
ASMENS svEIKATos rRIEZIIIRos rASLAUGU TErKrMo rR SrtT raslAUGU
I5l,Lroq ApMoKEJIMo pRIvALoMoJo svEIKATos DRAUDIMo FoNDo

nrunZpro lrSonnrs surARTrs

BENDROSTOS SALYGOS

2016 m. vasario 23 d. Nr. 32-7016-146
Klaipeda

Klaipddos teritorinO ligoniq kasa (toliau - TLK), atstovaujama direktoriaus Alfrido
Bumblio,

ir
VSf Klaip6dos vaikq ligonin6 (toliau - istaiga), atstovaujama vyriausiosios gydytojos

Klaudijos Bobianskienes,
toliau kartu Sioje sutartyje vadinamos ,,Salimis", o kiekviena atskirai -,,Salimi",
sudaro 5i4 Asmens sveikatos prieZilros paslaugq teikimo ir Siq paslaugq i5laidq apmokejimo

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudZeto le5omis sutarti (toliau - Sutartis), ir susitaria del
toliau i5vardytq s4lygq.

Sutarti sudaro bendrosios s4lygos, specialiosios s4lygos, jose nurodyti priedai ir kiti sutarties
galioj imo laikotarpiu Saliq tarpusavyj e suderinti dokumentai.

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Sudarydama Sutarti istaiga isipareigoja joje nustatytomis s4lygomis teikti asmens
sveikatos prieZiflros paslaugas, kuriq i5laidos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo
(toliau - PSDF) biudZeto le5omis, o TLK isipareigoja istaigai apmoketi Siq paslaugq iSlaidas teises
aktq nustatyta tvarka.

1.2. Asmens sveikatos prieZifiros paslaugq teikimo ir jq i5laidq apmokejimo reikalavimus
nustato Sutarties specialiosios s4lygos.

II. ISTAIGOS ISIPAREIGOJIMAI

{staiga isipareigoja:
2.1. tur6ti licencijas, suteikiandias teisg teikti asmens sveikatos prieZi[ros paslaugas,

nurodytas Sutarties 1 priede, ir Sias paslaugas teikti licencijoje nurodytu (-ais) veiklos adresu (-ais);
2.2. teikiant asmens sveikatos prieZiiiros paslaugas vadovautis 2004 m. balandZio 29 d.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 883/2004 del socialinds apsaugos sistemq
koordinavimo, Vie5ojo administravimo istatymu, Sveikatos draudiino istatymu, Sveikatos
prieZifiros istaigq istatymu, Sveikatos sistemos istatymu, Pacientq teisiq ir Zalos sveikatai
atlyginimo istatymu, Asmens duomenq teisines apsaugos istatymu, Civiliniu kodeksu, kitais
istatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2014 m. balandZio 23 d. nutarimu Nr. 370 ,,Del
Apmokamq i5 Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudZeto asmens sveikatos prieZi[roi
paslaugq kriterijq s4raSo patvirtinimo", kitais Vyriausybes nutarimais, sveikatos apsaugos ministro
ir Valstybines ligoniq kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - VLK) direktoriaus

isakymais, reglamentuojandiais Siq paslaugq teikim4 ir jq iSlaidq apmokejim4;
2.3. drausti savo civiling atsakomybg privalomuoju ir (ar) savanori5kuoju civilines

atsakomybes draudimu turtinei ir neturtinei Zalai atlyginti;
2.4. ulrikrinti paciento teises Paciento teisiq ir Zalos sveikatai atlyginimo istatymo nustatyta

tvarka;
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2.5. uZtikrinti asmens duomenq apsaug4 Asmens duomenq teisines apsaugos lstatymo
nustatyta tvarka;

2.6. prie5 teikiant Sutartyje numatytas asmens sveikatos prieZilros paslaugas iSsiaiskinti, ar
pacientas turi teisg i Sias paslaugas: patikrinti Lietuvos Respublikos arauAziarnqq privalomuoju
sveikatos draudimu registre pagal paciento pateiktus atitinkamus dokumentus, ar jL Via apdraustas
privalomuoju sveikatos draudimu, arba praSyti pateikti Europos sveikatos draudimo kortllg @r jq
laikinai pakeidianti sertifikat4);

2.7. nedelsiant kreiptis i TLK, jei atsiranda neai5kumq del asmens apdraustumo privalomuoju
sveikatos draudimu ir teises gauti asmens sveikatos prieZilros paslaugas, ar kyla kitq-klausimq del
Sutarties vykdymo;

2.8. nemokamai skelbti ir platinti istaigos patalpose (pacientams gerai matomose vietose -
registratfiroje, priemimo kambaryje ar pan.), taip pat istaigos intemeto svetaindje TLK parengt4
informacij4. {staiga privalo paskelbti 5i4 informacij4: iSsamq valstybes laiduojamq (nemokaniq;
asmens sveikatos prieZiuros paslaugq, teikiamq pagal Sutarti, s4ra54, Siq paslaugq teikimo tvark4 ir
s4lygas (b[tina informuoti, kad Siq paslaugq iSlaidos apmokamos PSDF biudZeto leSomis ir
teikiamos be jokio papildomo mokesdio);

2.9. uZtikrinti, kad valstybes laiduojamos (nemokamos) asmens sveikatos prieZi[ros
paslaugos bDtq teikiamos nemokamai ir uZ Sias paslaugas i5 pacientq nebutq reikalaujama
papildomo mokesdio, jei teises aktai nenustato kitaip;

2.10. uZtikrinti, kad t4 padi4 darbo dien4 mokamos asmens sveikatos prieZiuros paslaugos
b[tq teikiamos tik po to, kai tokias padias paslaugas, teikiamas PSDF biudZeto l65omis, gauna iisl
pacientai, i5 anksto uZregistruoti i tos dienos siq paslaugq laukimo eilg;

2.11. sudaryti s4lygas TLK darbuotojams kontroliuoti Sutartyje numatytq ir suteiktq asmens
sveikatos prieZifiros paslaugq prieinamum4, tinkamum4, kieki. kokybg, jL] i5laidq apmokejimo iS
PSDF biudZeto le5q pagristum4 ir teisetum4 bei visus su tuo susijusius medicininius, buhalterinius
ir kitus dokumentus;

2.12.lki kiekvieno mdnesio 10 dienos:
2.12.1. teises aktq nustatyta tvarka ivesti duomenis apie praejusi menes! suteiktas asmens

sveikatos prieZiuros paslaugas iprivalomojo sveikatos draudimo informacing sistemE.,Sveidra". Jei
duomenys ivedami i 5i4 informacing sistem4 veliau del jos veiklos sutrikimq, tai nebus laikoma
velavimu (Siame papunktyje numatytas isipareigojimas netaikomas lstaigai, teikiandiai dantq
protezavimo paslaugas bei istaigai, kuri igyvendina sveikatos programas ir kurioms skiriamos lesos
naudoj amos pagal patvirtintE i5laidq s4mat4),

2.12.2. pateikti TLK teises aktais nustatytos formos ataskaitas. TLK pateikiamos tik
suvestinds ataskaitos (q nesant - visos nustatytos formos ataskaitos) vienu i5 b[dq, nurodytq 6.1
papunktyje,

