pirmiausia iš anksto sužinokite, kokių reikia 
dokumentų (būtinas gydytojo siuntimas planinėms paslaugoms) ir kokia 
gydymosi kainos dalis gali būti kompensuota grįžus į Lietuvą. Už gydymąsi 
svetur reikės susimokėti, o grįžę turėsite 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 skirtu-
mas tarp Lietuvos ir ES šalies įkainių nekompensuojamas. Tai reiškia, kad ES 
šalyse suteiktų paslaugų išlaidos apmokamos tokiais pat įkainiais, sąlygomis 
ir apimtimi, kaip būtų kompensuojamos šias paslaugas suteikus Lietuvoje.

Svarbu
Kitose, nei aukščiau nurodyta, šalyse ESDK negalioja.

Svarbu
Su kortele būtinoji medicinos pagalba suteikiama pagal toje šalyje nustatytą 

tvarką, t. y. ligonių kasos moka ne už visas suteiktas paslaugas, o tik už tokias 
paslaugas, kurių išlaidas toje šalyje apmoka valstybinis (privalomasis) sveika-
tos draudimas tos šalies apdraustiesiems. Svarbu žinoti, kad daugelyje šalių yra 
taikomos paciento priemokos, kurias reikės sumokėti ir Lietuvos apdraustajam.
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Žinoma, daugelyje šalių gydymo kainos gerokai didesnės nei Lietuvoje, 
tad išvykstant 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, 
pvz., raukšlių lyginimą, dantų balinimą ar kt. Be to, pacientai patys turi pa-
dengti kelionės, nakvynės, maitinimo, vertimo ir kitas išlaidas.

9. Ką daryti, jei Lietuvos pilietis, legaliai gyvenantis, dirbantis ir 
mokantis sveikatos draudimo įmokas ar mokesčius vienoje iš ES valsty-
bių, norėtų gydytis Lietuvoje? 

Jei esate apdraustas valstybės nustatytu sveikatos draudimu vienoje iš ES 
ar EEE šalių, gydytis galite ir Lietuvoje (šalies, kurioje esate apdraustas PSD, 
sąskaita). 

Tokiu atveju pirmiausia reikėtų kreiptis į tos šalies ligonių kasą ar kitą 
PSD įgyvendinančią instituciją ir paprašyti išduoti dokumentą S2 arba E112 
formos pažymą, t. y. dokumentus, patvirtinančius apdraustojo teisę gauti 
planinės sveikatos priežiūros paslaugas kitoje šalyje, nei jis yra apdraustas. 
Turint minėtus dokumentus, galima kreiptis į Lietuvos sveikatos priežiūros 
įstaigas, sudariusias sutartis su ligonių kasomis dėl reikalingų planinės svei-
katos priežiūros paslaugų teikimo. Pateikę sveikatos priežiūros įstaigai šiuos 
dokumentus, būsite priimti tomis pačiomis sąlygomis bei tvarka, kaip ir Lie-
tuvos apdraustieji, tik gydymo išlaidas, ligonių kasoms tarpininkaujant, ap-
mokės asmenį apdraudusi sveikatos draudimo įstaiga užsienyje. 

10. Ką daryti, jei gydymo įstaigoje apdraustajam PSD už paslaugas 
siūloma susimokėti?

Gydymo įstaigose privalo būti teikiama informacija apie nemokamas as-
mens sveikatos priežiūros paslaugas. 

Žinoma, pasitaiko pacientų, kurie mano, kad jiems reikia daugiau tyrimų, 
procedūrų ar vaistų, kurių gydytojas, įvertinęs paciento būklę ir ligą, neskiria 
arba už kuriuos ligonių kasos negali sumokėti (teisės aktų nustatyta tvarka). 

