PATVIRTINTA
AB „Eglės“ sanatorijos generalinio
direktoriaus 2021-12-16 įsakymu Nr. V-69
AB „EGLĖS“ SANATORIJOS MOKAMŲ AR BRANGIAU KAINUOJANČIŲ PASLAUGŲ
PACIENTAMS, ATVYKUSIEMS PSDF BIUDŽETO LĖŠOMIS APMOKAMOMS
MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGOMS, TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS
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BENDROSIOS NUOSTATOS
Mokamoms paslaugoms, teikiamoms AB „Eglės“ sanatorijoje (toliau – Sanatorija),
priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:
1.1. valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų;
1.2. Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų;
1.3. valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skirtų
sveikatos programoms finansuoti.
Už mokamas paslaugas moka pacientai arba kiti fiziniai ar juridiniai asmenys (darbdaviai,
papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo paslaugas teikiančios įstaigos ar kt.).
Draudžiamiesiems asmenims, kurie nėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu,
Sanatorijoje suteiktos paslaugos, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, yra
mokamos.
Sanatorija mokamas paslaugas, tyrimus ir procedūras teikia tik užtikrinusi, kad šias paslaugas,
apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų, nustatytą dieną gautų visi jų laukimo eilėje užregistruoti
pacientai.
Už Sanatorijos teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jei jos neatitinka būtinosios
medicinos pagalbos kriterijų, apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu moka šiais
atvejais:
5.1. pacientas, neturėdamas gydytojo siuntimo, savo iniciatyva kreipiasi dėl Sanatorijoje
teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų (konsultacijų, stacionarinio gydymo,
procedūrų, tyrimo ir pan.) suteikimo.
5.2. pacientas, teikiant jam iš PSDF biudžeto lėšų apmokamas paslaugas ir leidus
gydančiajam gydytojui, pageidauja gauti papildomas medicininės reabilitacijos
paslaugas, t. y. tyrimus, medikamentus, medicinos pagalbos priemones, procedūras;
5.3. pacientas nori gauti paslaugą ne eilės tvarka, o Sanatorija turi galimybes suteikti daugiau
paslaugų, nei numatyta sutartyje su teritorine ligonių kasa (toliau – TLK). Tokiu atveju,
Sanatorija atitinka visus žemiau nurodytus reikalavimus:
5.3.1. paslaugų ne eilės tvarka suteikimas turi atitikti iš PSDF biudžeto lėšų apmokamų
paslaugų kiekvienos dienos teikimo planą - grafiką, kuris sudaromas neviršijant
sutartinės sumos dalies, tenkančios vienai dienai pagal su TLK sudarytą Asmens
sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžeto lėšomis sutartį, kuriame nurodytas iš PSDF biudžeto
lėšų apmokamų paslaugų skaičius, ir kuris skelbiamas viešai;
5.3.2. užtikrina, kad visi į paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, laukimo eilę
užregistruoti ir atvykę pacientai gaus numatytas paslaugas numatytą dieną
nustatytu laiku;
5.3.3. pacientas, pageidaujantis gauti paslaugą ne eilės tvarka, yra pasirašytinai
supažindintas su jo teise ir galimybe ją gauti nemokamai eilės tvarka, nurodant
paslaugos teikimo datą ir užpildant sutikimo formą.
5.4. pacientas pasirenka brangiau kainuojančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas,
teikiamas Sanatorijoje.
Sanatorija, teikdama mokamas paslaugas, privalo:
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6.1. užtikrinti, kad mokamos paslaugos būtų teikiamos tik šioje tvarkoje nurodytomis
sąlygomis;
6.2. prieš teikiant pacientui paslaugą, už kurią jis turi mokėti:
6.2.1. pasirašytinai jį (arba paciento atstovą) informuoti apie paciento teisę ir
galimybes konkrečią paslaugą gauti Sanatorijoje nemokamai, išskyrus atvejus,
kai paslaugos yra įtrauktos į Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų,
teikiamų valstybės ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašą,
patvirtiną Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30
d. įsakymu Nr.357;
6.2.2. užtikrinti, kad pacientas mokamos paslaugos pasirinkimą medicinos
dokumentuose patvirtintų parašu;
6.2.3. prieš teikiant pacientui mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas,
teikiamas sanatorijoje, jį pasirašytinai supažindinti su nemokamų paslaugų
teikimo apimtimi ir užtikrinti, kad pacientas savo pasirinkimą medicinos
dokumentuose patvirtintų raštu.
Medicinos dokumentuose turi būti įdėtinis lapas su apmokėtų paslaugų sąrašu (1 ir 2 priedai),
kuriame nurodoma:
7.1. paciento patvirtintas parašu sutikimas (prašymas) dėl mokamų paslaugų teikimo;
7.2. suteiktos mokamos paslaugos pavadinimas.
Už 1 priedo pildymą atsakingas registratūros darbuotojas, už 2 priedo pildymą atsakingas
gydantis gydytojas.
Paslaugos apmokėjimo faktas fiksuojamas skaitmeninėje procedūrų skyrimo sistemoje.
Sanatorija užtikrina, kad mokėjimo už mokamas paslaugas dokumentuose (sąskaitose ir pan.)
būtų nurodyta paciento vardas, pavardė, paslaugos teikimo data, paslaugos, už kurią mokama,
pavadinimas, paslaugos kaina.

NEMOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO APIMTIS
Stacionarinės reabilitacijos paslaugos:
11.1. Pacientams, atvykusiems PSDF biudžeto lėšomis apmokėtoms stacionarinėms
paslaugoms (reabilitacijai II, pakartotinei reabilitacijai II, palaikomajai reabilitacijai)
stacionarinės reabilitacijos paslaugos teikiamos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-50 „Dėl medicininės
reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo organizavimo“ galiojančia
redakcija.
12. Apgyvendinimo paslaugos:
12.1. Pacientui suteikiama viena gyvenamoji vieta standartiniame dviviečiame arba
triviečiame kambaryje:
12.1.1. Ž1 ir Ž2 korpusuose Druskininkuose;
12.1.2. B korpuso 101, 102, 105, 106, 127, 128, 201, 203-206, 213-225, 228-230 kambariuose
Birštone.
12.2. Kambaryje suteikiamos priemonės:
12.2.1. Rankšluostis didelis – 1 vnt. asmeniui;
12.2.2. Rankšluostis mažas – 1 vnt. asmeniui;
12.2.3. Virdulys – 1 vnt. kambaryje;
12.2.4. Puodelis su lėkštele arbatai / kavai – 1 vnt. asmeniui;
12.2.5. Stiklinė – 1 vnt. asmeniui;
12.2.6. Kilimėlis duše – 1 vnt. kambaryje;
12.2.7. Dezinfekcinė priemonė rankoms – 1 vnt. kambaryje.
13. Maitinimo paslaugos:
13.1. Maitinimo paslauga Druskininkuose teikiama Economy salėje;
13.2. Maitinimo paslauga Birštone teikiama 2 salėje.
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PAPILDOMOS AR BRANGIAU KAINUOJANČIOS SANATORIJOS TEIKIAMOS
PASLAUGOS
Sanatorijos teikiamos papildomos ir brangiau kainuojančios paslaugos yra tos, kurias
pacientas pasirenka savo valia ir iniciatyva.
Papildomų ar brangiau kainuojančių Sanatorijos teikiamų paslaugų apimtis ir kainos
tvirtinamos Sanatorijos generalinio direktoriaus įsakymu.
_____________________
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