PATVIRTINTA
VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos
direktoriaus Leonido Sologubovo
2012-11-26 įsakymu Nr.1-57
(aktuali redakcija 2020-02-17 įsak. Nr. 1-6)

PROFILAKTINIS SVEIKATOS TIKRINIMAS1
Paslaugos pavadinimas
Vairuotojų mėgėjų sveikatos tikrinimas (AM, A1, A2, A, B1, B ir BE kateg.)
Norinčių įsigyti civilinį ginklą sveikatos tikrinimas
Vykstančių į užsienį sveikatos tikrinimas
Asmens girtumo, apsvaigimo laipsnio nustatymas

Kaina, €
22,50
25,70
16,10
16,10

*moka pats pacientas arba už jį gali sumokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys

PROFILAKTINIS SVEIKATOS TIKRINIMAS2
Paslaugos pavadinimas
Profilaktinis sveikatos tikrinimas:
vairuotojų (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE ir T kategorijų transp. priem. vairuotojai, bei B

Kaina, €
Įsidarbinantiems

Dirbantiems

kategorijos transp. priemonių vairuotojams, naudojantiems vairuot. pažymėjimą profesiniams
tikslams, bei traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis)

22,80

26,00

darbuotojų, dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis
darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių rizikos sąlygomis
darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių rizikos sąlygomis
darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis
darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizikinių veiksnių rizikos sąlygomis
darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizinių perkrovų darbą
darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti tik iš anksto pasitikrinus ir vėliau
periodiškai besitikrinantiems sveikatą dėl užkrečiamų ligų

8,50
2,60
7,20
3,30
3,90

14,30
12,40
9,10
15,00
9,80
9,80

4,60

3,30

*moka pats darbuotojas, darbdavys ar kiti fiziniai ar juridiniai asmenys

PACIENTO PRIĖMIMAS IR KONSULTAVIMAS3
Paslaugos pavadinimas

Kaina, €

Šeimos gydytojo priėmimas ir konsultacija (1 priėmimas)
Pakartotinis šeimos gydytojo priėmimas (2 savaičių laikotarpiu)
Psichiatro pirminė apžiūra (1 priėmimas)
Pakartotinė psichiatro apžiūra (2 savaičių laikotarpiu)
Vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, gydytojo chirurgo, gydytojo
odontologo, akušerio-ginekologo priėmimas ir konsultacija (1 priėmimas)
Pakartotinis vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, gydytojo chirurgo,
gydytojo odontologo, akušerio-ginekologo priėmimas (2 savaičių laikotarpiu)
Psichologo konsultacija (1 priėmimas)
Slaugytojo, burnos higienisto priėmimas ir konsultacija (1 priėmimas)
Pakartotinis slaugytojo, burnos higienisto priėmimas ir konsultacija (2 savaičių
laikotarpiu)
Gydytojų vizitas į namus bei paciento gydymas ir konsultavimas namuose
(prisirašiusiems pacientams) (1 apsilankymas)
Kartotinis gydytojo vizitas į namus bei paciento gydymas ir konsultavimas
namuose (1 apsilankymas)
Bendruomenės slaugytojo vizitas į namus bei paciento gydymas ir konsultavimas
namuose (1 apsilankymas)
Kartotinis bendruomenės slaugytojo vizitas į namus bei paciento gydymas bei
konsultavimas namuose (2 savaičių laikotarpiu)
Tyrimo medžiagos paėmimas ligonio namuose
Žaizdų perrišimas ligonio namuose
Greitosios medicinos pagalbos 1 iškvietimas (iškvietimams be pagrindo,
piktnaudžiavimo atvejai arba neapsidraudusiems PSDF )

31,30
15,60
31,30
15,00
25,00
12,50
9,30
13,50
6,70
30,00
21,00
16,20
11,30
12,50
8,10
29,50

2
Med. felčerio budėjimas (su transportu, 1 valandą)

13,20

*moka tik neapsidraudusieji privalomuoju sveikatos draudimu (kai teikiamos paslaugos nepriskiriamos būtinosios
medicinos pagalbos paslaugoms) arba neprisirašę poliklinikoje
arba neturintieji gydytojo siuntimo arba
pageidaujantieji papildomų paslaugų gyventojai

