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Sveikatos apsaugos ministerija ir Valstybinė ligonių kasa parengė šią atmintinę,

padėsiančią iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje į
Lietuvą pasitraukusiems žmonėms gauti koncentruotą ir tikslią informaciją apie
sveikatos priežiūros paslaugas Lietuvoje.

Visiems šiems asmenims Lietuvos Respublikoje garantuojamos sveikatos
paslaugos, kurios bus apmokėtos ligonių kasų. Kviečiame susipažinti su
dažniausiai užduodamais klausimais ir atsakymais.

Nuo ko pradėti ir kaip užsiregistruoti Lietuvoje?

Kreiptis į Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos arba į artimiausią asmenų registracijos centrą Vilniuje, Alytuje,

Klaipėdoje ar Marijampolėje (daugiau informacijos: migracija.lrv.lt).

Kokių mano duomenų reikės sveikatos sistemai?

Registracijos centre Jums bus išduota registracijos kortelė. Joje bus nurodytas
Jūsų asmeninis ESI kodas. Šis kodas yra unikalus ir priskirtas Jums, kad
galėtumėte būti identifikuotas, kai Jums teikiamos sveikatos priežiūros
paslaugos, išrašomi receptiniai vaistai. Besilankant gydymo įstaigose ar
vaistinėse, prašome specialistams pateikti Jums priskirtą ESI kodą.

Ar priklauso skubioji medicinos pagalba?

Taip. Greitosios medicinos pagalbos iškvietimas visoje Lietuvoje numeriu – 112.

Skubioji medicinos pagalba visiems teikiama nemokamai.

Ar ligonių kasos apmoka būtinąją medicinos pagalbą?

Taip. Būtinajai medicinos pagalbai priskiriama pirmoji medicinos pagalba ir
asmens sveikatos priežiūros įstaigose (teikiančiose ambulatorines ir (ar)
stacionarines paslaugas) teikiama skubi medicinos pagalba. Kreipiantis į asmens
sveikatos priežiūros įstaigą dėl skubios medicinos pagalbos, gydytojo siuntimas
neprivalomas.

Ar priklauso nemokamos šeimos gydytojo paslaugos? 

Taip. Reikia kreiptis į savivaldybės, kurioje asmuo užsiregistravo, teritorijoje tam
specialiai paskirtą gydymo įstaigą.

Kitais atvejais, jei asmuo jau yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu

Lietuvoje – tuomet jis gali prisirašyti savo pasirinktoje gydymo įstaigoje. Svarbu,

norint paslaugas gauti nemokamai: gydymo įstaiga turi būti pasirašiusi sutartį su
teritorine ligonių kasa.
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http://migracija.lrv.lt/
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Kur ir kaip gauti nemokamą emocinę ir psichologinę pagalbą?

Nemokama emocinė parama rusų kalba teikiama paskambinus telefonu 1809,

linija dirba I–V, 18–21 val., VI–VII, 12–15 val. Internetinėje platformoje
manodaktaras.lt nemokamai prieinamos psichologų bei psichoterapeutų vaizdo
konsultacijos suaugusiesiems ir vaikams.

Kur gauti nemokamą gydytojo psichiatro pagalbą?

Reikia kreiptis į psichikos sveikatos centrą, ten ši pagalba apmokama ligonių
kasų, mokėti už tai nereikės.

Ar priklauso nepilnamečiui vaikui profilaktinis sveikatos patikrinimas?  

Taip. Kreiptis į šeimos gydytoją. 

Ar priklauso vaikui skiepai pagal Vaikų profilaktinių skiepijimų kalendorių (pvz.,

nuo hepatito, tymų, rotaviruso ir kt.)? 

Taip. Kreiptis į šeimos gydytoją.

Kaip gauti odontologines paslaugas? 

Reikia kreiptis į savivaldybės, kurioje asmuo užsiregistravo, teritorijoje tam
specialiai paskirtą gydymo įstaigą.

Kaip patekti pas gydytoją specialistą? 

Kreiptis į šeimos gydytoją. Jis, esant būtinumui, išrašys siuntimą arba pagalbą
suteiks pats.

Ar priklauso nėščiosios priežiūros paslaugos? 

Taip. Kreiptis į šeimos gydytoją. Prasidėjus gimdymui, nedelsiant skambinti –
112. 

Kaip gauti būtinus vaistus?

Jeigu asmuo yra gydomas ligoninėje, visi būtini vaistai ir medicinos priemonės
bus suteiktos jį gydančio gydytojo.

