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MOKAMŲ SLAUGYTOJO DIABETOLOGO PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO 
TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mokamų slaugytojo diabetologo paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas
(toliau – Aprašas) nustato mokamų slaugytojo diabetologo paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarką 
bei paslaugų kainas pacientui, sergančiam cukriniu diabetu (toliau – pacientui), kuriam Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų (toliau – Kauno klinikos) Endokrinologijos 
klinikoje arba Šeimos medicinos klinikoje yra teikiamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo 
(toliau – PSDF) biudžeto lėšomis nekompensuojamos slaugytojo diabetologo paslaugos. Tai apima 
atvejus, kai:

1.1. pacientas nėra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu;
1.2. paslauga teikiama pacientui, atvykusiam be Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos 

asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – LNSS įstaigos) šeimos gydytojo arba gydytojo 
endokrinologo siuntimo. Gydytojas endokrinologas gali siųsti tik pirminės slaugytojo diabetologo 
konsultacinės pagalbos ir diabetinės pėdos priežiūros paslaugoms gauti – kitais siuntimo atvejais 
paslaugos yra mokamos. Siuntimas galioja vienus metus nuo pirmos slaugytojo diabetologo 
suteiktos paslaugos; 

1.3. pacientui teikiama paslauga viršija Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 
2008 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V – 982 „Dėl sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų 
teikimo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ nustatytų PSDF biudžeto lėšomis apmokamų paslaugų 
skaičių, t.y.:

1.3.1. daugiau kaip 5 pirminės slaugytojo diabetologo konsultacinės pagalbos paslaugos 
per metus, suteiktos suaugusiesiems;  

1.3.2. daugiau kaip 5 tęstinės slaugytojo diabetologo konsultacinės pagalbos paslaugos per 
metus vaikams ir daugiau kaip 2 paslaugos per metus suaugusiesiems;  

1.3.3.  esant 0 laipsnių pagal Wagner klasifikaciją diabetinei pėdai - daugiau kaip 4 
gydomojo pedikiūro paslaugos per metus;  

1.3.4.  esant 1–3 laipsnių pagal Wagner klasifikaciją diabetinei pėdai - daugiau kaip 24 
diabetinės pėdos priežiūros paslaugos per metus;

1.3.5.  metinė paslaugų apskaita vykdoma 12 mėnesių nuo pirmos slaugytojo diabetologo
paslaugos suteikimo. 

II.  MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR APSKAITA

2. Pacientas, pageidaujantis gauti mokamas slaugytojo diabetologo paslaugas, iš anksto 
užsiregistruoja vizitui pas slaugytoją diabetologą.

3. Pacientui atvykus vizitui pas slaugytoją diabetologą, registraciją atliekantis darbuotojas 
ir / arba slaugytojas diabetologas supažindina pacientą su mokamų asmens sveikatos priežiūros 
paslaugų teikimo Kauno klinikose tvarka ir kainomis, mokamos paslaugos teikimo pagrindu, 
informuoja apie galimybę paciento pageidaujamas paslaugas gauti nemokamai.  

4. Slaugytojas diabetologas, prieš teikdamas mokamas paslaugas pacientui, užpildo 
Mokamų slaugytojo diabetologo paslaugų apskaitos formą (toliau – Apskaitos forma), parinkdamas 
atliekamų paslaugų įkainius, uždeda antspaudą, pasirašo, pateikia Apskaitos formą pasirašyti 
pacientui ir nukreipia pacientą apmokėjimui už teikiamas paslaugas. 

5. Asmeniui atliekant mokėjimą už mokamas slaugytojo diabetologo paslaugas 
Endokrinologijos klinikos ambulatorinio skyriaus registratūroje arba Šeimos medicinos klinikos 
registratūroje grynaisiais pinigais arba kortele, priėmęs pinigus registratūros darbuotojas, patikrina, 
ar Apskaitos formoje užpildyti privalomi duomenys (paciento identifikavimo duomenys, paslaugų 



pavadinimai ir kainos, paciento ir slaugytojo diabetologo parašai). Jei Apskaitos forma užpildyta 
nepilnai, ji grąžinama slaugytojui diabetologui duomenų patikslinimui. Jei Apskaitos forma 
užpildyta tinkamai, registruoja paslaugų teikimo operaciją kasos aparatu. Jei už paslaugas sumokėta 
grynaisiais pinigais, mokėtojui išduodamas elektroninio kasos aparato kvitas. Jei atsiskaityta banko 
kortele, mokėtojui išduodamas elektroninio kasos aparato ir banko kortelių skaitytuvo kvitai. 
Apskaitos formoje pažymima: apmokėjimo data, atitinkamo kvito numeris, suma, apmokėjimą 
priėmusio darbuotojo vardas ir pavardė.