PROCEDŪROS3
Paslaugos pavadinimas
Kraujo paėmimas iš piršto
Kraujo paėmimas iš venos
Injekcija į raumenis (tame tarpe ir skiepijimo procedūra)
Injekcija į veną
Infuzija į veną 10-30 min
Infuzija į veną ilgiau kaip 30 min
Elektrokardiograma
Pulso dažnumo ir arterinio spaudimo nustatymas
Žaizdų perrišimas
Gipsinio bato uždėjimas
Gipsinio įtvaro tvarsčio uždėjimas
Gipsinio įtvaro tvarsčio nuėmimas
Gimdos spiralės įdėjimas (be spiralės kainos)
Tepinėlio paėmimas mikroflorai nustatyti (MŠL tyrimui)
Tepinėlio paėmimas mikroflorai nustatyti arba bakteriologiniams pasėliams
venerinių ligų diagnostikai iš urogenitalinė sistemos (PGR tyrimams)
Onkocitologinio tepinėlio paėmimas iš genitalijų ar išorinių lytinių organų

Kaina, €
2,50
4,00
2,80
4,00
6,70
8,10
9,10
3,10
3,50
11,40
7,80
4,70
9,70
2,80
7,80
5,00

*moka tik neapsidraudusieji privalomuoju sveikatos draudimu (kai teikiamos paslaugos nepriskiriamos būtinosios
medicinos pagalbos paslaugoms) arba neprisirašę poliklinikoje
arba neturintieji gydytojo siuntimo arba
pageidaujantieji papildomų paslaugų gyventojai

TYRIMAI3
Paslaugos pavadinimas
Bendras kraujo tyrimas (leukocitai, eritrocitai, hemoglobinas, hematokritas, trombocitai,
MCV, MCH, MCHC)
Bendras šlapimo tyrimas (leukocitai, eritrocitai, bekterijos, baltymų kiekis, gliukozė,
acetonas, tulžies pigmentas, urobilinas, lyginamasis svoris, reakcija)
Lipidograma (bendro cholestorolio koncentracijos, chol. frakcijų ir trigliceridų
nustatymas )
Bendro cholestorolio koncentracijos nustatymas
Gliukozės kiekio kraujyje nustatymas
Gliukozės toleravimo mėginio ištyrimas
Creaktyvaus baltymo (CRB) nustatymas
Kalio,Natrio,Chloro nustatymas
Kreatinino (CREA) nustatymas
Šlapalo koncentracijos (UREA) nustatymas
RPR testas
ENG tyrimas iš veninio arba arterinio kraujo

Kaina, €
12,00
6,70
5,00
4,20
4,20
4,50
4,50
4,40
4,20
4,20
4,30
5,50

*tyrimų kainos pateiktos su mėginio paėmimo kaina. Jeigu iš vieno mėginio atliekama keletas tyrimų, mokama tik viena
mėginio paėmimo kaina;
**moka tik neapsidraudusieji privalomuoju sveikatos draudimu (kai teikiamos paslaugos nepriskiriamos būtinosios
medicinos pagalbos paslaugoms) arba neprisirašę poliklinikoje
arba neturintieji gydytojo siuntimo arba
pageidaujantieji papildomų paslaugų gyventojai

KITI TYRIMAI4
Paslaugos pavadinimas
Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus
nustatymas rankiniu būdu
Bendras bilirubinas
Asparagininė transaminazė AST/GOT

