Taisyklių Nr. 010
Priedas Nr.1

Draudiminių įvykių aprašymas

I. Draudėjo pasirinkti ir Sutartyje nurodyti Draudiko dengiami nuostoliai, susiję su draudiminiu įvykiu, gali
būti:
1.1. Ambulatorinis gydymas ir diagnostika
1.1.1. Gydytojo nustatytas ir medicininiais dokumentais pagrįstas Apdraustojo sveikatos ar fiziologinės
būklės pokytis, kuriam nustatyti bei pašalinti reikalingi gydytojo skiriami mediciniškai pagrįsti
tyrimai ir gydymas. Šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto konsultacijos, vizitai į namus, skiriami
diagnostiniai (laboratoriniai, instrumentiniai) tyrimai. Gydymas dienos stacionare, apmokant
išlaidas, nekompensuojamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo.
Kreipiantis į gydytoją specialistą rekomenduojama turėti šeimos gydytojo siuntimą.
1.1.2. Slaugos teikiamos paslaugos – atliekamos injekcijos, infuzijos, žaizdų perrišimas, kitos gydytojo
paskirtos medicininės paslaugos, atliktos sveikatos priežiūros įstaigoje ar namuose;
1.1.3. Psichiatrinis gydymas (iki 2 kartų per draudimo metus), psichoterapinis gydymas (iki 12 kartų per
draudimo metus);
1.1.4. Diagnostiniai tyrimai – apmokami mediciniškai pagrįsti ir gydytojo paskirti tyrimai, atlikti sveikatos
priežiūros įstaigoje. Laboratoriniai: klinikiniai, biocheminiai, citologiniai-histologiniai ir
patologijos, imunofermentiniai-hormoniniai, užkrečiamų ligų, virusologiniai, mikrobiologiniaibakteriologiniai. Instrumentiniai: branduolinio magnetinio rezonanso, kompiuterinės tomografijos,
radiologiniai, echoskopiniai, endoskopiniai, klinikinės fiziologijos tyrimai;
1.1.5. Gydymas dienos stacionare – tai planinė gydomoji chirurgijos, urologijos, plastinės ir
rekonstrukcinės chirurgijos, ortopedijos traumatologijos, akušerijos-ginekologijos, oftalmologijos,
otorinolaringologijos sveikatos priežiūros veikla, kurios metu taikoma vietinė, regioninė ar visiškoji
anestezija, užtikrinama paciento priežiūra iki 24 valandų. (be maitinimo).
1.2. Stacionarinis gydymas
Esant stacionarinio gydymo indikacijoms, pacientui suteikta terapinio ir/ar chirurginio profilio paslauga,
atlikta stacionarinėje sveikatos priežiūros įstaigoje, apmokant išlaidas, nekompensuojamas iš privalomojo
sveikatos draudimo fondo:
1.2.1. Papildomos paslaugos valstybinėse ligoninėse - apmokamas gydymas vienvietėje arba dvivietėje
palatoje;
1.2.2. Stacionarinis gydymas valstybinėse ligoninėse: apmokamos diagnostikos, gydymo, visos papildomos
paslaugos (komforto paslaugos);
1.2.3. Stacionarinis gydymas privačiose ligoninėse: apmokamos diagnostikos, gydymo, įskaitant
medicinos priemones ir vaistus, bei visos papildomos paslaugos (komforto paslaugos).
1.3. Nėščiųjų priežiūra ir gimdymas
1.3.1. Gydytojo akušerio-ginekologo ar šeimos gydytojo nėščiajai suteikta medicininė priežiūra nėštumo
metu: gydytojo konsultacijos, klinikiniai diagnostiniai nėščiosios tyrimai, vaisiaus būklės sekimas,
gimdymas.
1.4. Odontologijos paslaugos
1.4.1. Burnos higiena – burnos higienos įvertinimas, dantų kietųjų ir minkštųjų apnašų pašalinimas, fluoro
aplikacijos;
1.4.2. Dantų gydymas – bendras endodontinis, ortodontinis, periodontinis ir chirurginis danties ligų
gydymas. Danties kietųjų audinių defektų atstatymas plombomis, įklotais, užklotais ir laminatais.
Dantų radiologinis ištyrimas, nuskausminimas, dantų rovimas;
1.4.3. Dantų protezavimas – tai pavieniai dantų vainikai, laikinai ir pastoviai fiksuoti (neišimami) tiltiniai
dantų protezai, implantai, išimamai plokšteliniai protezai, lanko atraminiai dantų protezai.
1.5. Vaistai ir medicinos pagalbos priemonės
1.5.1. Gydytojo nustatytas ir medicininiais dokumentais pagrįstas Apdraustojo sveikatos sutrikimas, dėl
kurio Apdraustasis patyrė išlaidų, įsigydamas gydytojo paskirtų reikalingų vaistų ar medicinos
pagalbos priemonių, kurios yra Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos vaistinių
preparatų registre, medicininės paskirties produktų sąraše ar bendrijos vaistinių preparatų registre;

