
NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA IR TEIKIMO TVARKA 

 Teisę į nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas ligonių kasų iš 
PSDF biudžeto, teikiamas viešosios įstaigos Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centre, turi 
asmenys, apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu. 
 Asmenys, gaunantys su darbo santykiais susijusias pajamas, kurių socialinio draudimo 
įmokas iš jų gaunamo atlyginimo išskaito ir sumoka darbdaviai. 
 Nuolatiniai gyventojai, patys mokantys socialinio draudimo įmokas. 
 Apdraustieji, kurie draudžiami valstybės lėšomis, (LR SAM 2004-11-23 įsakymas Nr. 
X-15 (sveikatos draudimo įstatymo 6 ir 17 straipsnio pakeitimo įstatymas) : 

1) asmenys, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą bet kurios rūšies 
pensiją; 

2) darbingo amžiaus asmenys, užsiregistravę gyvenamosios vietos darbo biržoje kaip 
norintys ir galintys dirbti tam tikrą darbą; 

3) nedirbantys darbingo amžiaus asmenys, turintys įstatymų nustatytą būtinąjį 
valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai 
gauti; 

4) moterys, kurioms įstatymų nustatyta tvarka suteiktos nėštumo ir gimdymo 
atostogos, bei nedirbančios moterys jų nėštumo laikotarpiu 70 dienų (suėjus 28 nėštumo savaitėms 
ir daugiau) iki gimdymo ir 56 dienos po gimdymo; 

5) vienas iš tėvų, auginantis vaiką iki 8 metų, taip pat vienas iš tėvų, auginantis du ir 
daugiau vaikų iki jų pilnametystės; 

6) asmenys iki 18 metų; 
7) Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo, profesinių, aukštesniųjų ir aukštųjų 

mokyklų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai; 
8) valstybės remiami asmenys, gaunantys socialinę pašalpą; 
9) vienas iš tėvų ( įtėvių, globėjas ar rūpintojas, slaugantis namuose vaiką invalidą 

arba I grupės invalidą, tapusį invalidu iki jam sukako 24 metai, arba I grupės invalidą, kuris dėl 
ligos ar traumos, atsiradusios iki jam sukako 24 metai, padarinių invalidu pripažintas po 24 metų, 
tačiau ne vėliau iki jam sukako 26 metai; 

10) asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti invalidais; 
11) asmenys, sergantys visuomenei pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, kurios 

yra įtrauktos į sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą; 
12) pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai – kariai savanoriai, laisvės kovų dalyviai; 

reabilituoti politiniai kaliniai ir jiems prilyginti asmenys, tremtiniai bei jiems prilyginti asmenys ir 
asmenys, nukentėję 1991 m. sausio 13-osios ar kituose įvykiuose gindami Lietuvos 
nepriklausomybę ir valstybingumą; 

13) asmenys, prisidėję prie Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių 
likvidavimo; 

14) buvusieji geto ir buvusieji mažamečiai fašistinių prievartinio įkalinimo vietų 
kaliniai; 

15) valstybės pripažįstamų tradicinių religinių bendrijų dvasininkai, dvasininkų 
rengimo mokyklų studentai ir vienuolijų noviciatuose atliekantys vienuolinę formaciją naujokai; 

 16) asmenys, kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas Afganistano karo 
dalyvių teisinis statusas. 

Jei nuolatinis Lietuvos gyventojas nėra apsidraudęs privalomuoju sveikatos 
draudimu, už medicinos paslaugas (išskyrus būtinąją pagalbą) jis turi mokėti pats (pagal 
nustatytus bazinius paslaugų dydžius). 

