Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo
ir jų išlaidų apmokėjimo Privalomojo
sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis
sutarties standartinių specialųjų sąlygų
2 priedas
PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ SUMA (EURAIS)
ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IŠLAIDOMS APMOKĖTI
_______________________________________
(Įstaigos pavadinimas; ID)

PSDF biudžeto išlaidų
PSDF biudžeto
_______m.
I
IV
straipsnio
II
III
išlaidų
PSDF ketvirčio
ketvirčio
pavadinimas/Asmens
ketvirčio ketvirčio
klasifikacija
biudžeto
lėšų
lėšų
sveikatos priežiūros
lėšų suma lėšų suma
(straipsnio kodas)
lėšų suma suma
suma
paslaugos pavadinimas
Iš viso
01 01

01 01 01

01 01 02

01 01 03

01 01 04

01 01 05

Pirminės
ambulatorinės
asmens sveikatos
priežiūros paslaugoms:
iš jų:
Pirminės ambulatorinės
asmens sveikatos
priežiūros paslaugoms
(bazinis mokėjimas už
prirašytą gyventoją)*
Pirminės ambulatorinės
asmens sveikatos
priežiūros paslaugoms, už
kurias mokamas
skatinamasis priedas*
Geriems pirminės
ambulatorinės asmens
sveikatos priežiūros
rezultatams (neįskaitant
gerų psichikos ir
odontologinės sveikatos
priežiūros rezultatų)
apmokėti*
Geriems pirminės
ambulatorinės psichikos
sveikatos priežiūros
rezultatams apmokėti*
Geriems pirminės
ambulatorinės
odontologinės sveikatos
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priežiūros rezultatams
apmokėti*

01 02

01 02 01

01 02 02

01 02 03

01 02 04

01 03

01 03 01
01 03 02
01 03 03
01 03 04

Iš viso
Greitosios
medicinos
pagalbos
paslaugoms:
iš jų:
Greitosios medicinos
pagalbos paslaugoms
(bazinis mokėjimas už
greitosios medicinos
pagalbos brigadų
paslaugas)
Greitosios medicinos
pagalbos dispečerinių
tarnyboms
Paciento pervežimo iš
greitosios medicinos
pagalbos iškvietimo
vietos į asmens sveikatos
priežiūros įstaigą ir (ar) iš
vienos asmens sveikatos
priežiūros įstaigos į kitą
paslaugoms*
Geriems greitosios
medicinos pagalbos
rezultatams apmokėti*
Iš viso
Slaugos
paslaugoms:
iš jų:
Slaugos ir palaikomojo
gydymo paslaugoms
Ambulatorinėms slaugos
paslaugoms namuose
Paliatyviosios pagalbos
paslaugoms
Sergančiųjų cukriniu
diabetu slaugos
paslaugoms
Iš viso

01 04

Ambulatorinėms
asmens sveikatos
priežiūros paslaugoms:
iš jų:
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01 04 01

01 04 01 01

01 04 01 02

Ambulatorinėms
specializuotoms asmens
sveikatos priežiūros
paslaugoms, iš jų:
gydytojų specialistų
konsultacijoms
gydytojų specialistų
konsultacijoms, kai
atliekami diagnostiniai ir
(ar) gydomieji veiksmai

01 04 02

Dienos stacionaro
paslaugoms

01 04 03

Dienos chirurgijos
paslaugoms

01 04 04

Priėmimo-skubiosios
pagalbos skyriaus
paslaugoms

01 04 05

Stebėjimo paslaugoms

01 04 07

Ambulatorinės
chirurgijos paslaugoms
Iš viso

01 05

01 05 01 01
01 05 01 02
01 05 02

01 05 01 03

01 05 01 04

01 05 01 05

Stacionarinėms
asmens sveikatos
priežiūros paslaugoms:
iš jų:
Gimdymo paslaugoms*
Kitoms aktyviojo
gydymo paslaugoms,
ilgalaikio gydymo
paslaugoms
Insulto gydymo, kai
taikoma trombolizė,
paslaugoms*
Insulto gydymo, kai
taikoma invazinė
trombektomija,
paslaugoms*
Miokardo infarkto (kai
yra ST segmento
pakilimas) gydymo, kai
atliekamas širdies
vainikinių kraujagyslių
stentavimas,
paslaugoms*
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Rezervas1
Iš viso
01 06

01 06 01

01 06 02

01 06 03

01 06 04

01 06 05

01 06 06

01 06 07

01 06 08
01 06 09
01 06 10
01 06 11

1

Ambulatorinėmis
sąlygomis atliktiems
brangiesiems
tyrimams ir
procedūroms:
iš jų:
Paprastosios
hemodializės
procedūroms*
Kompiuterinės
tomografijos tyrimams*
Kompiuterinės
tomografijos
angiografijos tyrimams*
Hiperbarinės
oksigenacijos
procedūroms*
Gydomosios kraujo
gravitacinės chirurgijos
procedūroms*
Magnetinio rezonanso
tomografijos (iki 1 teslos
magnetinio lauko
stiprumo) tyrimams*
Magnetinio rezonanso
tomografijos (1 teslos ir
daugiau magnetinio lauko
stiprumo) tyrimams*
Magnetinio rezonanso
angiografijos tyrimams*
Hematologijos
genetiniams
tyrimams*
Pozitronų emisijos
tomografijos tyrimams*
Hepatito C diagnostikos
tyrimams*

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1113 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų
apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, 5 punktas.
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01 06 12

Žmogaus imunodeficito
viruso ligos stebėsenos
tyrimams*

01 06 13

Genetiniams tyrimams*

01 06 14

01 06 15

05

05 01

05 02

05 03

05 04

05 05

05 08 01

05 08 02

Radionuklidinės
kompiuterinės
tomografijos tyrimams,
kai naudojami
radiofarmakologiniai
preparatai*
Ultragarsiniams tyrimams
su kontrastine medžiaga*
Iš viso
Sveikatos
programoms ir
kitoms sveikatos
draudimo išlaidoms:
iš jų:
Gimdos kaklelio
piktybinių navikų
prevencinių priemonių,
apmokamų iš
Privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžeto
lėšų, finansavimo
programai*
Atrankinės mamografinės
patikros dėl krūties vėžio
finansavimo programai*
Asmenų, priskirtinų
širdies ir kraujagyslių
ligų didelės rizikos
grupei, atrankos ir
prevencijos priemonių
finansavimo programai*
Priešinės liaukos vėžio
ankstyvosios
diagnostikos finansavimo
programai*
Storosios žarnos vėžio
ankstyvosios
diagnostikos finansavimo
programai*
Transplantacijos
programai (neįskaitant
išlaidų potencialiems
donorams paruošti)**
Potencialiems donorams
paruošti**
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Skubiai konsultacinei
sveikatos priežiūros
05 14 01
pagalbai (sąmatinis
finansavimas)**
Kraujo donorų
kompensacijoms ir
05 16
neatlygintinai kraujo
donorystei propaguoti**
Bendra sutartinė suma:

Pastabos:
* Įrašoma preliminari metinė lėšų suma pažymėtoms asmens sveikatos priežiūros
paslaugoms; šių paslaugų išlaidos apmokamos sveikatos apsaugos ministro įsakymais nustatyta
tvarka.
** Įrašoma lėšų suma pažymėtoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, skirta visų
teritorinių ligonių kasų veiklos zonų aptarnaujamiems gyventojams suteiktų paslaugų išlaidoms
apmokėti.

ASPĮ
Pareigos
Vardas Pavardė
A. V.

TLK
Pareigos
Vardas Pavardė
A. V.
______________

