PANEVĖŽIO PRIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRO
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL MOKAMŲ PASLAUGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO
2017 m. gegužės 24 d. Nr. V-23 (1.4)
Panevėžys
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d.
įsakymu Nr. 357 patvirtintu kainoraščiu - „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų,
teikiamų valstybės ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose sąrašas ir kainos“,
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-939
„Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymo Nr.
178 „Dėl valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno
patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio
14 d. įsakymu Nr. V-777 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m.
gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros
paslaugų, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis,
ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2016 m. kovo 30 d. raštu Nr. (1.1.20-28)10-2846 „Dėl mokamų asmens sveikatos
priežiūros paslaugų indeksavimo taikymo“, Valstybinės ligonių kasos direktoriaus prie
sveikatos apsaugos ministerijos 2015 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 1K-330 „Dėl valstybinės
ligonių kasos direktoriaus 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 110 „Dėl kompensuojamųjų
vaistų pasų ir gydytojų tapatybę patvirtinančių lipdukų išdavimo, saugojimo, apskaitos,
naudojimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“
1. K e i č i u mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Panevėžio
priklausomybės ligų centre (toliau – PPLC) tvarką:
1.1. Lietuvos piliečiams ambulatorinės ir stacionarinės asmens sveikatos priežiūros
paslaugos teikiamos nemokamai, išskyrus atvejus, numatytus šioje tvarkoje;
1.2. Mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pacientai ar juridiniai asmenys
apmoka vadovaujantis PPLC direktoriaus patvirtintu ir viešai skelbiamu kainoraščiu, kuris
sudaromas ir papildomas, vadovaujantis LR Sveikatos apsaugos ministerijos teisės aktais;
1.3. Mokamos ambulatorinės ir stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos
teikiamos pacientams, kurie pageidauja gauti šias paslaugas neatskleidžiant asmens tapatybės;
1.4. Mokamos specializuotos ambulatorinės paslaugos (gydytojo psichiatro teikiančio
priklausomybės ligų gydymo paslaugas, pakaitinio gydymo paslauga, kai pacientas praėjusį
mėnesį buvo gydytas metadonu daugiau nei 15 kalendorinių dienų, pakaitinio gydymo
paslauga, kai pacientas praįjusį mėnesį buvo gydytas metadonu mažiau nei 15 kalendorinių
dienų, gydytojo psichiatro, teikiančio priklausomybės ligų gydymo paslaugas (kai atliekamas
pirminis psichologinis ištyrimas)) teikiamos pacientams, nedraustiems privalomuoju sveikatos
draudimu, neturintiems šeimos gydytojo ar gydytojo psichiatro siuntimo;
1.5. Stacionarinės mokamos paslaugos teikiamos pacientams, kurie pakartotinai
kreipiasi nepraėjus 6 mėn. po gydymo PPLC stacionare, kurie nesilaikė ankstesnio
stacionarinio gydymo metu suteiktų specialistų rekomendacijų dėl būtino ambulatorinio
palaikomojo gydymo ir atkryčių prevencijos (pvz., reguliariai lankytis specialistų

konsultacijose, vartoti išrašytus medikamentus, tęsti gydymą kitose įstaigose, lankyti
savitarpio pagalbos grupes ir kt);
1.6. Pacientas pasirenka brangiau kainuojančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas.
Prie brangiau kainuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų priskiriami atvejai, kai
pacientas savo iniciatyva, leidus gydančiajam gydytojui, pasirenka brangiau kainuojančias
paslaugas, medžiagas, tyrimus, vaistus, medicinos pagalbos priemones, procedūras. Šiuo
atveju pacientas apmoka pasirinktų paslaugų, medžiagų, tyrimų, vaistų, medicinos pagalbos
priemonių, procedūrų kainų skirtumą.
1.7. Mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos bendra eilės tvarka.
Pacientų eilę veda PPLC registratorė;
1.8. Kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais.
1.9. PPLC gydytojai ar kiti specialistai, prieš teikdami mokamas paslaugas, supažindina
pacientą su PPLC teikiamomis nemokamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis.
Pacientai apie šį informavimą patvirtina parašu, kad yra informuoti apie paciento teisę ir
galimybes konkrečią paslaugą PPLC gauti nemokamai. Šis parašu patvirtintas supažindinimas
įklijuojamas į Asmens sveikatos istoriją (forma Nr.025/a) arba gydymo stacionare ligos
istoriją (forma Nr.003/a).
1.10. Jei mokamų stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikimo metu dėl
ūmių somatinių ar psichikos sutrikimų pacientas perkeliamas į kitą asmens sveikatos
priežiūros įstaigą ar kitaip nutraukiamas stacionarinis gydymas nepanaudoti gydymui pinigai
grąžinami pacientui, gavus raštišką jo prašymą ir PPLC gydytojo psichiatro išrašą apie
pacientui suteiktas paslaugas. Nepanaudoti gydymui pinigai grąžinami, jeigu pacientas
perkeliamas į kitą gydymo įstaigą nepraėjus daugiau nei dviems paroms nuo registracijos
pradžios. Jeigu pacientas perkeliamas į kitą gydymo įstaigą praėjus vienai parai nuo
registracijos pradžios, pacientui grąžinami 2/3 (du trečdaliai arba 66,66 proc) įstaigai
sumokėtos sumos. Jeigu pacientas perkeliamas į kitą gydymo įstaigą praėjus dviems paroms
nuo registracijos pradžios, pacientui grąžinama 1/3 (viena trečioji arba 33.33 proc) įstaigai
sumokėtos sumos. Jeigu pacientas perkeliamas į kitą gydymo įstaigą praėjus trims ar daugiau
parų nuo registracijos pradžios, pacientui pinigai už suteiktas paslaugas nėra grąžinami. Jei
stacionarinis gydymas nutraukiamas paciento noru, pinigai už mokamas paslaugas
negražinami.
1.11. Pacientai išrašyti iš stacionarinio skyriaus už rėžimo pažeidimą, sekantį kartą
stacionarizuojami gydymui praėjus 3 mėn. po paskutinio išrašymo iš PPLC stacionarinio
skyriaus.
2. T v i r t i n u mokamų paslaugų, teikiamų Panevėžio priklausomybės ligų centre
(PPLC), aprašą (pridedama).
3. 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymą Nr. 82 (1.4) „Dėl mokamų paslaugų aprašo
patvirtinimo“ ir jo priedus laikyti n e g a l i o j a n č i a i s .
4. Įsakymas įsigalioja nuo 2017 m. gegužės 30 d.
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PATVIRTINTA
Panevėžio priklausomybės ligų centro direktoriaus
2017 m. gegužės mėn. 24 d. įsakymu Nr. V-23 (1.4)