Kaina, €
5,09
4,09
4,08

3
Alaninaminotransferazės aktyvumo nustatymas (ALAT/GPT)
Šarminė fosfatazė (ALP)
Geležis (Fe)
Magnis (Mg) serume
Gama-gliutamiltranspeptidazė (GGT)
RPR (titras)
Laisvas tiroksinas (FT4) LT4
Tirotropino nustatymas imunofermentiniu metodu TTH (TSH)
Prostatos specifinis antigenas (PSA)
Citopatologinis gimdos kaklelio tepinėlio tyrimas
Citopatologinis gimdos kaklelio tepinėlio tyrimas skystoje terpėje
Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV 1/2) antikūnų nustatymas (latekso metodu)
Šlapimo pasėlis rankiniu būdu besimptomei bakteriurijai nustatyti (teigiamas arba
neigiamas)
Teigiamo šlapimo pasėlio besimptomei bakteriurijai nustatyti antibiotikograma
Tepinėlis iš genitalijų dėl Beta-hemolizinių streptokokų nustatymas (teigiamas arba
neigiamas)
Beta-hemolizinio streptokoko identifikavimas (kai tepinėlio iš genitalijų dėl Betahemolizinių streptokokų pasėlis teigiamas)
Šlapimo rūgštis (UA)
Chloras
Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas (TP)
Kalcis (Ca)
Tiesioginis bilirubinas
Netiesioginis bilirubinas
Albuminas (ALB)
Jonizuoto kalcio Ca++ koncentracijos apskaičiavimas
Antistreptolizino O kiekybinis nustatymas (ASLO kokybinis)
Pankreatininė amilazė (P-AMYL) serume
Feritinas (FERRI)
Reumatoidinis faktorius (RF)
Laisvas trijodtironinas (FT3)
Antitiroperoksidazė (A-TPO) (skydliaukės mikrosominiai autoantikūnai)
Karcinoembrioninis antigenas (CEA), (st.žarnos,pl.žarnos, kolorektalinis, kepenų,
krūties CA)
Karbohidratinis antigenas (CA 15-3), (krūties CA)
Karbohidratinis antigenas (CA 19-9), (st.žarnos,pl.žarnos, kasos, kepenų, kiaušidės
epitelinių ląstelių CA)
Karbohidratinis antigenas (CA 125II), (kiaušidės epitelinių ląstelių CA)
Tiroglobulinas
Hepatito B paviršinis antigenas (HBs Ag)
Helicobacter pylori IgG antikūnų nustatymo testas
Vitaminas D3
Kirmėlių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (Kato metodu)
Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu
MŠL Mikroskopinis moters lyties organų išskyrų tepinėlis

4,08
4,55
4,13
4,08
4,13
4,22
4,59
4,59
5,72
6,99
17,69
4,95
8,89
2,08
9,79
2,19
4,12
4,11
4,08
4,08
4,09
4,17
4,08
4,19
5,49
4,59
5,29
4,99
4,89
5,89
6,38
6,59
6,89
6,59
5,53
5,39
5,45
9,08
7,00
6,29
4,89

*moka pats pacientas
*tyrimų kainos pateiktos su mėginio paėmimo kaina. Jeigu iš vieno mėginio atliekama keletas tyrimų, mokama tik viena
mėginio paėmimo kaina. Mėginiai tyrimams paimami poliklinikoje, o tiriami modernioje, ISO standartus atitinkančioje
tyrimų laboratorijoje pagal 2019-03-18d. „Laboratorinių tyrimų teikimo sutartį“ Nr. 8-6 Kitų, neįtrauktų į sutartį šioje
laboratorijoje atliekamų tyrimų kainų teiraukitės kasoje.

GYDOMOJO MASAŽO KAINOS3

4
Vaikams iki 1 metų amžiaus gydomasis masažas atliekamas nemokamai.
Masažo 1 vienetas atitinka 7 minutes.
Sumažinta kaina, €

Kaina,
€

11-18 m. vaikams,
neįgaliesiems kuriems
nustatytas darbingumo lygis
virš 30 proc. ir pacientams su
nedarb. pažymėjimais

1-10 m. vaikams ir
pacientams, kuriems
nustatytas
darbingumo lygis iki
30 proc.

Veido ir kaklo masažas (1,5 vieneto)

4,60

3,20

2,30

Kaklo srities masažas (1,5 vieneto)

4,60

3,20

2,30

Viršutinės galūnės, peties ir mentės srities arba visų
viršutinės galūnės sąnarių masažas (2 vienetai)

6,00

4,20

3,00

Peties sąnario masažas (1 vienetas)

3,00

2,10

1,50

Riešo sąnario masažas (1 vienetas)

3,00

2,10

1,50

Plaštakos ir dilbio masažas (1 vienetas)

3,00

2,10

1,50

Krūtinės ląstos masažas (iš priekio ir nugaros – 3
vienetai)

9,00

6,30

4,50

Nugaros masažas (2 vienetai)

6,00

4,20

3,00

Juosmens ir kryžkaulio srities segmentinis masažas
(1,5 vieneto)

4,60

3,20

2,30

Nugaros ir juosmens srities masažas (3 vienetai)

9,00

6,30

4,50

Segmentinis kaklo, stuburo ir krūtinės srities masažas
(3,5 vieneto)

9,90

6,90

4,45

Stuburo srities masažas (užpakalinė kaklo, nugaros bei
juosmens ir kryžkaulio sritis nuo kairės iki dešinės
užpakalinės aksiliarinės linijos, 3 vien.)

