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Kaunas 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. 

įsakymu Nr. 468 „Dėl imunoprofilaktikos atlikimo taisyklių patvirtinimo” ir siekdamas 

reglamentuoti mokamų imunoprofilaktikos paslaugų teikimo tvarką Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto ligoninėje Kauno klinikose (toliau – Kauno klinikos):  

1. T v i r t i n u : 

1.1. Mokamų imunoprofilaktikos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašą (1 

priedas); 

1.2. Kauno klinikose atliekamų mokamų imunoprofilaktikos paslaugų kainas (2 priedas). 

2. N u r o d a u: 

2.1.  Kauno klinikų Šeimos medicinos klinikos vadovui: 

2.1.1. užtikrinti, kad pacientai ir jų atstovai būtų supažindinti su Kauno klinikose teikiamų 

mokamų imunoprofilaktikos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka bei kainomis, iškabinant 

informaciją padalinio skelbimų lentoje pacientų priėmimo / registravimo vietose; 

2.1.2. užtikrinti mokamų imunoprofilaktikos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos 

laikymąsi Kauno klinikų Šeimos medicinos klinikoje, vadovaujantis šiuo ir kitais Kauno klinikų 

generalinio direktoriaus įsakymais, reglamentuojančiais mokamų paslaugų tvarką ir apmokėjimą. 

2.2. Vyriausiajam finansininkui:  

2.2.1. organizuoti pinigų už mokamas imunoprofilaktikos paslaugas priėmimą Kauno klinikų 

Šeimos medicinos klinikos registratūroje; 

2.2.2. lėšas, gautas už atliktas mokamas imunoprofilaktikos paslaugas, apskaityti Šeimos 

medicinos klinikos specialiųjų lėšų sąskaitoje ir paskirstyti pagal Kauno klinikų generalinio 

direktoriaus 2018 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. V-695 „Dėl mokamų paslaugų lėšų apskaitos“ 

nuostatas. 

3. Į p a r e i g o j u: 

3.1. Vykdomojo sekretoriato vadovą su šiuo įsakymu supažindinti Kauno klinikų Šeimos 

medicinos klinikos vadovą, vyriausiąjį finansininką, Ambulatorinių paslaugų koordinavimo 

tarnybos vadovą, direktorių ekonomikai ir infrastruktūrai, Komunikacijos tarnybos vadovą, 

Vaistinės vadovą, Ekonomikos ir planavimo tarnybos darbuotojus; 

3.2. Komunikacijos tarnybos vadovui šį įsakymą paskelbti Kauno klinikų tinklalapyje. 

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 

25 d. įsakymą Nr. V-623 „Dėl vakcinų, naudojamų pacientų apmokamiems profilaktiniams 

skiepijimams įkainių tvirtinimo“. 

5. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti direktoriui ekonomikai ir infrastruktūrai. 
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PATVIRTINTA 

              Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės 

              Kauno klinikų generalinio direktoriaus 

              2019 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V-570  

              1 priedas 

 

MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokamų imunoprofilaktikos paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – 

Aprašas) nustato apmokėjimo už suteiktas paslaugas bei paslaugų teikimo Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose (toliau – Kauno klinikos) tvarką asmenims, 

pageidaujantiems gauti imunoprofilaktikos paslaugas, kurios nėra apmokamos Privalomojo 

sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis. 

2. Vaikams imunoprofilaktika atliekama ir išlaidos apmokamos PSDF biudžeto lėšomis 

nustatyta tvarka pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą vaikų 

profilaktinių skiepijimų kalendorių. Suaugusiųjų imunoprofilaktikos išlaidos gali būti apmokamos 

PSDF biudžeto lėšomis pagal Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymą, Lietuvos 

Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. V – 115 „Dėl 

nacionalinės imunoprofilaktikos 2019–2023 metų programos patvirtinimo“ patvirtintą Nacionalinę 

imunoprofilaktikos 2019–2023 metų programą ir pagal epideminę situaciją.  

