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MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA
VšĮ KRETINGOS LIGONINĖJE
1. Mokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos
nekompensuojamos iš:
1.1. valstybės ir savivaldybių biudžetų,
1.2. privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų,
1.3. sveikatos programoms skirtų lėšų.
2. Už mokamas paslaugas apmoka:
2.1. patys pacientai,
2.2. kiti fiziniai arba juridiniai asmenys,
2.3. savanoriškojo sveikatos draudimo įstaigos,
2.4. visuomeninės organizacijos.
3 . Mokamų paslaugų teikimo tvarka:
3.1.Sveikatos priežiūros paslaugas nepriskirtas būtinosios pagalbos paslaugoms, teikiamoms
ligoninėje nuolatiniams šalies gyventojams , apmoka patys pacientai arba už juos gali sumokėti
kiti fiziniai ar juridiniai asmenys bei savanoriškojo draudimo įstaigos, kai:
3.1.1. pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į ligoninę dėl
paslaugų suteikimo;
3.1.2. pacientas, neturėdamas pirminės sveikatos priežiūros gydytojo ar gydytojo specialisto
siuntimo (jei teisės aktuose nėra numatytos kitos sąlygos), pats kreipiasi į sveikatos priežiūros
įstaigą. Tuo atveju, jei pacientas yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir gydytojas
specialistas nustato, kad pacientas kreipėsi pagrįstai, tolimesnio gydymo išlaidos apmokamos iš
privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto;
3.1.3. paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos.
Prie papildomų
priskiriamos paslaugos, kurias pasirenka pacientas ir jos nėra susijusios su pagrindinės ligos
(diagnozuotos) gydymu, o priklauso kitam lydinčiam susirgimui (ligai) ir gali būti teikiamos tik
leidus tuo metu pacientą gydančiam gydytojui;
3.1.4.
sudarytų tarpusavio sutarčių pagrindu, privačių įstaigų gydytojų siuntimu
pacientams teikiamos paslaugos (gydytojų konsultacijos, procedūros, tyrimai ir kt.);
3.1.5. ligoninė yra išnaudojusį lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyje su teritorine ligonių kasa,
ir įstaigos administracija matomoje vietoje yra paskelbusi, kad laikinai, dėl lėšų trūkumo, negali
teikti tam tikrų planinio gydymo paslaugų, o apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu
pacientas, norėdamas gauti paslaugą skubos tvarka, parašo prašymą, kad sutinka pats už ją
sumokėti;
3.1.6. ligoninėje paslaugos teikiamos užsienio piliečiams, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta
kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka.
4. Už paslaugas pacientas gali apsimokėti paslaugą suteikusioje tarnyboje arba ligoninės kasoje
nustatyta tvarka.
5. Už pacientams teikiamas ir iš PSDF biudžeto apmokamas paslaugas papildomos priemokos
negali būti imamos, išskyrus LK Sveikatos sistemos įstatymo III dalies II skyriaus 49 straipsnio
ir LR Sveikatos draudimo įstatymo 10 str. 5 punktuose numatytus atvejus:
5.1. kai pacientai, turintys teisę į iš PSDF biudžeto kompensuojamas paslaugas, vaistus ar
medicinos pagalbos priemones, savo iniciatyva arba gydančiam gydytojui rekomendavus
pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, vaistus ar medicinos
pagalbos priemones nei Lietuvos Respublikoje yra taikoma pagal nustatytas gydymo metodikas.
5.2. šiais atvejais pacientai į kasą patys sumoka brangiau kainuojančių paslaugų, medžiagų,
procedūrų, vaistų ar medicinos pagalbos priemonių faktinių kainų ir PSDF biudžeto lėšomis

