PATVIRTINTA
2014-09-16 d. įsakymu Nr. V-92

MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA
Mokamoms paslaugoms, teikiamoms Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos
asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau-LNSS), priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos
nekompensuojamos iš:
 valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų;
 Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau PSDF) biudžeto lėšų;
 valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų lėšų,
skirtų sveikatos programoms finansuoti.
Už mokamas paslaugas moka pacientai arba kiti fiziniai ar juridiniai asmenys
(darbdaviai, papildomojo (savanoriškojo) sveikatos draudimo paslaugas teikiančios įstaigos ar
kt.).
Draudžiamiesiems, kurie nėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, įstaigoje
suteiktos paslaugos, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, yra mokamos (žr.
kainyną).
Už įstaigoje teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jei jos neatitinka
būtinosios medicinos pagalbos kriterijų, apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu moka šiais
atvejais:
 pacientas, teikiant jam iš PSDF biudžeto lėšų apmokamas paslaugas ir leidus
gydančiajam gydytojui, pageidauja gauti papildomas, t. y. pagrindinei ligai
diagnozuoti ar gydyti nebūtinas paslaugas, medžiagas, tyrimus,
medikamentus, medicinos pagalbos priemones, procedūras;
 pacientas, neturėdamas gydytojo nukreipimo, savo iniciatyva kreipiasi į
gydymo įstaigą gauti atitinkamos paslaugos – laboratorinių tyrimų, pažymos
apie sveikatos būklę ir kt.
Už teikiamas odontologijos priežiūros paslaugas, apdraustieji (išskyrus vaikus ir
asmenis, besimokančius dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų dieniniuose
skyriuose, kol jiems sukanka 24 metai, ir socialiai remtinus asmenis, kai jie pateikia atitinkamą
savivaldybės, kurios teritorijoje gyvena, socialinės paramos skyriaus pažymą) moka už vaistus,
odontologijos ir kitas medžiagas, sunaudotas odontologijos priežiūros paslaugų teikimui,
vienkartines priemones, atsižvelgiant į sunaudotų medžiagų, priemonių kiekį ir jų įsigijimo
kainas.
Už sveikatos priežiūros paslaugas, teikiamas atliekant profilaktinius sveikatos
tikrinimus vairuotojams mėgėjams, asmenims norintiems įsigyti civilinį ginklą, asmenims
vykstantiems į užsienį, aviatoriams mėgėjams, moka patys asmenys.
Periodinių sveikatos tikrinimų išlaidas apmoka patys pacientai arba darbdavys ar
kiti fiziniai ar juridiniai asmenys pagal Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 27 d.
įsakymu Nr. V-547 patvirtintas profilaktinių sveikatos tikrinimų, už kuriuos moka pats
darbuotojas, darbdavys ar kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, kainas.
Asmenys, neapdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu (išskyrus nėščiąsias), už
visas profilaktinio sveikatos patikrinimo paslaugas moka patys arba už juos moka darbdavys ar
kiti fiziniai ar juridiniai asmenys.
Jei asmuo tuo pačiu metu kreipiasi dėl kelių profilaktinių sveikatos tikrinimų, tai
mokama tik už vieną, daugiau kainuojantį, sveikatos tikrinimą.

Patvirtinta
2020-02-27 d. direktoriaus
įsakymu Nr. V-45 (1.8.)
Asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas ir kainos
nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir įstaigoje neprisirašiusiems asmenims ir
savanoriškai paslaugas pageidaujantiems gauti asmenims
Kodas Paslaugos pavadinimas
Kaina,
eurais
02001
Pirminis vidaus ir vaikų ligų, gydytojo akušerio ginekologo ir
25,00
chirurgo priėmimas, užpildant dokumentaciją (paslauga teikiama
įstaigos darbo laiku)
Kartotinis vidaus ir vaikų ligų, gydytojo akušerio ginekologo ir
12,50
chirurgo priėmimas
02005
Pirminis šeimos gydytojo priėmimas
31,30
Kartotinis šeimos gydytojo priėmimas
15,65
02011
Vidaus ir vaikų ligų, gydytojo akušerio ginekologo ir chirurgo
30,00
gydymas ir konsultavimas namuose
Kartotinis vidaus ir vaikų ligų, gydytojo akušerio ginekologo ir
21,00
chirurgo gydymas ir konsultavimas namuose (kartotinio paciento
aplankymo kainai taikoma 30 % nuolaida)
02010
Šeimos gydytojo gydymas ir konsultavimas namuose
31,30
Kartotinis šeimos gydytojo gydymas ir konsultavimas namuose
21,90
(kartotinio paciento aplankymo kainai taikoma 30 % nuolaida)
04001
Kraujo paėmimas iš venos
4,00
04002
Kraujo paėmimas iš piršto
2,50
04003
Apsauginis skiepas vakcinuojant
2,80
04009
Infuzija į veną nuo 10 min. iki 30 min.
6,70
04010
Infuzija į veną ilgiau kaip 30 min.
8,10
04004
Injekcija į veną
4,00
04006
Injekcija į raumenis
2,80
02004
Psichologo konsultacija poliklinikoje
25,00
Kartotinė psichologo konsultacija poliklinikoje
12,50
02009
Psichologo konsultacija namuose
30,00
37001
Pirminis gydytojo psichiatro priėmimas (psichikos būklės,
31,30
gyvenimo būdo ir kt. duomenų įvertinimas)
37002
Kartotinis gydytojo psichiatro priėmimas, gydymo kurso
6,30
koregavimas
02009
Gydytojo psichiatro gydymas ir konsultavimas namuose
30,00
Kartotinis gydytojo psichiatro gydymas ir konsultavimas
21,00
namuose (kartotinio paciento aplankymo kainai taikoma 30 %
nuolaida)
28027
EKG 12 derivacijų užrašymas kabinete be gydytojo aprašymo
5,10
60035
Vykstančiųjų į užsienį
16,10
60036
Norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą
25,80
60037
Vairuotojų
22,60