Visais atvejais, kai abejojate, ar teisėtai reikalaujama susimokėti, pirmiausia 
kreipkitės į gydytoją. Jis turėtų paaiškinti, kodėl reikalaujama mokėti. Jums 
taip pat turi būti paaiškintos galimybės gauti konkrečią paslaugą įstaigoje ne-
mokamai, išskyrus tuos atvejus, kai mokamos paslaugos yra įtrauktos į sveika-
tos apsaugos ministro patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą. Gydymo įstaigose 
turi būti skelbiami ar kitaip pacientams prieinami mokamų paslaugų sąrašai ir 
jose nustatytos atitinkamų paslaugų kainos. 
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Taip pat žinotina, kad kartais, gydytojui pritarus, galite pasirinkti bran-
gesnę MPP ar vaistą nei tie, už kuriuos mokama PSDF lėšomis. Tokiu atveju 
mokėsite ne visą kainą, o skirtumą tarp ligonių kasų mokamos sumos ir pa-
sirinkto vaisto ar MPP sumos.

11. Kaip pasirinkti PAASP įstaigą (polikliniką, šeimos medicinos 
centrą), kurioje prisirašysite ir lankysitės pas šeimos gydytoją? 

Pasinaudokite teise rinktis ir rinkitės savo nuožiūra. Vieniems svarbu, kad 
gydymo įstaiga būtų arčiau namų, kitiems – arčiau darbo vietos. Treti mieliau 
renkasi tokią įstaigą, kurioje atliekami visi tyrimai ir dirba jiems reikalingi 
gydytojai specialistai.

12. Ar galima pasirinkti gydytoją specialistą, jei turite šeimos gydyto-
jo ar gydytojo specialisto siuntimą konsultuotis?

Siuntime nerašoma specialisto pavardė, todėl galite rinktis. Gydytojas, iš-
duodantis siuntimą, turi nurodyti, kuriose gydymo įstaigose Jums gali būti 
suteiktos reikiamos paslaugos. 

Atminkite, kad turint siuntimą už konsultaciją mokėti nereikia tuomet, jei 
specialistas dirba gydymo įstaigoje, kuri dėl Jums reikalingų paslaugų teiki-
mo yra sudariusi sutartį su ligonių kasa. 

Jei norite greičiau patekti pas specialistą, pasidomėkite, kokios laukimo 
eilės skirtingose gydymo įstaigose – galite pasirinkti tą, kurioje laukimo eilė 
trumpiausia. 

13. Ar pacientai  turi galimybę gauti informaciją, kiek kainavo jų gy-
dymas? Kur reikėtų kreiptis?

Daugėja žmonių, kuriems įdomu, kiek kainavo jų gydymas ar skirti vais-
tai. Ligonių kasos siekia, kad Jus pasiektų teisinga informacija apie PSDF lė-
šas, kuriomis buvo apmokėtos Jums suteiktų paslaugų išlaidos. PSDF biudže-

Svarbu
Atsidėkodami medikams gydymo įstaigose nemokėkite jiems į kišenę – tai va-

dinama ne atlygiu, o kyšiu. Daugelyje Europos šalių tai seniai išnykęs reiškinys, o 
Lietuvoje, deja, vis pasitaiko pacientų, manančių, kad papildomai sumokėjus jais 
bus geriau pasirūpinta.

Vis dėlto gydymo įstaigoje neišsiaiškinę, kodėl reikia mokėti, arba jau sumo-
kėję, išsaugokite mokėjimo dokumentus ir kreipkitės į TLK pagal savo gyvenamą-
ją vietą. Jei būtų nustatyta, kad toks mokėjimas neteisėtas, gydymo įstaiga turės 
lėšas grąžinti.
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to lėšos surenkamos iš visų PSD mokėtojų pinigų, todėl norime, kad jos būtų 
naudojamos ne tik efektyviai ir teisingai, bet ir skaidriai.

Jeigu gydėtės ligoninėje, galite gauti išsamią informaciją apie tai, kiek už 
Jūsų gydymą sumokėjo ligonių kasos. Visiems ligoninėse gydomiems paci-
entams yra išduodamos paciento atmintinės, kuriose paaiškinta, kad tokią 
informaciją jie gali gauti dviem būdais: išsiimti popierinę ataskaitą arba pasi-
naudoti e. paslauga. 