MOKAMŲ PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ PANEVĖŽIO
RPIKLAUSOMYBĖS LIGŲ CENTRE (PPLC), APRAŠAS
1. AMBULATORINĖ GYDYTOJO PSICHIATRO KONSULTACIJA
Ambulatorinė gydytojo psichiatro konsultacija pacientams Panevėžio priklausomybės ligų centre teikiama
nemokamai, išskyrus pacientams, kurie pageidauja gauti paslaugą neatskleidžiant asmens tapatybės,
nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, neturintiems šeimos gydytojo ar gydytojo psichiatro siuntimo.
Paslaugos kodas:

38001

Paslaugos kaina:

12,86 €1

Konsultacijos trukmė:

iki 45 min.2

Asmenims (vyresniems negu 18 metų) ambulatoriškai konsultuojamiems ir gydomiems PPLC ambulatoriniame
skyriuje dėl psichiką veikiančių medžiagų (alkoholio, narkotinių ir kt.) vartojimo sąlygotos abstinencijos.
PASLAUGOS SUDĖTIS:
1. Ambulatorinė gydytojo psichiatro konsultacija:
1.1. Gydytojo psichiatro apžiūra ir apklausa, paciento sveikatos būklės įvertinimas / patikslinimas;
1.2. Sveikatos sutrikimo diagnozės nustatymas / patvirtinimas / patikslinimas;
1.3. Informacija pacientui ir / ar jo artimiesiems apie sveikatos sutrikimą, jo eigą, galimas komplikacijas,
galimus gydymo metodus;
1.4. Pacientui pageidaujant gydytis, su juo aptariamas ir sudaromas gydymo planas, išrašomi / skiriami /
koreguojami medikamentai;
1.5. Pacientams, konsultuojamiems ambulatoriniame skyriuje, jeigu taip numatoma gydymo plane – surašomas
siuntimas stacionariniam abstinencijos gydymui PPLC.
1 Paslaugos kaina patvirtinta 2017-05-24 direktoriaus įsakymu Nr. V-21 (1.4) „Dėl Panevėžio
priklausomybės ligų centro teikiamų mokamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“. Paslaugos kaina nustatyta
vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-939 „Dėl
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl valstybės ir
savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-777 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl specializuotų ambulatorinių asmens sveikatos
priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir jų
bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir indeksuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2016 m. kovo 30 d. raštu Nr. (1.1.20-28)10-2846 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros
paslaugų indeksavimo taikymo“.
2 Paslaugos sudėtis ir trukmė patvirtinta 2002-05-03 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
įsakymu Nr. 204 „Dėl priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos standartų patvirtinimo“.
3 Į kainą įskaičiuotos visos konsultacijos nuo gydymo epizodo pradžios iki pabaigos. Gydymo epizodo
atvejis yra ligonio lankymasis ambulatoriniame skyriuje pas gydytoją dėl konkrečios priežasties, tačiau ne
ilgesnis kaip 30 dienų. Gydymo epizodo atvejo pradžia - pirmasis apsilankymas pas gydytoją dėl psichikos ir
elgesio sutrikimo (kurio metu gydytojas nustato/tikslina diagnozę ir/ar skiriamas gydymas medikamentais,
suteikia konsultaciją su rekomendacijomis bei padaro įrašą formoje 025/a). Gydymo epizodo atvejo pabaiga, kai
yra vienas iš šių atvejų: 1) apsilankymas, po kurio gydytojas(-ai) nebeskiria kito apsilankymo (gydymo epizodo
atvejis baigtas), 2) pacientas atsisako toliau gydytis ar lankytis pas tos gydymo įstaigos gydytojus, 3) pacientas
neatvyksta dėl nežinomų priežasčių, 4) pacientas miršta, 5) paciento apsilankymas numatomas ne anksčiau kaip
po 30 dienų, 6) paciento siuntimas į kitą gydymo įstaigą psichosocialinei ar stacionarinei reabilitacijai ir arba
kitus stacionarinius skyrius (pvz. abstinencijos simptomų stacionariniam gydymui ir pan.).
2. AMBULATORINĖ PSICHOLOGO KONSULTACIJA
Ambulatorinė psichologo konsultacija draustiems ir nedraustiems pacientams Panevėžio priklausomybės
ligų centre teikiama nemokamai, išskyrus pacientams, kurie pageidauja gauti paslaugą neatskleidžiant asmens

tapatybės, neturintiems Panevėžio priklausomybės ligų centro gydytojo psichiatro siuntimo.
Paslaugos kodas:

