MEDICINOS PASLAUGOS LIETUVOJE
Apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje yra teikiama daug sveikatos priežiūros
paslaugų, už kurias moka teritorinės ligonių kasos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų.

VYRESNIO
AMŽIAUS ASMENYS
Šiems asmenims
suteiktų sveikatos
priežiūros paslaugų
išlaidos yra apmokamos valstybės biudžeto lėšomis.
Medicininės paslaugos
šiems asmenims yra teikiamos nemokamai sveikatos priežiūros įstaigose
(ligoninėse, slaugos ir paliatyviosios
slaugos ligoninėse, medicininės
reabilitacijos įstaigose, poliklinikose,
šeimos medicinos centruose), kurios
yra sudariusios sutartis dėl šių paslaugų teikimo su teritorinėmis ligonių
kasomis. Savivaldybių socialinės
paramos centrai organizuoja socialinės
priežiūros paslaugų teikimą: pagalbą į
namus, maitinimą, aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis, priežiūrą
namuose ir dienos centruose, trumpalaikę/ ilgalaikę institucinę priežiūrą.
Lietuvoje yra daug organizacijų,
teikiančių paramą vyresnio amžiaus
žmonėms – Raudonojo kryžiaus
draugija, Maltos ordino savanoriai,
Caritas Lietuva, Lietuvos samariečių
draugija ir kt.

NĖŠTUMAS

SKUBIOJI
MEDICININĖ
PAGALBA

112

GYDYMAS

Skubi būtinoji medicinos pagalba teikiama nemokamai visiems asmenims visą
parą. Iškilus grėsmei asmens sveikatai ar
gyvybei reikia nedelsiant skambinti
bendruoju pagalbos telefonu 112 arba
vykti į artimiausią priėmimo-skubios
pagalbos skyrių artimiausioje ligoninėje.

PIRMINĖ SVEIKATOS PRIEŽIŪRA
Tai medicininės paslaugos, kurių pagalba
siekiama pacientą išgydyti, apsaugoti nuo
susirgimo ar įvertinti sveikatos būklę.
Šias paslaugas teikia šeimos/bendrosios
praktikos gydytojai šeimos medicinos
centruose, poliklinikose. Šios paslaugos
yra nemokamos apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu, kai yra
teikiamos įstaigose, sudariusiose sutartis
su ligonių kasa. Pacientai turi teisę
pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir
gydytoją. Pacientas pirmiausia kreipiasi į
šeimos gydytoją, kuris sprendžia, kokios
pagalbos jam reikia. Šeimos gydytojas
pildo asmens ligos istoriją, sprendžia
tolesnę paciento priežiūrą ir gydymo
taktiką, reikalui esant išduoda siuntimą
specialisto konsultacijai. Šiuo atveju
paslaugos yra teikiamos nemokamai.
Kreipiantis į specialistą be siuntimo
pacientas už paslaugas turi sumokėti
pagal įstaigoje galiojančius įkainius.

NĖŠTUMAS, GIMDYMAS,
KŪDIKIO PRIEŽIŪRA
Prenatalinė, gimdyvių ir
naujagimių sveikatos
priežiūra yra finansuojama iš privalomojo
sveikatos draudimo
fondo valstybės
lėšomis. Medicininės paslaugos šiems
asmenims yra teikiamos nemokamai
sveikatos priežiūros įstaigose, kurios yra
sudariusios sutartis su teritorine ligonių
kasa. Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių
sveikata rūpinasi akušeriai-ginekologai,
pediatrai, neonatalogai, bendrosios
praktikos/ šeimos gydytojai, medicinos
seserys. Nėščiosios per visą nėštumo
laikotarpį privalo atlikti ne mažiau kaip 4
sveikatos patikrinimus. Šiuo metu
Lietuvoje gimdyti namuose nėra draudžiama, tačiau už tokio gimdymo atveju
suteiktą medicininę pagalbą apmoka
pati gimdyvė ar jos šeima. Ligonių
kasos įspėja gimdyves apie gimdymo
namuose komplikacijų riziką. Per 3
dienas nuo gimdyvės ir naujagimio
išrašymo iš ligoninės juos namuose
aplanko šeimos gydytojas, kuris pirmaisiais kūdikio gyvenimo metais privalo
atlikti jo sveikatos patikrinimą ne rečiau
kaip kartą per mėnesį.Lietuvos įstatymai
užtikrina teisę į nėštumo ir gimdymo,
vaiko priežiūros iki 1 m. (100% buvusio
atlyginimo) arba iki 2 m. (52 savaites
70% ir 52 savaites 40% atlyginimo)
atostogas. Šia teise gali pasinaudoti
motina arba tėvas.