kompensuojamų paslaugų, medžiagų, procedūrų, vaistų ar medicinos pagalbos priemonių
bazinių kainų skirtumą. Kvitai ar jų kopijos, patvirtinantys sumokėtos kainos skirtumą,
pridedami ir saugomi paciento ligos istorijoje.
5.3. straipsniuose minimas paciento pasirinkimas turi būti konkrečiai įvardintas (
dokumentuojant kokios paslaugos, medikamentai ar kt. pasirenkama) ir patvirtintas paciento ir
gydytojo parašais gydymo stacionare ligos istorijoje.
5.4. Už neteisėtai paimtą mokėjimą pinigai apdraustajam grąžinami.
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GYDYTOJŲ SPECIALISTŲ II LYGIO KONSULTACIJŲ IR PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR
KAINOS
Kaina,
Kodas Paslaugos pavadinimas
EUR
1623 Vidaus ligų gydytojo
15,26
1595 Neurologo
15,26
1581 Dermatovenerologo
15,26
1588 Geriatro
15,26
1559 Kardiologo (suaug.)
18,71
1567 Vaikų kardiologo
18,71
1555 Endokrinologo
18,71
1617 Vaikų ligų gydytojo
15,26
1579 Chirurgo
15,26
1602 Ortopedo - traumatologo
15,26
1612 Urologo
15,26
1578 Anesteziologo - renimatologo
15,26
3189 Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (suaug.)
15,26
3190 Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (vaik.)
15,26
1576 Akušerio - ginekologo
15,26
1596 Oftalmologo
15,26
1603 Otorinolaringologo
15,26
1600 Ortodonto - odontologo
15,26
1609 Radiologo (teikiama suaugusiems)
20,08
1574 Radiologo (teikiama vaikams iki 18 m.)
20,11
1584 Endoskopuotojo
18,92
1583 Echoskopuotojo
18,92
1580 Darbo medicinos gydytojo
15,26
2702 Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis
tyrimas ir/ar biopsija (aspiracinė punkcija)
26,03
2705 Kardiologo ( kai atliekama širdies echoskopija ir/ar
veloergometrija)
26,03
2730 Akušerio - ginekologo (kai atliekamas echoskopinis
ir/ar kolposkopinis tyrimas ir/ar biopsija )
27,12
3191 Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paciento
konsultacijos metu paskiriamas ir atliekamas
vienos rūšies procedūrų kursas ) (suaug.)
21,68
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paciento
3192 konsultacijos metu paskiriamas ir atliekamas
vienos rūšies procedūrų kursas) (vaik.)
21,68
Chirurgo ( kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir
2732 (ar) amputacija ir/ar bigės suformavimas,
ir/ar ekscizija, ir/ar ekstirpacija, ir/ar ektomija, ir/ar rafija,
ir/ar rezekcija, ir/ar tomija, ir/ar biopsija, ir/ar drenavimas,
27,12
ir/ar incizija, ir/ar ligacija, ir/ar polipektomija, ir/ar sąnario punkcija
2712 Vaikų kardiologo ( kai atliekama širdies echoskopija ir/ar
26,03
veloergometrija)

2700

Echoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) aspiracinė punkcija)

22,58

2701
2718

Endoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) polipektomija
Dermatovenerologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei
sensibilizacijai nustatyti ir (ar) biopsija, ir (ar) mikrobiologiniai tyr.
Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai
kaklo kraujagyslių tyrimai)
Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas)
Vidaus ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas)
Oftalmologo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija,
ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas,
ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)
Ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija ir (ar) bigės
suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija,
ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos
medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija,
ir (ar) polipektomija, ir (ar) sąnario punkcija)
Otorinolaringologo (kai atliekamas prienosinių ančių endoskopinis
tyrimas ir (ar) punkcija (zondavimas), ir (ar) mikrobiologinis tyrimas,
ir (ar) audiograma, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar)
ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija,
ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija)
Urologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir
(ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija ir (ar) ektomija, ir (ar)
rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar)
drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

22,58

2721
2726
2728
2736

2737

2738

2739
2743

21,68
21,68
21,68
21,68

27,12

27,12

27,12

27,12
53,52

3545

Anesteziologo reanimatologo (kai atliekama bendrinė arba
spinalinė nejautra)
Išplėstinė vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos
specialistų komandos konsultacija

3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523

Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga I
Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga II
Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga III
Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga IV
Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga V
Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga VI
Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga VII
Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga VIII

15,26
26,11
14,28
32,22
39,34
51,21
159,55
45,41

2838
2839

Stebėjimo paslauga (suaug.)
Stebėjimo paslauga (vaik.)

