NEMEDICININĖS PASLAUGOS
Kodas

F1
F2
F3

F4
F5

F9
F10
F11
F12
F13
F14

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos kaina,
(Eur)

Dokumentų kopijavimas:
A4 formatu (1 lapas)
A3 formatu (1 lapas)
Kopijavimas iš ambulatorinės asmens sveikatos istorijos A4
formatu (10d.d.*/3d.d.
Informacijos teikimo paslaugos:
Rašytinės informacijos teikimo paslaugos:
Rašytinės informacijos teikimo paslauga, išrašą atsiimant
Poliklinikoje (10d.d./3d.d.)
Rašytinės informacijos teikimo paslauga, išrašą siunčiant
paštu (10d.d./3d.d.)
Pažymos:
Pažyma iš ambulatorimės sveikatos priežiūros įstaigos
Psichikos sveikatos centro (10d.d./3d.d.)
Pažyma iš ambulatorimės sveikatos priežiūros įstaigos
Psichikos sveikatos centro, siunčiant paštu (10d.d./3d.d.)
Gydytojų konsultacinės komisijos pažyma (10d.d./3d.d.)
Gydytojų konsultacinės komisijos pažyma, siunčiant paštu
(10d.d./3d.d.)
Elektroninio nedarbingumo pašymėjimo spausdinimas
Ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamos
transporto paslaugos, kai medicinos personalas lanko pacientą
namuose kitu adresu nei pacientas yra nurodęs prašyme
gydytis arba kai medicinos personalas lanko pacientą
namuose, nedraustą privalomuoju sveikatos draudimu (už 1
km, skaičiuojant atstumą iki paciento namų ir atgal iki
ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos)

0,09
0,12
0,21/0,31

5,59/8,40
7,77/10,57

1,08/1,62
1,88/2,41
2,76/4,14
3,56/4,94
0,16
0,41

Mokamos paslaugos teikiamos fiziniams ir juridiniams asmenims pageidaujant.
*d.d.- darbo diena. (Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2016-01-20 sprendimas Nr.1-321 „Dėl vilniaus miesto
saviavaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų teikiamų mokamų nemedicininių paslaugų kainų
tvirtinimo“).

Kodas

F15

F16
F17

F18

Paslaugos pavadinimas
Pacientų profilaktinių skiepijimų kortelės
išrašymas gyventojams virš 18 metų
Pacientų profilaktinių skiepijimų kortelės
išrašymas gyventojams virš 18 metų skubos
tvarka
Kompensuojamų vaistų paso keitimas, grąžinant
senąjį
Kompensuojamų vaistų paso keitimas jo
negrąžinant arba kai jis yra sugadintas, kad
pagal jį negalima nustatyti išduotų
kompensuojamų vaistų ar MPP

Paslaugos
kaina,(Eur)
6,95
7,99
1,00

3,00

F19 Prisirašymo prie ASPĮ dokumentų tvarkymas
Prisirašymo dokumentų tvarkymas, kai pacientas
F20 pasirenka kitą ASPĮ anksčiau nei po 6 mėnesių

0,29
2,90

Už šias paslaugas mokama visada, nepriklausomai ar asmuo apdraustas, ar ne..Valstybinės ligonių kasos prie
sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015-11-11 įsakymas Nr.1K-330 „Dėl valstybinės ligonių kasos
direktoriaus 2002-12-06 įsakymo Nr.110 „Dėl kompensuojamųjų vaistų pasų ir gydytojo tapatybę patvirtinančių
lipdukų išdavimo, saugojimo, apskaitos, naudojimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“.