38014

Paslaugos kaina:

7,60 €1

Konsultacijos trukmė:

iki 45 min.2

Asmenims (vyresniems negu 18 metų) ambulatoriškai konsultuojamiems ir gydomiems PPLC ambulatoriniame
skyriuje, esant priklausomybei nuo alkoholio, narkotinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų.
PASLAUGOS SUDĖTIS:
1. Psichologo konsultacija:
1.1. Paciento psichologinės būklės įvertinimas;
1.2. Psichoterapija, rekomendacijos.
1 Paslaugos kaina patvirtinta 2017-05-24 direktoriaus įsakymu Nr. V-21 (1.4) „Dėl Panevėžio
priklausomybės ligų centro teikiamų mokamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“. Paslaugos kaina nustatyta
vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-939 „Dėl
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl valstybės ir
savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“ ir indeksuota vadovaujantis
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 30 d. raštu Nr. (1.1.20-28)10-2846 „Dėl
mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų indeksavimo taikymo“.
2 Paslaugos sudėtis ir trukmė patvirtinta 2002-05-03 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
įsakymu Nr. 204 „Dėl priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos standartų patvirtinimo“.
3 Į kainą įskaičiuotos visos konsultacijos nuo gydymo epizodo pradžios iki pabaigos. Gydymo epizodo
atvejis yra ligonio lankymasis ambulatoriniame skyriuje pas gydytoją dėl konkrečios priežasties, tačiau ne
ilgesnis kaip 30 dienų. Gydymo epizodo atvejo pradžia - pirmasis apsilankymas pas gydytoją dėl psichikos ir
elgesio sutrikimo (kurio metu gydytojas nustato/tikslina diagnozę ir/ar skiriamas gydymas medikamentais,
suteikia konsultaciją su rekomendacijomis bei padaro įrašą formoje 025/a). Gydymo epizodo atvejo pabaiga, kai
yra vienas iš šių atvejų: 1) apsilankymas, po kurio gydytojas(-ai) nebeskiria kito apsilankymo (gydymo epizodo
atvejis baigtas), 2) pacientas atsisako toliau gydytis ar lankytis pas tos gydymo įstaigos gydytojus, 3) pacientas
neatvyksta dėl nežinomų priežasčių, 4) pacientas miršta, 5) paciento apsilankymas numatomas ne anksčiau kaip
po 30 dienų, 6) paciento siuntimas į kitą gydymo įstaigą psichosocialinei ar stacionarinei reabilitacijai ir arba
kitus stacionarinius skyrius (pvz. abstinencijos simptomų stacionariniam gydymui ir pan.).
3. STACIONARINĖ DETOKSIKACIJA ESANT VIDUTINIO IR SUNKAUS LAIPSNIO
INTOKSIKACIJAI ALKOHOLIU AR KT. PSICHOAKTYVIOMIS MEDŽIAGOMIS 1
Stacionarinės detoksikacijos esant vidutinio ir sunkaus laipsnio intoksikacijai alkoholiu ar kt.
psichoaktyviomis medžiagomis paslauga draustiems ir nedraustiems pacientams Panevėžio priklausomybės ligų
centre yra mokama. Paslauga mokama, nes vadovaujantis 1994 m. liepos 19 d. Lietuvos Respublikos sveikatos
sistemos įstatymo Nr. I-552 49 straipsnio 5 dalimi, 1996 m. gegužės 21 d. Lietuvos Respublikos sveikatos
draudimo įstatymo Nr. I-1343 10 straipsnio 5 dalimi, jei pacientas savo iniciatyva pasirenka brangiau
kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, jis sumoka jų faktinių ir bazinių kainų skirtumą.
Paslaugos kodas:

60052

Paslaugos kaina:

67,70 €2

Paslaugos trukmė:

Gydymo programos trukmė – 3 paros3

Esant vidutinio ir sunkaus laipsnio intoksikacijai alkoholiu ar kt. psichoaktyviomis medžiagomis.
PASLAUGOS SUDĖTIS:
Stacionarinė detoksikacija
esant vidutinio ir sunkaus
laipsnio
intoksikacijai
alkoholiu
ar
kt.
psichoaktyviomis
medžiagomis:

1 para

2 para

3 para

1. Infuzija į veną ilgiau nei
30 min.

1 vnt. (3,90 €)

1 vnt. (3,90 €)

1 vnt. (3,90 €)

2 vnt. (po 1,15 €)

2 vnt. (po 1,15 €)

2 vnt. (po 1,15 €)

1 vnt. (1,94 €)

1 vnt. (1,94 €)

1 vnt. (1,94 €)

4. Maitinimas (3 kartai per
dieną)

3,19 €

3,19 €

3,19 €

5. Medikamentai ir
medicinos paskirties
priemonės stacionarinei
detoksikacijai (pagal PPLC
patvirtintą gydymo
protokolą).

