VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIRVINTŲ LIGONINĖS
DIREKTORIAUS
ĮSAKYMAS
DĖL MOKAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
(KAI PAGEIDAUJA PATS PACIENTAS)
APRAŠO IR KAINYNO TVIRTINIMO
2015 m. liepos 10 d. Nr. V 35
Širvintos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 10 d.
įsakymu Nr. V-856 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrerijos 1996 m. kovo 26 d.
įsakymo Nr. 178 „Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų
kainyno patvirtinimo“ pakeitimo“ ir Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. lapkričio 29 d.
sprendimu Nr. 1-246 patvirtintų Viešosios įstaigos Širvintų ligoninė įstatų 36.11 ir 36.19 punktais
tvirtinu:
1. Asmens sveikatos priežiūros mokamų paslaugų, teikiamų VšĮ Širvintų ligoninėje,
tvarką, kai paslaugą pageidauja gauti pats pacientas:
- laboratorinių tyrimų atlikimo tvarką (pridedama),
- kineziterapijos procedūrų atlikimo tvarką (pridedama),
- fizioterapijos procedūrų atlikimo tvarką (pridedama),
- masažo procedūrų atlikimo tvarka (pridedama),
- sveikatos priežiūros paslaugų - procedūrų teikimo tvarką (pridedama).
2. Kineziterapijos mokamų paslaugų kainyną.

Direktorė

Laima Meškauskienė

PATVIRTINTA
VšĮ Širvintų ligoninės
Direktoriaus
2015 m. liepos 10 d.
Įsakymu Nr. V-35

MOKAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
(KAI PAGEIDAUJA PATS LIGONIS)
ATLIKIMO APRAŠAS
LABORATORINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMO TVARKA

Paskirtis: užtikrinti VšĮ Širvintų ligoninėje kokybišką mokamai teikiamų sveikatos
priežiūros paslaugų teikimą privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems pacientams, kurie
pageidauja gauti paslaugą savo iniciatyva be gydytojo siuntimo.
Apimtis: ligoninės padaliniai
Atsakomybė: ligoninės padalinių vedėjai, gydytojai, medicinos biologai, klinikos
laborantai, skyrių vyr. slaugytojos, bendrosios praktikos slaugytojos.
Procedūros aprašymas:
Šis aprašas reglamentuoja sveikatos priežiūros paslaugų teikimą kai ligonis kreipiasi savo
iniciatyva be gydytojo siuntimo ir pats sutinka susimokėti už suteiktą paslaugą.
- Atvykus pacientui į ligoninės priėmimo skyrių, pageidaujant be gydytojo siuntimo
išsitirti kraujo mėginius, priėmimo - skubios pagalbos skyriaus bendrosios praktikos
slaugytoja užpildo pageidaujamo tyrimo užsakymo formą (F - Nr.228/a, F - Nr.224/a
arba F - Nr. 210/a.), įrašo tyrimo pavadinimą, jo kodą, kraujo paėmimo paslaugos kodą.
Tyrimą registruoja atskirame registracijos žurnale, kuriame įrašo eilės Nr., paciento
vardą, pavardę, gimimo metus, adresą ir kontaktinį telefoną Su šiuo siuntimu pacientas
nukreipiamas į ligoninės buhalteriją ir susimoka už tyrimą, pagal Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-856 „Dėl Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministrerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl
valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno
patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintas mokamų paslaugų kainas. Grįžęs pacientas
priėmimo skubios pagalbos skyriaus slaugytojai pateikia kvitą, kuro numerį slaugytoja
įrašo į registracijos žurnalą, o kvitą atiduoda pacientui. Priėmimo – skubios pagalbos
skyriuje slaugytoja pacientui iš venos paima kraują, kuris nunešamas į įstaigos klinikinę
laboratoriją arba išsiunčiamas tyrimams atlikti į kitą laboratoriją pagal turimas įstaigoje
sutartis. Pacientas tyrimo rezultatą pasiima pats iš ligoninės priėmimo skyriaus, jam iš
anksto informuotu laiku. Registracijos žurnale pasirašo už gautą tyrimo atsakymą.
- Jeigu pacientas pageidauja atlikti tyrimą, kurio bandinį tiesiogiai ima klinikinės
laboratorijos darbuotojai (automatizuotas hematologinis kraujo tyrimas, gliukozės
tyrimas, mikroskopinis grybo nustatymas), pacientas nukreipiamas į klinikinę
laboratoriją, o priėmimo skyriaus bendrosios praktikos slaugytoja telefonu apie tai
informuoja klinikinės laboratorijos darbuotojus. Paciento registracijos tvarka išlieka
analogiška aukščiau aprašytai. Pacientas tyrimo rezultatą pasiima pats iš ligoninės
priėmimo skyriaus, jam iš anksto informuotu laiku. Registracijos žurnale pasirašo už
gautą tyrimo atsakymą.
_______________________________
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MOKAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
(KAI PAGEIDAUJA PATS LIGONIS)
ATLIKIMO APRAŠAS
KINEZITERAPIJOS PROCEDŪRŲ ATLIKIMO TVARKA
Paskirtis: užtikrinti VšĮ Širvintų ligoninėje kokybišką mokamai teikiamų sveikatos
priežiūros paslaugų teikimą privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems pacientams, kurie
pageidauja gauti paslaugą savo iniciatyva be gydytojo siuntimo.
Apimtis: ligoninės padaliniai
Atsakomybė: ligoninės padalinių vedėjai, gydytojai, medicinos biologai, klinikos
laborantai, skyrių vyr. slaugytojos, bendrosios praktikos slaugytojos.
Procedūros aprašymas:
Šis aprašas reglamentuoja sveikatos priežiūros paslaugų teikimą kai ligonis kreipiasi savo
iniciatyva be gydytojo siuntimo ir pats sutinka susimokėti už suteiktą paslaugą.
-