89,21
89,21

166
169
3072
3253
3251
3252

Dienos stacionaras:
Nėštumo patologija
Dermatovenerologija
Vidaus ligos
Vaikų ligos
Vaikų raidos sutrikimų ankstyviosios reabilitacijos dienos stacionaro
paslauga (vaiko raida A)
Vaikų raidos sutrikimų ankstyviosios reabilitacijos dienos stacionaro
paslauga (vaiko raida B)

39,97

22,08
22,16
15,75
15,75
39,97
47,15

3238
3239
3240

Ambulatorinė chirurgija I
Ambulatorinė chirurgija II
Ambulatorinė chirurgija III

37,35
54,75
73,97

Dienos chirurgija I

95,54

Profilaktinė krūtinės ląstos rentgenograma su radiologo išvada
8,30
Asmens slaugančiojo vaikus (virš 3 m. amžiaus) išlaikymo išlaidos
(1 lovadienis)
10,85
Ureazės tyrimas
3,57
Pacientams, neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir ES piliečiams, neturintiems
Europos sveikatos draudimo kortelės (ar ją laikinai pakeičiančio sertifikato):
1. Mokamų aktyviojo gydymo stacionarinių paslaugų kaina skaičiuojama pagal Giminingų
diagnozių grupių (DRG) metodą. Bazinė aktyviojo gydymo atvejo kaina – 636,93 balo.
2. Už II lygio ambulatorines, priėmimo-skubiosios pagalbos ir kitas paslaugas apmokama
vadovaujantis vyriausiojo gydytojo patvirtintomis mokamų paslaugų kainomis.
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MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR
KAINOS
Kodas

Paslaugos pavadinimas

TVARSTYMAS IR KITOS SPECIALIOSIOS PASLAUGOS

03001
03018
03019
03029
03030

Perrišimas
Gipsinio įtvaro tvarstis
Gipsinio įtvaro tvarstis,rišamas pakartotinai,
nepakeitus jo formos
Gipsinio tvarsčio nuėmimas
Gipsinio tvarsčio modifikavimas (langų formavimas,
įtvarų uždėjimas, pakojos įstatymas vaikščiojimui,
nuimamo pado pritaisymas) kitą dieną po uždėjimo
INJEKCIJOS, INFUZIJOS

04001
04002
04003

04004
04006
04009
04010
04011

10008
10009
10010
10012
10014

10015
10016

Galvos masažas (1 kartas)
Veido masažas (1 kartas)
Kaklo srities masažas (1,5 karto)
Rankos, peties ir mentės srities arba visų viršutinės
galūnės sąnarių masažas (2 kartai)
Krūtinės ląstos masažas (iš priekio ir nugaros – 3
kartai)
Nugaros masažas (2 kartai)
Pilvo raumenų masažas (1,5 karto)
Nugaros ir juosmens srities masažas (3 kartai)
Stuburo srities masažas (užpakalinė kaklo, nugaros bei
juosmens ir kryžkaulio sritys nuo kairės iki dešinės
užpakalinės aksiliarinės linijos –3 kartai)
Apatinės galūnės masažas (2 kartai)
Apatinės galūnės ir juosmens srities masažas (pėdos,

