
UAB „Salumeda“ PATVIRTINTA 

Direktoriaus 

2015 m. vasario 4 d. 

įsakymu  Nr. V-1 

MOKAMŲ IR NEMOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA 

1. Šios tvarkos tikslas yra reglamentuoti UAB „Salumeda“ (toliau – Klinika) teikiamų 

mokamų ir nemokamų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarką. 

2. Šia tvarka vadovaujasi klinikoje mokamas ir nemokamas asmens ir visuomenės sveikatos 

priežiūros paslaugas teikiantys darbuotojai. 

3. Šioje tvarkoje naudojamos santrumpos: 

3.1. PSDF – Privalomojo sveikatos draudimo fondas; 

3.2. TLK – teritorinė ligonių kasa; 

3.3. F – forma; 

3.4. Nr. – numeris. 

4. Klinikoje nemokamai teikiamos paslaugos, išvardintos šios tvarkos 1 priede. 

5. Paslaugas nemokamai gali gauti asmenys: 

5.1. Turintys gydytojo išrašytą „Siuntimą / išrašą iš medicininių dokumentų“ (F. Nr. 027/a); 

5.2. Drausti privalomuoju sveikatos draudimu; 

5.3. Jei kreipiasi dėl paliatyviosios pagalbos paslaugų, atitinkantys kriterijus numatytus 

Paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų 

apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. sausio 

11 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl Paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir 

vaikams teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“. 

5.4. Jei kreipiasi dėl ambulatorinės reabilitacijos paslaugų – teritorinės ligonių kasos 

patvirtinimą apie apmokėjimą už ambulatorinės reabilitacijos paslaugas; 

5.5. Sulaukę eilės paslaugai gauti; 

Pastaba: būtinoji medicinos pagalba teikiama visiems pacientams be išimčių. 

6. Asmuo, norėdamas gauti nemokamai teikiamas paslaugas, turi kreiptis į klinikos 

registratūrą, pateikti asmens dokumentą. Klinikos registratūros darbuotojas pacientą 

užregistruoja į paslaugos teikimo eilę, informuoja, kada pacientui paslauga bus suteikta. 

7. Klinikoje teikiamos mokamos paslaugos nurodytos šios tvarkos 2 priede. 

8. Mokamos paslaugos teikiamos pacientui, kai: 

8.1. asmuo kreipiasi dėl visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų; 

8.2. pacientas nėra draustas privalomuoju sveikatos draudimu; 

8.3. pacientas neturi gydytojo išrašyto „Siuntimo / išrašo iš medicininių dokumentų“ (F. Nr. 

027/a); 

8.4. jei kreipiasi dėl paliatyviosios pagalbos paslaugų, o jo būklė neatitinka kriterijų, 

numatytų Paliatyviosios pagalbos paslaugų suaugusiesiems ir vaikams teikimo 

reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2007 m. sausio 11 d. įsakymo Nr. V-14 „Dėl Paliatyviosios pagalbos paslaugų 

suaugusiesiems ir vaikams teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“. 

8.5. klinikoje teikiamas paslaugas, apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų, nustatytą dieną gavo 

visi  jų laukimo eilėje užregistruoti pacientai; 

8.6. pacientas, teikiant jam iš PSDF biudžeto lėšų apmokamas paslaugas ir leidus 

gydančiajam gydytojui, pageidauja gauti papildomas, t. y. pagrindinei ligai diagnozuoti 

ar gydyti nebūtinas paslaugas, medžiagas, tyrimus, medikamentus, medicinos pagalbos 

priemones, procedūras; 

8.7. pacientas pageidauja prasitęsti pavienių reabilitacijos paslaugų kursą; 

8.8. pacientas pasirenka brangiau kainuojančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Prie 

brangiau kainuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų priskiriami atvejai, kai 

pacientas savo iniciatyva, leidus gydančiam gydytojui, pasirenka brangiau 



kainuojančias paslaugas, medžiagas, tyrimus, vaistus, medicinos pagalbos priemones, 

procedūras. Šiuo atveju pacientas apmoka pasirinktų paslaugų, medžiagų, tyrimų, 

vaistų, medicinos pagalbos priemonių, procedūrų kainų ir nemokamų paslaugų, 

medžiagų, tyrimų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, procedūrų kainų skirtumą. 

Prie šių paslaugų negali būti priskiriamos paslaugos, kurioms pacientui nesuteikiama 

pasirinkimo alternatyva (negalima pasirinkti tarp nemokamos ir brangiau kainuojančios 

paslaugos); 

8.9. pacientas yra užsienio valstybės pilietis, nepriklausantis Europos Sąjunos šaliai ar 

neturinis draudimo, jeigu tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros 

paslaugų apmokėjimo tvarka, išskyrus atvejus, kai užsienio piliečiai Lietuvos 

Respublikoje yra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu.  