Patvirtinta
2020 m. vasario 27 d.
direktoriaus įsakymu Nr. V-44 (1.8.)
Profilaktinių sveikatos tikrinimų, už kuriuos moka pats darbuotojas ar darbdavys, ar
kiti fiziniai ar juridiniai asmenys, sąrašas ir kainos
Eil. Profilaktinių sveikatos tikrinimų rūšys
Kaina, eurais
Nr.
įsidarbinant
dirbant
1
Vairuotojų profesionalų
22,79
26,04
2
Civilinės aviacijos darbuotojų
104,17
136,07/61,85
3
Laivyno darbuotojų (ir kitų)
38,42
57,79
4
Geležinkelio darbuotojų
7,16
17,58
5
Darbuotojų, dirbančių galimos profesinės
rizikos sąlygomis (esant sveikatai
kenksmingų veiksnių poveikio rizikai ar
dirbančių pavojingus darbus):
5.1 Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos
8,47
14,32
sąlygomis
5.2 Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių
2,61
12,36
veiksnių rizikos sąlygomis
5.3 Darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių
0,00
9,11
veiksnių rizikos sąlygomis
5.4 Darbuotojų, dirbančių kenksmingų
7,16
14,97
pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis
5.5 Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių
3,25
9,77
veiksnių rizikos sąlygomis
5.6 Darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų
3,91
9,77
pavojingą darbą
6
Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš
4,56
3,25
anksto pasitikrinus ir vėliau periodiškai
besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamųjų
ligų
Aviacijos darbuotojams atliekant visapusišką medicinos ekspertizę jos kaina – 136,07 eurai;
atliekant dalinę medicinos ekspertizę – 61,85 eurai.
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Kodas

50006
50008
50012
50044
50016
50006
50017
50018
50019
50020
50021
50006
50022
50023
50024
50025
50028
50032
50052
50054
50057
50058
50059
50062
50062
50067
50075

Odontologijos paslaugų sąrašas ir kainos nedraustiems
privalomuoju sveikatos draudimu ir įstaigoje neprisirašiusiems asmenims
Paslaugos pavadinimas
Kaina, eurais
Karieso gydymas
Pirminė apžiūra, anamnezė, dokumentacija
Ertmės paruošimas
Stiklojonomerinės cemento plombos įdėjimas
Šviesoje kietėjančios plombos įdėjimas
Plombos apdaila
Pulpito gydymas
Pirminė apžiūra, anamnezė, dokumentacija
Ertmės paruošimas ir devitalizuojančios pastos įdėjimas
Pulpos amputacija
ir
ekstirpacija
Medikamentinis
ir
mechaninis kanalo apdorojimas
Periodontito gydymas
Pirminė apžiūra, anamnezė, dokumentacija
Danties trepanavimas
ir
ertmės išvalymas
Medikamentinis
ir
mechaninis kanalo apdorojimas
Kanalų plombavimas (1 kanalo)
Plombavimas pasta
Gutaperčos kaiščiai
Danties rovimas
Apžiūra, (konsultacija, vaistų išrašymas)
Nejautra vartojant importinį anastetiką
Danties rovimas (nesudėtingas)
Danties rovimas (sudėtingas)
Incizija
Alveolito gydymas
Siūlė
Retinuoto danties rovimas
Paradonto ligų gydymas
Pirminė apžiūra (anamnezės surinkimas), pirminė ligonio
dokumentacija (gydymo planas)

4,00
15,20
20,30
12,20
3,10
4,00
9,10
16,20

4,00

4,00
19,30

24,30

32,50

4,00
12,20
7,10
20,30
5,10
5,10
3,10
22,30
10,20

50076
50077
50078
50079
50080

50042

Burnos higienos mokymas
Burnos ertmės higieninio indekso įvertinimas
Konkrementų šalinimas
Poliravimas
ultragarsiniu aparatu (vieno danties)
Pigmento šalinimas Air flow aparatu (visos burnos
ertmės)
Dantų padengimas fluoro laku (vieno danties)

8,00

Štampuoto vainikėlio nuėmimas
Rentgenologinis tyrimas

3,00
5,50

6,10
9,00
2,00

Patvirtinta
2016 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-36
Nemedicininių paslaugų sąrašas ir kainos
Paslaugos pavadinimas
Transporto paslaugos 1-no (vieno) nuvažiuoto kilometro įkainis
Gydytojo išduodama pažyma
Gydytojo psichiatro išduodama pažyma
Dokumentų kopijavimo paslauga (1-nas lapas)

Kaina, eurais
0,46
1,45
2,90
0,14

