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KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI ĮSTAIGA
KRETINGOS LIGONINĖS
VYRIAUSIASIS GYDYTOJAS
ĮSAKYMAS
DĖL MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
NOMENKLATŪROS IR KAINŲ
2022 m. birželio 9 d. Nr. V-83
Kretinga
Vadovaudamasis Kretingos rajono savivaldybės viešosios įstaigos Kretingos ligoninės
ir Klaipėdos teritorinės ligonių kasos 2022-03-29 sutarties Nr. V14-33 ,,Asmens sveikatos
priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis sutartis“ 1 priedu ,,Asmens
sveikatos priežiūros paslaugų nomenklatūra“
T v i r t i n u:
1. ,,Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą ir kainas“ 1 priedas (Pridedama).
2. VšĮ Kretingos ligoninės vyriausiojo gydytojo 2022-01-06 įsakymą Nr. V-3 ,,Dėl mokamų
asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainų pakeitimo“ laikyti negaliojančiu.
Įsakau:
1. Skyrių ir padalinių gydytojams ir bendrosios praktikos slaugytojoms, teikiant mokamas
paslaugas, taikyti šio įsakymo 1 priede nurodytas mokamų asmens sveikatos priežiūros
paslaugų kainas. Skelbti šią informaciją skyrių skelbimų lentose.
2. Vyriausiajai buhalterei teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti šių paslaugų apskaitą ir
finansinę atskaitomybę.
3. Įsakymą gauna vyriausiojo gydytojo pavaduotojas medicinai, vyriausioji buhalterė,
ekonomistė, skyrių vedėjai, vyresniosios bendrosios praktikos slaugytojos, kurie supažindina
pavaldžius darbuotojus pasirašytinai.
5. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu vyriausiajai buhalterei, ekonomistei, vyriausiojo
gydytojo pavaduotojui medicinai.

Vyriausiasis gydytojas

Parengė: ekonomistė V. Vainorienė

Romaldas Sakalauskas

PATVIRTINTA
VšĮ Kretingos ligoninės
vyriausiojo gydytojo 2022-06-09
įsakymu Nr. V-83
1 priedas
MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS
Paslaugos
Kaina,
Paslaugos pavadinimas
kodas
EUR
SLAUGOS PASLAUGOS
Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugos:
12,31
3135
Pirminė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali)
12,04
3136
Tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali)
14,64
3137
Gydomasis pedikiūras
10,39
3138
Diabetinės pėdos priežiūra
Stacionarinės slaugos paslaugos:
45,47
114
Slauga ir palaikomasis gydymas
COVID-19 (koronaviruso infekcija) sergančių pacientų, kuriems
45,47
3913
taikoma slauga ir palaikomasis gydymas, simptominis gydymas
Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10
59,16
1976
balų) slauga ir palaikomasis ilgalaikis gydymas
COVID-19 (koronaviruso infekcija) sergančių vegetacinių ligonių (pagal
59,16
Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 balų), kuriems taikoma slauga
3914
ir palaikomasis gydymas, simptominis gydymas
Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami
62,29
1977
injekciniai narkotiniai analgetikai
COVID-19 (koronaviruso infekcija) sergančių onkologinių ligonių,
62,29
kuriems taikoma slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami
3915
injekciniai narkotiniai analgetikai, simptominis gydymas
Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojamas
74,98
1978
epidurinis nuskausminimas
COVID-19 (koronaviruso infekcija) sergančių onkologinių ligonių,
74,98
kuriems taikoma slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojamas
3916
epidurinis nuskausminimas, simptominis gydymas
Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 balų,
1979
slauga ir palaikomasis gydymas
48,47
COVID-19 (koronaviruso infekcija) sergančių negalinčių savęs
48,47
aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 ir kuriems taikoma
3917
slauga ir palaikomasis gydymas, simptominis gydymas
Stacionarinės paliatyviosios pagalbos paslaugos:
71,08
2972
Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, teikiama stacionare
125,03
2973
Vaikų paliatyvioji pagalba, teikiama stacionare
Paslaugos asmenims, slaugantiems vaikus (ilgalaikio gydymo,
slaugos, paliatyviosios pagalbos profiliai):
14,28
3147
Asmuo, slaugantis vaiką (-us) taikant ilgalaikį gydymą
AMBULATORINĖS SPECIALIZUOTOS ASMENS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS PASLAUGOS
Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės
kvalifikacijos gydytojo konsultacijos):
1575
Abdominalinės chirurgijos gydytojo
21,32
2729
Abdominalinės chirurgijos gydytojo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar)
37,88
echoskopinis tyrimas ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar)
ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir
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(ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija)
Nuotolinė abdominalinės chirurgijos gydytojo konsultacija
Akušerio-ginekologo
Akušerio ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) kolposkopinis
tyrimas, ir (ar) biopsija, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar)
ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) drenavimas,
ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar)
mikrobiologinis tyrimas)
Nuotolinė akušerio ginekologo konsultacija
Anesteziologo reanimatologo
Anesteziologo reanimatologo (kai atliekama bendrinė arba spinalinė
nejautra)
Nuotolinė anesteziologo reanimatologo konsultacija
Chirurgo
Chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir
(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, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar)
polipektomija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės punkcija)
Nuotolinė chirurgo konsultacija
Darbo medicinos gydytojo
Nuotolinė darbo medicinos gydytojo konsultacija
Dermatovenerologo
Dermatovenerologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai
nustatyti ir (ar) biopsija, ir (ar) mikrobiologiniai tyrimai, ir (ar)
skaitmeninė dermatoskopija, ir (ar) odos bei poodžio ultragarsinis
tyrimas)
Nuotolinė dermatovenerologo konsultacija
Echoskopuotojo
Echoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) aspiracinė punkcija)
Endokrinologo
Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar)
biopsija (aspiracinė) punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas)
Nuotolinė endokrinologo konsultacija
Endoskopuotojo
Endoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) polipektomija)
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (suaugusiesiems)
Nuotolinė fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (suaugusiųjų)
konsultacija
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (vaikams)
Nuotolinė fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (vaikų)
konsultacija
Geriatro
Nuotolinė geriatro konsultacija
Kardiologo
Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir
(ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar)
EKG Holter kompiuterinė analizė, ir (ar) paros arterinio kraujospūdžio
stebėsena, ir (ar) kraujagyslių standumo tyrimas, ir (ar) kaklo
kraujagyslių ultragarsinis tyrimas)
Nuotolinė kardiologo konsultacija

