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PATVIRTINTA
VšĮ Kuršėnų ligoninės direktoriaus
2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. V-16

MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO IR
APMOKĖJIMO TVARKA
I SKYRIUS
MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO ATVEJAI
Mokamoms paslaugoms priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš
valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų, privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų,
valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei Iėšų, skirtų sveikatos
programoms finansuoti.
1. Už Ligoninėje teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas mokama šiais atvejais:
1.1. pacientas, neturėdamas pirminės sveikatos priežiūros gydytojo ar gydytojo specialisto
siuntimo (jei teisės aktuose nėra numatyta papildomų sąlygų), savo iniciatyva kreipiasi į Ligoninę
dėl stacionarinės ar specializuotos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos suteikimo.
Jei gydytojas specialistas nustato, kad pacientas kreipėsi pagrįstai (pvz. pacientui reikalinga būtinoji
pagalba, diagnozuota liga reikalaujanti tolesnio gydytojo specialisto gydymo) toliau asmens
sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos ir apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų bendra tvarka
(išskyrus pirminės asmens sveikatos priežiūros lygiui priklausančius tyrimus);
1.2. pacientas kreipiasi turėdamas pirminės sveikatos priežiūros
gydytojo siuntimą dėl
pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos lygiui priklausančių tyrimų atlikimo ligoninėje.
Gydytojui specialistui konstatavus, kad pacientas neparuoštas kokybiškai konsultacijai dėl neatliktų
tyrimų, kurie turėjo būti atlikti pirminėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje arba siuntime
nekokybiškas įrašas-neparašyta tyrimo atlikimo data, ne visi rodikliai surašyti, apie tai
informuojamas pacientas. Pacientas turi teisę grįžti pas siuntusį gydytoją tyrimų atlikimui arba
užsimokėjęs gali atlikti ligoninėje.
1.3. pacientas, teikiant jam iš PSDP biudžeto lėšų apmokamas paslaugas ir leidus
gydančiajam gydytojui, pageidauja gauti papildomas, t. y. pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti
nebūtinas paslaugas, medžiagas, tyrimus, medikamentus,
medicinos pagalbos priemones,
procedūras;
1.4. pacientas nori gauti paslaugą ne eilės tvarka, 0 Ligoninė užtikrina, kad visi į paslaugų,
apmokamų iš PSDP biudžeto lėšų, laukimo eilę užregistruoti ir atvykę pacientai gaus numatytas
paslaugas numatytą dieną nustatytu laiku;
1.5. pacientai, išnaudoję metinį (per kalendorinius metus) nemokamą (kompensuojamą PSDP
biudžeto lėšomis) slaugos ir palaikomojo gydymo stacionare paslaugų limitą (120 dienų), kreipiasi
dėl tolimesnio šių paslaugų teikimo tais pačiais kalendoriniais metais. Už šias paslaugas moka patys
pacientai ar kiti fiziniai ir juridiniai asmenys pagal patvirtintą kainą;
1.6. pacientas pasirenka brangiau kainuojančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Prie
brangiau kainuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų priskiriami atvejai, kai pacientas savo
iniciatyva, leidus ar rekomendavus gydančiam gydytojui, pasirenka brangiau kainuojančias
paslaugas, medžiagas, tyrimus, vaistus, medicinos pagalbos priemones, procedūras. Šiuo atveju
pacientas apmoka pasirinktų paslaugų, medžiagų, tyrimų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių,
procedūrų kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, tyrimų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių,
procedūrų kainų skirtumą;
1.7. pacientas kreipiasi dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurios yra įtrauktos
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą ir gali būti
teikiamos tik mokamai, suteikimo;
1.8. sudarytų sutarčių su fiziniais ir juridiniais asmenimis pagrindu, teikiamos mokamos
asmens sveikatos priežiūros paslaugos, to fizinio ar juridinio asmens siunčiamiems pacientams;
1.9. atliekami profilaktiniai sveikatos tikrinimai;
1.10. Ligoninė yra išnaudojusi lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyje su Teritorine ligonių
kasa ir įstaigos administracija matomoje vietoje yra paskelbusi, kad laikinai dėllėšų trūkumo negali
teikti tam tikrų planinio gydymo paslaugų, 0 pacientas, norėdamas gauti paslaugą, sutinka už ją
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susimokėti;
1.11. Ligoninėje teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos užsienio piliečiams, jei
tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka;
1.12. kai pacientas neturi asmens identifikavimo dokumento, nėra prisiregistravęs prie
pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos;
1.13. jei pacientą konsultuotis pas gydytoją specialistą siunčia gydytojas, dirbantis asmens
sveikatos priežiūros įstaigoje, nesudariusioje sutarties su teritorine ligonių kasa;
1.14. teikiamos kitos medicininės ir nemedicininės paslaugos, patvirtintos Ligoninės
direktoriaus ar įstaigos steigėjo įsakymais.

