
 

MOKAMŲ PASLAUGŲ  TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. UAB „Alicija ir partneriai“ Pilaitės šeimos sveikatos namai „Gyda“ (toliau – Įstaiga) turi teisę 

pagal šią Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarką teikti 

mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas  ir mokamas nemedicinines paslaugas, už kurias jų 

gavėjai turi sumokėti. 

2. Mokamoms paslaugoms priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš: 

2.1. valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų; 

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

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

programoms finansuoti.   

3. Už mokamas paslaugas moka pacientai arba kiti fiziniai ar juridiniai asmenys.. 

4. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, už kurias jų gavėjai (juridiniai ir fiziniai asmenys) 

privalo sumokėti,  sąrašą, kainas, Įstaigos vadovas. 

5. Mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka bei kainos yra skelbiamos Įstaigos internetiniame 

puslapyje. 

6. Įstaigos darbuotojas, prieš teikdamas mokamą paslaugą, pasirašytinai supažindina pacientą su 

mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka. 

 

 

II.  MOKAMŲ PASLAUGŲ OBJEKTAS 

 

Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos 

 

7. Už Įstaigos teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jei jos neatitinka būtinosios 

medicinos pagalbos kriterijų, apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu moka šiais atvejais: 

7.1. pacientui teikiamos  paslaugos, kurios nėra apmokamos iš PSDF biudžeto lėšų; 

7.2. 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; 

7.3. Įstaigoje teikiant odontologinės priežiūros paslaugas, apdraustieji (išskyrus vaikus ir asmenis, 

besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose skyriuose, 

kol jiems sukaks 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia atitinkamą savivaldybės, 

kurios teritorijoje gyvena, socialinės paramos skyriaus pažymą) moka už vaistus, odontologines ir 

kitas medžiagas, sunaudotas odontologinės priežiūros paslaugų teikimui, vienkartines priemones, 

atsižvelgiant į sunaudotų medžiagų, priemonių kiekį ir jų įsigijimo kainas. 

7.5. Mokamos paslaugos yra teikiamos pacientams, kurie nėra prisirašę prie Įstaigos. 

7.4. Mokamos paslaugos teikiamos užsienio piliečiams vadovaujantis šia tvarka, jei tarptautinėse 

sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka. 

       

Mokamos nemedicininės paslaugos  

 

8. Mokamų kitų paslaugų, nepriskiriamų sveikatos priežiūros ir farmacinėms paslaugoms, tačiau 

reikalingų jų teikimui užtikrinti, sąrašą ir kainas nustato  ir tvirtina Įstaigos vadovas. 

 

 

 



Mokamų paslaugų  kainos 

 

12. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos apmokamos vadovaujantis Įstaigoje patvirtintu 

kainoraščiu, kai: 

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

suteikimo; 

12.2. pacientas nėra prisirašęs prie gydymo įstaigos; 

12.3. atliekami iš PSDF neapmokami tyrimai paciento pageidavimu ir gydytojui pritarus; 

12.4. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos apmokamos  Įstaigoje  patvirtintomis kainomis, , kai 

teikiamos: 

12.4.1. dantų protezavimo paslaugos; 

12.4.2. odontologinės paslaugos; 

12.4.3. dantų rentgenas; 

12.4.4. gydomasis masažas; 

12.4.5. elektrofizioterapinės procedūros: 

12.4.6. laboratoriniai tyrimai; 

12.4.7. refleksoterapijos  paslaugos; 

12.4.8. akušerio ginekologo paslaugos; 

12.4.9. komerciniai skiepai; 

12.4.10. šeimos gydytojo paslaugos; 

12.4.11. echoskopijos paslaugos: 

13. Nemedicininės paslaugos apmokamos vadovaujantis Įstaigos vadovo nustatytomis ir 

patvirtintomis kainomis. 

__________________________ 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 