Kitais atvejais receptinius vaistus ambulatoriniam gydymui išrašo pacientą
gydantis gydytojas.

https://www.manodaktaras.lt/
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Kaip įsigyti vaistus ar medicinos pagalbos priemones vaistinėje? 

Receptinius vaistus vaistinėje galima įsigyti su gydytojo išrašytu receptu. Visi
receptiniai vaistai užsiregistravusiems registracijos centre išduodami
nemokamai. 

Kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės vaistinėse išduodamos tik
apdraustiems asmenims. Tam reikalingas gydytojo išrašytas receptas.

Kur kreiptis dėl medicinos pagalbos priemonių (ortopedijos įtvarų, sauskelnių,

diagnostinių juostelių)?

Tiesiogiai į vaistinę ar kitą įmonę, siekiant įsigyti medicinos pagalbos priemonę
savo lėšomis arba, jeigu esate draustas privalomuoju sveikatos draudimu,

kreipkitės į šeimos gydytoją, kuris išrašys siuntimą arba receptą. Vėliau su

gydytojo išrašytu siuntimu arba receptu kreiptis į prekiaujančią ir sutartį su
ligonių kasa turinčią įmonę arba vaistinę.

Kur gauti gydymo paslaugas onkologiniams ligoniams?

Pirmiausiai, kreiptis į šeimos gydytoją. Jis įvertins būklę ir turimus medicininius
dokumentus bei išrašys siuntimą pas reikiamą gydytoją specialistą tolimesniam
gydymui.

Kur kreiptis dėl medicininės reabilitacijos? 

Kreiptis į šeimos gydytoją. Jis išduos siuntimą gydytojo reabilitologo
konsultacijai, kuris paaiškins, kokiems pacientams ji priklauso, taip pat nuspręs,

kokios būtent reabilitacijos reikia pacientui.

Kur kreiptis, jeigu prireikė medicinos prietaisų (dirbtinės plaučių ventiliacijos bei
deguonies aparatų, paprastų ar išmaniųjų insulino pompų, infuzinių pompų)?

Pirmiausia, kreiptis į šeimos gydytoją. Įvertinęs būklę ir poreikį, jis nukreips pas
tinkamą gydytoją, kuris priima sprendimą dėl vienos ar kitos priemonės skyrimo.

Ar priklauso nemokamas skiepas nuo COVID-19?

Taip, skambinti numeriu 1808. Jeigu telefono operatorius ne lietuviškas,

skambinti numeriu +370 66 01 1808. Daugiau: koronastop.lrv.lt. 

https://koronastop.lrv.lt/
https://koronastop.lrv.lt/
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Kur galiu sužinoti daugiau apie kompensuojamąsias sveikatos priežiūros
paslaugas Lietuvoje?

Šią informaciją teikia ligonių kasos bendruoju nemokamu numeriu 8 5 232

2222, jeigu telefono operatorius ne lietuviškas, skambinti numeriu +370 5 232

2222, el. paštu info@vlk.lt arba atvykus gyvai visoje Lietuvoje
(ligoniukasa.lrv.lt/gyventoju-aptarnavimas). 

Konsultacijos teikiamos lietuvių, taip pat anglų ir rusų kalbomis. 

Daugiau informacijos galima savarankiškai rasti ligonių kasų interneto svetainėje
ligoniukasa.lrv.lt lietuvių kalba, taip pat anglų kalba – ligoniukasa.lrv.lt/en. 

Kur rasti kitą aktualią informaciją?

Visą aktualią informaciją apie kitą prieinamą pagalbą skaitykite Lietuvos
Respublikos Vyriausybės interneto portale: lrv.lt arba ltua.lt.

*Ši atmintinė parengta spausdinti 2022-03-15 ir platinama lietuvių, anglų, ukrainiečių bei rusų kalbomis.
Visais atvejais aktualiausios informacijos apie sveikatos paslaugas, vaistus ir kt. teiraukitės Jus gydančio
gydytojo. Taip pat daugiau informacijos rasite svetainėje ligoniukasa.lrv.lt, klausimus rašyti kviečiame el.
paštu info@vlk.lt arba skambinti telefonu 8 5 232 2222.

mailto:info@vlk.lt
https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/gyventoju-aptarnavimas
https://ligoniukasa.lrv.lt/
https://ligoniukasa.lrv.lt/en/
https://ligoniukasa.lrv.lt/en/
https://lrv.lt/
http://www.ltua.lt/
https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/
mailto:info@vlk.lt

