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MOKAMIJ PASLAUGU TEIKIMO IRAPMOKEJIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Vie5osios istaigos Kalvarijos pirmines sveikatos prieZilros centro (toliau - VS| Kalvarijos
PSPC) Mokamq paslaugrl teikimo ir apmokejimo tvarka (toliau - Tvarka) parengta vadovaujantis LR
SAM 1996-03-26 lsakymu Nr. 178, patvirtintu Valstyb€s ir savivaldybiq remiamq asmens sveikatos
prieZi[ros paslaugq teikiamq valstybinese ir savivaldybiq asmens sveikatos prieZiDros istaigose,
kainynu Nr. l1-96-2, LR SAM 1999-07-30 isakymu Nr. 357 "Del mokamq asmens sveikatos prieZitiros
paslaugq s4raSo, kainrl nustatymo ir jq indeksavimo tvarkos bei Siq paslaugq teikimo ir apmokejimo
tvarkos", LR SAM 2000-05-31 isakymu Nr. 301 ,,Del profilaktiniq sveikatos tikrinimq sveikatos
prieZiiiros istaigose", LR SAM 2008-05-09 isakymu Nr. V-436 patvirtintu Privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudZeto le5omis apmokamq specializuotq ambulatoriniq asmens sveikatos prieZiiiros
paslaugq ir baziniq kainq s4ra3u, LR SAM 2011-05-20 isakymu Nr. V-506 patviftintu RaSytines
informacijos, iskaitant ir konfidenciali4, apie pacient4 ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir Sios
paslaugos apmokejimo tvarkos apra5u, LR SAM 2014-07-ll lsakymu Nr. V-794 patvirtinta Mokamq
asmens sveikatos prieZi[ros paslaugq teikimo ir apmokejimo tvarka bei kitais teises aktais.

2. Si Tvarka reglamentuoja VSl Kalvarijos PSPC teikiamq mokamq paslaugq teikimo pagrindus,
mokamq paslaugq teikimo ir apmokej imo uZ suteiktas mokamas paslaugas tvark4, uZ mokamq
paslaugq teikim4 atsakingus darbuotojus bei kitus klausimus.

3. Sioje Tvarkoje naudojamos s4vokos:
3.1 . Mokamos paslaugos - mokamoms asmens sveikatos prieZitiros paslaugoms, teikiamoms

V5l Kalvarijos PSPC, priskiriamos paslaugos, kuriq iSlaidos nekompensuoj amos i5:
3.1.1. valstybes ir savivaldybiq biudZetq leSq.

3. I .2. privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau - PSDF) biudZeto le5q;
3.1.3. valstybes, savivaldybiq, jmoniq ir kitq organizacijq sveikatos fondq bei leSq, skirtq

sveikatos programoms fi nansuoti.
3.2. Pacientas - del mokamq paslaugq suteikimo i VSl Kalvarijos PSPC besikreipiantis asmuo.
3.3. Kitos Tvarkoje naudojamos s4vokos atitinka istatymuose ir poistatyminiuose teises aktuose

naudojamq s4vokq reik5mes.
4. UZ mokamas paslaugas moka pacientai arba kiti fiziniai ar juridiniai asmenys (darbdaviai,

papildomojo (savanoriSkojo) sveikatos draudirno paslaugas teikiandios jstaigos ir kt.).
5. Pacientams, kurie nera apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ar neprisira5g prie VSl

Kalvarijos PSPC, lstaigos suteiktos paslaugos, iSskyrus biitinosios medicinos pagalbos paslaugas, yra
mokamos.

6. UZ VSI Kalvarijos PSPC teikiamas asmens sveikatos prieZi[ros paslaugas, jei jos neatitinka
butinosios medicinos pagalbos kriterijq, apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu moka Siais
atvejais:

6.1. Paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos. Prie papildomq priski:iamos
paslaugos, kurias pasirenka pacientas ir jos nera susijusios su pagrindines ligos (diagnozuotos)
gydymu, priklauso kitam lydindiam susirgimui (ligai) ir gali bUti teikiamos tik leidus tuo metu pacient4



gydandiam gydytojui, ar pacientas atsisako gydytojo specialisto konsultacijos, kur tyrim4 atliktq
nemokamai.

. 6-2' Pacientas, teikiant jam i5 PSDF biudZeto leiq apmokamas paslaugas ir leidus gydandiam
gydytojui, pageidauja gauti papildomas, t.y. pagrindinei ligai diagno zuiti ar gydyti nebltinas
paslaugas, medZiagas, tyrimus, medikamentus, medicinos pagalbos priemones, procedUiai.

