MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO KLAIPĖDOS MIESTO
POLIKLINIKOJE
TVARKOS APRAŠAS
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos 1998-12-01 Sveikatos įstatymo Nr.VIII-946 (Valstybės
žinios, 1998 Nr.112-30990 11-ojo straipsnio 1-ojo punkto 4-ąja dalimi ir 2-ojo punkto 2- 2-ąja
dalimi bei Sveikatos apsaugos ministro įsakymais:
* 1996-03-26 Nr.178 „Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros
paslaugų kainyno patvirtinimo“:
* 2014-09-01 įsakymas Nr. V-939 „Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos
priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo:
* 1999-07-30 Nr.357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų
nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“:
* 2000-05-31 Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ bei
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-07-16 nutarimu Nr.1145 „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1999-05-07 nutarimo Nr.544 „Dėl darbų ir veiklos sričių, kuriose leidžiama dirbti
asmenims tik iš anksto pasitikrinumusiems ir vėliau periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl
užkrečiamų ligų sąrašo ir šių asmenų sveikatos tikrinimo tvarkos“ dalinio pakeitimo.
Poliklinikoje teikiamos šios mokamos paslaugos:
- ne medicinos paslaugos;
- visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos;
- asmens sveikatos priežiūros paslaugos.
1. privalomasis sveikatos mokymas, numatytas pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2008-01-28 įsakymą Nr.V-69 “Dėl privalomojo pirmosios pagalbos mokymo
programos, privalomojo higienos įgūdžių mokymo programos ir privalomojo mokymo apie
alkoholio ir narkotikų ţalą žmogaus sveikatai mokymo programos patvirtinimo” (privalomasis
pirmosios medicinos pagalbos ir higienos mokymas, paskaitų kursas apie narkotikų ir alkoholio
žalą), yra mokama visuomenės priežiūros paslauga, už kurią moka darbdaviai arba įdarbinantys
ir juridiniai asmenys. Individualaus transporto vairuotojai už mokymą teikti pirmąją medicininę
pagalbą moka patys;
2. neregistruotų POLIKLINIKOJE ar neapdraustų pacientų priėmimas, konsultavimas ir
ištyrimas ne būtinosios pagalbos atveju;
3. papildomos medicinos paslaugos - tyrimai ir procedūros, kurias savo iniciatyva be gydytojo
siuntimo nori atlikti pacientas, jei šie tyrimai ir procedūros nekenkia konkretaus žmogaus
sveikatai;
4. privalomo sveikatos draudimo fondo nefinansuojamos paslaugos.
* Informacija apie mokamų paslaugų teikimo tvarką, mokamų paslaugų sąrašai su paslaugų
kodais, pavadinimais ir kainomis iškabinami padalinių stenduose.
* Ligoniui pageidaujant, informaciją apie mokamo tyrimo ar procedūros indikacijas,
tikslingumą, procedūros poveikį ligonio sveikatai kiekvienu konkrečiu atveju pateikia mokamą

paslaugą teikiantys specialistai, šeimos gydytojai, vidaus ar vaikų ligų gydytojai.
* Pacientas, pageidaujantis gauti mokamą paslaugą, kreipiasi į paslaugą atliekantį specialistą,
kuris išduoda formą SPC Nr. – 61 / 2004.08.20 „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų
apskaitos lapas“, kuriame įrašo paciento vardą, pavardę, datą ir paslaugos kodą bei jei reikia
suderina paslaugos atlikimo laiką. Už mokamą paslaugą pacientas pagal patvirtintą įkainį
užmoka kasoje, kur jam kartu su pateiktu anksčiau minėtu dokumentu išduodamas čekis su
apmokėtos procedūros kaina, procedūrų skaičiumi ir bendra suma. Mokamą paslaugą teikiantys
Poliklinikos specialistai ją atlieka tik pacientui pateikus formą SPC Nr. 61 su kasos atžyma apie
apmokėjimą.
* Pacientas, dėl objektyvių priežasčių, atsisakantis paslaugos už kurią yra sumokėjęs ir
norėdamas atgauti nepanaudotų pinigų dalį, kreipiasi į Poliklinikos buhalteriją, pateikdamas
apmokėjimo čekį ir atitinkamos formos dokumentą su paslaugą atliekančio specialisto atžyma
kiek apmokėtų procedūrų jis nepasinaudojo. Buhalterija išrašo išlaidų orderį, pagal kurį kasoje
pacientui grąžinami pinigai už negautas paslaugas.
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