
 

VšĮ KLAIPĖDOS VAIKŲ LIGONINĖJE  

TEIKIAMOS NEMOKAMOS PASLAUGOS  

 

Teisę į nemokamas planines ir būtinosios pagalbos paslaugas, teikiamas 

VšĮ Klaipėdos vaikų ligoninėje, turi: 

 Lietuvos Respublikos piliečiai, nuolat gyvenantys Lietuvoje; 

 Europos Sąjungos piliečiai, kurie kreipėsi dėl būtinosios pagalbos, kai 

pateikiami jų draudimą įrodantys dokumentai - ES šalies narės piliečio 

Europos sveikatos draudimo kortelė arba ES šalies narės  draudimo kortelę 

pakeičiantis sertifikatas (E106, E112, E123). 

 

__________________ 

 

 

  Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat gyvenantiems Lietuvoje,  ir 

Europos Sąjungos piliečiams, kurie kreipėsi dėl būtinosios pagalbos ir pateikė 

draudimą įrodančius dokumentus, įstaigoje nemokamai teikiamos šios 

paslaugos:  

 stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Gydymo stacionare 

metu nemokamai pacientui  suteikiamos šios paslaugos:  
 gydytojo ir slaugytojo nuolatinė priežiūra viso gulėjimo stacionare 

laikotarpiu; 

 gydytojo paskirtos kitų specialistų konsultacijos; 

 gydytojo paskirti laboratoriniai ir diagnostiniai tyrimai (endoskopija, 

echoskopija, encefalografija ir t.t.), išskyrus atvejus, kai pacientas (jo 

atstovas) pageidauja atlikti nesusijusius su pagrindine liga (tuo metu 

gydoma stacionare) diagnostikos tyrimus ar gydymo procedūras arba jei 

tyrimai priskirti tik mokamų tyrimų ir gydymo procedūrų grupei (žr. 

mokamos paslaugos); 

 gydymas, išskyrus atvejus, kai pacientas (jo atstovas) savo iniciatyva 

pasirenka brangesnius medikamentus, medicinos pagalbos priemones; 

 nuskausminimas, operacijos; 

 gydytojo paskirtas pirmas medicinos reabilitacijos etapas (kineziterapija, 

fizioterapijos procedūros, masažas); 

 slaugos procedūros; 

 maitinimas; 

 lova paprastoje palatoje; 

 informacija ligos profilaktikos klausimais; 

 išrašomi medikamentai ambulatoriniam gydymui; 

 išduodamos pažymos pacientui, o pacientą slaugančiam asmeniui 

išduodamas laikinojo nedarbingumo pažymėjimas; 



 paciento transportavimas į kitą gydymo įstaigą, kada medicinos pagalbą 

teikiantys specialistai nustato, kad pacientą būtina pervežti į kitą asmens 

sveikatos priežiūros įstaigą. 

 

 ambulatorinės – konsultacinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos. 

Ambulatorinės konsultacijos metu nemokamai pacientui suteikiamos šios 

paslaugos: 
 gydytojo apžiūra; 

 gydomosios procedūros; 

 gydytojo paskirti laboratoriniai ir diagnostiniai tyrimai (endoskopija, 

echoskopija, encefalografija ir t.t.), išskyrus atvejus, kai pacientas (jo 

atstovas) pageidauja atlikti nesusijusius su pagrindine liga ( dėl kurios tuo 

metu konsultuojamas) diagnostikos tyrimus ar gydymo procedūras arba jei 

tyrimai priskirti tik mokamų tyrimų ir gydymo procedūrų grupei (žr. 

mokamos paslaugos); 

 išrašomi medikamentai; 

 išduodamos pažymos. 

_______________ 

 

 Pacientas, kreipdamasis dėl nemokamų paslaugų gavimo į VšĮ Klaipėdos 

vaikų ligoninę, privalo pateikti: 

 asmens dokumentą; 

 Europos Sąjungos piliečiai - asmens dokumentą  ir draudimą įrodantį 

dokumentą - ES šalies narės piliečio Europos sveikatos draudimo kortelę 

arba ES šalies narės draudimo kortelę pakeičiantį sertifikatą (E106, E112, 

E123); 

 šeimos gydytojo siuntimą dėl nemokamų paslaugų suteikimo 

(reikalavimas, netaikomas pacientams, kurie kreipėsi dėl būtinosios 

medicinos  pagalbos suteikimo); 

 kitos gydymo įstaigos, sudariusios sutartis su ligonių kasomis, siuntimą 

dėl nemokamų paslaugų suteikimo (reikalavimas, netaikomas pacientams, 

kurie kreipėsi dėl būtinosios medicinos pagalbos suteikimo).  

 

        ______________ 

 

 

 

 

 