6,95 €

6,95 €

6,95 €

18,28 €

18,28 €

18,28 €

2. Injekcija į raumenis
3. Injekcija į veną

Viso:

+
6. Stacionarinio skyriaus
gydytojo psichiatro
konsultacija(os)

1 vnt. (12,86 €)
67,70 €

Viso:

1 Stacionarinė detoksikacija esant vidutinio ir sunkaus laipsnio intoksikacijai alkoholiu ar kt.
psichoaktyviomis medžiagomis paslauga skiriama priklausomybės ligų centro gydytojo psichiatro sprendimu.
Galutinį sprendimą dėl stacionarinės detoksikacijos poreikio priima pacientas bei savo pasirinkimą patvirtina
parašu.
2 Paslaugos kaina patvirtinta 2017-05-24 direktoriaus įsakymu Nr. V-21 (1.4) „Dėl Panevėžio
priklausomybės ligų centro teikiamų mokamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“. Paslaugos kaina nustatyta
vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357
patvirtintu kainoraščiu - „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybės ir savivaldybių
asmens sveikatos priežiūros įstaigose sąrašas ir kainos“ ir indeksuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 30 d. raštu Nr. (1.1.20-28)10-2846 „Dėl mokamų asmens sveikatos
priežiūros paslaugų indeksavimo taikymo“. Somatiniams susirgimams gydyti skiriamų medikamentų kaina į
paslaugos kainą neįtraukta. Jeigu taikomas opioidinės abstinencijos stacionarinis gydymas opioidinais vaistiniais
preparatais, už šiuos medikamentus pacientas turi sumokėti papildomai, arba esant galimybei, šie medikamentai
gali būti finansuojami iš valstybės biudžeto lėšų.
3 Paslaugos sudėtis ir trukmė patvirtinta 2002-05-03 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
įsakymu Nr. 204 „Dėl priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos standartų patvirtinimo“.
4 Perkeliant pacientą į kitą gydymo įstaigą, nepanaudoti gydymui pinigai grąžinami pacientui, gavus
raštišką jo prašymą ir PPLC gydytojo psichiatro išrašą apie pacientui suteiktas paslaugas. Nepanaudoti gydymui
pinigai grąžinami, jeigu pacientas perkeliamas į kitą gydymo įstaigą nepraėjus daugiau nei dviems paroms nuo
registracijos pradžios. Jeigu pacientas perkeliamas į kitą gydymo įstaigą praėjus vienai parai nuo registracijos
pradžios, pacientui grąžinami 2/3 (du trečdaliai arba 66,66 proc) įstaigai sumokėtos sumos. Jeigu pacientas
perkeliamas į kitą gydymo įstaigą praėjus dviems paroms nuo registracijos pradžios, pacientui grąžinama 1/3
(viena trečioji arba 33.33 proc) įstaigai sumokėtos sumos. Jeigu pacientas perkeliamas į kitą gydymo įstaigą
praėjus trims ar daugiau parų nuo registracijos pradžios, pacientui pinigai už suteiktas paslaugas nėra grąžinami.
5 Pacientai išrašyti iš stacionarinio skyriaus už rėžimo pažeidimą, sekantį kartą stacionarizuojami
gydymui praėjus 3 mėn. po paskutinio išrašymo iš PPLC stacionarinio skyriaus.
Medikamentai ir medicinos paskirties priemonės stacionarinei detoksikacijai (vienai parai): 6
Nr.

Medikamentai ir medicinos paskirties
priemonės

Kiekis vnt.

vnt. kaina €

Suma €

1.

Sol Natrii chloridum 0,9% inf 500 ml

1

0,600000 €

0,600000 €

2.

Sol. Glucosum 5% inf. 500 ml

1

0,610000 €

0,610000 €

3.

Sol. Ringer acetatis 500 ml

1

0,777000 €

0,777000 €

4.

Sol. Magnesii sulfatis 25% - 10 ml amp.

1

0,630000 €

0,630000 €

5.

Sol. Tiapridum 100 mg – 2,0 ml amp.

1

0,312500 €

0,312500 €

6.

Sol. Diazepamum 0,5% - 2 ml amp.

4

0,110000 €

0,440000 €

7.

Sol. Milgamma 2 ml amp.

1

0,580000 €

0,580000 €

8.

Sol. Ac. ascorbinicum 5% - 2 ml amp.

1

0,220000 €

0,220000 €

9.

Metadoxinum 500 mg

1

0,329700 €

0,329700 €

0,039800 €6

0,079600 €7

0,155700 €6

0,311400 €7

10. Trankviliantai:
seu

Tiapridum 100 mg tabl.

2

Oxazepamum 10 mg tabl.

2

11. Migdomieji:
seu

Midazolamum 7,5 mg tabl.

2

Quetiapinum 25 mg tabl.

2

12. Pagal reikalą:
12.1 Sol. Haloperidolum 5 mg – 1 ml amp.

1

0,385195 €

0,385195 €

12.2 Lorazepamum 2,5 mg tabl.

1

0,037166 €

0,037166 €

12.3 Diazepamum 5 mg tabl.

2

0,009123 €

0,018246 €

12.4 Clorazepatum 10 mg kaps.

1

0,073700 €

0,073700 €

13. Infuzinė sistema

1

0,100000 €

0,100000 €

14.1. 10 ml

1

0,037800 €

0,037800 €

14.2. 5 ml

2

0,026000 €

0,052000 €

14.3. 2 ml

2

0,022000 €

0,044000 €

2

0,026800 €

0,053600 €

14. Vienkartiniai švirkštai:

15. Vienkartinės pirštinės
Dezinfekcinės servetėlės, pleistras, vata,
16. nukenksminimo indai, panaudotų švirkštų ir
infuzinių sistemų utilizavimas ir kt.

