
VŠĮ KLAIPĖDOS SENAMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 

MOKAMŲ GYDYMO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA 

 

 VšĮ Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centre (toliau – Įstaiga) teikiamoms 

mokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms priskiriamos paslaugos, kurios: 

• nėra finansuojamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų, skirtų gydymui ir sveikatos 

programoms kompensuoti; 

• nekompensuojamos iš valstybės ar savivaldybių biudžetų; 

• nepriskirtos būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms, kurių sąrašas tvirtinamas Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu. 

 Mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugos apmokamos pačių pacientų arba už juos gali 

sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, bei savanoriškojo draudimo įstaigos.  

 Mokamų paslaugų teikimo tvarka ir kainos Įstaigoje tvirtinamos vyriausiojo gydytojo įsakymais 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintais mokamų asmens sveikatos 

priežiūros paslaugų sąrašais, nustatytomis kainomis, jų indeksavimo tvarkomis bei šių paslaugų teikimo 

ir apmokėjimo tvarkomis. 

Kitas sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nėra išvardintos mokamų paslaugų sąraše ir 

nepriskirtos būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms, apmoka patys pacientai arba už juos gali 

sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, bei savanoriškojo draudimo įstaigos, kai: 

• pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į Įstaigą dėl paslaugų 

suteikimo; 

• paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos. Prie papildomų paslaugų priskiriamos 

paslaugos, kurias pasirenka pacientas ir jos neįeina į šeimos gydytojo normoje reglamentuotas paslaugas 

arba jos nėra susijusios su pagrindinės ligos (diagnozuotos) gydymu, o priklauso kitam lydinčiam 

susirgimui (ligai) ir gali būti teikiamos tik leidus tuo metu pacientą gydančiam Įstaigos gydytojui; 

• pacientas nėra prisirašęs gydytis VšĮ Klaipėdos senamiesčio pirminės sveikatos priežiūros centre, 

bet kreipiasi dėl paslaugų suteikimo. 

Pacientai už Įstaigoje suteiktas mokamas paslaugas moka ne didesnėmis nei Sveikatos apsaugos 

ministerijos patvirtintomis bazinėmis kainomis.  

Iš dalies mokamos paslaugos teikiamos prisirašiusiems prie Įstaigos ir draustiems privalomuoju 

sveikatos draudimu šiais atvejais:  

• kai pacientams, (išskyrus vaikus ir vyresnius, besimokantiems dieninėse bendrojo lavinimo 

mokyklose, besimokantiesiems profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau iki jiems 

sukanka 24 metai ir socialiai remtiniems asmenims, 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 kainas. 

Pacientas už mokamas gydymo paslaugas susimoka grynais pinigais arba banko kortele 

įstaigos kasoje, kasininkas išduoda kasos aparato kvitą. Banko pavedimu į nurodytą įstaigos 

atsiskaitomąją sąskaitą pacientai gali susimokėti pagal išrašytą sąskaitą faktūrą. 

Su mokamų paslaugų teikimo tvarka bei mokamų paslaugų kainomis pacientas gali 

susipažinti registratūroje, gydytojo kabinete, bei internetinėje svetainėje 

www.sveikatosprieziura.lt. 

http://www.sveikatosprieziura.lt/

