ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
PASLAUGOS UKRAINIEČIAMS
VLK
2022 m. kovo 8 d.

PASLAUGŲ TEIKIMO TEISINIS REGLAMENTAVIMAS

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. kovo 1 d. įsakymas
Nr. 1V-149 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo
nepaprastosios padėties galiojimo laikotarpiu“

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO APIMTYS (1)
• Ukrainiečiams, kurie pasitraukę iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų
Ukrainoje – kurie nėra drausti privalomuoju sveikatos draudimu teikiama:
• skubi medicinos pagalba,
• nėštumo priežiūra, pagalba prasidėjus gimdymui
• būtinos I ir II lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių nesuteikus sveikatos būklė
galėtų pablogėti tiek, kad jiems prireiktų skubiosios medicinos pagalbos paslaugų
• III lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiančios įstaigos turi užtikrinti skubiosios
medicinos pagalbos ir kitų būtinų III lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių
nesuteikus užsieniečio sveikatos būklė galėtų pablogėti tiek, kad jam prireiktų skubiosios
medicinos pagalbos, paslaugų teikimą
• III lygios įstaigos dėl paslaugų, nepriskirtų būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms ir
kitoms paslaugoms ir kurių nesuteikus grėstų pavojus užsieniečio gyvybei arba tokios
pagalbos nesuteikimas laiku sukeltų sunkių komplikacijų grėsmę, finansavimo turi kreiptis
į Pacientų siuntimo konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis Europos ekonominei erdvei
priklausančiose valstybėse, Jungtinėje Karalystėje ir Šveicarijoje komisiją, sudarytą
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V368 „Dėl Pacientų siuntimo konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis Europos ekonominei erdvei
priklausančiose valstybėse, Jungtinėje Karalystėje ir Šveicarijoje komisijos sudarymo“

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO APIMTYS (2)
Visiems ukrainiečiams teikiama imunoprofilaktika nuo COVID-19
koronaviruso infekcijos
Atliekamas nepilnamečių profilaktinis patikrinimas ir skiepijimas,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018
m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-955 „Dėl Lietuvos Respublikos vaikų
profilaktinių skiepijimų kalendoriaus patvirtinimo“ nustatyta tvarka

UKRAINIEČIAI, KURIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪRA APMOKAMA,
VADOVAUJANTIS SDĮ 6 STRAIPSNIU IR JIEMS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ
APIMTIS
I. Ukrainiečiai, kurie draudžiami PSD :
• nelydimi nepilnamečiai ukrainiečiai
• ukrainiečiai, kuriems suteikta papildoma apsauga LR
• nuolat gyvenantys LR ukrainiečiai
• leidimą laikinai gyventi turintys ukrainiečiai, kurie dirba arba dirbo ne mažiau kaip 6
mėn. ir užsiregistravo Užimtumo tarnyboje kaip bedarbiai bei jų nepilnamečiai vaikai

II. Ukrainiečiai, kurių sveikatos priežiūra apmoka valstybės biudžeto lėšomis :
• ukrainiečiai, kurie pateikė prašymą jiems suteikti prieglobstį LR
• ukrainiečiai, kuriems suteikta laikinoji apsauga LR
• Šių grupių asmenims paslaugos teikiamos tokia pačia apimtimi kaip apdraustiems
Lietuvos gyventojams

PASLAUGŲ REGISTRAVIMAS (1)
Ukrainiečiams, kurie pasitraukę iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje
– kurie nėra drausti privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje ar kitoje ES, EEE valstybėje,
Šveicarijos Konfederacijoje ar Jungtinėje Karalystėje –
• Pradedant pildyti statistinę kortelę pasirenkama „Sukurti kortelę neidentifikuotam
asmeniui“ – mygtukas „Neid.“ Užpildomi vardo, pavardės ir gimimo datos ir lyties laukeliai
pagal pateiktą dokumentą.
• Bloke „Draustumas“ pasirenkama „OVS“ (operacijų vadovo sprendimas), valstybė
„UKRAINA“;
• pažymima, jeigu paslauga suteikta dėl būtinosios medicinos pagalbos;