2.12.3. pateikti s4skaitas (-q) uZ ataskaitiniu laikotarpiu (kalendorinis mdnesis) suteiktas
atitinkamas asmens sveikatos prieZi[ros paslaugas (del kuriq yra pasira5iusios einamqjq metq
sutartis) pagal Sutarties 2 priede nurodyt4 PSDF biudZeto i5laidq klasifikacij4. S4skaitoje nurodoma
moketina suma negali virSyti 1/3 metq ketvirdiui Sioms paslaugoms numatytos sumos, isskyrus
Siuos atvejus: kai praejusi (-ius) ketvirti (-dius) atitinkamq asmens sveikatos prieZilros paslaugq
suteikiama uZ maZesng sum4, nei buvo numatyta tam (-iems) ketvirdiui (-iams); kai sveikatos
apsaugos ministro isakymais nustatyta tvarka apmokamos visq fakti5kai suteiktq paslaugq iSlaidos
(sutarties 2 priede simboliu ,,*'o paiymetq paslaugq, dantq protezavimo paslaugq, medicinines
reabilitacijos ir (ar) sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugq, ES Salir4 apdraustiesiems
suteiktq paslaugq); kai paslaugos teikiamos pagal sveikatos programas, kurioms skiriamos le$os
naudojamos pagal patvirtint4 i5laidq s4mat4;

2.13. ira5yti paciento priemokas ir mokamas paslaugas formoje Nr. 066/a-LK ..Stacionare
gydomo asmens statistine korteld" ir formoje Nr. 025la-LK ,,Asmens ambulatorinio gydymo
statistine kortel6" pagal jq pildymo taisykles;

2.14. nekeisti pateiktq duomenq, nurodytq Sutarties 2.12.1 ir 2.12.2 papunkdiuose, i5skyrus
atvejus, kai istaiga gauna TLK ar Valstybines ligoniq kasos prie Sveikatoi uprurgos ministeiijos
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pav€dim4 juos patikslinti. Kai istaiga pati pageidauja juos tikslinti, prieS tikslinant duomenis turi
buti gaunamas TLK sutikimas;

2.15. pateikti savo veiklos zonos TLK finansines veiklos ataskaitas pagal Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 6 d. isakyme Nr. V-592 ,.Deiprivalomojo
sveikatos draudimo fondo biudZeto le5q tinkamo naudojimo" nustatytus terminus;

2.16. TLK praSymu atlikti finansing PSDF biudZeto le5q panaudojimo pagrfstumo analizE ir
pateikti ja TLK;

2.17. ne veliau kaip kit4 darbo dien4 ra5tu informuoti TLK apie istaigos licencijos galiojimo
sustabdym4, panaikinim4 ar atnaujinim4;

2.18. teises aktq nustatyta tvarka informuoti TLK apie planuojam4 istaigos reorganizavim4,
likvidavim4, bankroto bylos iSkelim4;

2.19. neperleisti visq arba dalies teisiq ir pareigq,
i5ankstinio raSti5ko TLK sutikimo;

numatytq Sutartyje, jokiai trediajai Saliai be

2.20. per ekspertizes paiymoje nurodyt4 termin4 lvykdyti visus ekspertizes paZymoje
nurodytus TLK pavedimus;

2.2l.grqiinti pinigus apdraustajam uZ neteisetai paimt4 priemokq;
2.22. per TLK nurodyt4 termin4 sumoketi baud4;
2.23. ne veliau kaip kit4 darbo dien4 informuoti TLK apie gydytojq ir slaugl.tojq, turinditl

teisg i5raSyi kompensuojamqjq MPP receptus, s4raSq pasikeitimus (apie priemim4 !-darb4 arba
darbo sutarties pasibaigimd bei gyd),tojq ir slaugytojq, turindiq teisg i5ra5yti kompensuojamqjq
MPP receptus, darbo krDvio pasikeitimus ir atitinkamai patikslinti duomenis privalomolo svliUtos
draudimo informacines sistemos,,sveidra" posistemyje METAS (Medicinos elektronine tobulinimo
administravimo sistema);

2.24. atlyginti PSDF biudZetui padarytqLal4;
2.25. uLtil<rinti, kad asmens sveikatos prieZi[ros

teiktq tik privalomojo sveikatos draudimo informacinds
nurodyti specialistai ;

2.26. tvarkyti duomenis, susijusius su pacientq sveikata ir jos prieZiira, Elektronines
sveikatos paslaugq ir bendradarbiavimo infrastrukttros informacines sistemoje (toliau - ESPBI IS),
iSskyrus asmens sveikatos prieZifiros istaigas, kurios nedalyvauja igyvendinant E. sveikatos
sistemos pletros projektus ir nesinaudoja ESPBI IS.

III. TLK ISIPAREIGOJIMAI

TLK isipareigoja:
3.1. ne veliau kaip per 30 dienq nuo s4skaitos gavimo dienos sumoketi istaigai uZ suteiktas

asmens sveikatos prieZilros paslaugas, nevir5ijant tam tikslui iS PSDF biudZeto skirtq asignavimq.
S4skaitos gavimo diena laikoma ta diena, kai TLK patikrina istaigos pateiktus dokumentus bei
duomenis, nurodytus Sutarties 2.12 papu*tyje, ir informuoja istaig4, kad Sie dokumentai bei
duomenys yra tinkami ir istaigos s4skaita priimama apriroketi;

3.2. apmoketi istaigos suteiktq asmens sveikatos prieZiuros paslaugq iSlaidas, jei Sios
paslaugos suteikiamos asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, arba
draudZi ami e si ems tei se s aktq nustat y ta tv arka;

3.3. apmoketi istaigos suteiktq asmens sveikatos prieZilros paslaugq iSlaidas
nustatyta tvarka;

3.4. sumoketi istaigai delspinigius,
uZdelst4 dien4;

skaidiuojamus nuo laiku nesumoketos sumos uZ kiekvien4

3.5. papildomai moketi istaigai uZ gerus darbo rezultatus, jei ji pasiekia teises aktuose
nustatytas pirmines ambulatorinds asmens sveikatos prieZifiros paslaugq, pirmines ambulatorines
psichikos sveikatos prieZiuros paslaugq, pirmines ambulatorines odontologines sveikatos prieZifiros
paslaugq ir (ar) greitosios medicinos pagalbos paslaugq teikimo rodikliq reikimes;

paslaugas, nurodytas Sutarties 1 priede,
sistemos,,Sveidra" posistemyje METAS

teises aktq
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3.6. teikti istaigai aktuali4 informacij4 apie privalom4ji sveikatos draudim4, pagal
kompetencij4 konsultuoti istaig4 d6l asmens sveikatos prieZiflros paslaugq teikimo s4lygq irlq
i5laidq apmokejimo, taip pat del draustumo privalomuoju sveikatos draudimu ir teises i valstybes
laiduojam4 (nemokamE) sveikatos prieZilr4.

IV. SUTARTIES GALIOJIMAS, PRAT4SIMAS, PAPILDYMAS, SUSTABDYMAS,
ATNAUJINIMAS, NUTRAUKIMAS

4.1. Sutartis isigalioja, kai j4 pasira5o TLK ir istaigos vadovai arba jq igalioti asmenys ir
galioja iki 2016 m. gruodZio 31 dienos.

4.2. Salys sutaria, kad pagal Sutarti mokama uZ asmens sveikatos prieZilros paslaugas.
suteiktas nuo 2016 m. sausio 1 dienos.

4.3. Sutartis gali b[ti pratgsta atskiru Saliq susitarimu, jeigu jis sudarytas ra5tu ir pasiraiytas
abiejq Saliq vadovq ar jq igaliotq atstovq.

4.4. Sutartis gali b[ti papildoma atskiru Saliq susitarimu, jeigu jis sudarytas raStu ir pasirasytas
abiejq Saliq vadovq ar jq igaliotq atstovq.

4.5. Sutarties vykdymas visa apimtimi ar i5 dalies be lspejimo automati5kai sustabdomas Siais
atvejais:

4.5.1. sustabdZius licencijos galiojim4 visa apimtimi - nuo licencijos galiojimo sustabdymo
datos,

4.5.2. sustabdZius licencijos galiojim4 i5 dalies - nuo licencijos dalies galiojimo sustabdymo
datos.

