Informacija gydymo įstaigoms ir baigusiems mokyklas jaunuoliams apie
privalomąjį sveikatos draudimą (PSD)
Baigiantis vasarai, asmens sveikatos priežiūros įstaigos turėtų atkreipti
dėmesį ir, prieš teikiant tiek pirmines, tiek specializuotas asmens sveikatos priežiūros
paslaugas, atidžiai tikrinti pacientų, ypač jaunų asmenų, privalomąjį sveikatos
draudimą.
Nors už sveikatos draudimą yra atsakingas kiekvienas asmuo, tačiau
mokyklas ar gimnazijas baigę jaunuoliai pradeda savarankišką gyvenimo kelią - vieni
jau džiaugiasi įstoję į aukštąją mokyklą Lietuvoje, kiti pasirinko studijas Europos
Sąjungos (ES) ar ne ES šalių (pavyzdžiui, JAV) aukštosiose mokyklose, treti galvoja apie
darbą, specialybės įsigijimą. Jaunus pečius užgriuvus tiek daug permainų, naujovių,
turbūt, tik retas pagalvoja apie savo sveikatą ir gydymą.
Primename, kad mokyklas baigę jaunuoliai PSD valstybės lėšomis yra
apdrausti iki rugpjūčio 31 d. Iki šios datos už gydymą valstybinėse ar privačiose gydymo
įstaigose, sudariusiose sutartį su teritorinėmis ligonių kasomis (TLK), jie neturi mokėti.
Šios paslaugos apmokamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) lėšomis.
Iškart po mokyklos pradėję studijuoti nuolatinių (dieninių) skyrių studentai Lietuvoje ar
kitose Europos Sąjungos (ES) bei Europos ekonominės erdvės (EEE) šalyse toliau bus
apdrausti Lietuvoje valstybės lėšomis. Pasirinkusieji ištęstinių studijų programą,
draudimu turės pasirūpinti patys.
Studijuosiantieji Lietuvoje bus draudžiami automatiškai pagal Studentų
registro duomenis, o vykstantieji mokytis į kitą ES šalį teritorinei ligonių kasai turi
pateikti pažymą, patvirtinančią studento statusą. Joje turi būti nurodyta studijų vieta,
forma, pradžios bei pabaigos data. Dėl šios pažymos reikia kreiptis į aukštąją mokyklą,
kurioje bus studijuojama. Pažyma kasmet turi būti atnaujinama ir pateikiama atvykus į
ligonių kasą, paštu, el. paštu arba per įgaliotą asmenį.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad šiemet studijas Jungtinėje Karalystėje pradėję
jaunuoliai PSD valstybės lėšomis nėra draudžiami ir jie privalo apsidrausti privačiu
sveikatos draudimu. PSD galioja tik tiems asmenims, kurie studijuoti Jungtinėje
Karalystėje pradėjo iki 2020 m. pabaigos, t. y. iki pasibaigiant pereinamajam „Brexit“
laikotarpiui.
Apie PSD neturėtų pamiršti nepradėjusieji nuolatinių (dieninių) studijų
jaunuoliai, jei jie neįsidarbina, neužsiregistruoja Užimtumo tarnyboje ar nepriklauso
kitoms valstybės lėšomis draudžiamų asmenų grupėms. Rugpjūčio pabaigoje baigia
galioti jų PSD ir iki rugsėjo pabaigos reikia susimokėti PSD įmoką. Antraip rugsėjį
pasinaudojus kompensuojamosiomis medicinos paslaugomis atsiras žala PSDF
biudžetui, kurią teks atlyginti. Svarbu tai, kad pavėluotai sumokėta PSD įmoka
neatkuria ankstesnio mėnesio draustumo. Vadinasi, rugsėjo mėnesio įmoką
sumokėjus spalį, nebus laikoma, kad žmogus rugsėjį buvo apdraustas. Toliau tik kas
mėnesį savarankiškai sumokėjus PSD įmokas, už gydymą valstybinėse ar privačiose
gydymo įstaigose, sudariusiose sutartį su TLK, mokėti nereikės.

