Nereta užsienyje gyvenanti moteris, gimdyti nusprendžia grįžti į Lietuvą. Jeigu esate drausta socialiniu
draudimu Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės šalyje, Šveicarijoje ar Jungtinėje Karalystėje
(toliau – ES), jūsų teisė į nemokamą sveikatos priežiūrą gali galioti ir Lietuvoje.
Jeigu nėštumo, gimdymo ir kūdikio auginimo laikotarpiui nusprendėte grįžti gyventi į Lietuvą, jums reikėtų
atsivežti iš šalies, kurioje esate drausta socialiniu draudimu, dokumentą S1. Šį dokumentą užregistravus
vienoje iš teritorinių ligonių kasų, jūs galėsite gauti nemokamas sveikatos priežiūros paslaugas (prieš tai
nepamirškite Lietuvoje deklaruoti gyvenamosios vietos) ta pačia tvarka, kaip ir Lietuvoje privalomojo
sveikatos draudimo įmokas mokantys gyventojai. Šio dokumento gavimas paprastai užtrunka, tad
patartina į kompetentingą įstaigą dėl jo kreiptis iš anksto.
Jeigu grįžtate į Lietuvą tik trumpam, gauti su gimdymu susijusių sveikatos priežiūros paslaugų, prieš
išvykstant reikėtų kreiptis į savo kompetentingą socialinio (sveikatos) draudimo įstaigą dėl dokumento
S2 išdavimo. Šis dokumentas, suteikia teisę gauti konkrečias planines gydymo paslaugas Lietuvoje
nemokamai (gydymo įstaigai paslaugos išlaidas apmokės teritorinė ligonių kasa, o vėliau jūsų
kompetentinga įstaiga kompensuos šias išlaidas Lietuvai). Turint šį dokumentą, gyvenamosios vietos
Lietuvoje deklaruoti nereikia. Dokumentą S2 kartu su asmens tapatybe patvirtinančiu dokumentu reikia
turėti su savimi kas kartą kreipiantis į gydymo įstaigą. Svarbu tai, kad su dokumentu S2 jums bus
teikiamos tik jame nurodytos planinės medicinos paslaugos (pavyzdžiui, susijusios su nėštumu ir
gimdymu). Jei atsitiktų taip, kad su nėštumu ar gimdymu susijusių paslaugų Lietuvoje prireiktų
neplanuotai, šios paslaugos gali būti suteiktos nemokamai jūsų Europos sveikatos draudimo kortelės
pagrindu.
Jeigu esate drausta šalyje, nepriklausančioje ES, išsiaiškinkite su savo sveikatos draudiku, ar ir
kokiomis sąlygomis galite gauti su nėštumu ir gimdymu susijusias medicinines paslaugas Lietuvoje.
Papildomai informuojame, kad vadovaujantis Sveikatos draudimo įstatymu, nuolat Lietuvoje gyvenančios
Lietuvos Respublikos pilietės nuo 28 nėštumo savaitės iki gimdymo ir 56 dienas po gimdymo yra
draudžiamos privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis. Svarbu tai, kad šis draudimas galioja tik
tuo atveju, jeigu jūs nesate drausta socialiniu draudimu kitoje ES šalyje (dvigubas draustumas ES yra
negalimas).
Šaltinis: Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos
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