 
 



PIRMINIO LYGIO AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 
PASLAUGOS 

 Gydytojo pediatro (vaikų ligų gydytojo) 
 Gydytojo terapeuto (vidaus ligų gydytojo) 
 Bendrosios praktikos gydytojo (šeimos gydytojo) 
 Gydytojo chirurgo 
 Akušerio – ginekologo 
 Bendrosios praktikos gydytojo odontologo 
 Būtinosios medicinos pagalbos suteikimas gyventojams, neįrašytiems į įstaigos aptarnaujamų 

gyventojų sąrašą, pagal Šeimos gydytojo medicinos normą 
 Fiziologinio nėštumo priežiūra 
 Glikozilinto hemoglobino nustatymo paslauga 
 Kraujo krešumo būklės įvertinimo paslauga 
 Kraujo tyrimai, atliekami prieš planinę operaciją (kraujo krešumo rodikliai, kraujo grupė) 
 Moksleivių paruošimas mokyklai 
 Neįgaliųjų sveikatos priežiūra 
 Slaugos paslaugos namuose.  
 Slaugos personalo procedūros namuose 
 Vaikų iki 1 metų amžiaus priežiūra 
 Vaikų imunoprofilaktika 
 Ankstyvoji piktybinių navikų diagnostika 

 

ANKSTYVOSIOS  DIAGNOSTIKOS IR PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ 
PROGRAMŲ PASLAUGOS 

 1. „Atrankinė patikros dėl gimdos kaklelio patologijos  programa“. Skirta 25-60 metų 
moterims. Vieną kartą per trejus metus atliekamas citologinis gimdos kaklelio tepinėlio 
tyrimas. 

 2. „Atrankinė mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa“. Kiekviena moteris nuo 
50 iki 69 metų kas dveji metai gali nemokamai pasitikrinti dėl krūties vėžio ar iki vėžinių 
pakitimų . 

 3. „Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa“. Dėl šios ligos nemokamai 
tikrinami 50-75 metų vyrai bei vyrai nuo 45 metų, kurių tėvai ar broliai sirgo priešinės 
liaukos (prostatos ) vėžiu. 

 4. „Asmenų, priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir 
prevencijos priemonių programa“. Paslauga teikiama vyrams nuo 40 iki 55 metų, moterims 
nuo 50 iki 65 metų ne dažniau kaip vieną kartą per metus . 

 5.„Vaikų dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa“. Rekomenduojama 6-7 metų 
amžiaus vaikams ir 11-13 metų paaugliams. 

 6. „Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa“ Nemokamai ne dažniau 
kaip vieną kartą per dvejus metus atliekamas testas pacientams nuo 50 iki 74 metų ir 
įvertinami rezultatai. 

 

 

 



NEMOKAMI TYRIMAI 

Vadovaujantis Lietuvos medicinos norma MN 14:2005 vieną kartą metuose nemokamai 
atliekami šie tyrimai 

1. Bendras klinikinis kraujo tyrimas. 
2. Bendras klinikinis šlapimo tyrimas. 
3. C reaktyvinio baltymo arba/ir ENG nustatymas. 
4. Gliukozės kiekio kraujyje nustatymas. 
5. Cholesterolio kiekio kraujyje (asmenims nuo 40m. amžiaus arba esant šeimyninei 

anamnezei, antsvoriui, sergant kai kuriomis, tarp jų endokrininėmis ligomis) nustatymas. 
6. Kalio ir natrio kraujo serume nustatymas 
7. Kreatinino ir šlapalo (urea) tyrimas. 
8. Gliukozės toleravimo mėginio atlikimas (esant reikalui). 
9. EKG. 

 

Nemokamos pirminės sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos gyventojams prisirašiusiems 
prie VšĮ Kybartų PSPC ir pateikusiems sekančius dokumentus: 

 Asmens pasą, (tapatybės kortelę arba gimimo liudijimą asmenims iki 16 metų amžiaus). 
 Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą. 
 Galiojantį sveikatos draudimo pažymėjimą. 
 Pensininko pažymėjimą. 
 Neįgalumo pažymėjimą. 
 Galiojantį darbo biržos pažymėjimą. 

 

 