4.6. SustabdZius Sutarties vykdym4 4.5.1 ir 4.5.2 papunkdiuose nurodytais atvejais, atskiras
prane5imas istai gai nesiundiamas.

4.7. Sutarties vykdymas 4.5 papunktyje numatytais atvejais atnaujinamas nuo lstaigos raSti5ko
praSymo pateikimo TLK dienos, bet ne anksdiau nei atnaujinamas licencijos ar licencijos dalies
galiojimas.

4.8. Sutarties galiojimas visa apimtimi ar i5 dalies automati5kai nutruksta (be TLK
prane5imo), kai panaikinamas istaigos licencijos galiojimas visa apimtimi arba iS dalies.

4.9. Sutarties Salys gali nutraukti Sutarties galiojim4 visa apimtimi ar i5 dalies iki jos
galiojimo termino pabaigos:

4.9.1. Saliq susitarimu,
4.9-2. viena5ali5kai, jei kita Salis nevykdo ar netinkamai vykdo esminius sutartinius

isipareigojimus, numatytus 4.10 ir 4.ll papunkdiuose.
4.10. TLK turi teisg viena5ali5kai nutraukti sutarti visa apimtimi ar i5 dalies:
4.10.1. jei TLK, atlikusi kontroles procedlr4 istaigoje, pakartotinai nustato sistemingus ir (ar)

kartotinius paZeidimus (apibreLiamus Asmens sveikatos prieZilros istaigq, vaistiniq ir kitq istaigq
bei imoniq, sudariusiq sutartis su Valstybine ligoniq kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar
teritorinemis ligoniq kasomis, veiklos prieZilros tvarkos apra5e, patvirtintame Valstybines ligoniq
kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2014 m. sausio
21 d. isakymu Nr. lK-10 ,,D61 Asmens sveikatos prieZilros istaigq, vaistiniq ir kitq istaigq bei
imoniq, sudariusiq sutartis su Valstybine ligoniq kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos ar
teritorinemis ligoniq kasomis, veiklos prieZiuros tvarkos apraSo patvirtinimo"; arba jei istaiga po
Sutarties vykdymo sustabdymo nepa5alina paZeidimq per TLK nustatyt4 termin4 (Sie atvejai
reglamentuojami Sutarties 4. 1 2 papunktyje);

4.10.2.jei istaiga nevykdo Sutarties 1.1 papunktyje nurodyto isipareigojimo - teikti asmens
sveikatos prieZiDros paslaugas, kuriq i5laidos apmokamos PSDF biudZeto le5omis.

4.11. fstaiga turi teisg viena5ali5kai nutraukti sutarti, jei TLK du menesius i5 eiles paLeidZia
Sutarties 3. I papunktyj e nurodyt4 reikalavim4.

4.12. Tais atvejais, kai istaiga per TLK nustatyt4 termin4 nesiima priemoniq TLK
nustatytiems paZeidimams pa5alinti, Sutarties vykdymas visa apimtimi ar i5 dalies gali b[ti
sustabdomas 30 dienq nuo termino, numatyto Siems paZeidimams pa5alinti, pabaigos.
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4.13. Jei Sutarties galiojimas i5 dalies viena5ali5kai nutraukiamas ar sustabdomas, tai reiskia.
kad Sutarties galiojimas nutraukiamas ar sustabdomas tik tq asmens sveikatos prieZitros paslaugq,
kurias teikiant buvo nustatlti paZeidimai, atZvilgiu.

4'14' Salis, siekianti viena5ali5kai nutraukti Sutarti, apie tai privalo praneSti kitai saliai prie5 5
darbo dienas. Terminas skaidiuojamas nuo prane5imo gavimo dienos arba taip, kaip nustatyta
Sutarties 6. I papunktyje.

v. SUTARTTES SAUU ATSAKOMYBE

5.1. Uz Lietuvos Respublikos administraciniq nusiZengimq kodekso 57, 58 straipsniuose ar
505 straipsnio 1 dalyje nurodytus administracinius nusiZengimus istaigq vadovai ir (ar) kiti istaigos
darbubtojai traukiami administracinen atsakomyben.

5.2. Jeigu istaiga nevykdo ar netinkamai vykdo Sutarties 2.8,2.9,2.70,2.13 papunkdius, ji
moka 290,00 (du Simtai devyniasde5imt) Eur dydZio baud4 pagal Sutarties numatytus terminus iTLK atsiskaitomqi4 s4skaitq LT90 7300 0100 7629 9997 AB ,,Swedbank.,banke.

5.3. fstaigai neatlyginus PSDF biudZetui padarytos Zalos ar nesumokdjus baudos per Sutartyje
nustat).t4 terminq, Zala i5ieskoma istatymq nustatyta tvarka.

5.4. TLK, paZeidusi Sutarties 3.1 papunktyje numatyt4 isipareigojim4 (laikom4 esminiu
sutartiniu isipareigojimu), moka istaigai 0,01 proc. dydZio delspinigius, skaidiuojamus nuo laiku
nesumokdtos sumos, uZ kiekvien4 uZdelst4 dien4.

VI. SUSIRASTNE.TTNAAS

6.1. Sutarties Salys susira5ineja lietuviq kalba. Visi pranesimai, sutikimai ar kiti dokumentai,
kuriuos Salis gali pateikti pagal Sutarti, bus laikomi galiojandiais ir pateiktais tinkamai, jeigu jie yra
asmeni5kai pateikiami kitai Saliai ir gaunamas jq gavimo patvirtinimas arba jei jie yra iSsiundiami
pa5tu, registruotu laiSku, faksu, elektroniniu pa5tu (turi buti patvirtinamas jq gavimas) toliau
nurodytais adresais ar fakso numeriais. Tais atvejais, kai viena Salis kitai Saliai iSsiundia praneSim4
tinkamu adresu ar fakso numeriu, bet negauna prane5imo gavimo patvirtinimo, pianeSimas
laikomas iteiktu praejus 5 (penkioms) dienoms nuo jo iSsiuntimo dienos.

6.2. Jei pasikeidia Salies rekvizitai ir (ar) kiti duomenys, ji turi informuoti kit4 Sali ne veliau
kaip per 1 darbo dien4. Salis, nesilaikanti Siq reikalavimq, neturi teises i pretenzij4 ar aisiliepim4,
jeigu kitos Salies veiksmai, atliekami remiantis paskutiniais jai Zinomais duomenimis, prie5tarauja
Sutarties s4lygoms arba ji negauna jokio prane5imo apie pasikeitusius rekvizitus ir (ar) kitus
duomenis.

vrr. Krros sALYGos

7.1. Sutardiai ir visoms i5 Sutarties atsirandandioms teisems ir pareigoms taikomi Lietuvos
Respublikos istatymai bei kiti norminiai teises aktai. Sutartis sudaroma ir ai5kinama pagal Lietuvos
Respublikos teisg.

7.2. Pasikeitus teisds aktams, reglamentuojantiems asmens sveikatos prieZiiiros paslaugq
teikim4, jq i5laidq apmokejim4 ir nustatantiems Siq paslaugq bazines kainas, Sutarties Salys
vadovaujasi teises aktq pakeitimais ir taiko naujas bazines kainas nuo Siq teises aktq isigaliojimo
dienos.

7.3. Jeigu kuri nors Sutarties nuostata negalioja, nes neatitinka istatymq ir teises aktq
reikalavimq _ar Sutarties tikslo ir kitq jos nuostatq, tai neturi itakos kitq Sutarties nuostatq. :.galiojimui. Siuo atveju tokia nuostata turi bfiti koreguojama ar pakeidiama taip, kad atitiktq
istatymq ir teises aktq reikalavimus bei Sutarties tiksl4 ir kitas jos nuostatas.