6. Užpildyta ir su apmokėjimo žyma esanti Apskaitos forma įklijuojama į paciento 
Ambulatorinę asmens sveikatos istoriją (Forma Nr. 025/a). Mokamos slaugytojo diabetologo 
paslaugos teikiamos tik įsitikinus, kad už paslaugas yra apmokėta. 

7. Suteikus mokamas paslaugas, slaugytojas diabetologas Asmens ambulatorinio gydymo 
statistinės kortelės (Forma Nr. 025/a-LK) Mokamų paslaugų grafoje (Nr. 51, 52 arba 53) privalomai 
įrašo atitinkamai suteiktų paslaugų sumas. 

III.  MOKAMŲ SLAUGYTOJO DIABETOLOGO PASLAUGŲ KAINOS

Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Kaina*, Eur

1. Pirminė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali) 9,93

2. Tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali) 9,71

3. Gydomasis pedikiūras 11,81

4. Diabetinės pėdos priežiūra 8,38

*Pastaba: vadovaujantis Lietuvos Respublikos 2002 m. kovo 5 d. Nr. IX-751 Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo IV 
skyriaus „Atvejai, kaip prekių ir paslaugų teikimas PVM neapmokestinamas“ 20 straipsniu „Su sveikatos priežiūra 
susijusios prekės ir paslaugos“, paslaugos pridėtinės vertės mokesčiu neapmokestinamos.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

8. Teikiant mokamas paslaugas, slaugytojas diabetologas Ligoninės informacinėje 
sistemoje įprasta tvarka užpildo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. spalio 
10 d. įsakymu Nr. V – 982 „Dėl sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugų teikimo reikalavimų 
aprašo patvirtinimo“ nustatytas formas „Konsultacinė pagalba sergančiajam cukriniu diabetu“ ir 
„Diabetinės pėdos priežiūra“.

9. Mokamų slaugytojo diabetologo paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas 
tvirtinamas, papildomas ir keičiamas Kauno klinikų generalinio direktoriaus įsakymu.

_____________________________ 
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MOKAMŲ SLAUGYTOJO DIABETOLOGO PASLAUGŲ APSKAITOS FORMA 

Paciento vardas, pavardė .............................................................   Data ...............................................                        

Paciento Nr. KK ................................    
Esu informuotas, kad už mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nėra kompensuojamos iš 
Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų, apmoka patys pacientai arba už juos 
gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys (darbdaviai, papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo 
paslaugas teikiančios įstaigos ar kt.). Sutinku, kad man/mano atstovaujamajam būtų teikiamos mokamos
asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurios nėra kompensuojamos iš PSDF biudžeto lėšų, nes aš/mano 
atstovaujamasis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atitinka bent vieną iš žemiau išvardintų 
sąlygų (pažymėti mokamos paslaugos teikimo pagrindą): 
(X) Paslaugos teikimo pagrindas (pažymėti)

Pacientas nėra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu
Pacientas, neturėdamas LNSS asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo siuntimo, savo iniciatyva kreipiasi 
dėl mokamos slaugytojo diabetologo paslaugos suteikimo
Gydytojo endokrinologo siuntime nurodyta ne PSDF lėšomis apmokama pirminė slaugytojo diabetologo 
konsultacinė pagalba / diabetinės pėdos priežiūros paslauga
Pacientui teikiama paslauga viršija apmokamų iš PSDF lėšų paslaugų skaičių (per 12 mėnesių nuo pirmos 
slaugytojo diabetologo paslaugos suteikimo)

Paslaugos 
kodas Paslaugos pavadinimas Kaina, Eur

Iš viso:

Sutinku, kad man/mano atstovaujamajam asmeniui būtų suteiktos šios mokamos slaugytojo diabetologo 
paslaugos ir sutinku savo lėšomis jas apmokėti. 

...................................................................................... 

Apmokėjimo spaudo vieta

(paciento vardas, pavardė, parašas)

Slaugytojas diabetologas 
......................................................................

(antspaudas, parašas)
...........................................................................
(apmokėjimą priėmusio asmens  v. pavardė, parašas)

Kvito numeris ........................
Data...................
Sumokėta suma ............................


