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SVARBU!

Šalys, kuriose galioja ESDK:
Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, 
Danija, Estija, Graikija, Islandija, Ispanija, 

Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, 
Kroatija, Latvija, Lenkija, Lichtenšteinas, 

Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, 
Norvegija, Portugalija, Prancūzija, 

Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, 
Švedija, Šveicarija, Vengrija, Vokietija.

Valstybinė ligonių kasa 
prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos



Kas yra Europos sveikatos 
draudimo kortelė (ESDK)? 
ESDK – tai dokumentas, patvirtinantis, kad 
žmogus Europos Sąjungos šalyse, taip pat Nor-
vegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine ir Šveicarijo-
je (ES šalys) turi teisę gauti būtinąją medicinos 
pagalbą, kurią visiškai arba iš dalies apmoka 
ligonių kasos. 

Kur išduodama ši kortelė? 

ESDK privalomuoju sveikatos draudimu ap-
draustiems žmonėms išduodama tik teritori-
nėse ligonių kasose (TLK).

Ką reikia pateikti atsiimant šią 
kortelę?

yy Prašymą (atvykus į TLK, paštu arba inter-
netu);
yy asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą 

(pasą arba asmens tapatybės kortelę); 
yy vaiko gimimo liudijimą arba Civilinės metri-

kacijos skyriaus išduotą gimimo įrašo išrašą 
(jei kortelė išduodama vaikui).

 

Per kiek laiko išduodama 
ESDK? 

Ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo 
prašymo pateikimo TLK dienos (jei prašymas 
teikiamas paštu, internetu – nuo jo gavimo TLK 
dienos), neretai (atvykus į TLK) – iš karto.

Kada naudojama ši kortelė?

Kai prireikia būtinosios medicinos pagalbos, o 
ji paprastai teikiama dėl ūmios ligos ar traumų. 
Būtinosios medicinos pagalbos mastą nustato 
gydantysis gydytojas. Būtinoji medicinos pagal-
ba, apmokama valstybinio sveikatos draudimo 
lėšomis, ES šalyse teikiama pagal tose šalyse 
galiojančią tvarką. Jeigu ES šalyje nustatyta tvar-
ka už būtinosios medicinos pagalbos paslaugas 
turi būti primokama, tai padaryti teks ir Jums. Šių 
priemokų ligonių kasos nekompensuoja. Tad iš-
vykstant svarbu pasidomėti šalies, į kurią keliau-
jate, sveikatos apsaugos sistema. 

Kokių paslaugų kompensavimo 
ESDK negarantuoja?

yy Medicinos paslaugų, suteiktų nepriklausan-
čioje valstybinei sveikatos sistemai gydymo 
įstaigoje;
yy paciento priemokų (mokesčių) ir transportavi-

mo išlaidų;
yy planinės sveikatos priežiūros paslaugų.

Ką daryti pamiršus pasiimti ESDK?

Jūs ar Jūsų artimieji turėtumėte kreiptis į TLK dėl 
laikinai pakeičiančio kortelę sertifikato išdavimo. 
TLK darbuotojai nedelsdami išsiųstų šį dokumentą 
gydymo įstaigai ir Jums nereikėtų pačiam mokėti 
už suteiktą būtinąją medicinos pagalbą. 

Jei nėra galimybės minėto sertifikato gauti ne-
delsiant – už būtinosios medicinos pagalbos 
paslaugas reikėtų susimokėti pačiam, o vėliau 
kreiptis į TLK dėl kompensacijos. 

Kaip susigrąžinti savo lėšas?

Jums reikia kreiptis į TLK ir pateikti:
yy prašymą; 
yy asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą; 
yy medicinos dokumentų išrašą apie Jums už-

sienyje suteiktas paslaugas; 
yy kasos kvitus, apmokėtas sąskaitas faktū-

ras, vaistų receptus ir pan. (svarbiausia, turi 
būti aiškus įrodymas, kad Jūsų pateiktos 
sąskaitos jau yra apmokėtos). 

Kada išmokama kompensacija?

Kompensacija Jums bus pervesta tik gavus ES 
šalies, kurioje buvo suteikta būtinoji medicinos 
pagalba, valstybinio sveikatos draudimo įstaigos 
pranešimą apie Jums kompensuotiną sumą. 

Jei pranešimas ilgai negaunamas arba kom-
pensaciją norėtumėte gauti kuo greičiau, ga-
lite kreiptis į TLK su prašymu kompensuoti 
Jūsų išlaidas ne tos šalies, kurioje gydėtės, o 
Lietuvoje galiojančiomis kainomis. TLK, gavu-
si Jūsų prašymą, įvertins pateiktus medicinos 
bei finansinius dokumentus ir priims sprendi-
mą dėl išlaidų kompensavimo.