9,00

6,30

4,50

Apatinės galūnės masažas (2 vienetai)

6,00

4,20

3,00

Apatinės galūnės ir juosmens srities masažas (pėdos,
blauzdos, šlaunies, sėdmenų bei juosmens ir
kryžkaulio sritis, 3 vienetai)

9,00

6,30

4,50

Klubo sąnario masažas (1 vienetas)

3,00

2,10

1,50

Kelio sąnario masažas (1 vienetas)

3,00

2,10

1,50

Pėdos ir blauzdos masažas (1 vienetas)

3,00

2,10

1,50

Paslaugos pavadinimas

*moka pats pacientas

FIZIOTERAPINIO GYDYMO KAINOS3

Paslaugos pavadinimas

Raumenų stimuliacija ir nuskausminimas (TENS,
IF, AMF, MT, KOTS IR HV SROVĖMIS)
Elektroforezė be medikamentų
Elektroforezė su medikamentais
Ultragarso terapija (1 lauko)
Fonoforezė (ultragarsas su medikamentais, 1 lauko)
Parafino aplikacija (1 lauko)
Bemer terapija ( bioelektromagnetinės energijos
reguliavimo terapija)
Raumenis atpalaiduojanti procedūra masažo
kapsulėje (15 min.)
*moka pats pacientas

Kaina, €

Sumažinta kaina
vaikams (1-18 m.), neįgaliesiems ir
pacientams su nedarbingumo
pažymėjimais, €

3,90

2,70

5,20
6,50
3,90
4,80
9,00

3,60
4,00
2,70
3,40
6,30

3,90
3,90

2,70
2,70

5
ODONTOLOGINIŲ PASLAUGŲ, VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ
IR MEDŽIAGŲ KAINOS1,3,9
Paslaugos, priemonių ar rinkinio pavadinimas
Kaina, €
Gyd. odontologo priėmimas ir konsultacija (1 priėmimas) neregistruotiems poliklinikoje3
Gyd. odontologo priėmimas (2 savaičių laikotarpiu) neregistruotiems poliklinikoje3
Pirminė apžiūra, anamnezė, dokumentacija neregistruotiems poliklinikoje 3
Intrapulparinis paauksuotas kaištis
Intrapulparinis stiklo pluošto kaištis
Rinkinys paciento priėmimui (mokama kiekvieno apsilankymo metu)
Priemonės nuskausminimui
Priemonės vieno danties ištraukimui
Priemonės vainikėlio nuėmimui
Priemonės vainikėlio cementavimui
Priemonės žaizdos tvarstymui
Žaizdos siuvimo adata (pridedama prie 12.8 arba prie 12.5)
Priemonės kariozinės ertmės formavimui ir laikino užpildo uždėjimui
Priemonės kariozinės ertmės formavimui, devitalizuoj. pastos ir laikino užpildo uždėjimui
Priemonės šaknų kanalo apruošimui (pirminiam) ir laikino užpildo uždėjimui
Priemonės šaknų kanalo apruošimui (pakart. rankin) ir laikino užpildo uždėjimui
Priemonės šaknų kanalo apruošimui (pakart. mašinin.) ir laikino užpildo uždėjimui
Priemonės vieno danties šaknies kanalo plombavimui su gutaperča
Priemonės dantų rentgenogramai (registruotiems poliklinikoje su gydytojo siuntimu)
Dantų rentgenograma (neregistruotiems poliklinikoje ar be gydytojo siuntimo) 3

25,00
12,50
2,40
0,40
7,30
0,80
0,50
4,00
5,00
4,00
2,40
2,10
4,00
4,30
9,00
6,00
12,00
4,00
1,20
3,10

Išformuotos ertmės plombavimui stiklo jonomerine plomba, šlifavimui
Maža
Securafil Pro
Glass Nine

I-Fill

Profil
I-Flow

Vidutinė

Didelė

Vainiko atst.

6,50
8,50
13,00
17,00
5,50
7,50
11,00
15,00
Išformuotos ertmės plombavimui šviesoje kietėjančia plomba, šlifavimui
Maža

Vidutinė

Didelė

Vainiko atst.

