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Europoje studijuojantis jaunimas turėtų pasirūpinti 
Europos sveikatos draudimo kortele

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) primena, kad mokslo metams 
prasidėjus studijuoti į Europos Sąjungos (ES) šalių universitetus išvykstantis Lietuvos jaunimas turėtų 
pasirūpinti Europos sveikatos draudimo kortele (ESDK). Pagal dabar galiojančią tvarką ES aukštųjų 
mokyklų dieniniuose skyriuose studijuojantys asmenys privalomuoju sveikatos draudimu draudžiami 
valstybės lėšomis. 

„Abiturientų, gavusių kvietimus studijuoti ES šalių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, sveikatos 
draudimas Lietuvoje pratęsiamas tik tuomet, kai teritorinei ligonių kasai (TLK) pateikiama mokymo įstaigos 
akademinė pažyma (originalas). Joje turi būti nurodyti studento asmens duomenys, aukštosios mokyklos 
pavadinimas ir mokslo metų pradžios data ar studijų laikotarpis bei studijų forma. Studentai privalomuoju 
sveikatos draudimu draudžiami vieneriems mokslo metams, todėl pažymą iš aukštosios mokyklos ligonių 
kasai reikia pristatyti kiekvienais mokslo metais“, – tvirtina VLK Tarptautinių ryšių skyriaus vedėjos 
pavaduotoja Lina Noreikienė. 

Jos teigimu, vietoj minėtos mokymo įstaigos akademinės pažymos negali būti pateikiamas aukštųjų mokyklų 
atsiųstas kvietimas mokytis, nes jis nepatvirtina, jog asmuo tikrai yra tos aukštosios mokyklos studentas. 
Kartais kvietimus atsiunčia ne viena užsienio aukštoji mokykla. Studentas gali pasirinkti, kur nori studijuoti, 
arba visai nepriimti kvietimo. 

 „Jei mokslo metai aukštojoje mokykloje prasideda vėliau nei rugsėjį, reikėtų apsidrausti savarankiškai, nes 
kitaip nutrūks asmens privalomasis sveikatos draudimas. Beje, draustumą galima pasitikrinti VLK interneto 
svetainės skyrelyje „Pasitikrinkite savo draustumą privalomuoju sveikatos draudimu“, – pataria L. 
Noreikienė.

ESDK išduodama nemokamai. Šią kortelę gavę studentai bus garantuoti, kad gaus pagal tos šalies, kurioje 
studijuoja, įstatymus nustatytą būtinąją medicinos pagalbą. Jei studentui prireiktų medicinos pagalbos, jis 
turėtų kreiptis į valstybinei sveikatos apsaugos sistemai priklausančią gydymo įstaigą ir pateikti ESDK bei 
asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Išvykusieji studijuoti ne į ES šalis tokios galimybės neturi. 
Būtinoji medicinos pagalba paprastai teikiama dėl ūmios ligos, kurią nustato gydantysis gydytojas. 
Gydytojas, atsižvelgęs į paciento buvimo ES šalyje trukmę, suteikia tokią būtinąją medicinos pagalbą, kad 
pacientui nereikėtų dėl medicininių priežasčių anksčiau laiko grįžti į šalį, kurioje jis buvo apdraustas. 



Svarbu žinoti, kad ESDK negarantuoja medicinos paslaugų išlaidų apmokėjimo, jei studentas kreipiasi į 
gydymo įstaigą, nepriklausančią valstybinei tos šalies sveikatos sistemai. Ši kortelė neužtikrina ir priemokų 
(mokesčių) bei transportavimo išlaidų kompensavimo, jei dėl nelaimingo atsitikimo ar ligos užsienyje tenka 
vykti namo, taip pat negarantuoja planinės sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų apmokėjimo.

Šalys, kuriose galioja ESDK

● Europos Sąjungos šalys: 
Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė, Kipras, 
Kroatija, Latvija, Lenkija, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, 
Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija. 
● Europos ekonominės erdvės šalys: 
Lichtenšteinas, Islandija, Norvegija.
● Šveicarijos Konfederacija.

Kaip gauti ESDK? 

Minėta ESDK išduodama tik apdraustojo prašymu, kurį TLK galima pateikti pačiam arba per įgaliotąjį asmenį paštu,  
faksu ar elektroniniu paštu. Elektroninį prašymo blanką ir reikiamą informaciją galima rasti TLK bei VLK (adresas –  
www.vlk.lt, skyrelis „Tarptautinis bendradarbiavimas“) interneto svetainėse.

ESDK išduodamos TLK arba jų padaliniuose (savivaldybėse dirba TLK atstovai) per 14 kalendorinių dienų nuo  
prašymo pateikimo. Svarbu atminti, kad kortelę išduoda ta TLK, kuriai pateikiamas prašymas. Jį teikiant būtina 
nurodyti miestą, kuriame norite atsiimti ESDK, o atsiimant kortelę reikia pateikti asmens tapatybę patvirtinantį  
dokumentą. 

ESDK gali atsiimti ir kitas asmuo. Jis privalo pateikti prašymo originalą, jei šis buvo pateiktas faksu ar elektroniniu  
paštu (prašyme turi būti nurodyta, kad jis yra įgaliotas atsiimti kortelę), savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą  
bei asmens, kuriam išduodama kortelė, tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Jei kortelę atsiima prašyme  
nenurodytas įgaliotasis asmuo, jis turi pateikti įgaliojimą atsiimti kortelę, savo asmens tapatybę patvirtinantį  
dokumentą ir apdraustojo, kuriam išduodama kortelė, asmens dokumento kopiją. 

Rūpimus klausimus galima pateikti el. pašto adresu info@vlk.lt arba ligonių kasų informacijos telefonu 8  
700 88888. 
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