7.4. Nutraukus Sutarties galiojim4 arba jam pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos,
susijusios su Saliq atsakomybe ir tarpusavio atsiskaitymu, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos.
kurios galioja ir nutraukus Sutart! arba turi galioti siekiant, kad Sutartis b[tq visi5kai ivykdyta.
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7-5. Jei yra prie5taravimq tarp Specialiqiq s4lygq ir Bendrqiq sqlygq, Specialiosios sqlygos
turi vir5enybg.

7.6.Bet kokie nesutarimai ar gindai, kylantys tarp Saliq del Sutarties, sprendZiami abipusiu
susitarimu. Salims nepavykus susitarti, bet kokie gindai, nesutarimai ar reikalavimai, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo istatymo 36 straipsnio 1 dalimi, gali buti sprendiiami
TLK taikinimo komisijoje, o nepavykus susitarti - kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme
pagal TLK buveines viet4.

7.7. Sutartis sudaroma 2 egzemplioriais, turindiais vienod4 teising gali4, po vien4
egzemplioriq kiekvienai sutarties Saliai.

SPECIALIOSIOS SALYGOS

1. [staiga, i5duodanti medicinints reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo
siuntimus, isipareigoja:

1.1. nevirSyti Siq kalendoriniams metams TLK jai skiriamq asignavimq medicinines
reabilitacijos ir (ar) sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo i5laidoms apmoketi:

Suaugusiqjq medicin nd reabilitaciia
Metine leSq

suma (Eur)
I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis

Stacionarine
reabilitacija,
ambulatorine
reabilitacija,
palaikomoji
reabilitaciia

0 0 0 0

Vaikq medicinine reabi litaciia
Metine leiq
suma (Eur)

I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis

Stacionarine
reabilitacija, sveikatos
gr4Zinamasis gydymas,
ambulatorine
reabilitacija,
palaikomoji
reabilitacija,
antirecidyvinis
gvdvmas

187.986 46.997 46.997 46.997 46.99s

1.2. gavus ra5ti5k4 TLK prane5im4 apie tam tikram ketvirdiui skirtq PSDF biudZeto le5q
vir5ijim4, laikytis Siq reikalavimq:

1.2.1. atlikti vidaus audit4, siekiant iSsiaiSkinti, ar pagristai i5duodami medicinines
reabilitacijos ir (ar) sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo siuntimai ir naudojamos PSDF biudZeto
le5os medicinines reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo i5laidoms apmoketi; audito
iSvadas ir pasifilymus pateikti TLK;

1.2.2. vykdant medicinines reabilitacijos siuntimq atrank4, nevir5yti kalendoriniams metams.
atsiZvelgiant i ketvirdiui medicininei reabilitacijai skiriamq asignavimq;

1.3. panaudojus kalendoriniams metams skiriamus asignavimus medicinines reabilitacijos ir
(ar) sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo i5laidoms apmoketi, i5 anksto derinti su TLK visq
medicinines reabilitacijos ir (ar) sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo siuntimq i5davim4: ne vdliau
kaip prie5 tris darbo dienas iki siuntimo i5davimo dienos TLK turi b[ti pateikiamas pra5ymas,
gydytojq konsiliumo i5vada, fizines medicinos ir reabilitacijos gydytojo i5vada, formos Nr.027la
arba epikrizes kopija;
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1.4. vadovautis teises aktais. reglamentuojandiais medicinines reabilitacijos ir sanatorinio
(antirecidyvinio) gydymo tvarkq.

2. fstaiga, teikianti specializuotas ambulatorines asmens sveikatos prieZiiiros paslaugas
(toliau - specializuotos ambulatorin6s paslaugos), isipareigoja:

2.1. pagal tE pailq tvark4 ir terminus registruoti visus apdraustuosius,
su siuntimu gauti specializuotas ambulatorines paslaugas, jq kreipimosi
siuntimas yra iSduotas Sios ar kitq asmens sveikatos prieZiflios istaigq;

2.2. siekti, kad planines specializuotos ambulatorines paslaugos
suteikiamos ne veliau kaip per 30 kalendoriniq dienq nuo jq kreipimosi !
dienos;

kurie kreipiasi i lstaig4
dien4, nepaisant to. ar

apdraustiesiems bltq
istaig4 del Siq paslaugq

2.3. uLtikrinti, kad reikiami laboratoriniai tyrimai bfitq atliekami apdraustojo kreipimosi i
istaig4 del specializuotq ambulatoriniq paslaugq metu;

2.4. uZtikrinti, kad gydytojo specialisto konsultacijos metu pagal jo kompetencij4 b1tq
atliekami visi bltini tiriamieji bei gydomieji veiksmai ir jo i5vados ra5tu bltq pareikiamos
siuntusiajam gydy'tojui (ei iSvadai pateikti reikia papildomq tyrimq, juos atlieka pats gydyojas
specialistas, iskaitant tyrimus, priskiriamus Seimos gydytojo kompetencijai; jei i5vadai pateikti
prireikia kitq specialistq konsultacijq, siuntimus pas Siuos specialistus i5duoda pats gydytojas
specialistas);

2.5. ra5tu informuoti PAASP paslaugas teikiandias ir kitas asmens sveikatos prieZi[ros
lstaigas (kopija teikiama TLK) apie jq gydytojq netinkamai iformintus siuntimus gauti
specializuotas ambulatorines paslaugas ar atsakymus siuntusiajam gydytojui;

2.6. apraiyti suteiktas specializuotas ambulatorines paslaugas medicinos dokumentuose, juos
pildyti tiksliai ir iskaitomai, laikantis teises aktq nustatytq reikalavimq. Siuose dokumentuose
apra5yti apdraustojo buklg, nurodyti paslaugos teikimo viet4 ir laik4, skirtus tyrimus, jq rezultatus,
gydym4 (iSra5ytq kompensuojamqiq vaistq receptq numerius, vaisto pavadinim4, stiprumq, dozuotg,
vartojimo bud4 ir gydymo kurso pabaigos dat4 ir (ar) MPP pavadinim4, matmenis ar kitus
duomenis, jei jq yra, naudojimo bud4 ir gydymo kurso pabaigos datq), diagnozg, siuntim4
konsultuotis pas gydytojus specialistus arba i kitas asmens sveikatos prieZiuros lstaigas (bltina
nurodyti siuntimo tiksl4);

2.7. pateikti TLK atsiskaitym o uL tyrimus atliekandiq gydytojq (echoskopuotojo.
endoskopuotojo, klinikinio fiziologo ir kt.) konsultacijas dokumentus, jei gydytojo specialisto,
iSdavusio siuntim4 atlikti tyrim4, medicinos normoje Sio tyrimo atlikimas nenurodomas arba jei
siuntim4 i5duoda Seimos gydyojas. Jeigu apdraust4jf konsultuotis pas tyrim4 atliekanti gydytoja
(echoskopuotoj4, endoskopuotoj4, klinikini fiziolog4 ar kt.) siundia gydytojas specialistas, pagal
savo profesing kvalifikacij4 galintis apdraust4ji i5tirti, mokama uZ gydytojo specialisto, iSdavusio
siuntim4 atlikti tyrim4, brangiau kainuojandi4 konsultacij4, o uZ tyimq atliekandio gydytojo
(echoskopuotojo, endoskopuotojo, klinikinio fiziologo ir kt.) konsultacijq nemokama;