Kaina,
EUR

2,87
6,38
3,14
3,86

4,31
LR SAM 1996-03-26
įsakymas Nr. 178
koef. 2,4746

Kraujo paėmimas iš venos
Kraujo paėmimas iš piršto
Injekcijos į odą, į poodį, po gleivine ar injekcija į
raumenį, apsauginis skiepas (neįskaitant vakcinos
kainos)
Injekcijos į veną (be medikamentų)
Injekcijos į raumenis (be medikamentų)
Infuzija į veną 10-30 min. (be medikamentų)
Infuzija į veną ilgiau kaip 30 min. (be medikamentų)
Tepinėlio paėmimas mikroflorai nustatyti
GYDOMASIS MASAŽAS

10001
10002
10003
10004

Teisės aktas, kuriuo nustatyta
(pakartotinai nustatyta)
paslaugos kaina ir
indeksavimo koeficientas
LR SAM 1996-03-26
įsakymas Nr. 178
koef. 2,4746

3,29
2,08
2,30

3,29
2,30
5,52
6,66
2,30
LR SAM 1996-03-26
įsakymas Nr. 178
koef. 2,4746

2,50
2,50
3,74
4,95
7,45
4,95
3,74
7,45
8,31

4,95
7,45

10021

blauzdos, šlaunies, sėdmenų bei juosmens ir
kryžkaulio sritys – 3 kartai)
Bendrasis kūdikių masažas
FIZIOTERAPINIS GYDYMAS

12002
12003
12005
12006
12010
12011
12013
12014
12016
12017
12018
12019
12021
12022
12024
12026

8,61
LR SAM 1996-03-26
įsakymas Nr. 178
koef. 2,4746

Amplipulsterapija (be medikamentų)
Galvanizacija (be medikamentų)
Ertminė elektroforezė (su medikamentais)
Darsonvalizacija (vieno lauko)
Diodinaminės srovės (DDS,1 lauko)
Elektrostimuliavimas (1 laukas)
Magnetolazerinė terapija (1 lauko)
Vaistinių medžiagų inhaliacija
Ultravioletinių spindulių terapija:
bendra
vietinė
Mikrobangų terapija:
decimetrinės mikrobangos
centimetrinės mikrobangos
Ultragarso terapija (1 lauko)
UAD terapija
Kintamojo magnetinio lauko terapija (1 lauko)
Interferencinių srovių terapija (1 lauko)

2,94
4,31
5,44
3,29
3,29
3,29
2,94
4,16
6,66
1,66
3,29
3,29
3,29
2,50
2,50
3,29

KLINIKINĖS DIAGNOSTIKOS LABORATORIJOJE
ATLIEKAMI TYRIMAI

Smegenų natriuretinio peptido (BNP) nustatymas
Bendrojo vitamino D nustatymas
Prokalcitonino nustatymas
BIOCHEMINIAI TYRIMAI

15002
15003
15009
15011
15012
15013
15014
15017
15018
15019
15021
15023
15024
15025
15026
15028
15029
15030
15031

Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas
Serumo baltymų elektroforezė acetatceliuliozės gelyje
Albumino koncentracijos nustatymas
Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje
nustatymas
Gliukozės koncentracijos serume (plazmoje)
nustatymas
Gliukozės toleravimo mėginys
Glikozilinto hemoglobino (HbA(1C)) nustatymas
Laktato koncentracijos nustatymas
Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas
Kreatinino koncentracijos nustatymas
Šlapalo koncentracijos nustatymas
Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas
Didelio tankio lipoproteinų cholesterolio
koncentracijos nustatymas
Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio apskaičiavimas
pagal Friedevaldo formulę
Triacilglicerolių koncentracijos nustatymas
Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas
Tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas
Kalio koncentracijos nustatymas
Natrio koncentracijos nustatymas

20,00
15,99
11,35
LR SAM 2002-10-15
įsakymas Nr. 505
koef. 1,8111

2,46
5,09
2,41
1,58
1,47
2,52
14,80
5,14
2,05
2,16
1,68
2,05
2,99
0,63
2,41
1,88
1,88
1,27
1,27