7,00
8,00

9,00
10,50

14,00
16,00

18,00
21,00

BURNOS HIGIENA, PROFILAKTIKA
Burnos higienisto priėmimas ir konsultacija (1 priėmimas) neregistruot. poliklin. ir/ar
neapsidraudusiems PSD3,9
Pakartotinis burnos higienisto priėmimas ir konsultacija (2 sav. laikotarpiu) neregistruot.
poliklinikoje ir/ar neapsidraudusiems PSD3,9
Rinkinys konkrementų pašalinimui ir poliravimui
Konkrementų šalinimo paslauga (1 danties)
Sodos milteliai konkrementų šalinimui sodapūte (10 g.)

13,50
6,70
3,90
0,70
0,90

Mokėti už odontologines priemones, medžiagas ir /ar paslaugas nereikia:
vaikams ir vyresniems, besimokantiems dieninėse bendrojo lavinimo mokyklose, profesinių mokyklų
dieniniuose skyriuose, bet ne ilgiau iki jiems sukanka 24 metai, pateikusiems galiojantį mokymosi įstaigos
pažymėjimą ir prisirašiusiems prie poliklinikos3;
savivaldybės socialinės paramos skyriaus atitinkamą pažymą, ir socialiai remtiniems asmenims,
pateikusiems gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus atitinkamą pažymą ir
prisirašiusiems prie poliklinikos; 3
poliklinikoje registruotiems ir apdraustiems PSD 6-14 metų vaikams už dantų dengimą silantinėmis
medžiagomis10;
poliklinikoje registruotiems ir apdraustiems PSD 13-18 metų vaikams už profesionalios burnos higienos
atlikimą 1-ną kartą metuose9

NEMEDICININĖS PASLAUGOS
Paslaugos pavadinimas

Kaina, €

6
Mokestis už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicininės dokumentacijos
persiuntimą (asmenims, kitoje PASPĮ neišbuvusiems 6 mėn.)5
Kompensuojamų vaistų knygelės keitimas6
Kompensuojamų vaistų knygelės praradimo (arba sugadinimo) mokestis6
Mokestis už 1 val. rašytinės informacijos teikimo paslaugą7
Mokestis už 1 val. rašytinės informacijos teikimo paslaugą skubos tvarka7
Gydytojo psichiatro išduota pažyma7
Gydytojų konsultacinės komisijos pažyma, kai informacija nesusijusi su sveikatos
priežiūros paslaugų teikimu7
Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos (forma Nr. 083-1/a) dublikato
išdavimas7
Kompensuojamųjų vaistų recepto perrašymas, kai pacientas iki nustatyto termino
neįsigijo išrašytų kompensuojamųjų vaistų (1 receptas) 7
Išrašo (forma Nr. 027/a) ar kito dokumento išdavimas, kai pacientas pametė ar
pasibaigė anksčiau išduoto dokumento galiojimo laikas 7
Ligonio pervežimas poliklinikos transportu (1 km. kaina)
Dokumentų kopijavimas, pranešimo apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą
spausdinimas (1 kopija)
Kitų med. dokumentų dublikatų išdavimas