7. VSI Kalvarijos PSPC teikiant odontologines prieZiuros paslaugas, apdraustieji (iSskyrus vaikus
ir asmenis, besimokandius dieninese bendrojo lavinimo mokyklose, profesiniq mokyklq dieniniuose
skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia atitinkam4
savivaldybes, kurios teritorijoje gyvena, socialines paramos skyriaus pazymq) moka uZ vaistus,
odontologines ir kitas medZiagas, sunaudotas odontologines prieZilros paslaugq teikimui, vienkartines
priemones, atsiZvelgiant lsunaudotq medZiagq, priemoniq kieki irjq isigijimo kainas.

II. MOKAMU PASLAUGU TEIKIMAS IR APMOKEJIMAS

8. V5{ Kalvarijos PSPC darbuotojai, teikiantys mokamas paslaugas, uztikrina pacientq
informavim4 apie mokamq paslaugq teikimo tvark4, informacij4 apie mokamq paslaugq kainas ii
apmokejimo uZ jas tvarkq.

9. Gydantis gydltojas ar kitas mokam4 paslaug4 teikiantis V5{ Kalvarijos PSPC darbuotojas,
prie5 teikiant pacientui paslaug4, uZ kuriqjis turi moketi:

9.1. pasiraSltinaijl (arba paciento atstov4) informuoja apie paciento teisg ir galimybes konkredi4
paslaug4 gauti istaigoje nemokamai, iSskyrus atvejus, kai paslaugos yra itrauktos i mokamq paslaugq
s4raSE, patvirtint4 vyriausiojo gydyojo 2016-04-11 jsakymu Nr. p-16;

9.2. supaZindina pacient4 (arba paciento atstove) su mokamq paslaugq teikimo pagristumu,
kainomis bei teikimo tvarka;

9.3. uZtikrina, kad pacientas (arba paciento atstovas) mokamos paslaugos pasirinkim4 medicinos
dokumentuose (Ambulatorine asmens sveikatos istorija, forma Nr. 025ia; Vaiko sveikatos raidos
istorija, forma Nr . 025-1l2la) patvirlintq para5u;

9.4. uZpildo vyriausiojo gydyojo 2018-02-01 jsakymu Nr. p-43 patvirtint4 MokamLl asmens
sveikatos prieZiiiros paslaugq apskaitos lap4, nurodydamas paciento vard4, pavardg, adres4, kreipimosi
dat4, pageidaujamq gauti mokamq paslaugq kodus. Apskaitos lape pasiralo pacientas (arba piciento
atstovas) ir paslaugq teikiantis darbuotojas;

9.5. uzpildo idetini lap4 su apmoketq paslaugq s4rasu, kuris klijuojamas meuicinos
dokumentuose (Ambulatorine asmens sveikatos istorijoje ar Vaiko sveikatos raidos istorijoje);

9.6. nukreipia pacient4 (arba paciento atstov?) iPSPC buhalterij4 sumokeri uZ pageidaujam4
gauti paslaug4

9.7. Apmokejus uZ paslaugas, pacientui (arba paciento atstovui) iSduodamas kasos kvitas, o
Mokamq asmens sveikatos prieZiDros paslaugq apskaitos lapas lieka buhalterijoje. Pacientui (arba jo
atstovui) pageidaujant, uZ paslaugas iSra5oma s?skaita faktura, mediciniuose dokumentuose, jraSoma
iSduoto kasos aparato kvito (ar pinigq priemimo kvito) numeris, mokejimo data ir suma.

10. Del objektyviq prieZasdiq nesuteikus pageidaujamq mokamq paslaugq, uz paslaugas sumoketi
pinigai yra gr4Zinami. Asmuo pageidaujantis susigr4Zinti sumoketus pinigus, VSl Kalvarijos PSPC
buhalterijai privalo pateikti prasymq su VSl Kalvarijos PSPC atsakingo uz jam mokamos paslaugos
suteikimq darbuotojo ra5ytiniu patvirtinimu, jog konkreti paslauga nebuvo suteikta, bei dokument4,
patvirtinant! apmokejimo fakt4 (kasos kvit4 ar kt.).

I l. Mokamq paslaugq teikimo ir apmokejimo tvarkos apra5as skelbiamas istaigos internetiniame
puslapyje bei pagrindiniame stende prie registratiiros.

12. Duomenys apie pacientui suteiktas mokamas paslaugas ivedami i Privalomo jo sveikatos
draud imo in lormacing sistemq.

13. Le5os uZ suteiktas paslaugas apskaitomos atskiroje s4skaitoje.



III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Mokamq paslaugq teikimo ir apmokejimo tvarkos apra5as bei atskirq mokamq paslaugq

s4ra5ai ir kainos tvirtinami ir keidiami VSl Kalvarijos PSPC vyriausiojo gydy'tojo isakymais.
15. UZ mokamq paslaugq teikimo proced[rq paZeidimus atsakingi mokam4 paslaug4 teikiantys

darbuotojai.