15032
15033
15034
15035
15036
15040
15042
15043
15051
15060
15061
15062
15067
15068
15071
15073
15074
15075
15078
15079
15080
15081
15082
15124
15126
15184
15185
15194
15198

Chloridų koncentracijos nustatymas
Bendrojo kalcio koncentracijos nustatymas
Jonizuoto kalcio(Ca(++)) koncentracijos
apskaičiavimas
K, Na koncentracijos nustatymas (liepsnos
Fotometrijos metodu)
K, Na, Cl koncentracijos nustatymas
Geležies koncentracijos nustatymas
Fosforo koncentracijos nustatymas
Magnio koncentracijos nustatymas
Kraujo dujų ir pH tyrimas
Aspartataminotransferazės (ASAT/GOT) aktyvumo
nustatymas
Alaninaminotransferazės (ALAT/GPT) aktyvumo
nustatymas
Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas
Kreatinkinazės (CK) aktyvumo nustatymas
Kreatinkinazės širdies izofermento(CK-MB)
aktyvumo nustatymas
Laktatdehidrogenazės (LDH) aktyvumo nustatymas
Gama gliutamiltransferazės (GGT) aktyvumo
nustatymas
Alfa amilazės aktyvumo nustatymas
Pankreatinės amilazės aktyvumo nustatymas
Protrombino komplekso tyrimas protrombinoprokonvertino metodu (SPA)
Fibrinogeno koncentracijos nustatymas
Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas
(ADTL)
Fibrino ir fibrinogeno degradacijos produktų
nustatymas (FDP)
D-dimerų nustatymas latekso agliutinacijos metodu
Laisvo tiroksino (LT(4))nustatymas imunofermentiniu
metodu
Tirotropino (TTH) nustatymas imunofermentiniu
metodu
Vėžio žymens Ca125 nustatymas
Prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymas
Feritino koncentracijos nustatymas
Troponino T( TnT) nustatymas
HEMATOLOGINIAI IR BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI

16002
16005
16006
16008
16009
16011
16013
16035

Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (
norma)
Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (
patologija)
Retikulocitų skaičiavimas (dažytame tepinėlyje)
Trombocitų skaičiavimas (dažytame tepinėlyje)
Krešejimo laiko pagal Sucharevą nustatymas
Kraujo tyrimas ENG nustatyti (kapiliariniame
kraujyje)
Leukogramos skaičiavimas
Lupus erythematosus (LE) ląstelės kraujyje

2,52
2,63
3,30
1,83
2,83
2,63
2,30
3,21
4,09
2,46
2,46
2,46
3,88
6,19
3,30
2,93
4,82
6,83
4,20
5,40
4,62
22,82
13,58
12,70
10,81
19,45
15,85
13,75
15,05
LR SAM 2002-10-15
įsakymas Nr. 505
koef. 1,8111

6,56
6,83
1,63
1,68
1,27
1,21
2,68
3,68

16038
16048
16053
16054
16056
16057
16060
16061
16062
16063
16064
16065
16066
16067
16068
16077