Jei norite gauti popierinę ataskaitą apie Jums taikyto gydymo kainas, tu-
rite atvykti į TLK arba pas jos atstovą savo gyvenamojoje savivaldybėje ir 
pateikti prašymą bei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei pats ne-
galite kreiptis, tai gali padaryti Jūsų atstovas, kuris turi pateikti savo asmens 
tapatybę ir atstovavimą patvirtinančius dokumentus. 

Išduodamoje ataskaitoje bus parašyta, kokios paslaugos Jums suteiktos 
ligoninėje, nurodytos suteiktų paslaugų kainos ir finansavimo šaltiniai. Ten 
bus įrašyta, kiek sumokėjote pats (jei teko mokėti).

Atkreipiame dėmesį, kad ši suvestinė neatstoja ligoninės pacientui išduo-
damo išrašo (epikrizės), kuriame smulkiai aprašytos pacientui nustatytos li-
gos, atlikti tyrimai, taikytas gydymas ir t. t. Ligonių kasų išduodamos suves-
tinės paskirtis – informuoti pacientą apie gydymo kainas, kurios epikrizėje 
nenurodomos.

Duomenis apie gydymo metu suteiktas paslaugas, kurių išlaidos apmokė-
tos PSDF biudžeto lėšomis, galite gauti užsukę į Elektroninių valdžios vartų 
portalą www.epaslaugos.lt arba pasinaudoję savo elektroninės bankininkys-
tės sistema (skiltis „Kitos paslaugos“). Čia rasite išsamesnės informacijos apie 
visas Jums suteiktas gydymo paslaugas.

Naujovė
Netrukus pacientui atsiras galimybė gauti suvestinę, kiek PSDF biudžeto lėšų 

sumokėta už jo gydymą per kalendorinius metus. Naujojoje suvestinėje bus patei-
kiama informacija, kokios paslaugos žmogui suteiktos šeimos sveikatos centruose, 
poliklinikose, ligoninėse ar sanatorijose, kokie vaistai išrašyti. Kitaip tariant, joje 
bus surašytos visos paslaugos, pacientui suteiktos PSDF biudžeto lėšomis. Taip 
pat ketinama atnaujinti ir internetu teikiamą e. paslaugą.
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14. Kas ir kokios kompensacijos gali tikėtis, jei reikia protezuoti dan-
tis? Kokia yra dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo tvarka?

Mūsų šalyje teisę į dantų protezavimo paslaugas, teikiamas PSDF biudže-
to lėšomis, turi trys gyventojų grupės – asmenys, sulaukę senatvės pensijos 
amžiaus, asmenys, pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais, ir vaikai 
iki 18 metų.

Norėdami gauti šias paslaugas, pirmiausia kreipkitės ne į dantų protezavi-
mo, bet į gydymo įstaigos, prie kurios esate prirašytas, gydytoją odontologą. 
Šis gydytojas nustatys, ar PSDF biudžeto lėšomis Jums gali būti teikiamos 
dantų protezavimo paslaugos, ir pateiks nustatytos formos išvadą. Minėtą 
išvadą ir kitus dokumentus turėsite pristatyti gydymo įstaigai, prie kurios 
esate prirašytas. Įstaiga, užregistravusi prašymą, pateiks jį TLK, kuri pagal 
prašymo užpildymo datą ir asmens gyvenamąją vietą įrašys Jus į dantų pro-
tezavimo paslaugų laukiančiųjų sąrašą. Apie įrašymą į minėtą sąrašą būsite 
informuotas TLK laišku.  

Kvietimus protezuoti dantis kartą per ketvirtį siunčia TLK. Žinant, kiek 
maždaug per metus protezuoti dantų pakviečiama tos savivaldybės, kurioje 
asmuo registruotas, gyventojų, galima paskaičiuoti, kiek laiko teks laukti ei-
lėje. Šis laikotarpis gali užtrukti nuo vienerių iki kelerių metų (priklausomai 
nuo to, kurioje savivaldybėje gyvenate ir kiek pagal tos savivaldybės gyven-
tojų skaičių skiriama PSDF biudžeto lėšų dantų protezavimui). Į sąrašą įrašy-
tiems vaikams dantys protezuojami be eilės.
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