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1. TAIKYMO SRITIS 

 

Ši darbo tvarka (DT) taikoma viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos (V.Sirokomlės g.8, 

Dariaus ir Girėno g. 18 ir P.Žvirkos g.2 adresais) padaliniuose, siekiant: 

• kad mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos būtų teikiamos pagal paslaugų apimtis ir 

kainas, numatytas LR SAM įsakymais patvirtintuose mokamų paslaugų sąrašuose ir kainynuose 

ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintais poliklinikos direktoriaus įsakymais; 

• kad mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos būtų teikiamos pagal apmokėjimo sąlygas 

(tvarką), reglamentuotas LR sveikatos sistemos ir LR sveikatos draudimo įstatymuose, LR SAM 

įsakymuose; 

• užtikrinti, kad mokamų paslaugų teikimas būtų valdomas. 

 

2. SANTRUMPOS IR PAAIŠKINIMAI 

 

2.1. Santrumpos 

ASI – ambulatorinė asmens sveikatos istorija 

ASPĮ – asmens sveikatos priežiūros įstaiga 

PASPĮ – pirminė asmens sveikatos priežiūros įstaiga 

BH –burnos higienistas 

CD – kompaktinis diskas 

D – direktorius 

DT– darbo tvarka 

F – forma 

Buh – Buhalterija 

G – gydytojas 

KVS – kokybės vadybos sistema 

Poliklinika– Viešoji įstaiga Naujosios Vilnios poliklinika 

LNSS - Lietuvos nacionalinės sveikatos sistema 

MD – sveikatos statistikos (medicinos) dokumentacija 

P - procedūra 

PSDF – Privalomojo sveikatos draudimo fondas 

PV – padalinio (centro, skyriaus, tarnybos) vadovas (vedėjas) 

REG – medicinos registratorius 

S – bendrosios/bendruomenės praktikos slaugytojas, akušerė 

SAM – Sveikatos apsaugos ministerija 

TLK – teritorinė ligonių kasa 

VB – Vyriausiasis buhalteris 

VR – vyresnioji registratorė 

VS – skyriaus vyresnysis slaugytojas  

 

2.2.Paaiškinimai (ir pagrindinės sąvokos) 

LNSS subjektai pagal kompetenciją teikia šių rūšių sveikatos priežiūros paslaugas:  
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Nemokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos – tai tokios asmens sveikatos priežiūros pas-

laugos, už kurias jų gavėjai tiesiogiai nemoka sveikatos priežiūros įstaigoms. Jos kompensuoja-

mos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, valstybės arba savivaldybių biudžetų 

lėšų. Teisę gauti šias paslaugas turi Lietuvos Respublikos, kitų valstybių piliečiai ir asmenys be 

pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvoje.  

 

Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos-tai tokios paslaugos, kurios  teikiamos nemokamai 

nuolatiniams gyventojams, neatsižvelgiant į tai ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, 

taip pat neatsižvelgiant į paciento apsilankymų įstaigoje per kalendorinius metus skaičių ir jo 

gyvenamąją vietą. ES piliečiams būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai, kai jie pateika 

ES sveikatos draudimo kortelę. 

Kitiems užsienio šalių piliečiams ir asmenims be pilietybės, nepriskiriamiems nuolatiniams gy-

ventojams, poliklinika teikia būtinąją medicinos pagalbą mokamai.  

 

Mokamos sveikatos priežiūros paslaugos.  

1) Mokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, teikiamoms asmens sveikatos priežiū-

ros įstaigose, priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:  

• valstybės ir savivaldybių biudžetų; 

• PSDF biudžeto;  

• valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skiriamų 

sveikatos programoms finansuoti.  

Mokamų paslaugų teikimą sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ) reglamentuoja teisės 

aktai: 

• Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 49 straipsnis apibrėžia  mokamų pas-

laugų teikimo aplinkybes net ir draustiems privalomuoju sveikatos draudimu asmenims: 

- Kai pacientai, turintys teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, 

savo iniciatyva pasirenka papildomas paslaugas ar procedūras, šių paslaugų ar pro-

cedūrų kainą jie moka patys. 