16078
16079
16080
16081
16084
16085
16099
16104
16105

16110
16113
16120
16139

Eritrocitų bazofilinio grūdėtumo nustatymas
Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu
Šlapimo nuosėdų mikroskopija (norma)
Šlapimo nuosėdų mikroskopija (patologija)
Albuminas šlapime
Šlapimo takų akmens tyrimas
Kiekybinis baltymo šlapime nustatymas
Zimnickio mėginys
Rūgščiai atsparių bakterijų šlapimo tepinėlyje
nustatymas
Leukogramos šlapime skaičiavimas
Koprogramos įvertinimas
Tyrimas slaptam kraujavimui nustatyti
Pirmuonių išmatų tepinėlyje nustatymas
Kirmėlių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas
(Kato metodu)
Spalinių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas
(lipnios plėvelės metodu)
Bendras skreplių tyrimas (fizinės savybės natyvinio
preparato mikroskopija, dažyto tepinėlio
mikroskopija)
Skreplių fizinių savybių nustatymas
Skreplių natyvinio preparato mikroskopija
Skreplių dažyto tepinėlio morfologinis tyrimas
(mikroskopija)
Rūgščiai atsparių bakterijų skreplių tepinėlyje
nustatymas
Tepinėlio iš lytinių organų citologinis tyrimas
Onkocitologinis ginekologinių tepinėlių tyrimas
Spermos tyrimas
Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D)
priklausomybės faktoriaus nustatymas rankiniu būdu
Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D)
priklausomybės faktoriaus nustatymas plokšteliniu
būdu
Antikūnų nustatymas, naudojant 2-jų donorų
standartinius eritrocitus, stulpeliniu būdu
Tiesioginis Kumbso mėginys (stulpeliniu būdu)
Kraujo suderinamumo mėginys (rankiniu būdu)
ABO kraujo grupės nustatymas (be Rh faktoriaus)
rankiniu būdu
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI

17038
17152
17161

1,77
2,05
0,47
1,30
1,68
1,16
5,61

0,42
2,52
2,68
1,27
8,02
7,39
2,93
2,93
6,56

11,81
5,31
8,77
1,30
LR SAM 2002-12-23
įsakymas Nr. 668
koef. 1,8076

Odos, nagų ir plaukų mikroskopinio tyrimo grybams
nustatymas
Hepatito B viruso (HBV) HBe antikūnų nustatymas
imunofermentiniu metodu
Hepatito C viruso (HCV) IgG nustatymas
imunofermentiniu metodu
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI

18010

2,21
5,51
0,58
1,88
15,16
6,66
2,46
1,68
1,27

Antikūnų prieš skydliaukės peroksidazę nustatymas

3,09
9,58
15,49
LR SAM 2002-10-15
įsakymas Nr. 505
koef. 1,8111

25,75

(anti-TPO) imunofermentiniu metodu
18017
18022
18050
18051

Antistreptolizino O kokybinis nustatymas
C reaktyvaus baltymo kiekybinis nustatymas
Reumatoidinio faktoriaus kiekybinis nustatymas
Reumatoidinio faktoriaus kokybinis nustatymas
RADIOLOGINIAI TYRIMAI

24018

LR SAM 1996-03-26
įsakymas Nr. 178
koef. 2,4746

Fistulografija
RENTGENOGRAFIJA

25002
25003
25005
25006

2,52
8,55
12,12
2,26

12,97
LR SAM 1996-03-26
įsakymas Nr. 178
koef. 2,4746

Rentgenograma, 18x24 cm dydžio
Rentgenograma, 24x30 cm dydžio
Rentgenograma, 35x35 cm dydžio
Rentgenograma, 35x43 cm dydžio
FUNKCINĖS DIAGNOSTIKOS TYRIMAI

2,94
3,74
4,95
5,37
LR SAM 1996-03-26
įsakymas Nr. 178
koef. 2,4746

28030

12-kos derivacijų EKG užrašymas su gydytojo
aprašymu

9,53

28031

12-kos derivacijų EKG užrašymas be gydytojo
aprašymo

7,45

AKUŠERIJA IR GINEKOLOGIJA

39005
39006
39022
39023
39082
39083

39118
60001

Onkocitologinio tepinėlio paėmimas iš genitalijų
Tepinėlio mikroflorai nustatyti paėmimas iš
urogenitalinės sistemos
Gimdos spiralės įdėjimas (be spiralės kainos)
Gimdos spiralės išėmimas
Išorinė kardiotokografinė diagnostika, pradedant 22ąja nėštumo savaite (iki 30 minučių)
Išorinė kardiotokografinė diagnostika gimdymo metu
arba tais atvejais, kai įtariamas priešlaikinis gimdymas
(iki 30 minučių)
Gimdos spiralės išėmimas kabliuku ar kiurete
Nėštumo nutraukimas taikant vietinę nejautrą