9. Teikiant pacientui mokamą paslaugą registratūros darbuotojas užpildo „Paciento mokėjimo 

apskaitos lapą“ (3 priedas) ir paprašo paciento pasirašyti grafoje „Galimybė paslaugą gauti 

nemokamai ir sutikimas gauti mokamą paslaugą“, kuriame pacientą (arba paciento atstovą) 

informuoja apie paciento teisę ir galimybes konkrečią paslaugą gauti klinikoje nemokamai, 

išskyrus atvejus, kai paslaugos yra įtrauktos į Mokamų paslaugų sąrašą, ir išreikšti paciento 

(jo atstovo) sutikimą gauti mokamas paslaugas. 

10. Už pasirinktas mokamas paslaugas pacientas (arba jo atstovas) apmoka klinikos 

registratūroje. 

11. „Paciento mokėjimo apskaitos lapą“ registratūros darbuotojas įklijuoja į paciento „Asmens 

sveikatos istoriją“ (F. Nr. 025/a). 

12. Klinikoje mokamos paslaugos gali būti teikiamos tik pacientui apmokėjus planuojamas 

teikti paslaugas.  

13. Ši tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2014 

m. liepos 11 d. įsakymu Nr. V-794 „Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 

1999 m. liepos 30 d. įsakymo Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo 

tvarkos“ pakeitimo“. 

14. Šioje tvarkoje pateikiami priedai: 

14.1. 1 priedas. Reabilitacijos ir sveikatingumo klinikoje nemokamai teikiamos asmens 

sveikatos priežiūros paslaugos; 

14.2. 2 priedas. Reabilitacijos ir sveikatingumo klinikoje mokamai teikiamos asmens ir 

visuomenės sveikatos priežiūros paslaugos; 

14.3. 3 priedas. Paciento mokėjimo apskaitos lapas. 

_____________________________ 



1 priedas 

REABILITACIJOS IR SVEIKATINGUMO KLINIKOJE NEMOKAMAI TEIKIAMOS 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS 

Klaipėdos mieste: 

Eil. 

Nr. 
Paslaugos pavadinimas 

1 Būtinoji medicinos pagalba* 

2 Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijos (su ar be paskiriamų pavienių 

reabilitacijos procedūrų) 

3 Suaugusiųjų ir vaikų ambulatorinės reabilitacijos I ir II etapai 

*teikiama nemokamai be išimčių visiems pacientams. 

Telšių mieste: 

Eil. 

Nr. 
Paslaugos pavadinimas 

1 Būtinoji medicinos pagalba* 

2 Gydytojo vaikų endokrinologo konsultacija 

3 Ambulatorinė paliatyvioji pagalba 

4 Paliatyvios pagalbos dienos stacionaras 

5 Sergančiųjų cukriniu diabetu slauga 

*teikiama nemokamai be išimčių visiems pacientams. 



2 priedas 

REABILITACIJOS IR SVEIKATINGUMO KLINIKOJE MOKAMAI TEIKIAMOS 

ASMENS IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS 

Klaipėdos mieste: 

Eil. 