1.5.2. Vaistai – vaistinės medžiagos ar jų dariniai, skirti žmogaus ligoms gydyti, įregistruoti Lietuvoje
Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos ir vaistinėse įsigyti pagal gydytojo receptą. Jei įsigyjami
vaistai (medikamentai), kompensuojami iš privalomojo sveikatos draudimo fondo, apmokamas
mažmeninės ir bazinės kainų skirtumas (bazinė kaina – mažmeninės vaisto kainos dalis, nustatyta
Sveikatos apsaugos ministerijos kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų kainyne);
1.5.3. Medicinos pagalbos priemonės ir ortopedinės technikos priemonės – medicininiai prietaisai ir
medicininės paskirties prekės, įsigyjamos (išsinuomojamos) pagal gydančio gydytojo paskyrimą.
Apmokėjimui būtini mediciniškai pagrįsti išrašai iš asmens sveikatos istorijos. Jei įsigyjamos
medicinos pagalbos priemonės ir ortopedinės technikos priemonės kompensuojamos iš privalomojo
sveikatos draudimo fondo, apmokamas mažmeninės ir bazinės kainų skirtumas.
1.6. Vitaminai
1.6.1. Vitaminai yra biologiškai aktyvūs organiniai junginiai, būtini normaliai organizmo medžiagų
apykaitai ir gyvybinei veiklai palaikyti. Apmokami tik vaistinėse įsigyti ir gydytojo paskirti
vitaminai.
1.7. Optika
1.7.1. Apmokami gydytojo paskirti akinių lęšiai (plastikiniai, stikliniai, fotochrominiai, progresiniai),
kontaktiniai lęšiai, reikalingi, esant regos sutrikimui. Mediciniškai pagrįstos regos korekcijos
operacijos.
1.8. Profilaktiniai sveikatos patikrinimai
Sveikatos patikrinimas ar Apdraustojo pageidavimu pasirinkti tyrimai, atliekami asmens sveikatos
priežiūros įstaigoje, kuriais siekiama įvertinti Apdraustojo sveikatos būklę, laiku diagnozuoti galimą
susirgimą bei išvengti sveikatos sutrikimų. Apmokamos išlaidos, kurios yra nekompensuojamos iš
privalomojo sveikatos draudimo fondo.
1.9. Skiepai
1.9.1. Efektyvi priemonė išvengti užkrečiamos ligos ir jos sukeliamų komplikacijų. Apmokami
Apdraustojo pasirinkti ar gydytojo paskirti skiepai, atlikti medicinos įstaigose, turinčiose tai veiklai
visas licencijas.
1.10. Medicininė reabilitacija
1.10.1. Ligos ar traumos gydymo tęsinys, kurio tikslas – sustiprinti Apdraustojo sveikatą ir/ar atgauti
darbingumą po ligos ar traumos. Galimos procedūros: fizioterapija, kineziterapija, ergoterapija,
ozono terapija, purvo ir vandens procedūros, gydomieji masažai, haloterapija. Apmokamos gydytojo
paskirtos mediciniškai pagrįstos procedūros.
1.11. Sveikatinimo paslaugos
1.11.1. Įvairios procedūros, fiziniai veiksmai, paslaugos, kurių tikslas – didinti Apdraustojo organizmo
imunitetą, atsparumą ligoms ir/ar traumoms, padėti įveikti stresą, kelti darbingumo lygį. Apmokami
užsiėmimai treniruoklių salėje, masažai, aerobika, joga, balneoterapijos, kineziterapijos,
fizioterapijos, peloido terapijos procedūros, atliktos sporto klubuose, gydymo įstaigose, SPA
centruose ir sanatorijose. Šioms paslaugoms gydytojo paskyrimas nebūtinas.
1.12. Kitos medicininės paslaugos
1.12.1. Apmokamos visos šiose taisyklėse pateiktos sveikatos priežiūros paslaugos, kurios buvo suteiktos
sveikatos priežiūros įstaigose, vaistinėse, sanatorijose, sporto klubuose, ir aptartos Sutartyje. Šioms
medicinos priemonėms, vaistams ir paslaugoms nebūtinas gydytojo paskyrimas ar receptas. Šiam
punktui netaikomi 4 skirsnyje paminėti nedraudiminiai įvykiai, išskyrus 4.5., 4.6. ir 4.7. punktus.
II. Šiems aukščiau aprašytiems draudiminiams įvykiams gali būti taikoma Išskaita, kuri nurodoma Sutartyje ir
Sveikatos draudimo knygelėje.
III. Jei Apdraustojo išlaidos (išlaidų dalis) suteiktoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, įsigytiems
vaistams ar medicinos priemonėms kompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo, tai draudimo
išmoka nemokama arba mažinama kompensacijos suma (jei kompensuojama dalis išlaidų).
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