60002
Nėštumo nutraukimas taikant intraveninę nejautrą
Pastaba: Papildoma individuali priežiūra gimdymo skyriuje
(visą gimdymo laikotarpį) – pagal budinčio gydytojo
ar akušerės valandinį įkainį
Medicininė apžiūra neblaivumui (girtumui) ar
apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų:
Bendras asmens būklės vertinimas, akto pildymas
Testas narkotinių medžiagų vartojimo nustatymui
Tiriamųjų medžiagų paėmimas, saugojimas,
dokumentavimas
Tiriamųjų medžiagų pateikimas toksikologijos
laboratorijai (transportavimas)
Etilo alkoholio nustatymas kraujyje, šlapime ir kt.
terpėse toksikologijos laboratorijoje
Vienkartinė detoksikacija ir simptominės pagalbos

LR SAM 1996-03-26
įsakymas Nr. 178
koef. 2,4746

5,17
6,38
8,02
7,18
6,95
8,31

LR SAM 2008-05-27
įsakymas Nr. V-493

17,92
48,22
75,36

15,26
2,73
8,69
18,83
20,00
89,21

teikimas stebėjimo palatoje
Pastaba: Kitų Valstybinės teismo medicinos tarnybos
toksikologijos laboratorijoje atliekamų tyrimų kainos

Pagal 2016-06-08
sutartį Nr. BP1-47/S163

PATVIRTINTA
VšĮ Kretingos ligoninės
Vyriausiojo gydytojo 2018-05-31
Įsakymu Nr. V-41
1 priedas
ATLYGINTINŲ PASLAUGŲ KAINOS
Eil
Paslaugos
Kaina,
Nr.
eurais
1. Lova paciento šeimos nariui (1para)
5,00
2. Paciento pervežimo medicininiu autotransportu jo ar jų artimųjų prašymu,
0,85
kai tai nėra būtina dėl paciento sveikatos būklės, paslauga ( 1 km)
3. Nemedicininių pažymų išdavimas
1,00
4. Išrašai iš medicininių dokumentų draudimo bendrovėms
4,00
5. Įvairios medicininės dokumentacijos kopija (1 lapo A4 formato)
0,20
6. Archyvinių dokumentų paieška ir pažymos išdavimas
5,00
7. Individualios elektrinės buitinės technikos, išskyrus asmens higienos,
0,90
naudojimas palatoje (1 para)
8. Skaitmeninio vaizdo įrašymas į CD (atspausdinimas ant popieriaus),
1,20
pacientui asmeniškai prašant
9. Medicinos prietaisų sterilizavimo paslauga (1 įkrova)
14,44
PATVIRTINTA
VšĮ Kretingos ligoninės
Vyriausiojo gydytojo 2018-05-31
Įsakymu Nr. V-41
2 priedas
SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO PASLAUGŲ LOVADIENIO KAINOS
Vieno
Eil. Apmokamos paslaugos
lovadien
Paslaugos apibūdinimas
Nr.
pavadinimas
io kaina
(eurais)
1. Slauga ir palaikomasis
Slauga ir palaikomasis gydymas
30,58
gydymas
2. Vegetacinių ligonių
Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų
39,79
palaikomasis ilgalaikis
skalę ne daugiau 10 balų) slauga ir
gydymas
palaikomasis gydymas
3. Onkologinių ligonių
Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis
41,89
palaikomasis ilgalaikis
gydymas, kai naudojami injekciniai narkotiniai
gydymas I
analgetikai
4. Onkologinių ligonių
Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis
50,44
palaikomasis ilgalaikis
gydymas, kai naudojamas epidurinis
gydymas II
nuskausminimas
5. Negalinčių savęs
Ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 balų,
32,60
aptarnauti ligonių
slauga ir palaikomasis gydymas
palaikomasis ilgalaikis
gydymas