II SKYRIUS
MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA, APSKAITA IR APMOKĖJIMAS
2. Už mokamas paslaugas moka pacientai arba kiti fiziniai ar juridiniai asmenys (darbdaviai,
papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo paslaugas teikiančios įstaigos ar kt.).
3. Pacientą Go atstovą) apie tai, kad paslauga bus mokama, informuoja registratorius,
bendrosios praktikos slaugytojas, gydytojas specialistas ar kitas mokamą paslaugą teikiantis
Ligoninės darbuotojas.
4. Gydytojas specialistas ar gydantis gydytojas privalo informuoti pacientą (arba paciento
atstovą) apie paciento teisę ir galimybes konkrečią paslaugą gauti įstaigoje nemokamai, išskyrus
atvejus, kai paslaugos teisės aktais yra įtrauktos į mokamų paslaugų sąrašą ir užtikrinti, kad
pacientas mokamos paslaugos pasirinkimą medicinos dokumentuose patvirtintų parašu.
5. Medicinos dokumentuose turi būti įdėtinis lapas su apmokėtos paslaugos pavadinimu,
kuriame nurodoma:
5.1. paciento patvirtintas parašu sutikimas (prašymas) dėl mokamų paslaugų teikimo (1
priedas);
.
5.2. suteiktos mokamos paslaugos pavadinimas ir jos teikimo pagrindas;
5.3. paslaugos apmokėjimo faktą patvirtinančio dokumento numeris ir data.
6. Ligoninė turi užtikrinti, kad mokėjimo už paslaugas dokumentuose (pajamų orderiuose,
sąskaitose ir pan.) būtų nurodyta paslaugos teikimo data, paslaugos už kurią mokama, pavadinimas.
7. Prieš teikiant pacientui mokamą paslaugą:
7.1. paslaugą teikiantis darbuotoj as užpildo Paciento prašymą -sutikimą mokamoms
paslaugoms, kuriame nurodo teikiamų paslaugų pavadinimą ir kiekį;
7.2. pacientas (ar jo įgaliotas fizinis ar juridinis asmuo) moka Ligoninės buhalterijoje,
pateikdamas Paciento prašymą-sutikimą konkrečiai mokamai paslaugai gauti, kurio pagrindu iš
paciento priimami pinigai. Pinigus priėmęs asmuo lape įrašo reikiamus duomenis, pacientui grąžina
prašymą -sutikimą, išduoda kasos kvitą, 0 pacientui pageidaujant, išrašo sąskaitą - faktūrą.
8. Pacientui suteikiama mokama paslauga tik tada, kai atlikti visi veiksmai išvardinti 7
punkte, išskyrus atvejus, kai pacientui reikalinga skubi pagalba.
9. Pacientas, gaudamas mokamą paslaugą, pateikia 7 punkte nurodytus dokumentus
gydytojui specialistui, bendrosios praktikos slaugytojui ar kitam mokamą paslaugą teikiančiam
Ligoninės darbuotojui.
10. Gydytojas specialistas, bendrosios praktikos slaugytojas ar kitas mokamą paslaugą
teikiantis darbuotojas Paciento prašymą - sutikimą mokėti už gaunamas paslaugas įklijuoja į
ambulatorinio gydymo apskaitos kortelę forma Nr. 025/a.
11. Kai pacientas pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, t. y. pacientas savo
iniciatyva, rekomendavus ar leidus gydančiam gydytojui pasirenka brangiau kainuojančius vaistus,
medicinos pagalbos priemones, medžiagas ar procedūras, gydantis gydytojas užpildo Kainų
skirtumo apmokėjimo už paciento pasirinktus brangesnius vaisus, medžiagas, procedūras ar
medicinos pagalbos priemones apskaitos lapą (2 priedas). Užtikrinti, kad pacientas savo pasirinkimą
medicinos dokumentuose patvirtintų parašu. Kainų skirtumo apskaitos lapą pacientas pateikia
Ligoninės kasos darbuotojui ir sumoka pinigus.
12. Gydytojas specialistas, teikiantis mokamas paslaugas, medicininėje dokumentacijoje
įrašo tam tikrus įrašus:
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12.1. gydymo stacionare ligos istorijoje forma Nr. 003/a ypatingų žymų grafoje;
12.2. asmens statistinėje kortelėje forma Nr. o 66/a-LK įrašo kvito numerį, sumokėtą sumą;
12.3. ambulatorinio gydymo apskaitos kortelėje forma Nr. 025/a-LK apibraukia skaičių 5 mokamas apsilankymas.

