SVARBU ŽINOTI!

Šią ir kitą svarbią informaciją apie PSD rasite
VLK interneto svetainėje www.vlk.lt,
rūpimus klausimus galite pateikti

Ką svarbu žinoti lankantis gydymo įstaigoje?
Visi apdraustieji PSD turi teisę gauti sveikatos priežiūros
paslaugas be papildomo mokesčio.
Gydymo įstaigoms už apdraustiesiems PSD suteiktas
paslaugas sumoka ligonių kasos, tad antrąkart už tai mokėti
nereikia.
Kiekvienoje gydymo įstaigoje, sudariusioje sutartį su
ligonių kasomis dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo
ir jų išlaidų apmokėjimo PSDF lėšomis, prireikus turi būti
suteikiama išsami informacija apie PSDF lėšomis teikiamas
paslaugas.
Apdraustiesiems PSD nemokama paslauga turi būti pasiūlyta pirmiausia.
Paslaugų sąrašas, informacija apie jų teikimo tvarką ir
sąlygas gydymo įstaigoje turi būti skelbiami gerai matomoje vietoje. Jeigu pacientas tokios informacijos neranda, jis
turėtų pats tuo pasidomėti, t. y. klausti savo gydančiojo gydytojo. Jei atsakymas nebūtų suteiktas, jis galėtų kreiptis į
gydymo įstaigos administraciją.

el. paštu info@vlk.lt arba
gyventojų informavimo tel. 8 700 88888

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Europos a. 1, Vilnius 03505,
interneto svetainė www.vlk.lt

AR ŽINOTE, KĄ GARANTUOJA
PRIVALOMASIS SVEIKATOS
DRAUDIMAS?

Vilniaus teritorinė ligonių kasa
Ž. Liauksmino g. 6, Vilnius 01101,
interneto svetainė www.vilniaustlk.lt
Kauno teritorinė ligonių kasa
Aukštaičių g. 10, Kaunas 44147,
interneto svetainė www.ktlk.lt
Klaipėdos teritorinė ligonių kasa
Pievų Tako g. 38, Klaipėda 92236,
interneto svetainė www.klaipedostlk.lt
Šiaulių teritorinė ligonių kasa
Vilniaus g. 273, Šiauliai 76332,
interneto svetainė www.siauliutlk.lt
Panevėžio teritorinė ligonių kasa
Respublikos g. 66, Panevėžys 35158,
interneto svetainė www.paneveziotlk.lt

Apdraustieji PSD antrąkart nemoka už tai, už ką sumoka
ligonių kasos!
Būkite sveiki, laiku tikrinkite savo sveikatą, rūpinkitės
šeimos narių sveikata, o susirgę kreipkitės į medikus!

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos
2016 m.

Privalomasis sveikatos draudimas (PSD) garantuoja,

kad
draudžiamiesiems reikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių
išlaidos kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF)
lėšomis, bus suteiktos tik draudžiamajam įgijus apdraustojo PSD statusą.

Kokios paslaugos PSDF lėšomis teikiamos
apdraustiesiems PSD?
Būtinoji (skubi) medicinos pagalba

Ar esate draudžiamasis?

Teikiama nemokamai be siuntimo

Draudžiamieji – visi nuolatiniai Lietuvos gyventojai, taip pat ir legaliai
gyvenantys ir dirbantys Lietuvoje užsieniečiai, nustatyta tvarka deklaravę
savo nuolatinę gyvenamąją vietą ir turintys teisę draustis PSD Lietuvoje.

Šeimos gydytojo paslaugos (taip pat ir jo paskirti tyrimai)

Ar esate apdraustasis?
Apdraustieji PSD yra tie Lietuvos gyventojai, kurie arba patys moka, arba už juos yra mokamos PSD įmokos.
PSD įmokos mokėjimas yra prievolė. Tik laiku mokantiems nustatyto dydžio PSD įmokas ir neįsiskolinusiems už PSD asmenims garantuojama teisė gauti ligonių kasų kompensuojamas gydymo paslaugas.

Kaip mokamos PSD įmokos?
Dirbančio asmens 9 proc. dydžio PSD įmoką nuo apskaičiuotų pajamų „Sodrai“ perveda darbdavys (iš jų 3 proc. moka darbdavys,
6 proc.– darbuotojas).
Už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis mokama valstybės
lėšomis: tai pensininkai, gaunantys Lietuvos įstatymų nustatytą bet
kurios rūšies pensiją ar šalpos kompensaciją; darbo biržose užsiregistravę bedarbiai; nedirbantys darbingo amžiaus asmenys, turintys įstatymų nustatytą būtinąjį valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą
valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gauti; asmenys iki 18
metų; valstybės remiami asmenys, gaunantys socialinę pašalpą; asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti neįgaliaisiais; Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose besimokantys moksleiviai; nuolatinių studijų
studentai; vienas iš tėvų, auginantis vaiką iki 8 metų, taip pat vienas iš
tėvų, auginantis du ir daugiau vaikų iki pilnametystės ir kt.
Savarankiškai besidraudžiantys asmenys (vykdantys individualią
veiklą, žemės ūkio valdytojai ir kt.) turi patys laiku sumokėti nustatyto dydžio PSD įmoką „Sodrai“. Informaciją apie įmokų dydžius, sąskaitos Nr. ir
įmokos kodus galima rasti „Sodros“ interneto svetainės dalyje „Įmokos“,
taip pat šią informaciją galite gauti atvykę į „Sodros“ teritorinį skyrių.