2.8. neteikti TLK atsiskaitymo uZ nefrologo konsultacij4 fuaslaugq kodai 1560, 1630,27A6.
1686, 2753) dokumentq, jei apdraustajam suteikiama hemodializes paslauga (paslaugos kodas
1925), uZ kuri4 mokama iS PSDF biudZeto le5q (ei hemodializg atlieka gydytojai, neturintys
nefrologo ar vaikq nefrologo licencijos, dializes paslaugas teikiandioje asmens sveikatos prieZi[ros
!staigoje apdraustiesiems ne rediau kaip kart4 per menesi turi buti teikiamos nefiologo
konsultacijos);

2.9. teikiant apdraustajam dienos chirurgijos ar stebejimo paslaug4, atskirai neteikti
atsiskaitymo uZ gydytojq specialistq konsultacijas dokumentq. Si nuostata netaikoma brangiesiemi
tyrimams ir proced[roms, kuriq i5laidos apmokamos PSDF biudZeto leSomis (uZ juos mokama
atskirai);

2.10. nurodyti siuntime atlikti brangiuosius tyrimus ir (ar) procedfrras siundiandiojo gydytojo
specialybg ir siundiandiojo gydytojo teikiamos paslaugos lygi;

2.11. specializuotas ambulatorines paslaugas teikti pagal gyd),tojq, teikiandiq asmens
sveikatos prieZiDros paslaugas, kuriq i5laidos apmokamos PSDF biudZeto ld5omis, i5duotus
siuntimus;
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2-12. vadovautis teises aktais, reglamentuojandiais specializuotrl ambulatoriniq, dienos
stacionaro, papildomai apmokamq, dienos chirurgijos, ambulatorines chirurgijos paslaugq teikimo
reikalavimus.

3. fstaiga, teikianti stacionarines asmens sveikatos prieZiiiros paslaugas (toliau -
stacionarinds paslaugos), isipareigoia:

3.1. teikti butin4j4 medicinos pagalb4 vis4 par4;
3.2. nereikalauti, kad apdraustasis papildomai mokdtq uZ reikiamus vaistus ir (ar) Mpp

operacijai atlikti, jei stacionarine paslauga teikiama PSDF biudzeto lesomis;
3.3. teikti TLK atsiskaitymo uZ stacionarines paslaugas dokumentus kaip uZ vien4 gydymo

atvejf (pildyti t4 padiE form4 Nr. 066/a-LK), jei apdraustasis perkeliamas i kit4 istaigos skyiiq arba
jos filial4 del aktyviojo gydymo, ilgalaikio gydymo ar reabilitacijos;

3.4. apdraustajam iSduodamame siuntime (forma Nr.027la arba Nr. 028-lla) i kit4 asmens
sveikatos prieZi[ros istaig4 del specializuotos ambulatorin6s paslaugos suteikimo nurodyi, kad
apdraustajam Siuo metu taikomas aktyvusis gydymas;

3.5. jei apdraustajam teikiama stebejimo.paslauga, atskirai neteikti TLK atsiskaitymo uZ
gydytojq specialistq konsultacijas dokumentq. Si nuostata netaikoma brangiesiems tyrirnams ir
proced[roms, kuriq iSlaidos apmokamos PSDF biudZeto le5omis: uZ juos mokama atskirai;

3.6. neteikti TLK atsiskaitymo uZ brangiuosius tyrimus ir (ar) procedlras dokumentq, jei
apdraustasis, kuriam Sie tyrimai ir (ar) procedflros buvo atliekami, hospitalizuojamas istaigoje po io,
kai jam suteikiama stebejimo paslauga;

3.7. suteiktas stacionarines paslaugas apra5yti medicinos dokumentuose, juos pildyi tiksliai ir
iskaitomai, laikantis teises aktq nustaty,tq reikalavimq. Siuose dokumentuose apra5yti paciento
bfklg, nurodyti paslaugos teikimo viet4 ir laik4, skirtus tyrimus, jq rezultatrs, gydy-4 (iSraSytq
kompensuojamrjr+ vaistq receptq numerius, taip pat vaisto pavadinim4, stiprum4, dozuotg,
vartojimo b[d4, gydymo kurso pabaigos dat4 ir (ar) MPP pavadinim4, matmenis ar kitus duomenii,
jei jil yra, naudojimo bfrd4 ir gydymo kurso pabaigos dat4), diagnozg, siuntim4 pas gydytojus
specialistus ir i kitas asmens sveikatos prieZilros istaigas (bttina nurodyti siuntimo tiksl4);

3.8. vykdyti savo veiklos kiekybini ir kokybini vertinim4 teises aktq nustatyta tvarka;
3.9. teikiant stacionarines paslaugas vadovautis Lietuvos Respublikos sveikatos

ministro nustatytais asmens sveikatos prieZilros paslaugq efektyvumo rodikliais;
3.10. vadovautis teises aktais, reglamentuojandiais stacionariniq paslaugq teikimo

reikalavimus.
4. fstaiga, teikianti slaugos ir (ar) paliafiiosios pagalbos paslaugas, isipareigoja..
4.1. keidiant slaugos ir palaikomojo gydymo profili, medicinos dokumentuose nurodyti Sio

keitimo prieZastis ir datq;
4.2. atsiskaitymo uZ negalindiq savgs aptarnauti apdraustqjq ilgalaikio palaikomojo gydymo

paslaugas dokumentus teikti TLK vien4 kart4 per menesi tik po to, kai ivertinamas ir uZfiksuojamas
apdraustojo gydymo stacionare ligos istorijoje (apskaitos forma Nr. 003/a) Bartelio indeksas;

4.3. atsiskaitymo uZ stacionarines paliatyviosios pagalbos paslaugas dokumentus teikti TLK
tik tuo atveju, jei apdraustajam netaikomos kitos aktyviojo gydymo priemones, isskyrus
i5vardyt4sias Paliatyviosios pagalbos paslaugq suaugusiems ir vaikams teikimo reikalavimq apra5o,
patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio I 1 d. isakymu Nr. V-
14,13 punkte;

4.4. suteiktas slaugos paslaugas apra5y.ti medicinos dokumentuose, juos pildyti tiksliai ir
iskaitomai, laikantis teises aktq nustatytq reikalavimq. Siuose dokumentuose apraSyti paciento
blklg, nurodyti paslaugos teikimo viet4 ir laik4, skirtus tyrimus, jq rezultatus, gydym4 (i5ra5ytq
kompensuojamqiq vaistq receptq numerius, vaisto pavadinim4, stiprum4, dozuotg, vartojimo b[d4,
gydymo kurso pabaigos dxq ir (ar) MPP pavadinimq, matmenis ar kitus duomenis, jei jq yra.
naudojimo b[d4 ir gydymo kurso pabaigos datq), diagnozE, siuntim4 pas gydytojus specialistus ir j
kitas asmens sveikatos priezilros istaigas (butina nurodyti siuntimo tiksl4);

4.5. vykdyti savo veiklos kiekybinf ir kokybini vertinim4 teises aktq nustatyta tvarka;
4.6. vadovautis teises aktais, reglamentuojandiais slaugos paslaugq teikimo reikalavimus.

apsaugos
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5. fstaiga, atliekanti brangiuosius tyrimus ir procediiras, isipareigoja:
5'1. ta padia tvarka ir terminais registruoti visus apdraustuosius, kurie kreipiasi iistaig4 su

siuntimu atlikti brangiuosius tyrimus ir (ar) proced[ras, jq kreipimosi dien4, nepaisant to, ir jie
atvyksta su Sios istaigos ar su kitq asmens sveikatos prieZiuros lstaigq i5duotais siuntimais;