SUSIRGUS

VAISTAI

Vaistai ir medikamentai yra parduodami
vaistinėse. Yra nereceptiniai ir receptiniai vaistai, kurie parduodami tik su
receptu. Kai kurie iš skiriamų vaistų ir
medikamentų gali būti pilnai ar iš dalies
kompensuojami (apdraustiems asmenims, perkantiems vaistus vaistinėse,
kurios yra sudariusios sutartis su
teritorinėmis ligonių kasomis). Šie
vaistai pacientams išrašomi į oficialų
dokumentą – kompensuojamųjų vaistų
pasą, kurį pacientas gali gauti sveikatos priežiūros įstaigoje.

VAIKŲ SKIEPAI

SVEIKATOS DRAUDIMAS
Lietuvos sveikatos priežiūros sistemos finansavimo
pagrindas yra privalomasis
sveikatos draudimo fondas
(PSD). PSD yra apdrausti
visi dirbantys asmenys,
taip pat (valstybės
lėšomis) vaikai iki 18m.,
moksleiviai ir studentai, pensininkai, neįgalieji,
bedarbiai (registruoti darbo biržoje), nėščiosios, motinos, auginančios vaiką iki 8 m. ir du
(ir daugiau) vaikų iki 18m. Šie asmenys turi
teisę gauti nemokamas sveikatos priežiūros
paslaugas - pirminės ambulatorinės, ambulatorinės specializuotos ir stacionarinės sveikatos priežiūros, greitosios medicinos pagalbos,
slaugos, palaikomojo gydymo, brangiųjų
tyrimų ir procedūrų, medicininės reabilitacijos,
sanatorinio gydymo ir kitas. Apdraustiesiems
PSD taip pat padengiamos kompensuojamųjų
vaistų, medicinos pagalbos priemonių ir
ortopedijos technikos priemonių įsigijimo
išlaidos. Asmenims, neapdraustiems PSD,
nemokamai teikiama tik būtinoji medicininė
pagalba. Už kitas sveikatos priežiūros paslaugas šie asmenys turi sumokėti pagal įstaigoje
galiojančius įkainius.

DANTŲ GYDYMAS

Apdraustiesiems privalomuoju sveikatos
draudimu dantų gydymas ir protezavimas (tik
pensininkams ir vaikams iki tam tikros sumos)
yra nemokamas, jei kreipiamasi į gydytoją,
sudariusį sutartį su ligonių kasa. Šiuo atveju
pacientas turi sumokėti už medžiagas, medikamentus bei protezus. Socialiai remtiniems
asmenims, pensininkams, neįgaliesiems dalis
šių išlaidų yra kompensuojama.
Dantų gydymą privačiose klinikose pacientas
apmoka pagal įstaigos įkainius.

VAIKŲ SKIEPAI

LIGONINĖS/ SPECIALISTAI

Gydytojų specialistų paslaugos, gydymas
ligoninėje apdraustiesiems privalomuoju
sveikatos draudimu ir turintiems gydytojo
siuntimą pacientams yra nemokamas.
Gydantis be siuntimo ar privačiai pacientas sumoka už suteiktas paslaugas pagal
įstaigos įkainius.
Gavęs siuntimą pacientas turi užsiregistruoti pas specialistą. Tai galima padaryti
telefonu arba naudojantis išankstinės
elektroninės registracijos sistema internete https://ipr.sergu.lt.

Vaikai Lietuvoje pagal privalomą valstybinį
kalendorių yra nemokamai skiepijami tuberkuliozės vakcina, hepatito B vakcina, kokliušo,
difterijos, stabligės vakcina, B tipo Haemophilus influenzae vakcina, poliomielito vakcina,
tymų, epideminio parotito, raudonukės
vakcina. Skiepai atliekami per pirmąsias 24
val. nuo gimimo, 1, 2, 3, 4, 6, 15-16, 18-tą
gyvenimo mėnesį, 6-7, 12 ir 15-16-aisiais
gyvenimo metais.
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Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.
Šis leidinys [pranešimas] atspindi tik autoriaus požiūrį,
todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį
jame pateikiamos informacijos naudojimą.