1595
2721

Neurologo
Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai

3698
1576
2730

3699
1578
2743
3701
1579
2732

3702
1580
3703
1581
2718

3704
1583
2700
1555
2702
3680
1584
2701
3189
3739
3190
3740
1588
3708
1559
2705

14,53
21,32
37,88

14,53
21,32
74,76
14,53
21,32
37,88

14,53
21,32
14,53
21,32
30,29

14,53
26,43
31,55
26,14
36,36
14,53
26,43
31,55
21,32
14,53
21,32
14,53
21,32
14,53
26,14
36,36

14,53
21,32
30,29

3714
1596
2736

3715
1602
2737

3720
1603
2738

3721
1609
1574
1610
1612
2739

3727
1617
2726
3731
1620
2741

kaklo kraujagyslių tyrimai, ir (ar) elektroneuromiografija, ir (ar)
transkranijinė doplerografija (TKD), ir (ar) transkranijinė spalvinė
sonografija (TKSS), ir (ar) transkranijinė sonoskopija, ir (ar) klausos
sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (BERA), ir (ar) regos
sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (VEP), ir (ar) motorinių
sukeltųjų potencialų tyrimas (MSP), ir (ar) somatosensorinių sukeltųjų
potencialų tyrimas (SSP), ir (ar) transkranijinė magnetinė stimuliacija
(TMS), ir (ar) ištyrimas kognityviniais testais)
Nuotolinė neurologo konsultacija
Oftalmologo
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, ir (ar) akių tyrimas ultragarsu, ir (ar)
kompiuterinė perimetrija, ir (ar) refrakcijos nustatymas cikloplegijoje ir
parenkami akiniai, ir (ar) optinės koherentinės tomografijos tyrimas, ir
(ar) elektroretinografijos tyrimas)
Nuotolinė oftalmologo konsultacija
Ortopedo traumatologo
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)
sąnario punkcija, ir (ar) imobilizacija taikant gipsą / tamprųjį tvarstį, ir
(ar) svetimkūnio pašalinimas, ir (ar) žaizdų, atsiradusių dėl išorinės
fiksacijos aparato, perrišimas, ir (ar) vaistinio preparato suleidimas į
sąnarį, ir (ar) sąnario ultragarsinis tyrimas)
Nuotolinė ortopedo traumatologo konsultacija
Otorinolaringologo
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, ir (ar)
klausos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (BERA), ir (ar)
regos sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas (VEP), ir (ar)
otoakustinės emisijos tyrimas (OAE), ir (ar) neurootometrinis tyrimas, ir
(ar) videonistagmografija, ir (ar) vaizdo laringostroboskopija, ir (ar)
akustinis balso lauko ištyrimas)
Nuotolinė otorinolaringologo konsultacija
Radiologo (teikiama suaugusiesiems)
Radiologo (teikiama vaikams iki 18 metų)
Radiologo (kai atliekamas rentgenologinis tyrimas)
Urologo
Urologo konsultacija (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)
Nuotolinė urologo konsultacija
Vaikų ligų gydytojo
Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas)
Nuotolinė vaikų ligų gydytojo konsultacija
Vaikų oftalmologo
Vaikų oftalmologo (kai atliekama ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar)
rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas,