0,052000 €
PVM (21%)8
Viso:

1,206220 €
6,95 €

6 Medikamentų ir medicinos paskirties prekių kainos gali keistis kas vieneri metai, atsižvelgiant į pirkimo
kainą.
7 Skaičiuojant medikamentų kainą, buvo imama didžiausia iš schemoje nurodytų medikamentų kainą.
8 Medikamentai perkami su 21% PVM tarifu, vadovaujantis 1996-05-21 Lietuvos Respublikos sveikatos
draudimo įstatymu Nr. I-1342.
4. ABSTINENCIJOS SINDROMO VĖLYVOJO PERIODO SIMPTOMŲ
GYDYMAS IR POTRAUKIO SLOPINIMAS (TRUMPALAIKĖ PSICHOSOCIALINĖ
REABILITACIJA)
Abstinencijos sindromo vėlyvojo periodo simptomų gydymo ir potraukio slopinimo paslauga draustiems
ir nedraustiems pacientams Panevėžio priklausomybės ligų centre teikiama nemokamai, išskyrus pacientams,
kurie pageidauja paslaugą gauti neatskleidžiant asmens tapatybės, pacientams, kurie stacionarizuojami gydymui
nepraėjus 6 mėn. po paskutinio išrašymo iš PPLC stacionaro skyriaus, asmenis, kurie nesilaikė ankstesnio
stacionarinio gydymo metu suteiktų specialistų rekomendacijų dėl būtino ambulatorinio palaikomojo gydymo ir
atkryčių prevencijos (pvz., reguliariai lankytis specialistų konsultacijose, vartoti išrašytus medikamentus, tęsti
gydymą kitose įstaigose, lankyti savitarpio pagalbos grupes ir kt).
Paslaugos kodas:

60048

Paslaugos kaina:

79,30 €1

Pacientų skaičius palatoje:

2 – 4 pacientai

Paslaugos trukmė:

Gydymo programos trukmė nuo 5 iki 14 parų2

Stacionarinis alkoholinės ir narkotinės abstinencijos (klinikinės būklės, atitinkančios TLK kodus F10.3 – F19.3)
sindromo ūmaus ir vėlyvojo periodo simptomų gydymas ir potraukio slopinimas.
PASLAUGOS SUDĖTIS:
1. Stacionarinio skyriaus gydytojo psichiatro konsultacija(os):
1.1. Nustato diagnozę;
1.2. Reguliariai apžiūri stacionare gydomą pacientą, vertina abstinencijos eigą, būklės dinamiką, skiria ir
koreguoja medikamentinį gydymą;
1.3. Suteikia informaciją apie priklausomybę kaip sutrikimą, jos pasekmes, gydymo ir reabilitacijos metodus;
1.4. Prieš išrašymą aptaria su pacientu gydymo rezultatus, teikia rekomendacijas tolimesniam gydymui /
atkryčių prevencijai.
2. Psichologo konsultacija(os):
2.1. Veda edukacinius - motyvacinius grupinius užsiėmimus;
2.2. Paskyrus gydytojui, veda individualius užsiėmimus su pacientu ir jo artimaisiais.
3. Socialinio darbuotojo konsultacija(os):
3.1. Veda grupinius teminius užsiėmimus apie savitarpio pagalbos grupes;
3.2. Įvertina socialinę paciento situaciją, konsultuoja socialiniais klausimais, pagal reikalą teikia socialinę
pagalbą.
4. Slaugytojos darbas:
4.1. Atlieka gydytojo paskyrimus;
4.2. Stebi skyriuje gydomo paciento būklę visą parą, esant reikalui kviečia gydytoją ar greitąją pagalbą.
5. Valytojos darbas:
5.1. Palaiko tvarką palatoje ir bendro naudojimo patalpose.
6. Medikamentai ir medicininės paskirties priemonės abstinencijos simptomams gydyti.
7. Maitinimas (3 kartai per dieną).
8. Skalbimo paslaugos (patalynė, rankšluosčiai).
9. Komunalinės paslaugos (elektra, šildymas, karštas, šaltas vanduo).
1 Paslaugos kaina patvirtinta 2017-05-24 direktoriaus įsakymu Nr. V-21 (1.4) „Dėl Panevėžio
priklausomybės ligų centro teikiamų mokamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“. Paslaugos kaina nustatyta
vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357
patvirtintu kainoraščiu - „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybės ir savivaldybių
asmens sveikatos priežiūros įstaigose sąrašas ir kainos“ ir indeksuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 30 d. raštu Nr. (1.1.20-28)10-2846 „Dėl mokamų asmens sveikatos
priežiūros paslaugų indeksavimo taikymo“. Somatiniams susirgimams gydyti skiriamų medikamentų kaina į
paslaugos kainą neįtraukta. Jeigu taikomas opioidinės abstinencijos stacionarinis gydymas opioidinais vaistiniais
preparatais, už šiuos medikamentus pacientas turi sumokėti papildomai, arba esant galimybei, šie medikamentai
gali būti finansuojami iš valstybės biudžeto lėšų.
2 Paslaugos sudėtis ir trukmė patvirtinta 2002-05-03 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
įsakymu Nr. 204 „Dėl priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos standartų patvirtinimo“.
3 Perkeliant pacientą į kitą gydymo įstaigą, nepanaudoti gydymui pinigai grąžinami pacientui, gavus
raštišką jo prašymą ir PPLC gydytojo psichiatro išrašą apie pacientui suteiktas paslaugas. Nepanaudoti gydymui
pinigai grąžinami, jeigu pacientas perkeliamas į kitą gydymo įstaigą nepraėjus daugiau nei dviems paroms nuo
registracijos pradžios. Jeigu pacientas perkeliamas į kitą gydymo įstaigą praėjus vienai parai nuo registracijos
pradžios, pacientui grąžinami 2/3 (du trečdaliai arba 66,66 proc) įstaigai sumokėtos sumos. Jeigu pacientas
perkeliamas į kitą gydymo įstaigą praėjus dviems paroms nuo registracijos pradžios, pacientui grąžinama 1/3
(viena trečioji arba 33.33 proc) įstaigai sumokėtos sumos. Jeigu pacientas perkeliamas į kitą gydymo įstaigą
praėjus trims ar daugiau parų nuo registracijos pradžios, pacientui pinigai už suteiktas paslaugas nėra grąžinami.
4 Pacientai išrašyti iš stacionarinio skyriaus už rėžimo pažeidimą, sekantį kartą stacionarizuojami
gydymui praėjus 3 mėn. po paskutinio išrašymo iš PPLC stacionarinio skyriaus.
5. ABSTINENCIJOS SINDROMO VĖLYVOJO PERIODO SIMPTOMŲ GYDYMAS IR POTRAUKIO
SLOPINIMAS (VIENUTĖ PAGERINTOMIS SĄLYGOMIS)1
Abstinencijos sindromo vėlyvojo periodo simptomų gydymo ir potraukio slopinimo (vienutė
pagerintomis sąlygomis) paslauga draustiems ir nedraustiems pacientams Panevėžio priklausomybės ligų centre
yra mokama. Paslauga mokama, nes vadovaujantis 1994 m. liepos 19 d. Lietuvos Respublikos sveikatos
sistemos įstatymo Nr. I-552 49 straipsnio 5 dalimi, 1996 m. gegužės 21 d. Lietuvos Respublikos sveikatos
draudimo įstatymo Nr. I-1343 10 straipsnio 5 dalimi, jei pacientas savo iniciatyva pasirenka brangiau

