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6 priedas
PASLAUGŲ, KURIOS NĖRA IŠVARDINTOS MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠE IR
NEPRISKIRIAMOS BŪTINOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PASLAUGOMS, KAINOS

OPERACINIAI PAKETAI
Paketas Nr.1
Paslaugos pavadinimas
Universalus apklotų rinkinys
Spec. apsaugos chalatas
Vienkartinis chalatas
Viso:

Įkainis, eurais
9,43
1,82
1,72 x2 =3,44
14,69

Artroskopija
Paketas Nr.2
Paslaugos pavadinimas
Artroskopijos rinkinys
Spec. Apsaugos chalatas
Vienkartinis chalatas
Viso:

Įkainis, eurais
10,95
1,82
1,72
14,49

Paketas Nr.3
Paslaugos pavadinimas
Vamzdelių rinkinys artroskopinei pompai
Viso:

Įkainis, eurais
42,57
42,57

Klubo sąnario protezavimo rinkinys
Paketas Nr.4
Paslaugos pavadinimas
Klubo sąnario apklotų rinkinys
Spec. apsaugos chalatas
Vienartinis chalatas
Viso:

Įkainis, eurais
18,85
1,82 x2 = 3,64
1,72 x2 = 3,44
25,93

Kelio sąnario protezavimo rinkinys
Paketas Nr.5
Paslaugos pavadinimas
Galūnių apklotų rinkinys
Spec. apsaugos chalatas
Vienartinis chalatas
Viso:

Paketas Nr.6
Paslaugos pavadinimas
Sterilus odos sukabintojas
Viso:

Paketas Nr.7
Paslaugos pavadinimas
Epidiūrinis rinkinys BRAUN
Viso:

Įkainis, eurais
11,56
1,82 x2 = 3,64
1,72 x2 = 3,44
18,64

Įkainis, eurais
4,93

Įkainis, eurais
5,47

Akušerinės-ginekologinės operacijos
Cezario pjūvio operacija (CPO)
Paketas Nr.8
Paslaugos pavadinimas
Cezario pjūvio operacijos sterilių apklotų
rinkinys
Spec. apsaugos chalatai
Spinalinė adata (nuskausminimui)
Viso:

Įkainis, eurais
11,25 x 1 vnt. =11,25
1.82 x 2vnt. =3,64
0,52 x 1 vnt. =0,52
15,41

Hysterektomija ar kitos laparotominės ginekologinės operacijos
Paketas Nr.9
Paslaugos pavadinimas
Universalus sterilių apklotų rinkinys
Spec. apsaugos chalatai
Viso:

Įkainis, eurais
9,43 x 1 vnt. =9,43
1,.82 x 2 vnt. =3,64
13,07

Abrazija, hysteroskopija, diatermokonizacija
Paketas Nr.10
Paslaugos pavadinimas
Sterilus vienkartinis paklotų rinkinys
Intraveninis kateteris
Viso:

Įkainis, eurais
2.92 x1 vnt. = 2,92
0,29 x 1 vnt. = 0,29
3,21

Gimdymas
Paketas Nr.11
Paslaugos pavadinimas
Sterilus vienkartinis gimdymo rinkinys
Vienkartiniai paklotai
Kateteris į veną
Viso:

Įkainis, eurais
2,92 x2 vnt. =5,84
0,13 x10vnt.=1,30
0,29 x1vnt. =0,29
7,43

Nuolatinio oro ir skysčių atsiurbimo iš pleuros ir krūtinės ląstos pilnas rinkinys
Paketas Nr.12
Paslaugos pavadinimas
Įkainis, eurais
Plonos sienelės punkcinė adata 3,35x78 mm;
kateteris pagamintas iš poliuretano (2,7x
450mm rentgenokontrastinis) su apsaugine
įmova ir uždaru galu, dvigubas
antirefleksinis, sekrecijų maišas 2,0 l
(graduotas), trijų dalių luer lock švirkštas
(naudojamas tūris 60 ml), trijų krypčių
kranelis su 100 mm ilgio vamzdeliu
Viso:
15,51
Pleuros drenažo rinkinys

Paketas Nr.13
Paslaugos pavadinimas
Pleuros drenažo rinkinys :adatos ilgis apie 80
mm; kranelis; kateteris 50-60 ml švirkštas;
2,0 l talpos maišelis; prailginimo linijos ilgis
40-60 cm
Viso:
3,44

Įkainis, eurais

Skaitmeninių rentgenogramų kainos
Įkainis,
eurais
2,61
3,48
5,50
3,13
3,48

Paslaugos pavadinimas
Skaitmeninė rentgenograma (lazerinė juosta) 20x25 cm
Skaitmeninė rentgenograma (lazerinė juosta) 25x30 cm
Skaitmeninė rentgenograma (lazerinė juosta) 35x43 cm
Viena dantų rentgeno nuotrauka ( be radiologo aprašymo)
Kompiuterinės tomografijos nuotrauka

Kaulų tankio tyrimas
Įkainis, eurais
13,03

Paslaugos pavadinimas
Kaulų tankio tyrimas

Kitos paslaugos
Paslaugos pavadinimas
Maitinimo išlaidų normą ligoniui per parą
Medicininių ir kitų dokumentų kopijavimas( vienas
lapas, A3/A4)
Elektroninio nedarbingumo pažymėjimo
spausdinimas
Elektros energijos išlaidų padengimas gulint
stacionare naudojant mobilaus telefono pakrovėją;
naudojant internetinį ryšį, esant galimybei jį pajungti
Elektros energijos išlaidų padengimas gulint
stacionare atsinešus televizorių, kitą elektros prietaisą
(elektrinį arbatinuką, kompiuterį ar kt.)
Vienvietė palata stacionaro skyriuose su sanitariniu
mazgu, šaldytuvu, televizoriumi
Medicininė apžiūra neblaivumui nustatyti