2,90
1,00
3,00
12,60
18,90
4,70
4,70
4,70
2,20
6,30
0,29
0,14
4,70

*moka pats pacientas

MOKAMŲ VAKCINŲ KAINŲ TEIRAUKITĖS SKIEPŲ KAB. TEL. 8 652 07855
Šiuo metu VšĮ Biržų rajono sav. poliklinikoje skiepijama šiomis LR registruotomis vakcinomis:
Vakcinos
Inaktyvuota Hepatito A
Rekomenduojama skiepyti vaikus, ruošiamus į vaikų
1 dozėje (0,5 ml) yra
vakcina
kolektyvą (darželį, mokyklą). Vaikai ir suaugę skiepijami
720 ELISA
(nuo 1 metų iki 15 metų)
planuojant keliauti į kraštus, kuriuose yra paplitęs
vienetųskiriamo
Havrixpavadinimas
Hepatitas A. Rekomenduojamos 2 vakcinos dozės.
sios savybes
Geriausia pirmą dozę įskiepyti mažiausiai prieš vieną
Inaktyvuota Hepatito A
mėnesį iki numatomo kolektyvo lankymo pradžios ar
1 dozėje (0,5 ml) yra
vakcina
kelionės. Antroji dozė skiepijama po 6-12 mėnesių, jei to
Hep A 160 antigeninių
(nuo 16 metų ir
nebuvo padaryta, ją galima įskiepyti ir vėliau.
vienetų
suaugusiems) Avaxim
1 dozėje (0,25 ml) yra
Inaktyvuota erkinio
1,2 g inaktyvuoto
encefalito vakcina
Vaikai skiepijami nuo vienerių metų amžiaus. Pradiniam
erkinio encefalito viruso
skiepijimui įskiepijamos trys vakcinos dozės. Pirma
(nuo 1 metų iki 15 metų)
palaikomoji
dozė skiepijama praėjus trejiems metams nuo
Tico vac
trečios
vakcinos
dozės įskiepijimo. Kitos palaikomosios
1 dozėje (0,5 ml) yra 2,4
Inaktyvuota erkinio
dozės
skiepijamos kas 5 m.
g inaktyvuoto erkinio
encefalito vakcina
Suaugusių
skiepijimo
schema tokia pati kaip ir vaikų.
encefalito viruso
(nuo 16 metų ir
suaugusiems) Tico vac
Meningokokinė B
grupės vakcina (rDNR,
Meningokokinę infekciją sukelia bakterija B grupės
komponentinė
Neiseeria meningitidis.
1 dozė – 0,5 ml
Bexsero skiriamas vaikams nuo 2 mėn. amžiaus,
adsorbuota)
paaugliams bei suaugusiems.
(nuo 2 mėn. amžiaus)
Bexsero
Pneumokokinė
polisacharidinė
Pneumokokas dažnai sukelia bakterinį vidurinės ausies
konjuguota vakcina(13 –
uždegimą, plaučių uždegimą, sepsį, meningitą.
valentė, adsorbuota)
Rekomenduojama skiepyti 4 vakcinos dozėmis 2, 4, 5
(kūdikiams nuo 2 mėn.
1 dozė – 0,5 ml
mėnesių amžiaus kūdikius, o antrais gyvenimo metais
ir vaikams iki 17 metų
reikia įskiepyti ketvirtą dozę. Šia vakcina
amžiaus, t. p.
rekomenduojama skiepyti suaugusius vyresnius nei 50
metų amžiaus, skiriama 1 vakcinos dozė.
suaugusiems vyresniems
nei 50 metų amžiaus)
Prevenar – 13
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Gyva susilpninta
vėjaraupių vakcina
(nuo 1 metų vaikams ir
suaugusiems) Varilrix
Rekombinantinė
Hepatito B vakcina
(vaikams nuo 16 metų ir
suaugusiems) Engerix
Kombinuota hepatito A
ir hepatito B vakcina
(vaikams nuo 16 metų ir
suaugusiems) Twinrix
Adsorbuota difterijos,
stabligės ir inaktyvinto
poliomielito vakcina
(suaugusiems) Dultavac
Gripo vakcina (iš
virionų fragmentų,
inaktyvuota) (vaikams ir
suaugusiems) Vaxigrip

Žmogaus papilomos
viruso vakcina Cervarix

Rotavirusinio
gastroenterito vakcina
Rotarix

Sudėtyje – Varicella
zoster viruso vienetų
2000. 1 dozė – 0,5 ml

Skiepijami nesirgę vėjaraupiais. Skiepijama 2 vakcinos
dozėmis su minimaliu 4 savaičių intervalu tarp vakcinos
dozių įskiepijimo.

1 dozėje (1,0 ml) yra
paviršinio Hep. B
antigeno 20 g

Skiepijami neskiepyti, nesirgę asmenys.
Skiriamos trys dozės.

1 dozėje (1,0 ml) yra HA
inaktyvuoto antigeno
720 ELU, HBs 20 g

Skiepijami neskiepyti, nesirgę asmenys.
Skiriamos trys dozės.

1 dozė – 0,5 ml

Revakcinuojami suaugę, kuriems reikalinga ir poliomielito
revakcinacija.

Antigenų štamai –
atitinkantys PSO
rekomendacijas Šiaurės
pusrutuliui ir Europos
Sąjungos nurodymus
2015/2016 sezonui.
1 dozė – 0,5 ml

Skiepijami vaikai nuo 6 mėn. Vaikams įskiepijama 0,25
ml. Vaikams iki 9 metų, skiepijant pirmą kartą,
skiepijamos 2 dozės, tarp kurių būtina mažiausiai vieno
mėnesio pertrauka. Vėliau skiepijama kasmet prieš gripo
sezoną, įskiepijant vieną gripo vakcinos dozę.
Suaugusieji skiepijami įskiepijant vieną vakcinos dozę.