kainuojančias paslaugas, medžiagas, procedūras, jis sumoka jų faktinių ir bazinių kainų skirtumą.
Paslaugos kodas:

60052

Paslaugos kaina:

95,25 €2

Pacientų skaičius palatoje:

1 pacientas

Paslaugos trukmė:

Gydymo programos trukmė nuo 5 iki 14 parų3

Stacionarinis alkoholinės ir narkotinės abstinencijos (klinikinės būklės, atitinkančios TLK kodus F10.3 – F19.3)
sindromo ūmaus ir vėlyvojo periodo simptomų gydymas ir potraukio slopinimas.
PASLAUGOS SUDĖTIS:
1. Vienutė pagerintomis sąlygomis.

95,25 €

1.1. Atskira palata vienam asmeniui

79,30 €

1.2. Atskiras televizorius, šaldytuvas, dušas, virdulys (papildomos, elektros, karšto, šalto vandens
sąnaudos)

15,95 €

1 Abstinencijos sindromo vėlyvojo periodo simptomų gydymo ir potraukio slopinimo (vienutė
pagerintomis sąlygomis) paslauga skiriama priklausomybės ligų centro gydytojo psichiatro sprendimu. Galutinį
sprendimą dėl paslaugos poreikio priima pacientas bei savo pasirinkimą patvirtina parašu.
2 Paslaugos kaina patvirtinta 2017-05-24 direktoriaus įsakymu Nr. V-21 (1.4) „Dėl Panevėžio
priklausomybės ligų centro teikiamų mokamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“. Paslaugos kaina nustatyta
vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357
patvirtintu kainoraščiu - „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybės ir savivaldybių
asmens sveikatos priežiūros įstaigose sąrašas ir kainos“ ir indeksuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 30 d. raštu Nr. (1.1.20-28)10-2846 „Dėl mokamų asmens sveikatos
priežiūros paslaugų indeksavimo taikymo“.
3 Paslaugos sudėtis ir trukmė patvirtinta 2002-05-03 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
įsakymu Nr. 204 „Dėl priklausomybės ligų gydymo ir reabilitacijos standartų patvirtinimo“.
4 Perkeliant pacientą į kitą gydymo įstaigą, nepanaudoti gydymui pinigai grąžinami pacientui, gavus
raštišką jo prašymą ir PPLC gydytojo psichiatro išrašą apie pacientui suteiktas paslaugas. Nepanaudoti gydymui
pinigai grąžinami, jeigu pacientas perkeliamas į kitą gydymo įstaigą nepraėjus daugiau nei dviems paroms nuo
registracijos pradžios. Jeigu pacientas perkeliamas į kitą gydymo įstaigą praėjus vienai parai nuo registracijos
pradžios, pacientui grąžinami 2/3 (du trečdaliai arba 66,66 proc) įstaigai sumokėtos sumos. Jeigu pacientas
perkeliamas į kitą gydymo įstaigą praėjus dviems paroms nuo registracijos pradžios, pacientui grąžinama 1/3
(viena trečioji arba 33.33 proc) įstaigai sumokėtos sumos. Jeigu pacientas perkeliamas į kitą gydymo įstaigą
praėjus trims ar daugiau parų nuo registracijos pradžios, pacientui pinigai už suteiktas paslaugas nėra grąžinami.
5 Pacientai išrašyti iš stacionarinio skyriaus už rėžimo pažeidimą, sekantį kartą stacionarizuojami
gydymui praėjus 3 mėn. po paskutinio išrašymo iš PPLC stacionarinio skyriaus.
6. AMBULATORINĖ DETOKSIKACIJA ESANT NEDIDELIO IR VIDUTINIO LAIPSNIO
INTOKSIKACIJAI ALKOHOLIU AR KT. PSICHOAKTYVIOMIS MEDŽIAGOMIS 1
Ambulatorinės detoksikacijos esant nedidelio ir vidutinio laipsnio intoksikacijai alkoholiu ar kt.
psichoaktyviosiomis medžiagomis paslauga draustiems ir nedraustiems pacientams Panevėžio priklausomybės
ligų centre yra mokama.
Paslaugos kodas:

