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Panevėžys 

 

              Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. 

įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų 

indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ ir Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos 

tikrinimų sveikatos įstaigose“: 

              P a k e i č i u VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikos direktoriaus 2012 m. kovo 7 

d. įsakymą Nr. V-50 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo 

tvarkos patvirtinimo, kainų nustatymo ir VšĮ Panevėžio rajono savivaldybės poliklinika vyr. 

gydytojo ir direktoriaus kai kurių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (2014 m. spalio 31 d. 

įsakymo Nr. VTA-52 redakcija, su 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. VTA-66, 2015 m. vasario 12 

d. įsakymo Nr. VTA-12, 2015 m. gruodžio 2 d. įsakymo Nr. VTA-79, 2016 m. gegužės 10 d. 

įsakymo Nr. VTA-27, 2016 m. liepos 7 d. įsakymo Nr. VTA-35, 2016 m. spalio 3 d. įsakymo Nr. 

VTA-44, 2016 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. VTA-46, 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. VTA-64 ir 

2017 m. kovo 21 d. įsakymo Nr. VTA-13 pakeitimais): 

              1. P a k e i č i u nurodytuoju įsakymu patvirtintą Mokamų asmens sveikatos priežiūros 

paslaugų viešojoje įstaigoje Panevėžio rajono savivaldybės poliklinikoje teikimo ir apmokėjimo 

tvarką: 

              1.1. P a p i l d a u nauju 8¹ punktu: 

              „8¹. Pirmines ir antrines sveikatos priežiūros paslaugas, teikiamas atliekant profilaktinius 

sveikatos tikrinimus vairuotojams, norintiems įsigyti civilinį ginklą ir vykstantiems į užsienį, 

apmoka pacientas arba už jį moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys pagal Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos 

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

apmokėjimo tvarkos“ patvirtintas mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainas.“ 

              1.2. P a p i l d a u nauju 8² punktu: 

              „8². Darbų ir veiklos sričių, kuriems privaloma profilaktiškai tikrintis sveikatą dėl 

užkrečiamųjų ligų, antrinės sveikatos priežiūros paslaugas apmoka pats pacientas arba už jį moka 

kiti fiziniai ar juridiniai asmenys pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. 

gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros 

įstaigose“ patvirtintą profilaktinio tikrinimo kainą.“ 

              1.3. P a p i l d a u nauju 8³ punktu: 

              „8³. Neapdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu (išskyrus nėščiąsias) už visas 

profilaktinio sveikatos tikrinimo paslaugas moka patys ar už juos moka kiti fiziniai ar juridiniai 
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asmenys pagal profilaktinių tikrinimų ar paslaugų kainas, nustatytas Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 1996 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 178 „Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų 

asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“.“ 

              1.4. P a p i l d a u nauju 84 punktu: 

              „84. Jei apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu dėl pirminės sveikatos priežiūros 

profilaktinio sveikatos tikrinimo paslaugų kreipiasi į rajono polikliniką, nebūdami nustatyta tvarka 

prisirašę prie jos, už paslaugas moka patys arba už juos moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys.“  

              1.5. P a p i l d a u nauju 85 punktu: 

              „85. Jei paslaugos gavėjas tuo pačiu metu kreipiasi dėl kelių profilaktinių sveikatos 

tikrinimų, tai mokama tik už vieną, daugiau kainuojantį, sveikatos tikrinimą.“  

              1.6. P a p i l d a u nauju 86 punktu: 

              „86. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai, už kuriuos moka pats paslaugos gavėjas, pradedami 

atlikti tik prieš tai sumokėjus nustatytą paslaugų kainą į poliklinikos kasą. Jei profilaktinio sveikatos 

tikrinimo metu buvo atlikta bent viena paslauga, už kurią privaloma mokėti, o pacientas atsisako 

toliau tęsti profilaktinį sveikatos tikrinimą arba dėl sveikatos būklės gauna neigiamą gydytojo 

išvadą, sumokėti pinigai už profilaktinį sveikatos tikrinimą paslaugos gavėjui negrąžinami.“   

              1.7. P a p i l d a u nauju 87 punktu: 

              „87. Paslaugos gavėjui, sumokėjusiam pinigus į poliklinikos kasą, bet dėl tam tikrų 

priežasčių nepradėjus profilaktinio sveikatos tikrinimo ir toliau jo netęsiant, sumokėti pinigai jo 

pageidavimu grąžinami tokia tvarka: 

              87.1. paslaugos gavėjas kreipiasi į Profilaktinio kabineto bendrosios praktikos slaugytoją ir 

pateikia kasos aparato čekį; 

              87.2. Profilaktinio kabineto bendrosios praktikos slaugytojas kitoje kasos aparato čekio 

pusėje pažymi „Grąžinti pinigus“, užrašo datą, pasirašo ir siunčia paslaugos gavėją į Buhalteriją 

pinigų grąžinimui. 

              87.3. Buhalterijoje paslaugos gavėjas pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir 

užpildo prašymą dėl pinigų grąžinimo.“ 

              2. P a v e d u su šiuo įsakymu pasirašytinai supažindinti: 

              2.1. bendrosios praktikos slaugytojai-sekretorei B. Miliauskienei – direktoriaus 

pavaduotoją antrinei asmens sveikatos priežiūrai  Liliją Kurpienę; 

              2.2. direktoriaus pavaduotojai antrinei asmens sveikatos priežiūrai Lilijai Kurpienei –

Profilaktikos kabineto darbuotojus. 

              3. Kompiuterių technikui-inžinieriui Dainiui Vepštui šį įsakymą paskelbti poliklinikos 

interneto svetainėje. 

   

 

Direktorė                                                                                                                 Irena Janušonienė 

 

Kopija tikra 

Bendrosios praktikos slaugytoja-sekretorė 

 

Bronislava Miliauskienė 

2017-03-28 
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