III SKYRIUS
MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO KONTROLĖ IR ATSAKOMYBĖ
13. Mokamos paslaugos, suteiktos nesilaikant šioje tvarkoje nustatytų reikalavimų, yra
laikomos neteisėtai apmokėtomis, todėl už jas gautos lėšos privalo būti grąžinamos jas
sumokėjusiam asmeniui.
14. Ligoninės atsakingas darbuotojas į Privalomojo sveikatos draudimo informacinę
sistemą įveda informaciją apie suteiktas mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
15. Mokamų paslaugų Ligoninėje teisėtumas ir pagrįstumas kontroliuojamas teisės aktų
nustatyta tvarka.
16. Už mokamų paslaugų teikimo procedūrų pažeidimus atsako paslaugą paskyręs ir ją
suteikęs Ligoninės darbuotojas.

VšĮ Kuršėnų ligoninės mokamu asmens sveikatos
prižiūrai paslaugu teikimo ir apmokėjimo tvarkos
1 priedas

VIEŠ()JI ĮSTAIGA KURŠĖNŲ LIGONINĖ
PACIENTO SUTIKIMAS
DĖL MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO :ąEI APMOKĖJIMO
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(vardas, pavardė)

Esu informuotas apie paciento teisę ir galimybes VšĮ Kuršėnų Iigoninėje gauti nemokamas asmens
sveikatos priežiūros paslaugas, išskyrus atvejus, kai paslaugos yra įtrauktos į Mokamų asmens sveikatos priežiūros
paslaugų, teikiamų valstybes ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašą.
Paciento parašas:
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Esu informuotas, kad mokamas asmens Sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nėra kompensuojamos iš
Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau-PSDF) biudžeto Iėšų ir nepriskirtos būtinosios medicinospagalbos
paslaugoms, taip pat kitas (nemedicinines) paslaugas apmoka patys pacientai arba užjuos gali sumokėti tiek fiziniai
arjuridiniai asmenys bei savanoriškojo draudimo įstaigos.
Sutinku, kad man/mano atstovaujamam būtų teikiamos mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos,
kurios nėra kompensuojamos iš PSDF biudžeto lėšų ir nepriskirtos būtinosios medicinos paslaugoms, ir kitos
(nemedicininės) paslaugos, nes aš/mano atstovaujamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atitinka
bent vieną iš žemiau išvardintų sąlygų (pažymėti paslaugos teikimo pagrindą) :

Paslaugos teikimo pagrindas
Pacientas, draudžiamas privalomuoju sveikatos draudimu, nėra apdraustas, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas.
Pacientas, neturėdamas LNSS asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo siuntimo (jei teisės aktuose nėra numatyta papildomų
sąlygų), savo iniciatyva kreipiasi dėl stacionarinės ar specializuotos ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos
(konsultacijos, stacionarinio gydymo, procedūros, tyrimo ir pan.) suteikimo.
Pacientas, teikiant jam iš PSDF biudžeto lėšų apmokamas paslaugas ir leidus gydančiajam gydytojui, pageidauja gauti papildomas, t. y.
pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti nebūtinas paslaugas, medžiagas, tyrimus, medikamentus, medicinos pagalbos priemones,
procedūras.
Pacientas pageidauja paslaugą gauti ne eilės tvarka. Pacientas informuotas apie savo teisę ir galimybes konkrečią paslaugą gauti
įstaigoj e nemokamai.
Pacientas, pasirenka brangiau kainuojančias asmens sveikatos priežiuros paslaugas. Pacientas supažindintas su nemokamų paslaugų,
vaistų, medicinos pagalbos priemonių, medžiagų, procedūrų ir brangiau kainuojančių paslaugų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių,
medžiagų, procedūrų skirtumais.
Pacientas pageidauja gauti paslaugą, už kurią nėra apmokama iš PSDF biudžeto lėšų (dėl jos teikimo nėra sudaryta sutartis su
teritorinėmis ligoniukasomis).·
'
Pacientas yra užsienio šalies pilietis.
Sutinku savo lėšornis apmokėti visas išlaidas, susijusias su man/mano atst6vaujamam planuojamomis teikti žemiau nurodytomis
asmens sveikatos priežiūros paslaugoniis, kurios nėra kompensuojamos iš PSDF biudžeto lėšų, įstaigoje nustatyta tvarka:
([rašyti paslaugos pavadinimą

ir sumą)

Patvirtinu, kad šis sutikimas duotas aiškia ir suprantama forma tinkamai informavus apie mokamų paslaugų teikimo sąlygas bei
tvarką. Pasirašydamas šį sutik:imą tinkamai, galutinai ir neatšaukiamai išreiškiu savo (savo atstovaujamojo) valią, pilnai suvokiu savo
veiksmus ir pasekmes:
(Paciento (jo atstovo) vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas, data, parašas)
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