• Kai paslauga teikiama dėl pagalbos, kurios nesuteikus prireiktų skubios pagalbos paslaugų
tokiais atvejais nereikia nurodyti, kad paslauga suteikta dėl būtinosios medicinos pagalbos,
formoje 066/a-LK lange „Hospitalizavimo tipas“ pažymima „kita“, o formoje 025/a-LK
langelių grupėje „Būtinoji medicinos pagalba“ pasirenkamas langelis „Ne“;
• Išsaugome kortelės bendrosios dalies duomenis. Po išsaugojimo langelyje „Mokėtina iš
PSDF“ turi atsirasti reikšmė „Taip“.

PASLAUGŲ REGISTRAVIMAS (2)
Ukrainiečiams, kurie pasitraukę iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje – kurie
nėra drausti privalomuoju sveikatos draudimu


registruojant pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas naudoti skatinamųjų paslaugų kodus,
kurie buvo skirti registruoti paslaugas suteiktas užsieniečiams, neteisėtai kirtusiems Lietuvos
Respublikos valstybės sieną (ateityje pavadinimai bus pakoreguoti):

 suteikus šeimos gydytojo Šeimos gydytojo (arba vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, akušerio
ginekologo ir chirurgo kartu) paslaugą (tame tarpe ir atlikus nepilnamečių profilaktinį patikrinimą
ir skiepijimą pagal Vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių, nurodant ir informaciją apie
sunaudotą vakciną t. y. pavadinimą bei kiekį (nurodoma dozėmis) – paslaugos kodą 3909,

 suteikus pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugą – 3910,
 suteikus pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugą – 3911,
 suteikus fiziologinio nėštumo priežiūros paslaugą – 3912
• taip pat pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančios įstaigos vykdydamos užsieniečių nėštumo
priežiūrą galės įvesti paslaugų, už kurias mokamas skatinamasis priedas dėl laboratorinių tyrimų
atlikimo, vykdant nėštumo priežiūrą, paslaugų kodus
• duomenys apie suteiktas antrinio lygio ar tretinio lygio ambulatorines paslaugas, ambulatoriškai
suteiktus brangiuosius tyrimus ir procedūras registruojami naudojant tuos pačius paslaugų kodus
kaip ir apdraustiems asmenims Lietuvos gyventojams

PASLAUGŲ REGISTRAVIMAS (3)
• Ukrainiečiams, kurie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje arba jų
sveikatos priežiūra apmoka valstybės biudžeto lėšomis – teikiamas toks pat spektras
asmens sveikatos priežiūros paslaugų kaip apdraustiems Lietuvos gyventojams.
Kortelė užvedama pagal LR suteiktą asmens kodą ar asmenį suradus Sveidroje pagal
DIK arba vardą, pavardę ir gimimo datą.
• Šių asmenų tapatybės duomenys yra IS Sveidra duomenų bazėje, todėl ir jie kortelėse
neturi būti žymimi „neidentifikuotais“
• Asmens sveikatos priežiūros paslaugų registravimo tvarka informacinėje sistemoje
Sveidra irgi tokia pati kaip ir apdraustiems Lietuvos gyventojams

 Atkreipiame dėmesį, kad duomenys apie užsieniečiams suteiktas skiepijimo nuo
Covid infekcijos paslaugas sudedami tik į Elektroninės sveikatos paslaugų ir
bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą užpildant formą E063. Jeigu
teikiama tik skiepijimo nuo Covid infekcijos paslauga, tuomet forma 025/a-LK
nepildoma. Šių paslaugų išlaidos bus apmokamos iš valstybės biudžeto lėšų tokia pat
tvarka, kai ir Lietuvos gyventojams