Už Poliklinikos teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jei jos neatitinka būtinosios 

medicinos pagalbos kriterijų, apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu moka patys pagal 

kainyną (Nr.11-96-2)  ir jo pakeitimus bei papildymus, poliklinikos direktoriaus įsakymais 

nustatytais paslaugų įkainiais bei Sveikatos apsaugos ministro įsakymais, jei:  

2) pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į ASPĮ dėl paslaugų 

suteikimo;  

3) pacientas, neturėdamas pirminės sveikatos priežiūros gydytojo ar gydytojo specialisto siun-

timo (jei teisės aktuose nėra numatytos kitos sąlygos), pats kreipiasi į ASPĮ. Šiuo atveju, jei 

pacientas yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir gydytojas specialistas nustato, 

kad pacientas kreipėsi pagrįstai, tolesnio gydymo išlaidos apmokamos iš PSDF biudžeto;  

4) paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos. Prie papildomų priskiriamos pas-

laugos, kurias pasirenka pacientas ir kurios nėra susijusios su pagrindinės ligos (diagnozuo-

tos) gydymu, o priklauso kitam lydinčiajam susirgimui (ligai) ir gali būti teikiamos tik leidus 

tuo metu pacientą gydančiam gydytojui;  
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5) Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai nepriklausančių įstaigų gydytojų siuntimu Lietuvos 

nacionalinės sveikatos sistemos įstaigose pacientui teikiamos paslaugos (gydytojų konsulta-

cijos, procedūros, tyrimai ir kt.), kurios yra būtinos, kad siunčiantis gydytojas galėtų pacien-

tams suteikti paslaugas pagal savo kompetenciją;  

6) ASPĮ yra sunaudojusi lėšas, numatytas sutartyje su TLK, ir įstaigos administracija mato-

moje vietoje yra paskelbusi, kad laikinai dėl lėšų trūkumo negali teikti tam tikrų planinio 

gydymo paslaugų, o apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu pacientas, norėdamas gauti 

paslaugą ne eilės tvarka, sutinka pats už ją sumokėti; 

7) jei atliekami tokie klinikiniai ir biocheminiai tyrimai, kurie nepriskiriami prie poliklinikoje 

teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apimties, bet pacientui pageidaujant ir gy-

dytojui rekomendavus poliklinika turi galimybę juos teikti ir/ar turi sutartį dėl šių pasalugų 

teikimo su kitais juridiniais asmeninimis; 

8) pacientas nori pasiimti jam nuotraukos įrašą kompaktiniame diske ir kt.); 

9) ASPĮ paslaugas teikia užsienio piliečiams, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia svei-

katos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarka. 

 

Suteiktų paslaugų kaina suskaičiuojama iš visų pacientui atliktų manipuliacijų ir procedūrų, ty-

rimų.  

Jei pacientas kreipiasi dėl mokamų paslaugų, turėdamas privatų sveikatos draudimą, už paslaugas 

jis susimoka pats ir pagal įstaigoje gautus, apmokėjimą patvirtinančius juridinius dokumentus, 

pats kreipiasi į jį apdraudusią bendrovę dėl išlaidų kompensavimo. 

 

10) Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymas Nr. 357 

(galiojanti 2017-06-01 redakcija), reglamentuoja, kad gyventojai (išskyrus vaikus ir vyres-

nius, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieni-

niuose skyriuose, bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai 

jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus išduotą atitinkamą 

pažymą), gaunantys odontologijos paslaugas, moka už plombines medžiagas, kitas o-

dontologines medžiagas ir vienkartines priemones, atsižvelgiant į sunaudotą šių me-

džiagų kiekį ir tuo metu galiojančias, poliklinikos direktoriaus įsakymais patvirtintas 

kainas. 

 

11) Kitos mokamos sveikatos priežiūros paslaugos bei paslaugos, kurios nėra tiesiogiai su-

sijusios su sveikatos priežiūra, mokamos pagal poliklinikos direktoriaus įsakymais nus-

tatytus įkainius: 

• mokamos vakcinos (Poliklinikoje teikiamų mokamų vakcinavimo paslaugų kaina su-

sideda iš vakcinos ir naudojamų vienkartinių priemonių ir medžiagų kainų); 

• plombinės medžiagos, naudojami nuskausminimui medikamentai bei vienkarti-

nės priemonės - už tai moka visi apdraustieji pacientai (išskyrus vaikus ir asmenis, 

besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieni-

niuose skyriuose, bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asme-

nis, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus a-

titinkamą pažymą, LR SAM 2008-05-15 įsakymas Nr.V450 „Dėl Lietuvos Respubli-

kos Sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 „Dėl mokamų 
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asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvar-

kos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ pakeitimo“). 