3. Tuo atveju, kai pacientas pageidauja skiepytis vakcina, kuri nėra apmokama iš PSDF 

biudžeto lėšų, tame tarpe, kita Lietuvoje registruota vakcina, kuri nėra kompensuojama pagal 

valstybės patvirtintas ir finansuojamas imunoprofilaktines programas, arba išvykstant į užsienio 

šalis, kuriose reikalaujama privalomos atvykstančiųjų imunoprofilaktikos, ši paslauga 

priskiriama mokamoms paslaugoms ir asmuo turi už ją sumokėti. 

 

II.  MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR APSKAITA 

 

4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugsėjo 23 

d. įsakymu Nr. 468 „Dėl imunoprofilaktikos atlikimo taisyklių patvirtinimo”, prieš teikiant 

skiepijimo paslaugą, pacientas turi būti apžiūrėtas gydytojo ir įvertinama jo sveikatos būklė. 

Pacientas, pageidaujantis gydytojo konsultacijos Kauno klinikų Šeimos medicinos klinikoje 

(toliau – Šeimos medicinos klinika), iš anksto užsiregistruoja šeimos gydytojo konsultacijai. 

Nesant kontraindikacijų, pacientas siunčiamas skiepijimuisi ir moka už šias paslaugas:  

4.1. PSDF biudžeto lėšomis drausti ir prisirašę prie Šeimos medicinos klinikos vaikai 

ir suaugusieji moka už pageidaujamą vakciną. Gydytojo apžiūros paslauga prieš skiepijimą, 

bendrosios praktikos slaugytojo priėmimo ir konsultacijos paslauga bei skiepijimo paslauga 

pacientui teikiamos nemokamai;  

4.2. PSDF biudžeto lėšomis drausti, bet neprisirašę prie Šeimos medicinos klinikos 

arba nedrausti vaikai ir suaugę, kurie pateikia kitos sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo 

išrašą, išduotą ne anksčiau nei viena diena iki skiepijimo paslaugos teikimo, kad pacientas sveikas 

ir skiepyti galima, moka už bendrosios praktikos slaugytojo priėmimą ir konsultaciją, skiepijimo 

paslaugą (injekcija) bei vakciną; 

4.3. PSDF biudžeto lėšomis draustus, bet neprisirašiusius prie Šeimos medicinos 

klinikos, nedraustus vaikus ir suaugusius, kurie neturi gydytojo išrašo, kad pacientas sveikas ir 

skiepyti galima, arba išrašas yra išduotas anksčiau nei viena diena iki skiepijimo paslaugos 

teikimo, apžiūri ir sveikatos būklę įvertina Šeimos medicinos klinikos šeimos gydytojas, pas kurį 

pacientas užsiregistruoja iš anksto. Pacientas moka už šeimos gydytojo priėmimą ir apžiūrą, 

bendrosios praktikos slaugytojo priėmimą ir konsultaciją, skiepijimo paslaugą (injekcija) bei 

vakciną. 



5. Paciento registraciją atliekantis darbuotojas ir / arba bendrosios praktikos 

slaugytojas dėl mokamų imunoprofilaktikos paslaugų besikreipiantį pacientą supažindina su 

mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Kauno klinikose tvarka ir kainomis, 

mokamos paslaugos teikimo pagrindu, informuoja apie galimybę paciento pageidaujamas 

paslaugas gauti nemokamai. 

6. Skiepijimo paslaugą teikiantis Šeimos medicinos klinikos bendrosios praktikos 

slaugytojas pacientui pateikia Paciento sutikimo ir mokamų imunoprofilaktikos paslaugų 

apskaitos formą (toliau – Apskaitos forma) (Aprašo 1 priedas), nurodydamas mokamos paslaugos 

teikimo pagrindą, parinkdamas skiepijimo paslaugos, bendrosios praktikos slaugytojo priėmimo 

ir konsultacijos, gydytojo konsultacijos, jei šios paslaugos buvo suteiktos ir priskirtos prie 

mokamų paslaugų, įkainius, naudojamos vakcinos kainą, uždeda antspaudą, pasirašo, pateikia 

apskaitos formą pasirašyti pacientui ir nukreipia pacientą apmokėjimui už teikiamas paslaugas. 

