PATVIRTINTA
Direktoriaus 2020-05-21 įsakymu Nr. V-12
„Dėl mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo
tvarkos patvirtinimo “

VšĮ Joniškio psichikos sveikatos centre mokamų paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka
1. Mokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, teikiamoms VšĮ Joniškio psichikos
sveikatos centre (toliau- Centre) priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš
Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto.
2. Už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (toliau- mokamos paslaugos), kurios
suteikiamos Centre moka:
2.1. Patys pacientai arba už juos gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys;
2.2. Savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigos.
3. Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos, kurių sąrašas patvirtintas LR Sveikatos apsaugos
ministro įsakymu negali būti priskirtos prie mokamų paslaugų.
4. Mokamų paslaugų sąrašas ir šių paslaugų kainos tvirtinamos Sveikatos apsaugos ministro
įsakymu.
5. Kitas sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nėra išvardytos mokamų paslaugų sąraše ir
nepriskirtos būtinosios medicinos pagalbos paslaugoms, apmoka patys pacientai arba už juos gali
sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys bei savanoriškojo draudimo įstaigos, kai:
5.1. Pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į Centrą dėl paslaugų
suteikimo;
5.2. Paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos.
5.3. Pacientas nėra prirašytas prie Joniškio PSPC, IĮ „Neverauskienės klinika-vaistinė“, UAB
„Saulenė“ ir kreipiasi į Centrą dėl paslaugų suteikimo;
5.4. Centre paslaugos teikiamos užsienio piliečiams, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia
sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka.
6.Suteiktos mokamos paslaugos apmokamos vadovaujantis:
6.1. LR Sveikatos apsaugos ministro 1996 03 26 įsakymu Nr.178 patvirtintu Valstybės ir
savivaldybių remiamu asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir savivaldybių
asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainynu Nr. 11-96-2;
6.2. LR Sveikatos apsaugos ministro 1999-07-30 įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų asmens sveikatos
priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir
apmokėjimo tvarkos“, paslaugų sąrašu ir kainomis;
6.3. LR Sveikatos apsaugos ministro 2008-10-31 įsakymas Nr. V-1065 „Dėl kainų indeksavimo“;
6.4.LR Sveikatos apsaugos ministro 2020-01-14 raštas Nr. (1.1.20-12)10-238 „Dėl mokamų
paslaugų indeksavimo“;
6.5. Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008-06-17 įsakymu Nr. A-563 „Dėl
įkainio patvirtinimo“;
6.6. Joniškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012-10-18 įsakymas Nr. A-902 „Dėl
Viešosios įstaigos Joniškio psichikos sveikatos ventro mokamos paslaugos patvirtinimo“.
7. Centro direktorius atsakingas už mokamų paslaugų teikimo Centre tvarką:
7.1. Pacientams matomoje vietoje skelbti mokamų paslaugų kainas ir apmokėjimo už jas tvarką;
7.2. Sudaryti galimybę pacientams susipažinti su kainynu ar jo dalimis;
7.3. Užtikrinti teikiamų mokamų paslaugų kokybę.
8. Pinigai už mokamas paslaugas mokami i Centro kasą, išduodamas kasos pajamų orderis,
pageidaujant išrašoma sąskaita-faktūra. Už suteiktas gali būti apmokama banko pavedimu į Centro
AB SEB banko sąskaitą LT95 7044 0600 0227 5560.

