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Nr. 132-6686)
1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas
Pakeisti 1 straipsnį ir jį išdėstyti taip:
„1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymo sritis
1. Šis Įstatymas nustato sveikatos draudimo rūšis, privalomojo sveikatos draudimo
sistemą: privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamus asmenis, Privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžeto sudarymo ir išlaidų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms ir
vaistams bei medicinos pagalbos priemonėms kompensavimo iš Privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžeto pagrindus, privalomąjį sveikatos draudimą vykdančias institucijas,
privalomuoju sveikatos draudimu draudžiamų asmenų ir sveikatos priežiūros įstaigų teises bei
pareigas vykdant privalomąjį sveikatos draudimą, ginčų nagrinėjimo tvarką, tarpvalstybinės
sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimo pagrindus, papildomojo (savanoriškojo) sveikatos
draudimo pagrindus.
2. Šis Įstatymas netaikomas asmenims, kuriems, nors jie ir atitinka šio Įstatymo
6 straipsnio 1 dalies 1–4 punktų nuostatas, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės
apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais, taikoma kitos Europos ekonominės erdvės
valstybės ar Šveicarijos Konfederacijos teisė.
3. Šio Įstatymo nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės aktais, nurodytais šio
Įstatymo priede.“
2 straipsnis. 2 straipsnio papildymas 11 dalimi
Papildyti 2 straipsnį 11 dalimi:
„11. Tarpvalstybinė sveikatos priežiūra – kitoje Europos ekonominės erdvės
valstybėje sveikatos priežiūros specialistų apdraustiesiems teikiamos asmens sveikatos
priežiūros paslaugos, siekiant įvertinti, palaikyti ar pagerinti jų sveikatos būklę, taip pat
vaistų, medicinos pagalbos priemonių ir medicinos prietaisų išrašymas ir išdavimas.
Tarpvalstybinė sveikatos priežiūra neapima socialinių paslaugų ir patarnavimų, nepriskirtų
asmens sveikatos priežiūrai, transplantacijai skirtų audinių, ląstelių ir (arba) organų
paskirstymo bei gavimo ir skiepijimo paslaugų pagal gyventojų skiepijimo nuo užkrečiamųjų
ligų programas.“
3 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas ir papildymas
1. Pakeisti 6 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:
„3) nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai;“.
2. Papildyti 6 straipsnio 1 dalį 4 punktu:
„4) užsieniečiai, kuriems suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje;“.
3. Papildyti 6 straipsnio 1 dalį 5 punktu:
„5) asmenys, kuriems, vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų
koordinavimo reglamentais, turi būti taikomas šis Įstatymas.“

4. Pakeisti 6 straipsnio 4 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:
„2) teritorinėse darbo biržose užsiregistravę bedarbiai ir asmenys, dalyvaujantys
teritorinių darbo biržų organizuojamose profesinio mokymo priemonėse, jeigu su jais
nesudaromos darbo sutartys;“.
5. 6 straipsnio 4 dalies 18 punktą pripažinti netekusiu galios.
6. Pakeisti 6 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:
„5. Lietuvos Respublikos karių, užsieniečių, pateikusių prašymą suteikti jiems
prieglobstį Lietuvos Respublikoje, taip pat užsieniečių, kuriems suteikta laikinoji apsauga
Lietuvos Respublikoje, teismo ar teisėsaugos institucijų sulaikytų asmenų, esančių kardomojo
kalinimo vietose, nuteistųjų laisvės atėmimu bei asmenų, padariusių visuomenei pavojingą
veiką, kuriems teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios medicininio pobūdžio priemonės,
sveikatos priežiūra apmokama iš valstybės biudžeto lėšų Lietuvos Respublikos Vyriausybės
(toliau – Vyriausybė) ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.“
4 straipsnis. Įstatymo papildymas 121 straipsniu
Papildyti Įstatymą 121 straipsniu:
„121 straipsnis. Tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimas
1. Nepažeidžiant Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo
reglamentų nuostatų, iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų
kompensuojamos apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu išlaidos tarpvalstybinei
sveikatos priežiūrai gauti.
2. Iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų kompensuojamos
tarpvalstybinės sveikatos priežiūros, atitinkančios Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos
įstatymo 49 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas ir apimančios šio Įstatymo 9 straipsnyje
(išskyrus 9 straipsnio 5 dalyje) nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, vaistus,
medicinos pagalbos priemones ir medicinos prietaisus, išlaidos. Šios išlaidos
kompensuojamos pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas kompensuojamųjų vaistų,
medicinos pagalbos priemonių, medicinos prietaisų ir sveikatos priežiūros paslaugų bazines
kainas, neviršijant faktinių apdraustojo išlaidų. Apdraustojo išlaidas tarpvalstybinei sveikatos
priežiūrai kompensuoja Valstybinė ligonių kasa ir teritorinės ligonių kasos, jeigu apdraustasis
arba jo atstovas, siekiantis gauti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensaciją,
sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka kreipiasi į teritorinę ligonių kasą ne vėliau kaip
per vienus metus nuo asmens sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo ir (arba) vaistų, ir
(arba) medicinos pagalbos priemonių, ir (arba) medicinos prietaisų išdavimo.
3. Apdraustojo išlaidos tarpvalstybinei sveikatos priežiūrai kompensuojamos sveikatos
apsaugos ministro nustatyta tvarka.“
5 straipsnis. 21 straipsnio 1 dalies 1 punkto pakeitimas
21 straipsnio 1 dalies 1 punkte po žodžių „apmokėtos išlaidos“ įrašyti žodžius „tarp jų –
tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimas apdraustiesiems“ ir šį punktą
išdėstyti taip:
„1) iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamų asmens sveikatos
priežiūros paslaugų, nustatytų pagal šį Įstatymą, išlaidos, sveikatos priežiūros įstaigoms, su
kuriomis teritorinės ligonių kasos yra sudariusios sutartis, apmokėtos išlaidos, tarp jų –
tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidų kompensavimas apdraustiesiems;“.
6 straipsnis. Įstatymo papildymas priedu
Papildyti Įstatymą priedu:
„Lietuvos Respublikos
sveikatos draudimo įstatymo
priedas

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI
1. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl
Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje,
iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti Direktyvas 64/221/EEB,
68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir
93/96/EEB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 5 tomas, p. 46).
2. 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/24/ES dėl pacientų
teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo (OL 2011 L 88, p. 45).
3. 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/95/ES dėl
trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų,
vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir
suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų (OL 2011 L 337, p. 9).“
7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2013 m. spalio 25 d.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki šio įstatymo
įsigaliojimo priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.
Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.
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