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APIE PSD 

Kas yra PSD? 7 

Ką garantuoja PSD? 8 

Kaip pasitikrinti, ar esate apdraustas PSD? 11 

Ką daryti, jei sužinojote, kad esate nedraustas PSD? 12 

Kas gresia neapsidraudus? 12 

Ką daryti, jei gydymo įstaigoje apdraustojo PSD 

prašoma susimokėti? 13 

Kaip sužinoti, kiek kainavo gydymas? 14 

Ką jaunuoliai turi žinoti apie PSD? 15 

Ką svarbu žinoti kreipiantis į gydymo įstaigą? 17 

Ką daryti, jei prireikia būtinosios medicinos pagalbos ES šalyse? .. 17 

Kaip gauti planinę medicinos pagalbą ES šalyse? 19 

APIE PIRMINĘ AMBULATORINĘ 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪRĄ 

Kas yra pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra? 20 

Kaip pasirinkti gydymo įstaigą ir šeimos gydytoją? 21 

Ką daryti, jei norite pakeisti gydymo įstaigą? 21 

Ką gali šeimos gydytojas? 22 

Per kiek laiko galima patekti pas savo šeimos gydytoją? 22 

Kokius tyrimus gali skirti šeimos gydytojas? 22 

Kokie vaikų ir suaugusiųjų skiepai apmokami iš PSDF? 24 

Kokios paslaugos teikiamos pacientų namuose? 27 

Kur gauti emocinę pagalbą? 29 

Kam skiriami kompensuojamieji vaistai ir MPP? 30 

Ar labai brangūs vaistai ir MPP taip pat kompensuojami? 32 

Kokios dantų priežiūros paslaugos kompensuojamos? 32 



APIE GYDYTOJŲ SPECIALISTŲ 

TEIKIAMAS PASLAUGAS 

Kada pacientas gali būti siunčiamas pas gydytojus specialistus dėl 

konsultacijos? 37 

Kaip greičiau patekti pas gydytoją specialistą? 38 

Kokiais atvejais į gydytoją specialistą galima kreiptis be siuntimo?.. 38 

Kiek laiko galioja siuntimas konsultuoti? 39 

Ar privalu konsultuotis įstaigoje, prie kurios pacientas yra prisirašęs? 39 

Kam atliekami brangieji tyrimai? 40 

Kaip skiriamos OTP? 41 

Kaip klausos sutrikimų turinčiam žmogui gauti klausos aparatą? 42 

Kam skiriami ir kompensuojami kochleariniai implantai? 43 

Kokias MPP galima nuomotis ir naudoti namuose? 44 

Kada (ne)reikia mokėti už gydytojo paslaugas? 45 

APIE GYDYMĄ LIGONINĖJE 

Kada privalu gydytis ligoninėje? 46 

Kokios paslaugos teikiamos ligoninėje? 47 

Kur kreiptis, jei naktį sutriko sveikata? Neskubėkite į ligoninę 47 

Kaip turint siuntimą pasiruošti operacijai ligoninėje? 48 

Po kokių operacijų iš karto vykstama namo? 49 

Kur kreiptis prireikus sąnario endoprotezavimo operacijos? 49 

Kas yra ilgalaikis gydymas? 50 

Gydytojai nustatė retą ligą arba labai retą sveikatos būklę. Kas moka 

už gydymą? 51 

Ką svarbu žinoti apie medicininę reabilitaciją? 52 