5.2. atliktus brangiuosius tyrimus ir procedlras apraSyti medicinos dokumentuose (apraSyti
paciento buklg, nurodyti brangiqjq tyrimq ir procedurq atlikimo viet4 ir laik4), rn"di.irro,
dokumentus pildyi tiksliai ir iskaitomai, laikantis teises aktq nustatytq reikalavimq;

5'3. patikrinti, ar apdraustojo pateiktame siuntime yra nurodya siundiandiojo gydytojo
specialybe ir siundiandiojo gydytojo suteiktos asmens sveikatos prieZilros paslaugos iygis, ar
siundiantysis gydytojas suteike asmens sveikatos prieZilros paslaug4, uZ kuri4 mokama pSOp
biudZeto le5omis;

5'4. jei siuntimo iforminimas neatitinka teises aktq reikalavimq ir (ar) jame nenurodoma
siundiandiojo gydytojo specialybe ir jo suteiktos asmens sveikatos prieZiuros paslaugos lygis, ra5tu
informuoti asmens sveikatos prieZi0ros istaig4 ftopija pateikiama TLK) apie joje dirbandio
gydytoj o netinkamai iformint4 siuntim4;

5.5. neteikti TLK atsiskaitymo uZ atliktus brangiuosius tyrimus ir procedlras dokumentq. jei
Sie tyrimai ir (ar) proceduros buvo atliekami teikiant apdraustajam aktyviojo gydymo aiba
transplantacij os paslaugas ;

5.6. vadovautis teises aktais, reglamentuojandiais brangiqjq tyrimq ir procedDrq teikimo
reikalavimus.

6. fstaiga, teikianti skubi4 konsultacing ir specializuot4 skubi4 konsultacing sveikatos
prieZiuros pagalb4o isipareigoja vadovautis teises aktais, reglamentuojandiais skubios
konsultacines sveikatos prieZiuros pagalbos paslaugq teikimo reikalavimus.

7. fstaiga, skirianti apdraustiesiems kompensuojamuosius vaistus ir MPP, isipareigoja:
7.1 . nevirsyti Siq kalendoriniams metams TLK jai skiriamq asignavimq:

Metine leiq
suma (Eur)

I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis

LeSos

kompensuojamiesiems
vaistams ir medicinos
pagalbos priemondms

r58.339 42.533 38.602 37.0s8 40.146

7.2. priei iSra5ant kompensuojamuosius vaistus ir MPP patikrinti, ar asmuo yra apdraustas
privalomuoju sveikatos draudimu ir turi galiojanti kompensuojamqlq vaistq pas4;

7 .3. iSra5yti apdraustajam 3 formos ir (ar) 3 formos (iSimties atvejams) receprus
kompensuojamiesiems vaistams ir MPP tik teikiant jam asmens sveikatos prieZilros paslaug4;

7.4. u7;tlkrinti, kad 3 formos ir 3 formos (i5imties atvejams) receptus kompensuojamiesiems
vaistams ir MPP i5ra5y'tq gydyojas, turintis teisg verstis medicinos praktika ir (ar) 3 formos ir 3
formos (i5imties atvejams) receptus kompensuojamosioms MPP i5raSytq slaugytojas, turintis teisg
verstis slaugos praktika;

7.5. nurodyti apdraustojo medicinos dokumentuose ju- skirtus ir iSrasytus
kompensuojamuosius vaistus ir (ar) MPP ir ivesti i informacing sistem4 ,.Sveidra" (iei duomenys
perduodami per 5i4 informacing sistemq) reikiamus duomenis apie apsilankymus, kuriq metu buvo
iSraSyta kompensuojamqir+ vaistq ir (ar) MPP;

7.6. apdraustojo medicinos dokumentus pildyti tiksliai ir iskaitomai, laikantis teises aktq
reikalavimq. Siuose dokumentuose apraSy'ti paciento blklg, nurodyti paslaugos teikimo viet4 ir
laik4, jam skirtus tyrimus, jq rezultatus ir diagnozg, talkytE gydym4 (nurodyti iSra5ytq 3 formos ir
(ar) 3 formos (i5imties atvejams) receptq numeri, kompensuojamojo vaisto bendrinl pavadinim4,
stiprum4, dozg, vis4 i5ra5yt4 vaisto doziq arba pakuodiq kieki, vartojimo btd4, gydymo kursq
skaidiq ir gydymo kurso pabaigos dat4 ir (ar) kompensuojamosios MPP pavadinim4, matmenis ar
kitus duomenis, jei j,l yra, naudojimo bDd4 ir gydymo kurso pabaigos datq), iklijuoti i medicinos
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dokumentus apdraustojo ra5tu pateiktq papildom4 informacij4 (pvz., dokumento, suteikiandio teisg ilengvatas, koprje ir kt.);
7 -7. i5raSant kompensuojamqjq vaistq ir MPP receptus, vadovautis teises aktais,

reglamentuojandiais kompensuojamqiq vaistq ir MPP skyrimo ii receptq iSrasymo s4lygas. Teises
aktq, reglamentuojandiq kompensuojamqiq vaistq ir MPP i5raSymo ir skyrimo ,4ly-gar, s4ra5as
skelbiamas Valstybines ligoniq kasos prie Sveikatos apsaugos minist"rilor ir TLk interneto
svetainese;

7.8. atlyginti PSDF biudZetui padarytq Zalq, jei istaigos darbuotojas (sveikatos prieZitros
specialistas) neteisetai ir (ar) nepagristai iSraSo 3 formos ir 3 formos (i5imties atvejams) receptus
kompensuojamiesiems vaistams ir MPP. PSDF biudZetui padaryta Zala atitinka pinigq sum4, kuri4
TLK sumoka vaistinei (medicinos optikos imonei), iSdavusiai kompensuojamuosius vaistus ir (ar)
MPP pagal istaigos sveikatos prieZiUios specialisto- iira5yt4 recept4;

7.9. skiriant kompensuojamuosius vaistus, vadovautis Siais racionalaus
principais:

vaistq varto.jimo

7.9.1. tinkama indikacija - registruoti vaistai turi blti skiriami pagal atitinkamas registruotas
indikacijas,

7.9.2' tinkamas vaistas - vaistas pasirenkamas pagal jo efektyvum4, saugumQ, tinkamum4 ir
prieinamum4 (siekiant, kad pacientq ir PSDF biudZeto i5iaidos butq Luo mjesnesl,

7.9.3. tinkamas pacientas - vaistas pacientui gali buti skiriamas tik tuo atveju, jei nera
kontraindikacijq ir nepageidaujamq reiSkiniq tikimybe vartojant 5i vaist4 yra minimali,

7.9.4- tinkama informacija - pacientui turi blti teikiama aktuali, tiksli ir aiski informacija apiejo bfrklg ir jam skiriam4 vaist4. B0tina pasiteirauti paciento (o atstovo), ar jis supranta gurt4
informacij4,

7.9.5- tinkama stebesena (monitoringas) - teises aktq nustatyta tvarka turi blti reguliariai
ivertinama paciento sveikatos bukle ir laiku uZfiksuojamas numatomas (lauktas) ir netiketas
gydymo vaistais poveikis;

7.10. vadovautis teises aktais, reglamentuojandiais receptq rasymo ir vaistq bei
kompensuojamdq MPP i5davimo (pardavimo) gyventojams reikalavimus.

Priedq s4ra5as:
1 priedas,,Asmens sveikatos prieZiiros paslaugq nomenklatfira...
2 priedas ,,Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudZeto le5q suma asmens sveikatos

prieZiuros paslaugq i5laidoms apmoketi".