7. Kauno klinikų Vaistinė, išduodama Šeimos medicinos klinikos bendrosios praktikos 

slaugytojui PSDF biudžeto lėšomis nekompensuojamas vakcinas, kartu prideda tiekėjo išrašytą ir 

Kauno klinikų apmokėtą šių vakcinų sąskaitos – faktūros kopiją. Šeimos medicinos klinikos 

bendrosios praktikos slaugytojas šią sąskaitos – faktūros kopiją pateikia Ekonomikos ir planavimo 

tarnybai, kuri pagal sąskaitos – faktūros kopijoje esančius duomenis apskaičiuoja vienos vakcinos 

kainą. Vakcinų, naudojamų pacientų apmokamiems skiepijimams, kaina Ekonomikos ir 

planavimo tarnyboje yra nustatoma kiekvieną kartą pasikeitus vakcinų kainai. 

8. Asmeniui atliekant mokėjimą už mokamas imunoprofilaktikos paslaugas Šeimos 

medicinos klinikos registratūroje grynaisiais pinigais arba kortele, priėmęs pinigus registratūros 

darbuotojas patikrina, ar Apskaitos formoje užpildyti privalomi duomenys (paciento 

identifikavimo duomenys, paslaugų pavadinimai ir kainos, paciento ir gydančio gydytojo parašai). 

Jei Apskaitos forma užpildyta nepilnai, ji grąžinama skiepijimo paslaugas teikiančiam bendrosios 

praktikos slaugytojui duomenų patikslinimui. Jei Apskaitos forma užpildyta tinkamai, registruoja 

paslaugų teikimo operaciją kasos aparatu. Jei už paslaugas sumokėta grynaisiais pinigais, 

mokėtojui išduodamas elektroninio kasos aparato kvitas. Jei atsiskaityta banko kortele, mokėtojui 

išduodamas elektroninio kasos aparato ir banko kortelių skaitytuvo kvitai. Apskaitos formoje 

pažymimi: apmokėjimo data, atitinkamo kvito numeris, suma, apmokėjimą priėmusio darbuotojo 

vardas ir pavardė.  

9. Užpildyta ir su apmokėjimo žyma esanti Apskaitos forma įklijuojama į ambulatorinę 

kortelę, kopija lieka apmokėjimą priėmusioje Šeimos medicinos klinikos registratūroje.  

10. Suteikus mokamas imunoprofilaktikos paslaugas Asmens ambulatorinio gydymo 

statistinėje kortelėje (Forma Nr. 025/a-LK) šeimos gydytojas (jei buvo suteikta mokama šeimos 

gydytojo konsultacija) ir / arba bendrosios praktikos slaugytojas užpildo Mokamų paslaugų grafas, 

įrašydamas suteiktų mokamų paslaugų sumas. 
11. Už paslaugas mokėjusiam asmeniui pageidaujant sąskaitos faktūros, asmuo yra 

nukreipiamas į Apskaitos ir biudžeto tarnybą. Apskaitos ir biudžeto tarnybos darbuotojas, 

vadovaudamasis paciento pateiktais apmokėjimą patvirtinančiais dokumentais, išrašo sąskaitą 

faktūrą už suteiktas mokamas imunoprofilaktikos paslaugas. 

  

III.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Šeimos medicinos klinikoje atliekamą skiepijimo procedūros ir paslaugų 

registravimo tvarką nustato Šeimos medicinos klinikos darbo instrukcijos.  

13. Mokamų imunoprofilaktikos tyrimų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka ir 

kainos, reikalui esant ar pasikeitus paslaugų apmokėjimą reglamentuojantiems teisės aktams, 

tvirtinamos, papildomos ir keičiamos Kauno klinikų generalinio direktoriaus įsakymu.  

____________________________ 



PATVIRTINTA 

              Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės 

              Kauno klinikų generalinio direktoriaus 

              2019 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. V- 570  

              2 priedas 
 

 

KAUNO KLINIKOSE ATLIEKAMŲ MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ 

KAINOS 

 

Paslaugos 

kodas 
Paslaugos pavadinimas Kaina, Eur 

02005 Šeimos gydytojo konsultacija 25,66 

02006 Bendrosios praktikos slaugytojo priėmimas ir konsultacija    11,04 

04003 
Injekcijos į odą, į poodį, po gleivine ar injekcija į raumenį, apsauginis skiepas 

(neįskaitant vakcinos kainos*) 
2,30 

PASTABA: *vakcinos kaina yra nustatoma kiekvieną kartą, atsižvelgiant į realius vakcinos įsigijimo kaštus pagal 

apmokėtas sąskaitas – faktūras. 

