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DĖL SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO IR RECEPTINŲ VAISTINIŲ 

PREPARATŲ IŠRAŠYMO UKRAINOS PILIEČIAMS 

 

 

Sveikatos apsaugos ministerija (toliau – SAM) teikia informaciją, kaip turi būti 

teikiamos ir dokumentuojamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos Ukrainos piliečiams, 

pasitraukusiems iš Ukrainos į Lietuvos Respubliką dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų 

Ukrainoje (toliau – užsieniečiai). Prašytume pasidalinti šia informacija su Jūsų savivaldybės 

teritorijoje esančiomis asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, užsieniečiams paslaugas teikiančiais 

socialiniais darbuotojais ir kitais asmenimis, kuriems, Jūsų nuomone, informacija gali būti aktuali. 

Atkreipiame dėmesį, kad Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo 

infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS) užsieniečių atpažinimas visais atvejais 

turi būti vykdomas pagal jiems Migracijos departamento registracijos centre suteiktą elektroninės 

sveikatos istorijos (toliau – ESI) kodą (pridedama instrukcija, kaip vykdoma registracija su ESI kodu). 

Jeigu į ASPĮ atvyksta užsienietis, kuris nėra užsiregistravęs Migracijos departamente ir nori gauti ne 

būtinosios pagalbos paslaugas, kurios būtų suteiktos nemokamai, tokį asmenį prašome nukreipti į 

Migracijos departamento registracijos centrą. Dokumentuojant klinikinę informaciją ypač svarbu 

užtikrinti, kad visa informacija būtų įrašoma į tą pačią paciento sveikatos istoriją. Asmens sveikatos 

priežiūros įstaigos, kurios dirba savo informacinėse sistemose, privalo visus užsieniečius identifikuoti 

pagal jiems Migracijos departamento registracijos centre paskirtus ESI kodus ir jokiu būdu nekurti 

naujų ESI kodų. Jei tokios funkcijos įstaigos informacinė sistema neturi, duomenis turite tvarkyti per 

ESPBI IS portalą. Užsieniečio atpažinimas ESPBI IS vykdomas pagal ESI kodą tol, kol asmeniui 

išduodamas lietuviškas asmens kodas. Tais atvejais, kai užsienietis teigia, kad yra užsiregistravęs 

registracijos centre, bet su savimi neturi ESI kodo, ASPĮ gali patikrinti ESPBI IS, ar asmuo tikrai yra 

užsiregistravęs ir koks yra jo ESI kodas (pridedama instrukcija, kaip tokiais atvejais elgtis). 

Papildomai informuojame, kad užsieniečiams bus apmokamos visų receptinių vaistų, 

kurie išrašomi teikiant Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. kovo 1 d. įsakyme Nr. 

1V-149 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimo nepaprastosios padėties galiojimo 

laikotarpiu“ (toliau – VRM įsakymas Nr. 1V-149) nustatytas paslaugas, (toliau – vaistai) išlaidos iš 

valstybės biudžeto lėšų. 

Siekiant, kad užsieniečiams būtų apmokamos vaistų išlaidos turi būti išrašytas: 

1) elektroninis receptas (asmens atpažinimas išrašant e. receptą ESPBI IS turi būti vykdomas 

pagal jiems suteiktą ESI kodą, kurį galima rasti užsieniečiams išduotoje registracijos kortelėje) arba 

2) Receptų rašymo <....> taisyklėmis, patvirtintomis LR sveikatos apsaugos ministro 2002 

m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 112 (toliau – taisyklės), 38 punkte nustatytais atvejais (pvz., jei asmens 

sveikatos priežiūros specialistai dirba ASPĮ, kuri yra nepasirašiusi duomenų teikimo sutarties su 

pagrindiniu ESPBI IS tvarkytoju, kai nėra galimybių išrašyti elektroninio recepto dėl ASPĮ 
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informacinės sistemos veikimo sutrikimo ir ASPĮ neturi techninių galimybių naudotis ESPBI IS per 

e. sveikatos portalą arba nėra galimybių išrašyti elektroninio recepto ESPBI IS dėl jo veikimo 

sutrikimo, kai asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos paciento namuose ar globos įstaigoje 

ir jas teikiantis sveikatos priežiūros specialistas neturi techninių galimybių išrašyti elektroninio 

recepto ir pan.) – tokiu atveju vaistai išrašomi popieriniame recepte, naudojant 3 formos (išimties 

atvejams) recepto blanką arba 2 formos recepto blanką, jei išrašomas narkotinis ar psichotropinis 

vaistas. Jei išrašomas narkotinis ar psichotropinis vaistas 2 formos popieriniame recepto blanke, 

papildomai 3 formos (išimties atvejams) recepto blanko išrašyti nereikia.  

Vaistų užsieniečiui galima išrašyti ūmių ligų atvejais gydymo kursui trunkančiam iki 10 

dienų, kitais atvejais – iki vieno mėnesio (pakartotinai tęsiant gydymą taip pat galima išrašyti ne 

ilgesniam kaip mėnesio gydymo kursui), išskyrus atvejus, kai vaisto mažiausia vidinė pakuotė yra 

skirta ilgesniam nei vieno mėnesio gydymo kursui ir, vadovaujantis taisyklių 99 punktu, jos negalima 

išardyti. Narkotiniai ir (ar) psichotropiniai vaistai išrašomi vadovaujantis taisyklių 25–30 punktais. 

Detali informacija kaip pildyti minėtus popierinius receptų blankus yra Receptinių vaistinių 

preparatų išrašymo ir išdavimo užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos 

karinių veiksmų Ukrainoje, tvarkos apraše, patvirtintame VRM įsakymu Nr. 1V-149 ir pridedamoje 

instrukcijoje (3 priedas). Elektroninių receptų išrašymo tvarka nesikeičia.  

Užsieniečiams receptuose išrašyti receptiniai vaistai išduodami vaistinėse nemokamai.  

PRIDEDAMA.  

1. UA instrukcija ASPĮ, pdf. 

2. UA instrukcija, kai nėra registracijos kortelės, pdf. 

3. UA instrukcija gydytojams, pdf. 

 

 

  

Viceministras                   Aurimas Pečkauskas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miglė Domeikienė, tel. (8 5) 265 8755, el. p. migle.domeikiene@sam.lt 

Lukas Galkus, tel.(8 5) 205 3624, el. p. lukas.galkus@sam.lt 

Birutė Kavaliauskienė, tel. (8 5) 264 8754, el. p. birute.kavaliauskiene@sam.lt  
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