Nr. 
Paslaugos pavadinimas 

Kaina, 

EUR  
Kaina, Lt 

1. Klasikinis masažas*: 

1.1. Vienos srities masažas 7,00 24,17 

1.2. Viso kūno masažas (60 min.) 20,00 69,06 

2. Masažas karštais lavos akmenimis: 

2.1. Vienos srities masažas (20 min.) 8,00 27,62 

2.2. Viso kūno masažas (60 min.) 25,00 86,32 

3. Vakuumo masažas*: 

3.1. Vienos srities masažas (20 min.) 8,00 27,62 

3.2. Viso kūno masažas (60 min.) 25,00 86,32 

4. Gydytojų specialistų konsultacijos: 

4.1. Reabilitologo konsultacija (20 min.)* 15,00 51,79 

4.2. Vaikų ligų gydytojo konsultacija (20 min.) 15,00 51,79 

4.3. Kineziterapeuto konsultacija (20 min.)* 10,00 34,53 

5. Fizioterapijos procedūros: 

5.1. Elektrostimuliavimas (1 zona, 1 min.)* 0,30 1,04 

5.2. Interferencinės srovės (1 zona, 1 min.) 0,30 1,04 

5.3. Ultragargo terapija (1 zona, 1 min.)* 0,30 1,04 

5.4. Šviesos terapija "Bioptron" (1 zona, 1 min.)* 0,30 1,04 

5.5. Vaistinių medžiagų inhaliacija (1 min.) 0,30 1,04 

5.6. Limfodrenažinis masažas (2 galūnės) (20 min.) 7,00 24,17 

5.7. Parafino procedūra rankoms (20 min.) 5,00 17,26  

5.8. Šildomosios aplikacijos (20 min.)* 5,00 17,26 

6. Vandens procedūros: 

6.1. Gydomoji mineralinė ir kvapų vonia (30 min.) 8,00 27,62 

6.2. Povandeninis masažas (30 min.) 10,00 34,53 

7. Kineziterapija: 

7.1. Individuali (30 min.)* 9,00 31,08 

7.2. Grupinė (30 min.) 5,00 17,26 

7.3. Kūdikių mankšta vandenyje (iki 6 mėn.) (30 min.) 8,00 27,62 

8. Invazinės /slaugos procedūros (be medikamentų ir priemonių): 

8.1. Medikamentų leidimas (raumenys, vena) 1,50 5,18 

8.2. Lašinė infuzija 2,00 6,91 

8.3. Kraujospūžio matavimas 0,50 1,73 

8.4. Žaizdų perrišimas 3,00 10,36 

8.5. Slaugytojo procedūros namuose (40 min.)* 10,00 34,53 

* Teikiant paslaugas namuose imamas 7 EUR / 24,17 Lt atvykimo mokestis. 

 



Telšių mieste: 

 

Eil. 

Nr. 
Paslaugos pavadinimas 

Kaina, 

EUR  
Kaina, Lt 

1. Klasikinis masažas: 

1.1. Nugaros masažas 5,79 20,00 

1.2. Pečių juostos masažas 5,79 20,00 

1.3. Kojų masažas 4,34 15,00 

1.4. Rankų masažas 4,34 15,00 

1.5. Viso kūno masažas 14,48 50,00 

2. Specialistų konsultacijos – mokymai: 

2.1. Gydytojo vaikų endokrinologo konsultacija 23,17 80,00 

2.2. Slaugytojo diabetologo konsultacija (pėdos įvertinimas, 

mitybos korekcija, gliukozės kiekio matavimas ir kt.) 

7,24 

 

25,00 

2.3. Slaugytojo diabetologo konsultacija – mokymas 8,69 30,00 

3. Invazinės / slaugos procedūros: 

3.1. Lašinė infuzija (be medikamentų ir priemonių) 5,79 20,00 

3.2. Medikamentų leidimas į veną, raumenį (be medikamentų ir 

priemonių) 
2,90 10,00 

3.3. Žaizdų perrišimai (be medikamentų ir priemonių) 1,45 5,00 

3.4. Cukraus kiekio kraujyje matavimas 1,45 5,00 

3.5. Kraujospūdžio matavimas 0,58 2,00 

4. Pėdų priežiūra: 

4.1. Įaugusio nago šalinimas (vienas nagas) 7,24 25,00 

4.2. Nuospaudos šalinimas (viena nuospauda) 7,24 25,00 

4.3. Higieninis pedikiūras (be nagų dažymo) 10,14 35,00 

4.4. Higieninis pedikiūras (su nagų dažymu) 11,59 40,00 

4.5. Gydomasis pedikiūras (be nagų dažymo) 13,03 45,00 

4.6. Gydomasis pedikiūras (su nagų dažymu) 14,48 50,00 

5. Privalomieji sveikatos mokymai: 

5.1. Privalomieji pirmosios pagalbos mokymai 8,00 27,62 

5.2. Privalomieji higienos įgūdžių mokymai 7,00 24,17 

5.3. Privalomieji mokymai apie alkoholio ir narkotikų žalą 20,30 70,09 



3 priedas 

UAB „Salumeda“ PATVIRTINTA 

Direktoriaus 

2015 m. vasario 4 d. 

įsakymu  Nr. V-1 

 

PACIENTO MOKĖJIMO APSKAITOS LAPAS 

20___ m. ________________________ d. 

Vardas: _________________________________________________________________________ 

Pavardė: ________________________________________________________________________ 

Gimimo data: ____________________________________________________________________ 

 

Paslaugos pavadinimas Kiekis 
Kaina, 

EUR 

Suma, 

EUR 

    

    

    

    

IŠ VISO: x x  

 

Galimybė paslaugą gauti nemokamai ir sutikimas gauti mokamą paslaugą 

Žinau, kad turi galimybę pasirinktą paslaugą gauti nemokamai, išskyrus atvejus, kai paslaugos yra 

įtrauktos į mokamų paslaugų sąrašą. Patvirtinu savo sutikimą gauti mokamą paslaugą. 

 

Vardas, pavardė, parašas _____________________________________________ 

 

 

Esu supažindinta (-as) su planuojamos (-ų) atlikti procedūros (-ų) eiga, nauda, jos (jų) galimomis 

pasėkmėmis ir komplikacijomis, taip pat su procedūrą (-as) atliekančio (-ių)  specialisto (-ų) 

kvalifikacija. 

Informaciją gavau, su procedūros (-ų) atlikimu  sutinku. 

  

Vardas, pavardė, parašas _____________________________________________ 

 