 

____________________________



                                                                                                           Mokamų imunoprofilaktikos paslaugų 

 teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo 

           1 priedas 
 

PACIENTO SUTIKIMO IR MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ 

APSKAITOS FORMA 
 

Paciento vardas, pavardė .............................................................   Data ...............................................                        

Ligos istorijos/ambulatorinės kortelės Nr. ................................     Skyrius: Pirminės sveikatos priežiūros skyrius 

Esu informuotas, kad už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nėra kompensuojamos 

iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų, apmoka patys pacientai arba už 

juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys bei draudimo įstaigos. Sutinku, kad man/mano 

atstovaujamajam būtų teikiamos mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios nėra 

kompensuojamos iš PSDF biudžeto lėšų, nes aš/mano atstovaujamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka atitinka bent vieną iš žemiau išvardintų sąlygų (pažymėti mokamos paslaugos teikimo 

pagrindą): 
(X) Paslaugos teikimo pagrindas (pažymėti) 

 Pacientas nėra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu 

 Pacientas pageidauja gauti mokamas, t. y. PSDF biudžeto lėšomis nekompensuojamas, paslaugas 

 Pacientas nėra prisirašęs prie Kauno klinikų Šeimos medicinos klinikos 
  

Paslaugos 

kodas 
Paslaugos / vakcinos pavadinimas  Kiekis Kaina, Eur 

    

    

    

    

 
 Iš viso: 

 

 

Sutinku, kad man/mano atstovaujamajam asmeniui būtų suteiktos šios mokamos paslaugos bei vakcina ir 

sutinku savo lėšomis jas apmokėti. 

 
......................................................................................                                              Apmokėjimo spaudo vieta 

                 (paciento vardas, pavardė, parašas) 

 

Gydytojas ir / arba bendrosios praktikos slaugytojas 

 ..................................................................................... 

........................................................................... 

(apmokėjimą priėmusio asmens  v. pavardė, parašas) 

Kvito numeris ........................ Data .................... 

Sumokėta suma ............................ 

                        (antspaudas, parašas)  



        Mokamų imunoprofilaktikos paslaugų 

                           teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo 

                          2 priedas 

 

MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO SCHEMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pacientas pageidauja skiepytis vakcina, kuri nėra 

apmokama PSDF biudžeto lėšomis ir atvyksta į 

Kauno klinikų Šeimos medicinos kliniką  

Pacientas draustas PSDF biudžeto 

lėšomis, bet neprisirašęs prie Kauno 

klinikų Šeimos medicinos klinikos 
 

Pacientas draustas PSDF biudžeto 

lėšomis, prisirašęs prie Kauno klinikų 

Šeimos medicinos klinikos 
 

 

Pacientas pateikia kitos 

sveikatos priežiūros 

įstaigos gydytojo išrašą 

(leidimą skiepytis), 

išduotą ne anksčiau nei 

viena diena iki skiepijimo 

 

Pacientas neturi kitos 

sveikatos priežiūros įstaigos 

gydytojo išrašo (leidimo 

skiepytis), arba išrašas 

išduotas anksčiau nei viena 

diena iki skiepijimo 

 

 

Moka už vakciną 

 

Pacientas nedraustas 

PSDF biudžeto lėšomis 

Moka už šeimos gydytojo 

konsultaciją, bendrosios 

praktikos slaugytojo 

priėmimą, skiepijimo 

paslaugą ir už vakciną 

 

Moka už bendrosios 

praktikos slaugytojo 

priėmimą, skiepijimo 

paslaugą ir už vakciną 

Moka už šeimos gydytojo 

konsultaciją, bendrosios 

praktikos slaugytojo 

priėmimą, skiepijimo 

paslaugą ir už vakciną 