• dokumentų kopijavimas; 

• išrašų iš asmens sveikatos istorijosir pažymų apie sveikatos būklę išrašymas; 

• rentgeno vaizdų įrašymo į CD paslaugos; 

• ultragarsinės nuotraukos pacientams prašant, jų asmeniniams poreikiams. 

Pastaba. Teikiant  mokamas odontologines paslaugas, kai pacientas nėra apdraustas privalo-

muoju sveikatos draudimu, suteiktos paslaugos kaina susideda iš kainyne nurodytų paslaugų 

įkainių ir poliklinikos direktoriaus įsakymais patvirtintų plombinių, odontologinių medžiagų 

bei vienkartinių priemonių įkainių. 

 

12) Dantų protezų kainas kompensuojakainas kompensuoja VLK . Kai paslaugos kaina didesnė 

nei Ligonių kasų kompensacija, kainų skirtumą pacientas sumoka į Poliklinikos kasą. 

 

13) Už kitas mokamas paslaugas, susijusias su poliklinikos veikla, mokama pagal sutartyse 

aptartus įkainius. 

 

14) Pirminės ir antrinės asmens sveikatos priežiūros profilaktinių sveikatos tikrinimų pas-

laugos, kai už jas moka pats pacientas arba už jį apmoka kiti fiziniai ar juridiniai as-

menys: 

• Poliklinikoje veikiančių komisijų (vairuotojų, norinčių įsigyti civilinį ginklą, vyks-

tančių į užsienį); 

• Asmenų, norinčių ar dirbančių sveikatai kenksmingomis sąlygomis; 

• Asmenų, norinčių įsidarbinti ar dirbančių galimomis profesinės rizikos sąlygomis 

(kenksmingų veiksnių poveikyje); 

 

15) Už prisirašymo prie ASPĮ dokumentų tvarkymą asmuo moka 0,29 Eur. mokestį. Anks-

čiau nei po 6 mėnesių pasirinkęs kitą ASPĮ – moka 2,90 Eur. mokestį. (LR SAM 2001-11-

09 įsakymas Nr. 583  2020-07-03 redakcija). 

Asmuo (globėjas), pasirinkęs kitą PASPĮ anksčiau nei po šešių mėnesių, už prisirašymo 

dokumentų tvarkymą ir medicinos dokumentų persiuntimą pasirinktai įstaigai moka 2,90 

euro mokestį. Ši nuostata netaikoma Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo ir profesinių 

mokyklų moksleiviams bei aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių studentams, 

studijų laikotarpiu anksčiau nei po šešių mėnesių pasirenkantiems kitą PASPĮ, – jie moka 

0,29 euro mokestį. 
 

16) Už kompensuojamųjų vaistų paso išdavimą, kai grąžinamas senas pasas 1,00 Eur., kai 

negrąžinamas senas pasas – 3,00 Eur. 

 

3. ATSAKOMYBĖ IR ĮGALIOJIMAI 

 

Už mokamų paslaugų teikimo organizavimą atsako D. 

Už informavimą apie mokėjimo už paslaugas pagrįstumą atsako PV, G, S, VS. 
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Už sutartinių su TLK kompensuojamųjų iš PSDF paslaugų įvykdymo informavimą atsakinga va-

dybininkė. 

Už mokamų paslaugų dokumentacijos užpildymą atsako G, S, Reg. 

 

4. APRAŠYMAS 

 
I. MOKAMŲ PASLAUGŲ DOKUMENTACIJOS PILDYMAS 

 

1. Prieš suteikiant pacientui mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas yra pildoma: 

• “Apmokėtų paslaugų įdėtinis lapas paciento, pasirenkančio gauti mokamą paslaugą, 

prašymas-sutikimas” (1 priedas), kurį pasirašo pacientas. Į prašymą įrašoma paciento 

vardas, pavardė, gimimo data, ASI numeris, paslaugos kodas ir kaina.  

• „“Apmokėtų paslaugų įdėtinis lapas paciento, pasirenkančio gauti mokamą pas-

laugą, prašymas-sutikimas” klijuojamas į ASI, o kasos kvitu atiduodamas pacientui. 