Kaip sužinoti, ar esate apdraustas PSD?
Atvykus į bet kurią teritorinę ligonių kasą ir pateikus asmens dokumentą;
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
(VLK) interneto svetainės www.vlk.lt skyrelyje „Ar esate draustas?“,
specialiame langelyje įrašius asmens kodą arba draudžiamojo asmens
identifikacinį kodą;
Per elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt (reikia
pasirinkti sveikatos apsaugos kategoriją) užsisakius VLK duomenis apie
gyventojų draustumą.

Prisirašiusiems prie gydymo įstaigos asmenims
Odontologo paslaugos, tarp jų – ir dantų protezavimas
Gydantis dantis svarbu žinoti, kad gydymo įstaigoje, prie kurios esate
prisirašę, reikės mokėti už plombines ar kitas odontologines medžiagas,
vienkartines priemones. Išimtis taikoma vaikams, moksleiviams, besimokantiems dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų
dieniniuose skyriuose (ši išimtis taikoma, kol jiems sukanka 24 metai) bei
socialiai remtiniems asmenims (jie turi pateikti gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus pažymą).
Teisę į dantų protezavimo paslaugas, teikiamas PSDF biudžeto lėšomis,
turi šios gyventojų grupės: žmonės, sulaukę senatvės pensijos amžiaus,
žmonės, pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais, ir vaikai iki 18
metų
Gydytojų specialistų paslaugos
Asmenims, turintiems šeimos gydytojo siuntimą, šios paslaugos teikiamos nemokamai.
Be siuntimo galima kreiptis į gydytoją dermatovenerologą (dėl odos ir
venerinių ligų). Siuntimo taip pat nereikia, jei į tą patį specialistą dėl tos
pačios priežasties kreipiamasi pakartotinai (t. y. kai tęsiamas tyrimas
ar gydymas) arba pacientas serga lėtine liga, dėl kurios jam reikalinga
ilgalaikė stebėsena. Be siuntimo turi priimti bet kuris gydytojas specialistas ir tuomet, kai pacientui reikalinga būtinoji medicinos pagalba
Paslaugos ligoninėse
Turintiems gydytojo siuntimą asmenims stacionarinės paslaugos, tyrimai, vaistai, medicinos pagalbos priemonės yra nemokami
Medicininės reabilitacijos paslaugos
Suaugusiesiems medicininės reabilitacijos paslaugas skiria gydantysis gydytojas, remdamasis fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo
rekomendacijomis, o vaikams – fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas
Paslaugos pagal prevencines programas
Pagal mūsų šalyje vykdomas prevencines programas nemokamai galima išsitirti dėl gimdos kaklelio, krūties, priešinės liaukos ir storosios
žarnos vėžio, širdies ir kraujagyslių ligų.
Be to, silantais (specialia medžiaga nuo ėduonies) gali būti dengiami
vaikų krūminiai dantys

Kompensuojamieji vaistai ir medicinos pagalbos
priemonės
Kompensuojamieji vaistai ir medicinos pagalbos priemonės išduodami
vaistinėse pagal kompensuojamųjų vaistų pase užpildytą arba elektroninį receptą. Vaistinėms PSDF biudžeto lėšomis ligonių kasos sumoka
visą arba dalį vaistų kainos. Paciento priemoka priklauso nuo vaisto
pasirinkimo, nes gydytojas recepte nurodo tik vaisto cheminį pavadinimą (veikliąją medžiagą). Paciento teisė – vaistinėje racionaliai pasirinkti išrašytą vaistą ir primokėti mažiau, kitaip tariant, iš vaistų, kurių
veiklioji medžiaga yra tokia pati, išsirinkti tokį, kurio priemoka yra mažesnė. Vaistininko pareiga – pirmiausia pasiūlyti vaistą, kurio priemoka
yra mažiausia, ir parodyti ekrane kitų gamintojų gaminamų tos pačios
veikliosios medžiagos vaistų sąrašą. Sąraše nurodoma vaistų bazinės
kainos kompensuojamoji dalis ir paciento priemoka.

Ką daryti, sužinojus, kad nesate apdraustas PSD?
Pirmiausia reikia kreiptis į „Sodrą“ ir išsiaiškinti, ar laiku buvo sumokėta
nustatyto dydžio PSD įmoka, ar nėra skolos. Jei taip atsitiko, geriausia
nedelsiant sumokėti PSD įmoką ir (ar) padengti skolą.

Kas nutinka neapdraustiems PSD asmenims?
Privalantiems mokėti PSD, tačiau šių įmokų nemokantiems asmenims
ne tik kaupiasi PSD skola, bet ir gydymo paslaugos kainuoja labai brangiai. Tokiu atveju tenka mokėti už visas paslaugas, vaistus, medicinos
pagalbos priemones ir kt., išskyrus būtinąją medicinos pagalbą. Neapdraustajam itin brangiai kainuotų daugelis chirurginių operacijų, taip
pat onkologinių ar lėtinių ligų gydymas.

PSD garantijos
Jei esate apdraustas PSD, už gydymą mokėti nereikės. Už jį gydymo
įstaigoms moka ligonių kasos PSDF lėšomis, kuriame kaupiamos jūsų
sumokėtos PSD įmokos.

Kaip išvengti nesklandumų gydymo
įstaigose grįžusiems iš užsienio Lietuvos
piliečiams,
norintiems gyventi Lietuvoje?
Deklaruokite savo gyvenamąją vietą.
Pradėkite mokėti privalomojo sveikatos draudimo
įmokas. Jei esate skolingas, kreipkitės į „Sodrą“.
Prisirašykite prie pasirinktos pirminės asmens
sveikatos priežiūros įstaigos ir prie pasirinkto šeimos
gydytojo.
Pasikeiskite seną kompensuojamųjų vaistų pasą į naują.

