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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ RAJONO GRUZDŽIŲ AMBULATORIJOS
MOKAMŲ, IŠ DALIES MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

1 SKYRIUS
MOKAMŲ, IŠ DALIES MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
TEIKIMO PAGRINDAI
1. Mokamos paslaugos teikiamos:
1.1. kai pacientui teikiamos paslaugos, kurios Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymais yra
numatytos kaip mokamos;
1.2. profilaktiniai sveikatos tikrinimai Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
galiojančiais įsakymais priskirti prie mokamų paslaugų;
1.3. kai pacientas, kuris nėra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, kreipiasi į Įstaigą
dėl paslaugų, kurios neatitinka būtinosios medicinos pagalbos kriterijų, suteikimo;
1.4. kai paciento pageidavimu, teikiant jam iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau –
PSDF) biudžeto lėšų apmokamas paslaugas ir leidus gydančiam gydytojui, teikiamos
papildomos paslaugos. Papildomoms paslaugoms priskiriamos pagrindinei ligai
diagnozuoti ar gydyti nebūtinos paslaugos, medžiagos, tyrimai, medikamentai, medicinos
pagalbos priemonės, procedūros;
1.5. kai pacientas pageidauja gauti paslaugą ne eilės tvarka ir yra pasirašytinai supažindintas
su jo teise ir galimybe ją gauti nemokamai eilės tvarka, nurodant paslaugos teikimo datą;
1.6. kai pacientas pageidauja gauti paslaugą, už kurią nėra apmokama iš PSDF biudžeto lėšų
(dėl jos teikimo nėra sudaryta sutartis su Teritorine ligonių kasa (toliau – TLK);
1.7. kai sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos užsienio piliečiams, Lietuvos Respublikos
piliečiams, nedeklaravusiems gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje (išskyrus
būtinąją medicinos pagalbą, turintiems galiojančią Europos sveikatos draudimo kortelę ar
sertifikatą);
1.8. už laboratorinius tyrimus, kurie neįeina į šeimos gydytojo normą, kitų gydytojų paskirtus
tyrimus, kai nėra indikacijų jų atlikti ir nebūtini, jų teikiamai asmens sveikatos priežiūros
paslaugai suteikti;
1.9. už skiepus, neįtrauktus į profilaktinių skiepijimų kalendorių;
1.10.
sutarčių dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pagrindu;

1.11.
už teikiamas nemedicinines paslaugas: kopijavimo, išrašo iš ligos istorijos (pačiam
pacientui prašant, kitais ne gydymo tikslais), pažymos apie paciento sveikatos būklę, ir
pan.
1.12.
kai pacientas, neprisirašęs šioje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, pageidauja
gauti mokamas sveikatos priežiūros paslaugas (burnos higienisto paslauga, dantų
protezavimo paslauga, vakcinavimo ir kt.);
1.13.
pacientus apie tai, kad paslauga bus mokama informuoja gydantis gydytojas ar
paslaugas teikiantis specialistas, ar registratūros darbuotojas;
1.14.
prieš pacientui susimokant, informacija apie mokamas ambulatorines asmens
sveikatos priežiūros paslaugas pažymima jo medicininiuose dokumentuose ( e. sveikatos
kortelėje);
1.15.
pacientą informavus apie mokamas paslaugas ir jam sutikus, sveikatos priežiūros
specialistas užpildo “Mokamų paslaugų taloną” (1 priedas) ir nukreipia apsimokėti į kasą
(registratūrą).
2. Iš dalies mokamos paslaugos teikiamos:
2.1. kai pacientams, prisirašiusiems šioje gydymo įstaigoje, (išskyrus vaikus ir vyresnius,
besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose
skyriuose, bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie
pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus atitinkamą
pažymą) teikiamos odontologinės paslaugos. Pacientai moka už plombines medžiagas,
kitas odontologines medžiagas ir vienkartines priemones, atsižvelgiant į sunaudotą šių
medžiagų ir priemonių kiekį ir tuo metu galiojančias įstaigoje patvirtintas kainas;
2.2. kai pacientas pasirenka papildomas fizinės medicinos ir reabilitacijos procedūras,
viršijančias procedūrų skaičių, nurodytą Įstaigos direktoriaus 2019-01-07 įsakymu Nr. V2 “Dėl kineziterapijos paslaugų teikimo įstaigos darbuotojams ir pacientams”;
2.3. kai pacientas (prisirašęs šioje gydymo įstaigoje) savo iniciatyva pasirenka brangiau
kainuojančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas, medžiagas, procedūras. Prie
brangiau kainuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų priskiriami atvejai, kai
pacientas savo iniciatyva, leidus gydančiam gydytojui, pasirenka brangiau kainuojančias
paslaugas, medžiagas, tyrimus, vaistus, medicinos pagalbos priemones, procedūras. Šiuo
atveju pacientai apmoka pasirinktų paslaugų, medžiagų, tyrimų, vaistų, medicinos
pagalbos priemonių, procedūrų bazinių kainų skirtumą. Prie šių paslaugų negali būti
priskiriamos paslaugos, kurioms pacientui nesuteikiama pasirinkimo alternatyva
(negalima pasirinkti tarp nemokamos ir brangiau kainuojančios paslaugos);
2.4. Apmokėjimas vykdomas tokia pačia tvarka, numatyta šios tvarkos 1.13., 1.14., 1.15.
punktuose.
II SKYRIUS
MOKAMŲ, IŠ DALIES MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
PASLAUGŲ TEIKIMAS IR APMOKĖJIMAS
3. Apmokėjimo už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas tvarka:

3.1. pinigai už mokamas paslaugas mokami ambulatorijos kasoje (registratūroje I a.), pagal
įstaigos kainyne nustatytus paslaugų įkainius;
3.2. kasoje (registratūroje), sumokėjus už paslaugas, pacientui išduodamas pinigų priėmimo
kvitas pasirašytas pinigus priėmusio darbuotojo ir pačio mokėtojo; antras egzempliorius
paliekamas kasoje; pacientui pageidaujant - buhalterijoje išrašoma sąskaita-faktūra;
3.3. pacientui pateikus apmokėjimo kvitą, personalas atlieka numatytą paslaugą;
3.4. lėšos, gautos už mokamas paslaugas, apskaitomos vadovaujantis įstaigos “Kasos darbo
organizavimo ir kasos operacijų atlikimo ir įforminimo tvarka”;
3.5. pajamos, gautos už mokamas paslaugas, apskaitomos surašius buhalterijoje kasos pajamų
orderį, kuriame pasirašo: pinigus priėmęs atsakingas darbuotojas (buhalteris) ir pinigus
pridavęs atsakingas darbuotojas; už pinigų apskaitą atsakingas įstaigos buhalteris;
3.6. neatlikus paslaugos ir pacientui pageidaujant grąžinti sumokėtus pinigus, pacientas
pateikia prašymą, ant kurio pasirašo sveikatos priežiūros specialistas, kad paslauga neatlikta
ir su pridedamu pinigų priėmimo kvitu pateikia buhalteriui;
3.7. kasoje (registratūroje) pacientui grąžinami sumokėti pinigai, ir tai pažymima paciento
medicininėje dokumentacijoje;
3.8 informacija apie mokamas paslaugas skelbiama įstaigos tinklalapyje
wvw.gruzdziuambulatorija.lt, skelbimų lentoje prie šeimos gydytojų kabineto; kasoje
(registratūroje);
3.9. sveikatos priežiūros specialistas, suteikęs mokamą paslaugą, informaciją apie šią paslaugą
įveda į Privalomojo sveikatos draudimo informacinę sistemą.
_________________________________________________________

