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Sveikatos  priežiūros paslaugos 
užsieniečiams

 Draustieji  PSD:
 Dirbantys  asmenys  ir jų 

vaikai
 Nelydimi  nepilnamečiai

 Nedraustieji PSD:
 registruoti MIGRIS (teikiamos 

paslaugos pagal VRM įsakymą)
 neregistruoti MIGRIS (teikiamos 

paslaugos asmeninėmis ar 
privataus draudimo lėšomis)



Teikiamos  visos sveikatos priežiūros paslaugos,  kaip  LR  
gyventojams

Kompensuojami vaistai ir medicinos pagalbos priemonės
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Sveikatos priežiūros  paslaugos užsieniečiams,  kurie yra  
drausti  PSD



LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO2022 m. 
KOVO 1 D. ĮSAKYMAS 1V-149 „DĖL ASMENS SVEIKATOS 
PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ UŽTIKRINIMO NEPAPRASTOSIOS 
PADĖTIES GALIOJIMO LAIKOTARPIU“
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Sveikatos priežiūros  paslaugos užsieniečiams, kurie  
nėra drausti  PSD

 Skubiosios medicinos pagalbos paslaugos;

 Nėštumo priežiūra;

 Pagalbą prasidėjus gimdymui;

 užsieniečių imunoprofilaktika nuo COVID-19 koronaviruso infekcijos

 nepilnamečių profilaktinis patikrinimas ir skiepijimas pagal  vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių 
(2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymas NrV-955 ) 

 Kitos būtinos I, II ir  III lygio  asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurių nesuteikus paciento sveikatos 
būklė galėtų pablogėti tiek, kad jiems prireiktų skubiosios medicinos pagalbos paslaugų;

 Komisijos, sudarytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 15 d. įsakymu 
Nr. V-368 „Dėl Pacientų siuntimo konsultuotis, išsitirti ir (ar) gydytis Europos ekonominei erdvei 
priklausančiose valstybėse, Jungtinėje Karalystėje ir Šveicarijoje komisijos sudarymo“ sprendimai. 
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Išlaidų už gydytojo ambulatoriniam  gydymui išrašytus 
receptinius vaistus užsieniečiams, kurie nėra drausti PSD 

apmokėjimo mechanizmas



 Planinės paslaugos, kurių teikimą galima atidėti be 
didesnio pavojaus sveikatai (pvz., prevencinių 
programų paslaugos, dantų protezavimas, kai kurios 
operacijos ir pan.)

 Nekompensuojamos medicinos pagalbos priemonės, 
ortopedijos technikos priemonės
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Paslaugos, kurios neteikiamos PSD 
nedraustiems užsieniečiams



 Teikiant  sveikatos  priežiūros paslaugas būtinas  
budrumas tuberkuliozės  atvejams;

 Teikiant sveikatos priežiūros paslaugas Ukrainos  
piliečiams, akcentuoti  skiepų  naudą  ir  skatinti  
skiepytis
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Atkreipkite dėmesį



 Emocinė parama teikiama telefonu 1809  ir 
tel.  8 800 77277  (paaugliams) ;

 Pagalba teikiama Lietuvos psichologų sąjungos per 
Manodaktaras.lt platformą nuotoliniu būdu;

 Pagalba teikiama registracijos centruose Alytuje ir 
Marijampolėje,  Vilniuje; 

 Pagalba teikiama apgyvendinimo vietose.
 Psichologinė pagalba gestų kalba tinklalapyje 

http://www.lkd.lt/kurtiesiems-nemokama-psichologine-pagalba-
gestu-kalba
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Psichologinė ir emocinė  pagalba 
užsieniečiams



Ačiū už dėmesį

Kilus  klausimas:
ramune.andriusaitiene@sam.lt tel. +370 5 260 4713

birute.kavaliauskiene@sam.lt; tel.  +370 5 264 8754
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