14,53
21,32
37,88

14,53
21,32
37,88

14,53
21,32
37,88

14,53
28,05
28,09
21,32
21,32
37,88

14,53
21,32
30,29
14,53
21,32
37,88

3734
1623
2728
3737
3545
166
3251
3252
3562
3566
3849
3238
3239
3240

3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3850
2838
2839

2247
3937

ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) akių tyrimas ultragarsu, ir (ar)
kompiuterinė perimetrija, ir (ar) refrakcijos nustatymas cikloplegijoje ir
parenkami akiniai, ir (ar) optinės koherentinės tomografijos tyrimas)
Nuotolinė vaikų oftalmologo konsultacija
Vidaus ligų gydytojo
Vidaus ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas)
Nuotolinė vidaus ligų gydytojo konsultacija
Kitos gydytojų specialistų paslaugos:
Išplėstinė vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos specialistų
komandos konsultacija
Dienos stacionaro paslaugos:
Nėštumo patologija
Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos dienos stacionaro
paslauga (vaiko raida A)
Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos dienos stacionaro
paslauga (vaiko raida B)
Dienos stacionaro paslauga I
Dienos stacionaro paslauga V
Dienos stacionaro paslauga XII
Ambulatorinės chirurgijos:
Ambulatorinė chirurgija I
Ambulatorinė chirurgija II
Ambulatorinė chirurgija III
Dienos chirurgijos:
Dienos chirurgija I
Dienos chirurgija II
Dienos chirurgija III
Dienos chirurgija IV
Dienos chirurgija V
Dienos chirurgija VI
Skubiosios medicinos pagalbos paslaugos:
Skubiosios medicinos pagalbos I paslauga
Skubiosios medicinos pagalbos II paslauga
Skubiosios medicinos pagalbos III paslauga
Skubiosios medicinos pagalbos IV paslauga
Skubiosios medicinos pagalbos V paslauga
Skubiosios medicinos pagalbos VI paslauga
Skubiosios medicinos pagalbos VII paslauga
Skubiosios medicinos pagalbos VIII paslauga
Skubiosios medicinos pagalbos IV¹ paslauga
Stebėjimo paslaugos:
Stebėjimo paslauga (suaugusiesiems)
Stebėjimo paslauga (vaikams)
SVEIKATOS PROGRAMŲ PASLAUGOS
Antrinės prevencinių priemonių programų paslaugos
Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių
programos paslaugos:
Gydytojo akušerio ginekologo konsultacija, kai atliekama kolposkopija,
ir gimdos kaklelio biopsijos bei jos rezultatų įvertinimas
Gydytojo akušerio ginekologo konsultacija, kai atliekama kolposkopija
Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo
programos paslaugos:
Urologo konsultacijos ir priešinės liaukos biopsijos paslauga, kai

