
DrauDžiamieji įvykiai (sveikatos DrauDimo programos)

Draudimo sutartyje gali būti nurodomi šie draudžiamieji įvykiai (sveika-
tos draudimo programos):

1. ambulatorinis gyDymas
1.1. Gydytojo paslaugos:

•	 šeimos	gydytojo	paslaugos;
•	 gydytojų	specialistų	paslaugos.

1.2. Diagnostiniai tyrimai:
•	 laboratoriniai	tyrimai;
•	 instrumentiniai	tyrimai.

1.3.	 Dienos	chirurgijos	paslaugos,	dienos	stacionaras:
•	 dienos	chirurgijos	paslaugos	bei	slaugymo	paslaugos;
•	 dienos	stacionare	teikiamos	sveikatos	priežiūros	paslaugos.

1.4.	 Slaugytojų	paslaugos:
•	 injekcijos,	infuzijos,	žaizdų	perrišimai	ir	kt.

2. stacionarinis gyDymas valstybinėse 
gyDymo įstaigose

Papildomos paslaugos valstybinėje ligoninėje:
•	 vienvietė	arba	dvivietė	palata;	
•	 slaugytojų	paslaugos;
•	 priemokos	už	medicinos	pagalbos	ir	slaugos	priemones;	
•	 priemokos	už	vaistinius	preparatus.

3. stacionarinis gyDymas valstybinėse ir 
privačiose gyDymo įstaigose

Papildomos ir gydymo paslaugos valstybinėje / privačioje ligoninėje:
•	 vienvietė	arba	dvivietė	palata;	
•	 gydytojų	specialistų	paslaugos;
•	 diagnostiniai	tyrimai;
•	 slaugytojų	paslaugos;
•	 medicinos	pagalbos	ir	slaugos	priemonės;
•	 vaistiniai	preparatai;
•	 chirurginio	gydymo	paslaugos.

4. vaistai, meDicinos pagalbos ir ortopeDijos 
techninės priemonės

•	 vaistiniai	preparatai;
•	 vardiniai	vaistiniai	preparatai:
•	 medicinos	pagalbos	ir	ortopedijos	techninės	priemonės.

5. nereceptiniai vaistai, maisto papilDai, 
vitaminai

•	 nereceptiniai	vaistiniai	preparatai;
•	 maisto	papildai;
•	 vitaminai.

6. reabilitacinis gyDymas
•	 kineziterapeuto,	ergoterapeuto,	logopedo	konsultacijos;
•	 fizioterapinės	procedūros;
•	 kineziterapijos	užsiėmimai;
•	 vandens	ir	purvo	procedūros;
•	 manualinės	terapijos	seansai;
•	 masažai.

7. reabilitacinis gyDymas po gyDymo 
ligoninėje

•	 kineziterapeuto,	ergoterapeuto,	logopedo	konsultacijos;
•	 fizioterapinės	procedūros;
•	 kineziterapijos	užsiėmimai;
•	 vandens	ir	purvo	procedūros;
•	 manualinės	terapijos	seansai;
•	 masažai.

8. Dantų gyDymas, burnos higiena, 
protezavimas

Dantų	gydymo	ir	burnos	higienos	paslaugos:
•	 odontologo,	burnos	higienisto	konsultacijos;
•	 dantų	konkrementų	pašalinimas,	apnašų	nuvalymas;
•	 fluoro	aplikacijos;
•	 endodontinis,	periodontinis,	terapinis	bei	chirurginis	danties	ligų	

gydymas,	nejautra,	rentgenologinis	ištyrimas.
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Dantų	protezavimo	paslaugos	(pasirenkama	sąlyga):
•	 odontologo	konsultacijos	dėl	protezavimo	/	implantavimo,	orto-

dontinio	gydymo;
•	 išimamų	ir	neišimamų	dantų	protezų	gamyba,	restauravimas	ir	

taisymas;
•	 dantų	 implantavimas,	 dantų	 implantai,	 ortodontinis	 gydymas,	

breketai.

9. profilaktinis sveikatos patikrinimas
•	 privalomas	sveikatos	patikrinimas;
•	 apdraustojo	pageidavimu	atlikti	tyrimai;
•	 gydytojo	konsultacijos	ir	tyrimai	dėl	lėtinių	ligų.

10. vakcinacija
•	 gydytojo	konsultacijos	dėl	vakcinavimo;
•	 apdraustojo	pasirinktos	ar	gydytojo	paskirtos	vakcinos	bei	vakci-

navimas.

11. optika
•	 akinių	parinkimo	paslauga;
•	 viena	pora	akinių	lęšių	per	draudimo	metus;
•	 kontaktiniai	lęšiai	(linzės).

12. sveikatingumo paslaugos 
•	 kūno	kultūros	užsiėmimai;
•	 kineziterapiniai	užsiėmimai;
•	 vandens	procedūros;
•	 manualinės	terapijos	seansai;	
•	 masažai.

13. nėščiųjų priežiūra
•	 nėščiųjų	apžiūros,	gydytojų	konsultacijos,	tyrimai	stebint	nėštu-

mo	eigą;
•	 nėštumo	komplikacijų	diagnostika	ir	gydymas;
•	 gimdymo	priežiūra.

14. kitos meDicininės paslaugos
•	 Paslaugos,	suteiktos	sveikatos	priežiūros	įstaigose:	gydymas	(gy-

dytojų	 konsultacijos,	 diagnostiniai	 tyrimai,	 operacijos),	 slauga,	
reabilitacinis	gydymas,	profilaktika,	vakcinacija.

•	 Vaistai:	vaistiniai	preparatai,	maisto	papildai,	medicinos	pagal-
bos	priemonės,	ortopedijos	techninės	priemonės.

•	 Optika:	akinių	lęšiai,	kontaktinės	linzės,	akinių	rėmeliai,	apsaugi-
niai	akiniai,	akinių	parinkimo	ir	gamybos	paslaugos,	akinių	stiklų	
priežiūros	priemonės	(tirpalai	linzėms	ir	skysti	valikliai	akinių	sti-
klams).

•	 Dantų	gydymo	paslaugos:	dantų	gydymas,	burnos	higiena,	pro-
tezavimas,	implantavimas,	ortodontinis	gydymas.

•	 Sveikatingumo	 paslaugos:	 kūno	 kultūros	 užsiėmimai,	 kinezite-
rapiniai	užsiėmimai,	vandens	procedūros,	manualinės	terapijos	
seansai,	masažai.

Draudžiamieji įvykiai (sveikatos draudimo programos) ir draudimo iš-
mokų	 sąlygos,	 dėl	 kurių	 susitarė	 draudėjas	 ir	 draudikas,	 nurodomos	
individualiose	draudimo	sutarties	sąlygose.
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