60052

Paslaugos kaina:

30,50 €2

Paslaugos trukmė:

2,5 – 3 val.

Esant nedidelio ir vidutinio laipsnio intoksikacijai alkoholiu ar kt. psichoaktyviomis medžiagomis.
PASLAUGOS SUDĖTIS:
Ambulatorinė detoksikacija esant nedidelio ir vidutinio laipsnio intoksikacijai
alkoholiu ar kt. psichoaktyviosiomis medžiagomis:

1 detoksikacija

1. Pirminė priklausomybės ligų centro gydytojo psichiatro apžiūra

1 vnt. (12,86 €)

2. Alkoholio koncentracijos iškvėptame ore matavimas techninėmis priemonėmis.

1 vnt. (4,50 €)

3. Infuzija į veną ilgiau nei 30 min.

1 vnt. (3,90 €)

4. Injekcija į raumenis

2 vnt. (po 1,15 €)

5. Patalynės eksploatavimas (1 kg.)

1,05 €

6. Medikamentai ir medicinos paskirties priemonės ambulatorinei detoksikacijai (pagal
PPLC patvirtintą gydymo protokolą).

5,89 €

Viso:

30,50 €

1 Ambulatorinė detoksikacija esant nedidelio ir vidutinio laipsnio intoksikacijai alkoholiu ar kt.
psichoaktyviosiomis medžiagomis skiriama priklausomybės ligų centro gydytojo psichiatro sprendimu. Galutinį
sprendimą dėl ambulatorinės detoksikacijos poreikio priima pacientas bei savo pasirinkimą patvirtina parašu.
2 Paslaugos kaina patvirtinta 2017-05-24 direktoriaus įsakymu Nr. V-21 (1.4) „Dėl Panevėžio
priklausomybės ligų centro teikiamų mokamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“. Paslaugos kaina nustatyta
vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357
patvirtintu kainoraščiu - „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybės ir savivaldybių
asmens sveikatos priežiūros įstaigose sąrašas ir kainos“ ir indeksuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 30 d. raštu Nr. (1.1.20-28)10-2846 „Dėl mokamų asmens sveikatos
priežiūros paslaugų indeksavimo taikymo“.
Medikamentai ir medicinos paskirties priemonės ambulatorinei detoksikacijai (1 detoksikacija):3
Medikamentai ir medicinos paskirties
priemonės

Nr.

Kiekis vnt.

vnt. kaina €

Suma €

1.

Sol Natrii chloridum 0,9% inf 500 ml

1

0,600000 €

0,600000 €

2.

Sol. Glucosum 5% inf. 500 ml

1

0,610000 €

0,610000 €

3.

Sol. Ringer acetatis 500 ml

1

0,777000 €

0,777000 €

4.

Sol. Magnesii sulfatis 25% - 10 ml amp.

1

0,630000 €

0,630000 €

5.

Sol. Tiapridum 100 mg – 2,0 ml amp.

1

0,312500 €

0,312500 €

6.

Sol. Diazepamum 0,5% - 2 ml amp.

2

0,110000 €

0,220000 €

7.

Sol. Milgamma 2 ml amp.

1

0,580000 €

0,580000 €

8.

Sol. Ac. ascorbinicum 5% - 2 ml amp.

1

0,220000 €

0,220000 €

9.

Metadoxinum 500 mg

1

0,329700 €

0,329700 €

0,155700 €4

0,155700 €4

0,037166 €4

0,037166 €4

2

0,009123 €

0,018246 €

1

0,100000 €

0,100000 €

14.1. 10 ml

2

0,037800 €

0,075600 €

14.2. 5 ml

2

0,026000 €

0,052000 €

14.3. 2 ml (pagal poreikį)

2

0,022000 €

0,044000 €

2

0,026800 €

0,053600 €

10. Antipsichotiniai:
seu

Tiapridum 100 mg tabl.

1

Quetiapinum 25 mg tabl.

1

11. Benzodiazepinai:
seu

Lorazepamum 2,5 mg tabl.

1

Oxazepamum 10 mg tabl.