 

2. Suteikiant kitas mokamas paslaugas, nepriskiriamas sveikatos priežiūros ir farmacinėms pas-

laugoms, patvirtintas viešosios įstaigos Naujosios Vilnios paliklinikos direktoriaus įsakymu, 

tačiau reikalingas jų teikimui užtikrinti yra pildomas “ “Apmokėtų paslaugų įdėtinis lapas pa-

ciento, pasirenkančio gauti mokamą paslaugą, prašymas-sutikimas”, kuriame įrašomi paslaugų pa-

vadinimai ir jų kiekiai: 

• kopijavimas, nurodant kopijų skaičių (A4 lapo formato vieno puslapio kopija (as-

mens sveikatos istorijos vienas puslapis prilyginamas A4 lapo formato vienam pusla-

piui)), 

• išrašas iš asmens sveikatos istorijos, pacientui arba jo įgaliotam atstovui pagei-

daujant; 

• pažymos apie sveikatos būklę išrašymas pacientui arba jo įgaliotam atstovui pa-

geidaujant; 

• rentgeno vaizdų įrašymo į diskelį paslaugos; 

• ultragarsinės nuotraukos pačioms nėščiosioms prašant, jų asmeniniams porei-

kiams; 
 

II. MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR ATSISKAITYMO TVARKA 

 

Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik pilnai išsiaiškinus aplin-

kybes, ar pacientas neturi teisės gauti paslaugas, kompensuojamas PSDF lėšomis. Prieš suteikiant 

mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pacientui paaiškinama, kokiais atvejais jis gali 

gaiti nemokamą paslaugą 

 

Mokamos paslaugos yra suteikiamos tik po to, kai tinkamai užpildoma mokamų paslaugų 

dokumentacija ir pacientas sumoka į kasą už konsultaciją. Kai G konsultacijos metu paaiškėja jog 

reikalinga papildoma paslauga arba pacientas jos pageidauja, G kabinete užpildomas “Apmokėtų 

paslaugų įdėtinis lapas paciento, pasirenkančio gauti mokamą paslaugą, prašymas-sutikimas“ ir 

pacientas sumoka skirtumą už išplėstinę konsultaciją ar tyrimus. 
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1. Pacientui, kreipiantis dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų į Registratūrą  

, darbuotojai privalo: 

• išaiškinti pacientui mokėjimo už paslaugas tvarką; 

• supažindinti pacientą su poliklinikoje teikiamų mokamų paslaugų kainynu; 

• pacientui sutikus sumokėti, pildyti “Apmokėtų paslaugų įdėtinis lapas paciento, 

pasirenkančio gauti mokamą paslaugą, prašymą-sutikimą” . 

• pacientui sumokėjus nukreipti į reikiamą kabinetą. 

 

2. Pacientui kreipiantis dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų pas gydytoją ar 

burnos higienistą, G ar BH privalo: 

• išaiškinti pacientui mokėjimo už paslaugas pagrįstumą ir tvarką; 

• supažindinti pacientą su jam numatomų/paciento pageidaujamų paslaugų kaino-

mis; 

• pacientui sutikus sumokėti, pildyti “Apmokėtų paslaugų įdėtinis lapas paciento, 

pasirenkančio gauti mokamą paslaugą, prašymą-sutikimą”; 

• “Apmokėtų paslaugų įdėtinis lapas paciento, pasirenkančio gauti mokamą pas-

laugą, prašymas-sutikimas” klijuojamas į ASI, o kasos čekis gražinamas pacientui. 

• Kai pacientas kreipiasi konsultacijai  be siuntimo ir nėra prisirašęs prie poliklini-

kos, po konsultacijos G užpildo F Nr. 027/a ir atiduoda pacientui į rankas. 

 

3. Pacientui kreipiantis dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų tyrimams, ati-

tinkamo kabineto darbuotojas privalo: 

• išaiškinti pacientui mokėjimo už paslaugas tvarką; 

• supažindinti pacientą su poliklinikoje teikiamų mokamų paslaugų kainynu; 

• pildyti atitinkamą mokamų paslaugų dokumentaciją („Apmokėtų paslaugų įdėti-

nis lapas paciento, pasirenkančio gauti mokamą paslaugą, prašymas-sutikimas” , kurį pa-

sirašo pacientas); 

• “Apmokėtų paslaugų įdėtinis lapas paciento, pasirenkančio gauti mokamą pas-

laugą, prašymas-sutikimas” klijuojamas į ASI, o kasos čekis gražinamas pacientui. 

 

4. Jeigu juridiniai asmenys nėra pasirašę sutarties dėl mokamų paslaugų teikimo su  Šeimos 

medicinos centro skyriaus vedėja suderina paslaugų suteikimo laiką. Buhalterija išrašo 

išankstinio apmokėjimo sąskaitą. Paslaugos suteikiamos po sąskaitos apmokėjimo. 