Medicininė apžiūra apsvaigimui nuo psichiką
veikiančių medžiagų nustatymas

Įkainis, eurais
2,20
0,29/0,14
0,14
0,29 per savaitę
0,14 per parą
5,79 už parą

18,24 +atlikto tyrimo kaina
(pagal Valstybinės teismo
medicinos tarnybos prie LR
Teisingumo ministerijos
teikiamų ekspertizių
(tyrimų) kainas (kainynas
pridedamas).
18,24 +atlikto tyrimo kaina
(pagal Valstybinės teismo
medicinos tarnybos prie LR
Teisingumo ministerijos
teikiamų ekspertizių
(tyrimų) kainas (kainynas
pridedamas).

Narkotinių medžiagų nustatymas testu (kasete)
šlapime

11,11

Valstybinės teismo medicinos tarnybos toksikologijos laboratorijose
atliekamų tyrimų kainos
Paslaugos pavadinimas
Etilo alkoholio nustatymas kraujyje,šlapime ir kt. terpėse
Amfetaminų nustatymas šlapime
Amfetaminų nustatymas kraujyje
Opijatų nustatymas šlapime
Opijatų nustatymas kraujyje
Benzodiazepinų nustatymas šlapime
Benzodiazepinų nustatymas kraujyje
Kanabinoidų nustatymas šlapime
Kanabinoidų nustatymas kraujyje
Barbitūratų ir kitų medikamentų nustatymas biologinėse
terpėse HPLC metodu
Kokaino nustatymas šlapime
Kokaino nustatymas kraujyje
Medikamentų nustatymas biologinėse medžiagoje
Medikamentų nustatymas mirusiųjų vidaus organuose

Įkainis, eurais
20,00
72,40
40,20
59,90
49,00
53,20
40,40
52,50
51,50
37,90

Lakių nuodų nustatymas biologinėse terpėse dujų
chromatografijos metodu
Anglies monoksido nustatymas kraujyje
Rūgščių ir šarmų nustatymas biologinėje medžiagoje
Fosforo organinių junginių (chlorofosas, dichlorofosas,
karbofosas, metafosas, DEC 15) nustatymas biologinėje
medžiagoje
Švino ir švino tetraetilato nustatymas biologinėje medžiagoje
Etilenglikolio nustatymas mirusiųjų vidaus organuose
Etilenglikolio nustatymas kraujyje /šlapime
Psichoaktyvių medžiagų nustatymas biologinėje medžiagoje
LC/MS/MS metodu
Psichoaktyvių medžiagų nustatymas biologinėje medžiagoje
LC/MS/TOF metodu
Kai kurių naujų psichoaktyvių medžiagų nustatymas šlapime
GC/MS metodu
Efedrino ,katinono ir jų darinių nustatymas šlapime GC/MS
metodu

23,00

61,00
43,40
132,70
194,00

35,10
41,20
188,20

65,30
55,20
50,10
52,10
49,90
84,40
48,40

Hospitalinių infekcijų, kritinių infekcijų ir kitų svarbių ligų
nustatymas molekuliniu metodu
Tyrim
o
kodas

1L

2L

3L
4L

5L
6L

7L

8L

9L
10 L

11 L

12 L

Tyrimo pavadinimas
Molekulinis karbapenemazę gaminančių
Enterobacteriasceae šeimos bakterijų nustatymas
per 60 min.( Carba-R)
Molekulinis toksigeninių Clostridium difficicile
bakterijų nustatymas per 45 min. (Clostridium
difficile)
Molekulinis meticilinui atsparių auksinių
stafilokokų ir auksinių stafilokokų nustatymas iš
pirminės teigiamos kraujo kultūros per 60 min.
(MRSA/SA iš pirminės kraujo kultūros)
Molekulinis norovirusų nustaymas per 45 min.
(Norovirusas)
Molekulinis vankomicinui rezistentiškų
enetorokokų nustatymas per 45 min.(VanA/VanB
atsparūs enterokokai)
Molekulinis enterovirusinio meningito nustatymas
per 2,5 val. ( Enterovirusas)
Molekulinis gripo A, gripo B bei RSV
(respiratorinio sincitinio viruso ) nustatymas per
40 min. (Gripas ir RSV)
Molekulinis Mycobacterium tuberculosis ir jų
rezistentiškumo rifampicinui nustatymas per 2 val.
(Mycobacterium tuberculosis ir atsparumas
rifampicinui)
Molekulinis ankstyvo žmogaus imunodeficito
viruso indentifikavimas per 90 min. ( ŽIV-1
indentifikacija)
Molekulinis Chlamydia trachomatis ir Neisseria
gonorrhoeae nustatymas per 90 min. ( Chlamydia
trachomatis ir Neisseria gonorrhoeae)
Molekulinis B grupės streptokoko nustatymas per
30 min. ( B grupės streptokokas)
Molekulinis aukštos rizikos žmogaus papilomos
virusų (16,18/45+14 aukštos rizikos tipų)
nustatymas per 60 min. (ŽPV genotipavimas)

Vieno tyrimo
kaina Eur

43,65

31,57

45,22
42,07

45,22
54,67

44,70

39,45

39,97
29,47

38,92

36,82