Saliq rekv izitai ir paralai:

Klaipedos teritorine ligoniq kasa
Pievq Tako g. 38,92236 Klaipeda
[mones kodas 188783981
Tel. (8 46) 380 738, faks. (8 46) 381 481
El. p. kltlk@vlk.lt
Ais LT90 7300 0100 7629 9897
"Swedbank", AB b.k. 73000

V5{ Klaipedos vaikq ligonine
K. Donelaidio g. 7,92140 Klaipeda
fmones kodas 190468188
Tel. (8 46) 484 100, faks.(8 46) 310 950
El. p. vaiku.ligonine@takas.lt
AlsLT6T 4010 0423 0078 3013
AB DNB bankas b.k. 40100

K'direktorius
umblys



Asmens sveikatos prieZiriros
paslaugq teikimo ir jq iSlaidq
apmokejimo Privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudZeto le5omis
sutarties Nr. 52-2016- 146
I priedas

ASMENS SVEIKATOS PRIEZIUROS PASLAUGU NOMENKLATURA

VSf Klaip6dos vaikq ligonind
ASPI rD - 4s3

2016 m. vasario 23 d.

Paslaugos teikiamos adresu: K. Donelaidio g.5, K. Donelaidio g.7,K. Donelaidio g.9, J.Karoso g.
13. Taikos Dr.76. Klaioedos m.. I alkos pr. /6. K tDeoos m.

Eil. Nr.

PSDF
biudZeto

straipsnio
kodas /
iSlaidq

klasifikaci
ia

Paslaugq grup6 ir paslaugos pavadinimas Paslaugos kodas

t. 0'1,$! 1 Il*lqry;q:sj ,sffi TssPRrEzmms
PASLAUGOS

2. 01 01 0r Pirming ambulatoring asmens sveikatos prieiiiir4 vykdaniiq profesin6s
kvalifikacijos ryclytoiq paslaugos (apsilankymai)

3. Prisira5iusio prie pirmines ambulatorinds asmens sveikatos
prieZi0ros istaigos (toliau - PAASPD gyventojo aptarnavimas
Sios PAASPf nedarbo metu kitoje asmens sveikatos prieZiDros
istaigoie (toliau - ASPD (istaieos atsiskaito tarpusavvie)

3241

4., t}l,03,, Ritrr ifrrfr$a g#ffiitr'
5. 01 03 04 Serganiiqjq cukriniu diabetu slaugos paslaugos
6. Pirmine slaugytojo diabetologo konsultacine pagalba

(individuali)
3t3s

7. TEstine slaugytoj o diabetologo konsultacine pagalba
(individuali)

3 136

8. Gydomasis pedikilras 3137

9. Diabetines pedos prieZiura 3 138
10. fgstine slaugytojo diabetologo konsultacine pagalba vaikams

lindividuali)
3t4t

11. Dl 03 03 Stacionarin0s paliatwiosios pagalbos paslaugos
12. Vaikq pal iatyvi oi i pagalb a, teikiama stacionare 2973
13. 0r 05 02 Paslaugos asmenims, slaugantiems vaikus (ilgalaikio gydymo, slaugos,

palia{viosios pagalbos profiliai)
14. Asmuo, slaugantis vaik4 (-us) taikant ilgalaiki gydyma 3147

,,{5;'
il_iltrffi
!,Kr.s

s#f.ffi
f,ff



16. 01 04 01 Gydytojrl specialistg antrinio lygio paslaugos (nurodytos profesinds
kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)

17. Paslaugq grup6 ir paslaugos pavadinimas Paslaugos
kodas

Profilakti
nirl
sveikatos
tikrinimq
kodas

Ilgalaikio
sveikatos
biikl6s
stebdjimo
kodas

18. AkuSerio-ginekologo 1576 1644 3291
19. Aku5erio ginekologo (kai atliekamas

echoskopinis ir (ar) kolposkopinis tyrimas, ir
(ar) biopsija, ir (ar) ekscizija, ir (ar)
ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir
(ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar)
drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir
(ar) polipektomija, ir (ar) mikrobiologinis
tyrimas)

2730 3292

20. Anesteziologo reanimatologo I 578
21 Anesteziologo reanimatologo (kai atliekama

bendrine arba spinaline nejautra, i5skyrus
odontologines paslaugas)

2743

22. Dermatovenerologo 1581 1648 3297
23_ Dermatovenerologo (kai atliekami odos

meginiai letinei sensibilizacijai nustatyti ir
(ar) biopsija, ir (ar) mikrobiologiniai tyrimai,
ir (ar) skaitmenine dermatoskopija, ir (ar)
odos bei poodZio ultragarsinis tyrimas)

2718 3298

24. Echoskopuotoio 1 583 1649
25. Echoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir

(ar) aspiracine punkcij a)
2700

26. Endoskopuotolo I 584 1650
27. Endoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir

(ar) polipektomija)
2701

28. Klinikinio fizioloso I 589
29. Logopedo (profilaktinis sveikatos tikrinimas 1624
30. Otorinolaringologo 1603 1663 33 15
31 Otorinolaringologo (kai atliekamas

prienosiniq andiq endoskopinis tyrimas ir
(ar) punkcija (zondavimas), ir (ar)
mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) audiograma,
ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar)
ektomija, ir (ar) rafrja, ir (ar) rezekcija, ir (ar)
tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir
(ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar)
polipektomiia)

2738 33t6

)2. Radiologo (vaikams iki 18 metq)
(re nt gen od i agno s t iko s, komp i ut e r in e s
tomosra/iios)

1574 1667

-)-). Radiologo (kai atliekamas rentgenologinis
tyrimas)

1610 1 668

34. Vaiku alersologo I 563 1633



35. Vaikq alergologo (kai atliekami odos
meginiai letinei sensibilizacij ai nustatyti)

2708

36. Vaiku chirurgo l6l5 t672
37. Vaikq chirurgo (kai atliekamas endoskopinis

ir (ar) echoskopinis tyrimas ir (ar)
amputacija, ir (ar) biges suformavimas, ir
(ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar)
ektomija, ir (ar) rafrja, ir (ar) rezekcija, ir (ar)
tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir
(ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar)
polipektomija, ir (ar) pleuros ar s4nario
ertmds punkciia)

2740

38. Vaiku endokrinologo I 565 I 635 3321
39. Vaikq endokrinologo (kai atliekamas

skydliaukes echoskopinis tyrimas ir (ar)
biopsija (aspiracine punkcija), ir (ar)
hormoninis tyrimas)

2709 ) 3./.2

40. Vaikq gastroenterologo r566 1636
41 Vaikq gastroenterologo (kai atliekamas

echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir
(ar) mikrobiologinis tyrimas)

2710

42. Vaikq hematologo 1564 1634
43. Vaikq hematologo (kai atliekama kaulq

diulpq punkcij a (trepanobiopsrj a)
27tl

44. Vaikq kardiologo 1567 t637 )-)z)
45. Vaikq kardiologo (kai atliekama Sirdies

echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar)
perstemplinis elektrofiziologinis iStyrimas
(stimuliacija), ir (ar) EKG Holter
kompiuterine analize)

2712 3324

46. Vaikq ligu gydytoio t6t7 1674 3325
47. Vaikq ligq gydytojo (kai atliekamas

mikrobioloeinis iStyrimas)
2726 3326

48. Vaiku nefrologo I 568 1638
49. Vaikq nefrologo (kai atliekama inkstq

echoskopija ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)
2713

50. Vaiku neurochirurgo l6l8 1675
51 Vaikq neurochirurgo (kai atliekama

elektroencefalo grama)
2727

52. Vaiku neurologo ts69 1639 ))z I
53. Vaikq neurologo (kai atliekama

elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai
kaklo krauiagysliu tyrimai)

