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PALANGOS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 

MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO IR 

APMOKĖJIMO TVARKA 

 

I. MOKAMŲ GYDYMO PASLAUGŲ TEIKIMAS 

 

1. Lietuvos  nacionalinės  sveikatos  sistemos asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – 

LNSS įstaigos), nurodytos Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 3 straipsnio 1 

dalies 1–4 punktuose, turi teisę teikti ir mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau – 

mokamos paslaugos), už kurias jų gavėjai turi sumokėti. 

2. Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros centre (toliau – Palangos PASPC) 

pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros ir pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos 

priežiūros paslaugos, nurodytos Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-943 „Dėl Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei Pirminės ambulatorinės asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“, 1 ir 3 punktuose, išskyrus 

Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšių ir apmokėjimo tvarkos (1 priedas), patvirtintos Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių 

sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“, 4 ir 5 punktuose nurodytus profilaktinius 

sveikatos tikrinimus, visose LNSS asmens sveikatos priežiūros įstaigose prie jų prisirašiusiems 

gyventojams teikiamos nemokamai, už jas iš pacientų negali būti reikalaujama jokių papildomų 

mokėjimų. 

3. Mokamoms paslaugoms, teikiamoms LNSS įstaigose, priskiriamos paslaugos, kurių 

išlaidos nekompensuojamos iš: 

3.1. valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų; 

3.2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų;  

3.3. valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skirtų 

sveikatos programoms finansuoti. 

4. Už mokamas paslaugas moka pacientai arba kiti fiziniai ar juridiniai asmenys (darbdaviai, 

papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo paslaugas teikiančios įstaigos ar kt.). 

5. Draudžiamiesiems, kurie nėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, LNSS 

įstaigose suteiktos paslaugos, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, yra mokamos.  

6. Mokamas paslaugas, tyrimus ir procedūras LNSS įstaigos gali teikti tik užtikrinusios, kad 

šias paslaugas, apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų, nustatytą dieną gautų visi  jų laukimo eilėje 

užregistruoti pacientai. 

7. Mokamų  paslaugų  kainos tvirtinamos Palangos PASPC direktoriaus įsakymais. 

Informacija apie mokamas paslaugas pacientams teikiama įstaigos skelbimų lentose, prie 

registratūros informaciniuose stenduose, interneto svetainėje. 

8. Kitas  sveikatos  priežiūros  paslaugas, kurios nėra išvardintos nemokamų paslaugų sąraše 

ir nepriskirtos būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms, teikiamoms sveikatos priežiūros 

įstaigoje, apmoka  patys  pacientai  arba  už  juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys bei   

Savanoriškojo draudimo įstaigos. 

 



II. APIE MOKAMAS PASLAUGAS  

 

9. Už Palangos pirminės asmens sveikatos priežiūros teikiamas asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas, jei jos neatitinka būtinosios medicinos pagalbos kriterijų, apdraustieji privalomuoju 

sveikatos draudimu moka šiais atvejais: 

 nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenins, užsienio  

piliečiams (išskyrus būtinąją pagalbą) neprisirašiusiems prie įstaigos asmenims; 

 papildomos paslaugos, kurių pageidauja pacientas, tačiau jos nėra susijusios 

su pagrindinės ligos gydymu; 

 paslaugos, nurodytos SAM įsakymuose kaip mokamos; 

 specialistų konsultacijos, kreipiantis be siuntimo; 

 skiepai, neįtraukti į profilaktinių skiepijimų kalendorių; 

 už laboratorinius tyrimus, kurie neįeina į šeimos gydytojo normą arba įeina,  

tačiau nėra indikacijų jų atlikti ir šeimos gydytojai skiria paciento pageidavimu; 

 už plombines medžiagas ir kitas odontologines medžiagas ir vienkartines 

priemones; 

 sutarčių dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pagrindu; 

 už nemedicinines paslaugas. 

 

III. PACIENTO SUTIKIMAS GAUTI MOKAMĄ PASLAUGĄ 

 10. Pacientas, sutikdamas  gauti  mokamą  paslaugą, tai  patvirtina  parašu  savo  asmens 

sveikatos istorijoje (forma Nr.025/a). 

 

IV. MOKĖJIMO TVARKA 

 

11. Bendrosios praktikos (šeimos) gydytojas apžiūrėjęs pacientą ir suderinęs su juo gydymo 

eigą, teikiamas paslaugas, atliekamus laboratorinius tyrimus, nustato mokamą paslaugų kainą.  

12. Už teikiamas paslaugas pacientas moka per įstaigos kasos aparatą, esantį registratūroje, 

arba užpildomas pinigų priėmimo kvitas. Pirmas kvito lapas lieka įstaigoje, antras (rašytas per 

kalkę) duodamas pacientui. 

13. Pinigų priėmimo kvite nurodomas paslaugų pavadinimas, kaina. Pasirašo registratorė 

arba slaugytoja ir pacientas. 

 14. Iš  kasos  aparato  kvito  arba  pinigų  priėmimo  kvito  duomenis: datą,  kvito  numerį  ir  

sumokėtą sumą, procedūras, laboratoriniams tyrimams atliekanti slaugytoja, registruoja  

,,Registracijos žurnale“ ir pateikia pacientui pasirašymui. Kvito duomenis už nemedicinines ir 

mokamos paslaugas bendrosios praktikos (šeimos) gydytojo slaugytoja registruoja paciento asmens 

sveikatos istorijoje (ambulatorinėje kortelėje). 

15. Mokamų  asmens  sveikatos priežiūros paslaugų ir ne medicinos paslaugų kaina susideda  

iš pagrindinių sąnaudų mokamų tiekėjams už medžiagas arba teikiamus tyrimus ir papildomai 

įstaigos patiriamos sąnaudos tai paslaugai teikti. 

 

 



V. MOKĖJIMO UŽ PLOMBINES MEDŽIAGAS TVARKA 

 

 

 16. Gydytojas odontologas, apžiūrėjęs pacientą ir suderinęs su juo naudotinas plombines 

medžiagas, užpildo mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapą (medžiagų 

sunaudojimo žiniaraštį), nurodydamas plombines medžiagas ir jų kainą. Apie panaudotą plombinę 

medžiagą ir kainą pažymima ir paciento asmens sveikatos istorijoje (ambulatorinėje kortelėje). 

 17. Pacientas moka už odontologines medžiagas, sudarančias laikinąją, šakninę, pamušalinę 

ir nuolatinę plombas. 

 18. Už panaudotas plombines medžiagas pacientas moka per įstaigos kasos aparatą arba 

gydytojo odontologo darbo vietoje kai nėra arba neveikia kasos aparatas. Tada pildomas pinigų 

priėmimo kvitas. 

 19. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapą (medžiagų sunaudojimo 

žiniaraštį) pasirašo gydytojas odontologas ir pacientas. 

 20. Lėšos, gautos  už  mokamas  plombines  medžiagas,  apskaitomos  ir  naudojamos 

plombinėms medžiagoms įsigyti. 

 

_______________ 


