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VŠĮ KRETINGOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO (PSPC)
MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA
1. Ši tvarka reglamentuoja mokamų medicininių ir nemedicininių paslaugų teikimą (toliau – mokamos
paslaugos) viešojoje įstaigoje Kretingos PSPC.
2. Teikiant mokamas paslaugas vadovaujamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
įsakymais, PSPC vyriausiojo gydytojo įsakymais, patvirtintu mokamų paslaugų sąrašu ir kainomis.
3. Mokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos
nekompensuojamos iš:
3.1. valstybės ir savivaldybių biudžetų;
3.2. privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų;
3.3. sveikatos programoms skirtų lėšų.
4. Už mokamas paslaugas apmoka:
4.1. patys pacientai;
4.2. kiti fiziniai arba juridiniai asmenys;
4.3. savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigos;
4.4. visuomenės organizacijos.
5. Mokamai paslaugos teikiamos, kai:
5.1. pacientas nėra prisirašęs prie VšĮ Kretingos PSPC, bet pageidauja gauti šeimos gydytojo
paslaugas;
5.2. pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į PSPC pageidaudamas
gauti šeimos gydytojo paslaugas;
5.3. pacientas yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, prisirašęs prie PSPC, bet pageidauja
profilaktiškai pasitikrinti sveikatą dėl vairavimo, ginklo įsigijimo, prieš įsidarbinant ar periodiniam
sveikatos patikrinimui pagal darbdavio nukreipimą ir pan.;
5.4. pageidauja papildomų, neįeinančių į šeimos gydytojo, gydytojo odontologo ar slaugos
specialisto medicininių normų apimtis, laboratorinių tyrimų, invazinių procedūrų, diagnostinių tyrimų,
medicininių paslaugų;
5.5. besigydydamas PSPC pas šeimos gydytoją ar gydytoją odontologą, pacientas pageidauja
papildomų, nesusijusių su pagrindinės ligos gydymu, klinikinių ar laboratorinių tyrimų dėl lydinčių ligų,
kai gydantis gydytojas nenustato medicininių indikacijų tai atlikti, arba kai pacientas pageidauja dažniau
nei yra klinikinis būtinumas atlikti į šeimos gydytojo medicininę normą įeinančius laboratorinius
tyrimus;
5.6. pageidauja kokybiškesnių paslaugų: neįeinančių į skiepų planą ar kokybiškesnės vakcinos ar
pageidauja vakcinos, kuriomis skiepijami asmenys, nepriklausantys valstybės lėšomis vakcinuojamų
asmenų grupei;
5.7. visais atvejais, kai numatoma atlikti paslauga Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
įsakymais priskirta tik mokamų paslaugų grupei (pvz.: profilaktiniai tikrinimai);
5.8. pacientas pageidauja, kad būtų padarytos medicininių dokumentų kopijos, gauti išrašus apie
sveikatos būklę;
5.9. pacientas pageidauja, kad gydytojas priimtų be išankstinės registracijos prirašymo dieną ar po
gydytojo priėmimo valandų, ar kad gydytojas atvyktų į namus nesant medicininių indikacijų;
5.10. pageidaujama paslaugų, dėl kurių nesudarytos sutartys su teritorine ligonių kasa;
5.11. gydytojo odontologo paslaugos teikiamos neprisirašiusiems prie Kretingos PSPC;
5.12. pacientas primoka už dantų protezavimo paslaugas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro įsakymų nustatyta tvarka.
6. Informacija apie teikiamas mokamas paslaugas, jų asortimentą ir kainas teikiama PSPC ir
padalinių registratūrose, ir šeimos gydytojų kabinetuose.
7. Pacientas už suteiktas paslaugas susimoka PSPC kasoje, čia išduodamas kasos pajamų orderio
kvitas, o pageidaujant išrašoma ir sąskaita faktūra.
8. Už gydytojo odontologo paslaugas apmokama odontologijos kabinetuose, už Darbėnų ir
Vydmantų ambulatorijose suteiktas šeimos gydytojo paslaugas apmokama Darbėnų ir Vydmantų
ambulatorijose. Čia pacientams išrašomas pinigų priėmimo kvitas.
______________________