Pacientą, pageidaujantį gauti atitinkamą kineziterapijos paslaugą, kineziterapeutas
registruoja atskirame registracijos žurnale, kuriame įrašo eilės Nr., paciento vardą,
pavardę, gimimo metus, adresą ir kontaktinį telefoną bei pageidaujamos procedūros
pavadinimą bei užpildo atitinkamą siuntimą - formą (Mokamų asmens sveikatos
priežiūros paslaugų apskaitos lapas). Su šiuo siuntimu pacientas eina į ligoninės
buhalteriją ir susimoka už procedūras, pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2015 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-856 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministrerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl valstybės ir
savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“
pakeitimo“ patvirtintas mokamų paslaugų kainas. Pacientas susitaria dėl jam patogaus
kineziterapijos paslaugų atlikimo laiko.
_________________________
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MOKAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
(KAI PAGEIDAUJA PATS LIGONIS)
ATLIKIMO APRAŠAS
FIZIOTERAPIJOS PROCEDŪRŲ ATLIKIMO TVARKA

Paskirtis: užtikrinti VšĮ Širvintų ligoninėje kokybišką mokamai teikiamų sveikatos
priežiūros paslaugų teikimą privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems pacientams, kurie
pageidauja gauti paslaugą savo iniciatyva be gydytojo siuntimo.
Apimtis: ligoninės padaliniai
Atsakomybė: ligoninės padalinių vedėjai, gydytojai, medicinos biologai, klinikos
laborantai, skyrių vyr. slaugytojos, bendrosios praktikos slaugytojos.
Procedūros aprašymas:
Šis aprašas reglamentuoja sveikatos priežiūros paslaugų teikimą kai ligonis kreipiasi savo
iniciatyva be gydytojo siuntimo ir pats sutinka susimokėti už suteiktą paslaugą.
-

-

Mokamas fizioterapijos procedūras be fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo
siuntimo gali gauti tik tie pacientai, kuriems tai rekomenduoja bendrosios praktikos
gydytojai ar gydytojai specialistai ir tik tas fizioterapijos procedūras, kurios pacientui
buvo paskirtos fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo dviejų metų bėgyje. Kitu
atveju privalo būti fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo įrašas – siuntimas.
Pacientą, pageidaujantį gauti atitinkamą fizioterapijos paslaugą, fizinės medicinos ir
reabilitacijos slaugytoja registruoja atskirame registracijos žurnale, kuriame įrašo eilės
Nr., paciento vardą, pavardę, gimimo metus, adresą ir kontaktinį telefoną bei
pageidaujamos procedūros pavadinimą bei užpildo atitinkamą siuntimą - formą
(Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapas). Su šiuo siuntimu
pacientas eina į ligoninės buhalteriją ir susimoka už procedūrą, pagal Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-856 „Dėl
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymo Nr.
178 „Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų
kainyno patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintas mokamų paslaugų kainas. Pacientas
susitaria dėl jam patogaus fizioterapijos paslaugų atlikimo laiko.
_______________________
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MOKAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
(KAI PAGEIDAUJA PATS LIGONIS)
ATLIKIMO APRAŠAS
MASAŽO PROCEDŪRŲ ATLIKIMO TVARKA

