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info@vlk.lt ir (8 5) 232 2222

VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA

SVARBIAUSI DALYKAI

APIE
PRIVALOMĄJĮ
SVEIKATOS DRAUDIMĄ

prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Europos a. 1, Vilnius 03505,
www.vlk.lt
Vilniaus teritorinė ligonių kasa
Ž. Liauksmino g. 6, Vilnius 01101,
www.vilniaustlk.lt

Ką svarbu žinoti kreipiantis
į gydymo įstaigą?

Kauno teritorinė ligonių kasa
Aukštaičių g. 10, Kaunas 44147,
www.ktlk.lt

Visi apdraustieji PSD turi teisę gauti
sveikatos priežiūros paslaugas be
papildomo mokesčio.

Klaipėdos teritorinė ligonių kasa
Pievų Tako g. 38, Klaipėda 92236,
www.klaipedostlk.lt

Kiekvienoje gydymo įstaigoje, sudariusioje sutartį su TLK dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, turi
būti suteikiama išsami informacija
apie PSDF lėšomis apmokamas
paslaugas.

Šiaulių teritorinė ligonių kasa
Vilniaus g. 273, Šiauliai 76332,
www.siauliutlk.lt

Paslaugų sąrašas ir sąlygos turi
būti skelbiami viešai. Kilus klausimų, teirautis reikėtų gydančiojo gydytojo, prireikus – kreiptis į gydymo
įstaigos administraciją.

Panevėžio teritorinė ligonių kasa
Respublikos g. 66, Panevėžys 35158,
www.paneveziotlk.lt

/ Valstybinė ligonių kasa
Valstybinė ligonių kasa
prie Sveikatos apsaugos
ministerijos

Lietuvoje veikia privalomojo sveikatos draudimo
(PSD) modelis grindžiamas visuotinumo ir solidarumo principais.
VISUOTINUMAS: visi Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvoje, taip pat teisėtai dirbantys ir laikinai Lietuvoje
gyvenantys užsieniečiai privalo mokėti PSD įmokas. Nuolatiniai šalies gyventojai, priklausantys
socialiai jautrioms asmenų grupėms, pvz., vaikai,
moksleiviai, dieninių skyrių studentai (net ir išvykę studijuoti į Europos Sąjungos šalis), bedarbio
statusą turintys gyventojai, pensininkai, neįgalieji
ir kiti, PSD yra draudžiami valstybės lėšomis.
SOLIDARUMAS: kiekvienas prisideda prie PSD
pagal savo galimybes – vieni didesnėmis, kiti –
mažesnėmis įmokomis, o sveikatos priežiūros
paslaugų gauna tiek, kiek reikia – pagal sveikatos
būklę. Šis apdraustųjų solidarumas leidžia pasirūpinti visais, ypač silpniausiais socialiniu atžvilgiu.

Kaip pasitikrinti, ar esate
apdraustas PSD?
yyValstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) interneto svetainės
www.vlk.lt skyrelyje „Ar esate draustas?“ įrašius reikiamus duomenis;
yyElektroninių valdžios vartų portale www.epaslaugos.lt užsisakius VLK duomenis skyrelyje
„Draudžiamųjų privalomuoju
sveikatos draudimu registro
duomenų peržiūra“;
yyatvykus į bet kurią teritorinę
ligonių kasą (TLK) ir pateikus
asmens dokumentą.

Ką garantuoja PSD?
Būtinąją
(skubią)
medicinos
pagalbą

Visiems nuolatiniams Lietuvos
gyventojams (tiek apdraustiems
PSD, tiek ne) ji teikiama nemokamai be siuntimo.

Šeimos
gydytojo
paslaugas
(taip pat ir
jo paskirtus
tyrimus)

Tiems, kurie yra prisirašę prie
gydymo įstaigos.

Psichikos
sveikatos
priežiūros
paslaugas

Tiems, kurie yra prisirašę prie
psichikos sveikatos priežiūros
centro.

Pirminės
odontologinės
sveikatos
priežiūros
paslaugas,
dantų
protezavimo
išlaidų
kompensavimą

Už gydytojo darbą sumoka ligonių kasos. Pacientui tenka mokėti
už plombines ar kitas odontologines medžiagas, vienkartines
priemones (yra išimčių).

Gydytojų
specialistų
paslaugas

Turintiems šeimos gydytojo ar
gydytojo specialisto siuntimą gyventojams šios paslaugos yra 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 jei pacientas serga
lėtine liga, dėl kurios jam turi būti
taikoma ilgalaikė stebėsena.

Teisę į dantų protezavimo paslaugas, teikiamas Privalomojo
sveikatos draudimo fondo (PSDF)
biudžeto lėšomis, turi šie asmenys: pensininkai, neįgalieji, vaikai.

Brangiuosius
tyrimus ir
procedūras

Reikalingas gydytojo specialisto
(ne šeimos gydytojo) siuntimas. Šie
tyrimai skiriami dėl tam tikrų teisės
aktais nustatytų ligų ir būklių.

Gydymą
ligoninėse

Reikiami tyrimai, vaistai, medicinos pagalbos priemonės teikiami nemokamai.

Medicininės
reabilitacijos
paslaugas

Ją skiria gydantysis gydytojas,
vadovaudamasis fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo
rekomendacijomis.

Paslaugas
pagal
prevencines
programas

Nustatyto amžiaus asmenims
nemokamai galima išsitirti dėl
gimdos kaklelio, krūties, priešinės
liaukos, storosios žarnos vėžio,
širdies ir kraujagyslių ligų.

Kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos
priemones

Vaistinėms už apdraustiesiems
pagal kompensuojamųjų vaistų
receptus išduotus vaistus ir medicinos pagalbos priemones sumoka ligonių kasos (visą arba dalį
kainos) PSDF biudžeto lėšomis.

SVARBU! Dėl sveikatos priežiūros paslaugų reikia
kreiptis į sutartį su TLK sudariusią gydymo įstaigą. Jai už PSD apdraustų gyventojų gydymą sumokama PSDF biudžeto lėšomis. Visi apdraustieji PSD turi teisę gauti sveikatos priežiūros paslaugas be papildomo mokesčio.

Kas gresia neapsidraudus PSD?
Neapsidraudusiems PSD, nemokantiems įmokų gyventojams už visas gydymo paslaugas reikia mokėti patiems. Tūkstančius eurų gali kainuoti daugelis
operacijų, taip pat onkologinių ar lėtinių ligų gydymas, vaistai, medicinos pagalbos priemonės. Nemokamai teikiama tik būtinoji medicinos pagalba. Be to,
neapsidraudus kaupiasi PSD įmokų skola.