5. Paciento pageidavimu už mokamas asmens sveikatos priežiūros kasoje išrašoma sąskaita 

faktūra (tik po to kai pacientas sumoka pinigus), kai pacientas aptarnaujamas ne pagal 

sutartį. 

Pastaba: jeigu pacientas arba jam atstovaujantis asmuo neįsipareigoja sumokėti už suteiktas 

paslaugas, pacientui gali būti suteikta tik būtinoji pagalba. 
 

III. PINIGŲ GRAŽINIMAS 

 

Poliklinika įsipareigoja gražinti pinigus už mokamas paslaugas kai: 

• Nesuteikta mokama paslauga (pacientas neatvyko ar atsisakė paslaugos); 
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• Už mokamą paslaugą pacientas sumokėjo nepagrįstai (pacientui priklausė nemo-

kama paslauga, kompensuojama iš PSDF biudžeto). 

 

Dėl sumokėtų už mokamą paslaugą pinigų į Poliklinikos kasą gražinimo pacientas kreipiasi 

į PV su raštišku prašymu gražinti sumokėtus pinigus. Prie prašymo pridedamas kasos čekis 

(originalas), patvirtinantis sumokėtą pinigų sumą. 

PV išsiaiškina priežastį, kodėl pacientas mokėjo (jam priklausė nemokama paslauga ar pas-

lauga nebuvo suteikta). Jei pacientas nepagrįstai sumokėjo pinigus už mokamą paslaugą, PV 

ant paciento prašymo parašo pinigų grąžinimo priežastį ir patvirtina savo parašu bei spaudu. 

Prašymas perduodamas Poliklinikos direktoriui, kuris vizuoja prašymą grąžinti pinigus. 

Prašymas su direktoriaus viza perduodamas į Poliklinikos kasą. 

Kasininkas patikrina paciento asmens tapatybės dokumentą, užpildo pinigų gražinimo aktą, 

ant kurio pasirašo pacientas, ir pacientui gražina jo sumokėtą  pagal kasos čekį sumą. 

 

IV. MOKAMŲ SVEIKATOS PASLAUGŲ INFORMACIJOS VIEŠINIMAS 

 

  Mokamų paslaugų įkainiai skelbiami registratūros informacinėje lentoje ir poliklinikos 

internetinėje svetainėje. 

 

5. PASKIRSTYMAS 

 

Šios DT 25 pagrindinis dokumentas saugomas kartu su direktoriaus įsakymu, o antras 

egzempliorius – VA. Valdomų dokumentų elektroninė versija patalpinta poliklinikos vidiniame 

tinkle adresu Doclogix/21 kokybė/21-4 bendri poliklinikos KVS dokumentai. 

 

6. KEITIMAI 

 

  Šios DT 25 keitimus atlieka rengėjas rengėjas pagal P 01.1 „KVS dokumentų rengimas 

ir valdymas“ 5.6. skirsnį „KVS dokumentų keitimas (pokyčių identifikavimas)“. 

 

7. PRIEDAI 

 

1 priedas. “Apmokėtų paslaugų įdėtinis lapas paciento, pasirenkančio gauti mokamą paslaugą, 

prašymas-sutikimas”. 

2 priedas. Mokamų odontologinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos  lapas. 

3 priedas.Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainos. 

4 priedas.Mokamų paslaugų bazinės kainos (pagal PSDF). 

5 priedas.Mokamos paslaugos, teikiamos Odontologijos skyriuje prisirašiusiems pacien-

tams. 

6 priedas.Dantų protezavimo paslaugos 

7 priedas. Dermatovenerologinės paslaugos. 

8 priedas. Vakcinavimas. 

9 priedas. Profilaktinių sveikatos tikrinimų, už kuriuos moka pats darbuotojas, darb-

davys ar kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, kainos. 

http://dokumentai.poliklinika.lt/Dokumentai/auditas/Skyrių
http://dokumentai.poliklinika.lt/Dokumentai/auditas/Skyrių
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10 priedas. Poliklinikoje atliekamų laboratorinių tyrimų kainos. 

11 priedas. Nemedicininės paslaugos. 

 

 

8. NUORODOS (susiję dokumentai ir bibliografija) 

 

Darbo tvarka parengta, vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės 

aktais ir Viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos vidaus tvarkos dokumentais.
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