Paskirtis: užtikrinti VšĮ Širvintų ligoninėje kokybišką mokamai teikiamų sveikatos
priežiūros paslaugų teikimą privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems pacientams, kurie
pageidauja gauti paslaugą savo iniciatyva be gydytojo siuntimo.
Apimtis: ligoninės padaliniai
Atsakomybė: ligoninės padalinių vedėjai, gydytojai, medicinos biologai, klinikos
laborantai, skyrių vyr. slaugytojos, bendrosios praktikos slaugytojos.
Procedūros aprašymas:
Šis aprašas reglamentuoja sveikatos priežiūros paslaugų teikimą kai ligonis kreipiasi savo
iniciatyva be gydytojo siuntimo ir pats sutinka susimokėti už suteiktą paslaugą.
-

Pacientą, pageidaujantį gauti atitinkamą masažo paslaugą, masažuotojas registruoja
atskirame registracijos žurnale, kuriame įrašo eilės Nr., paciento vardą, pavardę, gimimo
metus, adresą ir kontaktinį telefoną bei pageidaujamos procedūros pavadinimą bei
užpildo atitinkamą siuntimą - formą (Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų
apskaitos lapas). Su šiuo siuntimu pacientas eina į ligoninės buhalteriją ir susimoka už
procedūrą, pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. liepos 10 d.
įsakymu Nr. V-856 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministrerijos 1996 m.
kovo 26 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos
priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtintas mokamų paslaugų
kainas. Pacientas susitaria dėl jam patogaus masažo paslaugų atlikimo laiko.
____________________________
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MOKAMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
(KAI PAGEIDAUJA PATS LIGONIS)
ATLIKIMO APRAŠAS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ - PROCEDŪRŲ TEIKIMO TVARKA

Paskirtis: užtikrinti VšĮ Širvintų ligoninėje kokybišką mokamai teikiamų sveikatos
priežiūros paslaugų teikimą privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems pacientams, kurie
pageidauja gauti paslaugą savo iniciatyva be gydytojo siuntimo.
Apimtis: ligoninės padaliniai
Atsakomybė: ligoninės padalinių vedėjai, gydytojai, medicinos biologai, klinikos
laborantai, skyrių vyr. slaugytojos, bendrosios praktikos slaugytojos.
Procedūros aprašymas:
Šis aprašas reglamentuoja sveikatos priežiūros paslaugų teikimą kai ligonis kreipiasi savo
iniciatyva be gydytojo siuntimo ir pats sutinka susimokėti už suteiktą paslaugą.
1. Sveikatos priežiūros paslaugų - procedūrų teikimo tvarka.
- Pacientas, pageidaujantis gauti atitinkamą gydytojo ar kito sveikatos priežiūros
specialisto teikiamą sveikatos priežiūros procedūrą ar paslaugą be siuntimo, kreipiasi į
VšĮ Širvintų ligoninės sveikatos statistikos kabinetą. Sveikatos statistikas registruoja
atskirame registracijos žurnale, kuriame įrašo eilės Nr., paciento vardą, pavardę, gimimo
metus, adresą ir kontaktinį telefoną, užpildo pageidaujamos procedūros ar paslaugos
pavadinimą bei užpildo atitinkamą mokamos paslaugos formą (Mokamų asmens
sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapas). Su šiuo siuntimu pacientas eina į
ligoninės buhalteriją ir susimoka už paslaugą, pagal Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2015 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. V-856 „Dėl Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministrerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl valstybės ir
savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“
pakeitimo“ patvirtintas mokamų paslaugų kainas. Sveikatos statistikas tarpininkauja tarp
paciento ir procedūrą atliekančio gydytojo ar kito sveikatos priežiūros specialisto ir
susitaria dėl patogiausio procedūros atlikimo laiko.
- Atsakymai apie mokamai suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų rezultatus privalomuoju
sveikatos draudimu apdraustiems pacientams, kurie pageidauja gauti paslaugą savo
iniciatyva be gydytojo siuntimo, atiduodami pacientui iš karto po procedūros arba kitu
pagal procedūros aprašą nustatytu laiku.
- Teikiant mokamas sveikatos priežiūros paslaugas pildomi visi atitinkami dokumentai,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d.
įsakymu Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės
tvarkos“.
______________________________________

