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13. Įstaigoje nemokamai teikiamos: 

13.1. būtinoji medicinos pagalba, vadovaujantis ūmių klinikinių būklių ir skubiosios medicinos 

pagalbos teikimo indikacijų sąrašu, patvirtintu LR sveikatos apsaugos ministro. Sąrašas iškabinamas 

pacientams matomoje vietoje bei skelbiamas įstaigos interneto svetainėje. 

13.2. planinės ambulatorinės (specialistų konsultacijos, dienos stacionaro, stebėjimo, 

ambulatorinės chirurgijos ir kt.), stacionarinės (aktyvaus gydymo, ilgalaikio gydymo, dienos chirurgijos 

ir kt.) ir kitos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nurodytos asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimo ir apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis sutartyje su teritorine ligonių kasa; 

13.3. asmenims, apdraustiems valstybiniu sveikatos draudimu kitose ES šalyse, pateikus 

draustumą patvirtinančius dokumentus; 

14. Nemokamai planinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik dėl pagrindinės 

ligos (dėl kurios pacientas siunčiamas ambulatorinei konsultacijai arba hospitalizuotas) pagal asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis sutarties su teritorine 

ligonių kasa nuostatas.  

15. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurias teikti įstaiga yra licencijuota, yra nurodytos 

Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 

(toliau — VASPVT) įstaigai 1999-12-30 išduotoje asmens sveikatos priežiūros licencijoje Nr. 1240 (su 

visais patikslinimais). Su licencijos aktualia redakcija galima susipažinti VASPVT interneto svetainėje 

adresu: https:/Awww.vaspvt.gov.lt/files/Istaigu licencijavimas/ASPI.pdf. 

16. Už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nėra kompensuojamos PSDF biudžeto 

lėšomis ir nepriskirtos būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms, apmoka patys pacientai. 

17. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos, tik gavus paciento sutikimą dėl 

mokamų paslaugų teikimo bei apmokėjimo už jas raštu, pasirašant įstaigos vadovo patvirtintos formos 

sutikimą, ir iš anksto apmokėjus už jas Mokamų paslaugų teikimo ir tvarkos aprašo nustatyta tvarka. 

18. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarka bei įkainiai nustatomi 

vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos ir įstaigos vadovo nustatyta tvarka. 

19. Norint gauti informaciją apie įstaigoje teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jų 

kainas ir galimybes jomis pasinaudoti, juridiniai ir fiziniai asmenys gali žodžiu ir raštu kreiptis į įstaigos 

administraciją ir skyrių vedėjus - gydytojus, vyr. slaugytojus, gydančius gydytojus, registratūros 

darbuotojus arba su šia informaciją gali susipažinti įstaigos interneto svetainėje. 

 


