PATVIRTINTA
VšĮ Kazlų Rūdos PSPC direktorės
2014-12- 29 įsakymu Nr. V-60

Mokamų gydymo paslaugų kainynas
Eil.Nr.

Paslaugos pavadinimas

I. Kai pacientas apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu:
1.
Sveikatos tikrinimas
Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių
1.1.
laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių įsidarbinant
Jūrininkų ir vidaus vandenų transporto specialistų bei motorinių pramoginių
1.2.
laivų ir kitų motorinių plaukiojimo priemonių laivavedžių dirbant
1.3. Vykstančiųjų į užsienį
1.4.. Norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą
2.
Vairuotojų sveikatos tikrinimas:
2.1. Vairuotojų mėgėjų
2.2. Vairuotojų profesionalų įsidarbinant
2.3. Vairuotojų profesionalų dirbant
Darbuotojų, kuriems privalomas periodiškas , profilaktinis tikrinimas
3.
pagal LR SAM 2000m.gegužės 31d. įsakymu Nr.301 patvirtintą 18 priedą
Traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių
3.1.
transporto eismu, įsidarbinant
Traukinio mašinistų ir darbuotojų, kurių darbas susijęs su geležinkelių
3.2.
transporto eismu, dirbant
3.3. Aviacijos darbuotojų įsidarbinant
3.4. Aviacijos darbuotojų dirbant- visapusiška medicinos ekspertizės kaina
3.5. Aviacijos darbuotojų dirbant- dalinė medicinos ekspertizės kaina
Asmenų, norinčių pradėti dirbti ar dirbančių galimos profesinės rizikos
4.
sąlygomis (veikiant sveikatą kenksmingiems veiksniams ar pavojingus
darbus):
Darbuotojų, dirbančių darbus, įrašytus į pavojingų darbų sąrašą, patvirtintą šio
.4.1.
įsakymo 13 priedo 1 lentelėje, įsidarbinant
Darbuotojų, dirbančių darbus, įrašytus į pavojingų darbų sąrašą, patvirtintą šio
4.2.
įsakymo 13 priedo 1 lentelėje,, dirbant
Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių rizikos sąlygomis,
4.3.
įsidarbinant
Darbuotojų, dirbančių kenksmingų cheminių veiksnių rizikos sąlygomis,
4.4.
dirbant
Darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių rizikos sąlygomis,
4.5.
įsidarbinant
Darbuotojų, dirbančių kenksmingų biologinių veiksnių rizikos sąlygomis,
4.6.
dirbant
Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis,
4.7.
įsidarbinant
Darbuotojų, dirbančių kenksmingų pramoninių aerozolių rizikos sąlygomis,
4.8.
dirbant
Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizinių veiksnių rizikos sąlygomis,
4.09.
įsidarbinant
4.10. Darbuotojų, dirbančių kenksmingų fizinių veiksnių rizikos sąlygomis, dirbant

Kaina eurais
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4.11. Darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą darbą, įsidarbinant
2,92
4.12. Darbuotojų, dirbančių dėl fizinių perkrovų pavojingą darbą, dirbant
7,30
Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti darbus ar vykdyti veiklas, kur privaloma
4.13.
3,41
profilaktiškai tikrintis sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų, įsidarbinant
Darbuotojų, kuriems leidžiama dirbti darbus ar vykdyti veiklas, kur privaloma
4.14.
2,43
profilaktiškai tikrintis sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų, dirbant
Privalomojo sveikatos mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus
5.
17,37
sveikatai kursai
6.
Skiepijimas mokama vakcina:
6.1. Neįskaitant vakcinos kainos
0,92
1,73
Medicininės pažymos:
6.2. Dublikatų išdavimas
1,73
6.3. Draustiems, neprisirašiusiems prie VšĮ Kazlų Rūdos PSPC
1,73
6.4 F 027/a paciento prašymu
1,73
6.5. Draudiminių įvykių pažymos
1,73
II. Kai pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu:
2.1 Pirminis apylinkės terapeuto, pediatro ir šeimos gydytojo priėmimas
12,90
2.2. Pakartotinis gydytojo priėmimas
6,45
2.3. Kraujo tyrimas
4,50
2.4. Šlapimo tyrimas
3,78
2.5. Cukraus kiekis kraujyje
1,73
2.6. Gydytojo psichiatro (narkologo), psichologo priėmimas poliklinikoje
12,90
2,7. Gydytojo akušerio ginekologo
10,31
2.8. Kraujo grupės nustatymas
2,01
2.9. Kraujo paėmimas iš venos
1,33
2.10. Kraujo paėmimas iš piršto
1,04
2.11. Injekcijos į odą, į paodį, po gleivine ar injekcija į raumenį
1,15
2.12. Injekcijos į veną
1,65
2.13. Injekcija į raumenis
1,15
2.14. Infuzija į veną (30 min.)
1,65
2.15. Infuzija į veną (virš 30 min.)
3,35
2.16. Dantų rentgenograma
2,02
2.17. 12-kos derivacijų EKG užrašymas kabinete be gydytojo aprašymo
2,46
2.18. Gydytojo narkologo (psichiatro) priėmimas poliklinikoje (kartotinis)
2,59
2.19. Onkocitologinio tepinėlio paėmimas iš genitalijų
1,44
2.20. Tepinėlio mikroflorai nustatyti paėmimas iš genitalijų
3,20
2.21. Žaizdos pirminis apdorojimas (sutvarkymas)
3,35
Pastaba: pakartotiniam priėmimui pas šeimos gydytoją,, akušerį ginekologą, psichiatrą, dviejų
savaičių bėgyje taikoma 50 procentų nuolaida.
III. VšĮ Kazlų Rūdos PSPC teikiamos mokamos nemedicininės paslaugos :
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010m. kovo 24d.
nutarimu Nr. 311 3.4 punktu :
Pranešimas apie išduotą nedarbingumo pažymėjimą ar pranešimas apie
3.1. išduotą nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimą (spausdinamas asmens
0,14
pageidavimu)
3.2. Skiepijimų pasas
0,28
IV. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro
2002m. kovo 8d. įsakymu Nr. 112 patvirtintomis vaistų receptų rašymo ir
vaistų išdavimo (pardavimo) gyventojams taisyklių 38 ir 39 punktais:
4.1. Kompensuojamųjų vaistų paso pakeitimas
1,00
4.2. Kompensuojamųjų vaistų paso sugadinto, pamesto pakeitimas
3,00

5.
5.1
5.2

V. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro
2001m. lapkričio 9d. įsakymu Nr. 583 "Dėl gyventojų prisirašymo prie
pirminės sveikatos priežiūros įstaigų tvarkos":
Rašytinės informacijos, įskaitant ir konfidencialią, apie pacientą ir jam
suteiktas paslaugas teikimo kitiems asmenims ir institucijoms, kainos:
Rašytinės informacijos pateikimas per 10 darbo dienų
Rašytinės informacijos su nuoroda „skubos tvarka“ pateikimas per 3 darbo
dienas

1,73
2,89