2714 3328

54. Vaiku oftalmologo 1620 1677
55. Vaikq oftalmologo (kai atliekama ekscizija,

ir (ar) ektomija, ir (ar) rafrja, ir (ar) rezekcija
ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar)
drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

2741

56. Vaikq ortopedo traumatologo t621 1678
57. Vaikq ortopedo traumatologo (kai atliekama

amputacija ir (ar) biges suformavimas, ir (ar)
2742



ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija,
ir (ar) rafrja, ir (ar) rezekclla, ir (ar) tomija, ir
(ar) biopsija ir jos medZiagos i5tyrimas, ir
(ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar)
ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) s4nario
punkciia)

58. Vaikq pulmonoloso 1570 1640 3329
59. Vaikq pulmonologo (kai atliekama

bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmds
punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir
(ar) provokacinis bronchq reaktyvumo testas,
ir (ar) spirometrija su broncholitiku)

27t5 3330

60. Vaiku reumatologo 1572 t642
61 Vaikq reumatologo (kai atliekama s4nario

ertmds punkcija ir (ar) atramos-judejimo
aparato echoskopija, ir (ar) odos ir paodZio,
raumenq, s4nario dangalq, maZqjq seiliq
liaukq audiniq biopsija, ir (ar)
elektromiografija, ir (ar) imunologinis
laboratorinis tyrimas)

2716

62. Dl 04 0l Gydytojq specialistq tretinio lygio paslaugos (nurodytos profesinds
kvalifikacijos rydytojo konsultacijos)

63. Paslaugg grupd ir paslaugos pavadinimas Paslaugos
kodas

Biitinosios
pagalbos
be
siuntimo
kodas

Ilgalaikio
sveikatos
btikles
steb6jimo
kodas

64. Endoskopuotoio 1713 1779
65. Endoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir

(ar) polipektomiia)
2767 281 1

66. Vaikq endokrinologo 1694 1760 3362
67. Vaikq endokrinologo (kai atliekamas

skydliaukes echoskopinis tyrimas ir (ar)
biopsija (aspiracine punkcija), ir (ar)
hormoninis tyrimas)

2758 2802 JJOJ

68. VaikU gastroenterologo 1695 1761
69. Vaikq gastroenterologo (kai atliekamas

echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir
(ar) mikrobioloeinis tyrimas)

2759 2803

70. Vaiku nefrologo 1 698 1764
71 Vaikq nefrologo (kai atliekama inkstq

echoskopija ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)
2762 2806

72. Va kq neurologo 1699 1765 3368
73. Vaiktl neurologo (kai atliekama

elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai
kaklo krauj agysliq tyrimai)

2763 2807 3369

74. Vaikq ortopedo traumatologo 1745 1811
75. Vaikq ortopedo traumatologo (kai atliekama

amputacija ir (ar) biges suformavimas, ir (ar)
ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija,
ir (ar) rafrla, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomiia, ir

2790 2834



(ar) biopsija ir jos medZiagos i5tyrimas, ir
(ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar)
ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) s4nario
punkciia)

76. Vaikq pulmonologo 1701 1767 3370
77. Vaikq pulmonologo (kai atliekama

bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmds
punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir
(ar) provokacinis bronchq reaktyvumo testas.
ir (ar) spirometriia su broncholitiku)

2764 2808 3371

78. Vaiku reumatologo 1702 1768
79. Vaikq reumatologo (kai atliekama s4nario

ertmds punkcija ir (ar) atramos-judejimo
aparato echoskopija, ir (ar) odos ir paodZio,
raumenq, s4nario dangalq, maZqjq seiliq
liaukq audiniq biopsija, ir (ar)
elektromio gr afija, ir (ar) imunologinis
laboratorinis tyrimas)

2765 2809

80. 01 04 01 Papildomai apmokamos paslaugos
81 Kalbos korekcija 182
82. 0t 04 02 Dienos stacionaro paslaugos

83. Paslaugq grup6 ir paslaugos pavadinimas Paslauqos kodar
84. Vaikq raidos sutrikimq ankstyvosios reabilitacij os antrinio

lygio ambulatoriniq paslaugg kompleksai (Vaiko raida 24)
3251

85. Vaikq raidos sutrikimq ankstyvosios reabilitacij os antrinio
lygio ambulatoriniq paslaugq kompleksai (Vaiko raida 28)

3252

86. Vaikq ligos )253
87. 01 04 07 Ambulatorinds chirurgijos paslaugos
88. Ambulatorine ch rurgija I 3238
89. Ambulatorine ch rurgija II 3239
90. Ambulatorine chirurgij a III 3240
91. 01 04 03 Dienos chirurgija
92. Dienos chirurgija I
93. Dienos chirurgija II
94. Dienos chirurgija III
95. D enos chirurgija IV
96. Dienos ch rurgija V
97. Dienos chirurgila VI
98. 01 04 04 Pri6mimo-skubiosios pagalbos paslaugos, teikiamos stacionariniq ASp|

pri6mimo-skubiosios pagalbos skyriuose
99. Priemimo-skubiosios pagalbos paslauga A 2022
100. Priemimo-skubiosios pagalbos paslauga B 2023
101. Dl 04 05 Stebdjimo paslaugos

102. Stebej imo paslauga (vaikams) 2839

:rI'03.r, $18,#.#I. ,'

t04. 0l 05 0l Aktyviojo gydymo paslaugos
I 05. Vaikq abdominaline chirurgija IIA
106. Vaikq abdominaline chirurgija IIB
107. Vaikq chirurgija
I 08. Vaikq endokrinologija II



I 09. Vaikq endokrinologija III
110. Vaikq gastroenterologija II
lll Va kq hematologija II
lt2. Va kq kardioloeiia II
I 13. Vaikq nefrologija II
1t4. Neonatologiia IIA
I 15. Neonatologiia IIB
I 16. Vaikq neurochirurgiia IIA
tt7. Vaikq neurochirurgiia IIB
I 18. Vaikq neurologiia II
tt9. VaikU neurologiia III
120. Oftalmologila II (teikiama vaikams)
t2t Vaikrl ortopedija ir traumatologija IIA
122. Vaikq ortopediia ir traumatologiia IIB
t23. Vaikq ortopedija ir traumatologila IIC
t24. Vaikll ortopediia ir traumatoloeiia III
125. Otorinolaringologiia II (teikiama vaikams)
t26. Vaikq pulmonologija II
127. Vaikq pulmonologiia II
128. Rean macija r intensyv o.i terapiia I-I (vaikq )
129. Rean maclla r intensyvioii terapiia I-II (vaiku)
1 30. Rean maciia r intensyvio.i terapiia II (vaikq)
l3l Rean macua r rntensyvro3 terapija III (vaikq)
t32. Vaikq reumatologiia II
I 33. Vaikq ligos II
t34. Asmuo, slaugantis vaik4 (-us) taikant aktyvq gydym4 3t46
x35 s1'O5'',! I:&'lllff,l

136. Bransieii tyrimai ir proceduros, teikiami ambulatorin6mis salvsomis
137. 01 06 02 Kompiuterine tomografi i a (ambulatorinemis salygomis) 317
138. 01 06 Brangieji tyrimai ir procedflros, atliekami taikant aktyviojo gydymo

paslaugoms nepriskiriamas slaugos, reabilitacijos ir sanatorinio gydymo
Daslaugas

139. )l 06 02 Kompiuterine tomograf,rja, taikant ilgalaiki ir (ar) reabilitacini
sydyma

3177

L'40,. 05.'14t"' -,',,,
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?o$.PRr,nirunos PAGALB()S
PASLAI'GOS

t4t Vaikq intensyviosios terapijos gydytojo ir slaugytoio brigados

Klaipedos TLK direktorius ASPI vadovas
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