14,53
21,32
30,29
14,53
55,84

30,85
55,84
65,87
39,59
115,51
205,68
52,18
76,49
103,34
123,32

21,32
36,47
19,95
45,01
54,95
71,54
222,90
63,44
45,01
124,63
124,63

37,56
37,56

2036
2037

2038
2039
2040
2041
2042
2043

3020
3021

3856

3858

3860

3862

3864
3885
3887
3889
3891

3855

3857

histologiškai nustatytas:
normalus prostatos audinys
prostatitas
Urologo konsultacijos ir priešinės liaukos biopsijos paslauga, kai
histologiškai nustatyta prostatos:
adenokarcinoma
atipinė liaukinė proliferacija
gerybinė hiperplazija
intraepitelinė neoplazija
kita navikinė patologija
kita nenavikinė patologija
Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo
programos paslaugos:
Gydytojo specialisto konsultacija su kolonoskopija ir, jei reikia,
biopsijos medžiagos paėmimu
Gydytojo specialisto konsultacija su kolonoskopija ir, jei reikia,
biopsijos medžiagos paėmimu, taikant intraveninę nejautrą
MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS
Pirmojo etapo ambulatorinėms medicininės reabilitacijos paslaugos:
Suaugusiųjų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės
reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 5 individualios priemonės,
nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos,
fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos)
Suaugusiųjų pirmojo etapo vidutinės apimties ambulatorinė medicininės
reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 10 individualių priemonių,
nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos,
fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos)
Suaugusiųjų pirmojo etapo didelės apimties ambulatorinė medicininės
reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 15 individualių priemonių,
nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos,
fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos)
Suaugusiųjų pirmojo etapo didžiausios apimties ambulatorinė
medicininės reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 20 individualių
priemonių, nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies:
kineziterapijos, fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos)
Suaugusiųjų pirmojo etapo ambulatorinė medicininės reabilitacijos
paslauga, teikiama grupei žmonių (ne mažiau kaip 5 grupinio užsiėmimo
priemonės, nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies)
Suaugusiųjų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės
reabilitacijos paslauga, kai taikoma 1 priemonė
Suaugusiųjų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės
reabilitacijos paslauga, kai taikomos 2 priemonės
Suaugusiųjų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės
reabilitacijos paslauga, kai taikomos 3 priemonės
Suaugusiųjų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės
reabilitacijos paslauga, kai taikomos 4 priemonės
Vaikų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės
reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 5 individualios priemonės,
nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos,
fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos)
Vaikų pirmojo etapo vidutinės apimties ambulatorinė medicininės
reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 10 individualių priemonių,
nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos,
fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos)

206,10
206,10

206,10
206,10
206,10
206,10
206,10
206,10

70,10
114,43

31,70

63,41

95,10

126,80

11,55
6,33
12,68
19,02
25,36

31,70

63,41

3859

3861

3863
3884
3886
3888
3890

3146

Vaikų pirmojo etapo didelės apimties ambulatorinė medicininės
reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 15 individualių priemonių,
nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos,
fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos)
Vaikų pirmojo etapo didžiausios apimties ambulatorinė medicininės
reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 20 individualių priemonių,
nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos,
fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos)
Vaikų pirmojo etapo ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga,
teikiama grupei žmonių (ne mažiau kaip 5 grupinio užsiėmimo
priemonės, nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies)
Vaikų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės
reabilitacijos paslauga, kai taikoma 1 priemonė
Vaikų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės
reabilitacijos paslauga, kai taikomos 2 priemonės
Vaikų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės
reabilitacijos paslauga, kai taikomos 3 priemonės
Vaikų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės
reabilitacijos paslauga, kai taikomos 4 priemonės
STACIONARINĖS PASLAUGOS
Aktyviojo gydymo paslaugos:
Suaugusiųjų chirurgija
Geriatrija
Ginekologija IIA
Ginekologija IIB
Ginekologija IIC
Neonatologija IIA
Nėštumo patologija IIA
Suaugusiųjų neurologija II
Suaugusiųjų ortopedija ir traumatologija IIA
Suaugusiųjų ortopedija ir traumatologija IIB
Suaugusiųjų ortopedija ir traumatologija IIC
Otorinolaringologija II (teikiama suaugusiesiems )
Otorinolaringologija II (teikiama vaikams)
Reanimacija ir intensyvioji terapija I–I (vaikų )
Reanimacija ir intensyvioji terapija I–I (suaugusiųjų)
Reanimacija ir intensyvioji terapija I–II (suaugusiųjų)
Reanimacija ir intensyvioji terapija I–II (vaikų)
Reanimacija ir intensyvioji terapija II (suaugusiųjų)
Vaikų ligos II
Vidaus ligos
Asmuo, slaugantis vaiką (-us) taikant aktyvų gydymą

95,10

126,80

11,55
6,33
12,68
19,02
25,36

14,06

Pastaba: Stacionarinių aktyviojo gydymo paslaugų ir dienos chirurgijos II-VI paslaugų kaina
skaičiuojama pagal Giminingų diagnozių grupių (DRG) metodą (priklauso nuo normatyvinės
gydymo trukmės, DRG priskiriamų kainų koeficientų, bazinės aktyviojo gydymo atvejo kainos
ir medicinos pagalbos priemonių, vaistų, procedūrų ir kraujo komponentų kainų). Bazinė
aktyviojo gydymo atvejo kaina – 675,86 balo, t. y. 818,47 EUR.
Stacionarinės slaugos ir paliatyviosios pagalbos bei asmens slaugančio vaiką (-us), lentelėje
nurodytos 1-o lovadienio kainos.

