
PSD draustiems pacientams brangieji fyrimai - nemokamai

Valstybine ligoniq kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) primena, kad privalomuoju sveikatos

draudimu (PSD) drausti Zrnones ;ydymo istaigose neskubetq moketi i5 savo ki5enes uZ brangius medicinos

tyrimus bei procedDras. UZ tai sumoka ligoniq kasos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) le5omis,

todel pacientams Sios paslaugos turi biiti teikiamos nemokamai.

Pacientams daZnai kyla klausim4, 8r jie turi moketi uZ tokiq tyrimq vaizdo ira5us kompaktiniuose

diskeliuose ir specialias tyrimq nuotraukas.

Pirmiausia reiketq Linoti, jei siuntime gydytojas nurodd, kad reikalingas ne tik brangaus radiologinio

tyrimo apraSymas, bet ir tyrimo vaizd4kopija, tuomet pacientui uZ jas moketi nereikia. Moketi gali tekti tik
tada,jei pacientas pats pageidauja gauti radiologiniq vaizdq kopijas.

Norint gauti nemokamai brangiuosius fyrimus ir procediiras, kurie kompensuojami pSDF le5omis,

reikalingas gydytojo siuntimas. Jei pacientas gydosi ligonineje, tyrimus ir procediiras jam turi skirti ji
gydantis gydytojas. Jei pacientui reikalingi tyrimai ir procedflros atliekami poliklinikoje, irgi feikalingas
gydytojo specialisto (ne Seimos gydytojo) siuntimas.

Siuntimas atlikti brangius tyrimus nemokamai yra i5duodamas atsiZvelgiant i paciento sveikatos blklg, o

ne jam pageidaujant. Gavgs toki siuntim4, pacientas pats gali pasirinkti, kurioje gydymo istaigoje jis nori
gauti Sias paslaugas ir ij4 kreiptis. Tik prie5 atliekant tyrimus, patartina pasidometi, ar jo pasirinkta istaiga
turi sutarti su teritorine ligoniq kasa del tokiq paslaugq apmokejimo, t. y. i5siai5kinti, ar Sios paslaugos bus

kompensuojamos PSDF le5omis. Jei tokios sutarties gydymo istaiga neturi, bet pacientas vis vien nori
paslaugas gauti dia, tuomet jam gali tekti susimoketi, net ir turint siuntim4.

Naudinga Linotiir tai, kad gydytojas specialistas, atlikgs pacientui tyrim4, turi ne veliau kaip per tris dienas

pateikti atsakym4 siuntusiam gydytojui ir radiologinio tyrimo vaizdo kopijas, jei siuntgs gydytojas

pageidauja tai gauti. Pateikiant atsakym4 siuntusiam gydytojui turi blti ai5kiai para5omi atliktq tyrimq,
procediiry rezrrltatai, i5vados bei rekomendacijos. Tad pacientui tikrai nebltina i5 gydymo istaigos pirkti nei
Siq tyrimq v aizdt4 kompaktiniuose diskuose, nei spec ialiq nuotraukq.

Pagal Siuo metu galiojandi4 tvark4, brangiesiems tyrimams priskiriami, pavyzdZiui, kompiuterines

tomografijos, magnetinio rezonanso tomografijos, pozitronq emisijos tomografijos tyrimai, o brangiosioms
proced[roms - paprastoji hemtdializd.Sie tyrimai ir procedDros paprastai atliekami ligoninese bei
poliklinikose, bet gali buti atliekami ir specializuotose gydymo lstaigose.