Viruso 16,18 tipai.
1 dozė – 0,5 ml

Apsaugo nuo gimdos kaklelio vėžio. Kadangi dažniausiai
užsikrečia lytiniu keliu, todėl rekomenduojama paaugles
skiepyti iki lytinio gyvenimo pradžios nuo 10 metų ir
moterims. Skiepijamos 3 dozės.
Antroji dozė skiepijama po 1 mėn. po pirmos dozės, o
trečioji – po 5 mėn. po antros dozės.
NEMOKAMAI skiepijamos 11 metų mergaitės.
Skiepijimo schema: 2 dozės (tarp pirmos ir antros dozių
turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėn. laikotarpis).

Gyvo susilpninto
žmogaus rotaviruso ne
mažiau kaip geriamų
dozių skiepijimo
schema).
1 dozė – 1,5 ml

Skiepijami vyresni nei 6 savaičių kūdikiai. Vakcinacijai
skiriamos 2 dozės su nemažiau kaip 4 savaičių pertrauka
tarp jų. Vakcinaciją būtina užbaigti iki 5,5 mėn. amžiaus.
Pradėjus skiepyti viena iš turimų gastroenterito vakcinų,
būtina ta pačia ir baigti.

MOKAMOS PASLAUGOS TEIKIAMOS ŠIAIS ATVEJAIS:
1. kai teikiamos paslaugos nenumatytos sutartyse su teritorine ligonių kasa (tame tarpe ir prie
poliklinikos neprisirašiusiems asmenims teikiamos paslaugos);
2. kai gydomas ir/ar tiriamas asmuo, neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu;
3. kai paslaugos, medžiagos ar priemonės SAM įsakymuose numatytos kaip mokamos;
4. kai gydomas ir/ar tiriamas pacientas pageidauja papildomos paslaugos, nesusijusios su
pagrindinės ligos tyrimu ar gydymu ar tyrimo, kuris neįeina į šeimos gydytojo normą;
5. kai skiepijamasi skiepais, neįtrauktais į profilaktinių skiepijimų kalendorių;
6. kai teikiamos nemedicininės paslaugos.
Būtinosios (pirmosios ir skubiosios) medicinos pagalbos paslaugos, kurių sąrašas patvirtintas LR
sveikatos apsaugos ministro įsakymu ir yra teikiamos nuolatiniams šalies gyventojams, yra
nemokamos.
Paslaugų kainos nustatytos vadovaujantis šiais teisės aktais (su visais vėlesniais jų pakeitimais ir
papildymais):
2005 m. gruodžio 5 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro „Dėl Pirminės
ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei
Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo“
Nr. V-943;
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Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30d. įsakymu Nr. 357 “Dėl
Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos
bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos” ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministerijos 2020 m. sausio 14d. raštu Nr.(1.1.20-12).10-238 “Dėl mokamų asmens sveikatos
priežiūros paslaugų kainų indeksavimo”;
2
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 "Dėl
profilaktinių sveikatos patikrinimų";
3
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996 m. kovo 26 d. įsakymu Nr.178 “Dėl
Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo”;
4
2019 m. kovo 18 d. „Laboratorinių tyrimų teikimo sutartimi“ Nr. 8-6.
5
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. lapkričio 09 d. įsakymu Nr. 583 “Dėl
gyventojų prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos”
6
Valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2002m. gruodžio 06 d. įsakymu Nr.110 “Dėl
kompensuojamųjų vaistų pasų ir gydytojo tapatybę patvirtinančių lipdukų išdavimo, saugojimo,
apskaitos, naudojimo ir apmokėjimo tvarkos tvirtinimo”
7
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V-506 “Dėl
rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam suteiktas paslaugas teikimo ir
šios paslaugos apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo”
1
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Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-459 „Dėl
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. V-943 "Dėl Pirminės
ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo bei
Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų ir bazinių kainų sąrašo tvirtinimo" pakeitimo“
9

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 23 d. įsakymu V-483 “Dėl
pirminės odontologinės priežiūros (pagalbos) paslaugų, kompensuojamų iš privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžeto lėšų, masto (sudėties) patvirtinimo“;
10
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-713 „Dėl
Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo
sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo bei Krūminių dantų dengimo silantinėmis
medžiagomis paslaugų bazinių kainų patvirtinimo“.