1

12. Pagal reikalą:
12.1. Diazepamum 5 mg tabl.
13. Infuzinė sistema
14. Vienkartiniai švirkštai:

15. Vienkartinės pirštinės
16.

Dezinfekcinės servetėlės, pleistras, vata,
nukenksminimo indai, panaudotų švirkštų ir

0,052000 €

infuzinių sistemų utilizavimas ir kt.
PVM (21%)5
Viso:

1,022178 €
5,89 €

3 Medikamentų ir medicinos paskirties prekių kainos gali keistis kas vieneri metai, atsižvelgiant į pirkimo
kainą.
4 Skaičiuojant medikamentų kainą, buvo imama didžiausia iš schemoje nurodytų medikamentų kaina.
5 Medikamentai perkami su 21% PVM tarifu, vadovaujantis 1996-05-21 Lietuvos Respublikos sveikatos
draudimo įstatymu Nr. I-1342.
7. PRIKLAUSOMYBĖS NUO ALKOHOLIO PALAIKOMASIS
GYDYMAS DISULFIRAMU
Paslaugos kodas:

60047

Paslaugos kaina:

29,50 €1

Paslaugos trukmė:

Nuo 1 iki 6 mėn., pagal individualias indikacijas - ilgiau

Skiriama ambulatoriniame PPLC skyriuje.
PASLAUGOS SUDĖTIS:
1. Gydymas disulfiramu ar kitais sudėtiniais sensibilizuojamaisiais medikamentais (Lidevine ir kt.) 0,25 – 0,5 g
per dieną.
2. Gydymas pagal indikacijas antidepresantais, bušpironu.
3. Priklausomybės ligų psichiatro konsultacija – ne rečiau kaip 1 kartą per savaitę pirmą gydymosi mėnesį,
vėliau - ne rečiau kaip kartą per dvi savaites.
4. Psichologo konsultacija (individuali)
5. Socialinio darbuotojo konsultacija (jei reikia).
1 Paslaugos kaina patvirtinta 2017-05-24 direktoriaus įsakymu Nr. V-21 (1.4) „Dėl Panevėžio
priklausomybės ligų centro teikiamų mokamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“. Paslaugos kaina nustatyta
vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357
patvirtintu kainoraščiu - „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybės ir savivaldybių
asmens sveikatos priežiūros įstaigose sąrašas ir kainos“ ir indeksuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 30 d. raštu Nr. (1.1.20-28)10-2846 „Dėl mokamų asmens sveikatos
priežiūros paslaugų indeksavimo taikymo“.
8. ASMENS GIRTUMO, APSVAIGIMO NUSTATYMAS
TESTUOJANT ALKOTESTERIU
Asmens girtumo, apsvaigimo nustatymo testuojant alkotesteriu paslauga draustiems ir nedraustiems
pacientams Panevėžio priklausomybės ligų centre yra mokama.
Paslaugos kodas:

60052

Paslaugos kaina:

10,70 €

Skiriama ambulatoriniame PPLC skyriuje.
PASLAUGOS SUDĖTIS:
1. Ambulatorinė gydytojo psichiatro konsultacija:
1.1. Įvertina bendrą asmens būklę (pagal Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintą metodiką);
1.2. Užpildo apžiūros aktą ir formuluoja išvadą.
2. Slaugytojos darbas:
2.1. Paima tiriamąsias medžiagas.
3. Materialiniai ištekliai:
3.1. Vienkartinis alkotesterio kandiklis;
3.2. Vienkartinis vakuminis mėgintuvėlis kraujui arba vienkartinis indelis šlapimui surinkti.
1 Paslaugos kaina patvirtinta 2017-05-24 direktoriaus įsakymu Nr. V-21 (1.4) „Dėl Panevėžio
priklausomybės ligų centro teikiamų mokamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“. Paslaugos kaina nustatyta
vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-939 „Dėl
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl valstybės ir

savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 patvirtintu kainoraščiu - „Mokamų asmens
sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybės ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose sąrašas ir
kainos“ ir indeksuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 30 d. raštu
Nr. (1.1.20-28)10-2846 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų indeksavimo taikymo“. Papildomai
mokamas Valstybinės teismo medicinos tarnybos prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau –
VTMT) teikiamų paslaugų įkainis, priklausomai nuo tiriamos medžiagos (VTMT įsakymas Nr. 153, 2011 m.
gegužės 31 d.).
9. ASMENS GIRTUMO, APSVAIGIMO NUSTATYMAS
TESTUOJANT ALKOTESTERIU (BE AKTO)
Asmens girtumo, apsvaigimo nustatymo paslauga testuojant alkotesteriu (be akto) draustiems ir
nedraustiems pacientams Panevėžio priklausomybės ligų centre yra mokama.
Paslaugos kodas:

60052

Paslaugos kaina:

4,50 €1

Skiriama ambulatoriniame PPLC skyriuje.
PASLAUGOS SUDĖTIS:
1. Slaugytojos darbas:
1.1. Paima tiriamąsias medžiagas.
2. Materialiniai ištekliai:
2.1. Vienkartinis alkotesterio kandiklis;
2.2. Vienkartinis vakuminis mėgintuvėlis kraujui arba vienkartinis indelis šlapimui surinkti.
1 Paslaugos kaina patvirtinta 2017-05-24 direktoriaus įsakymu Nr. V-21 (1.4) „Dėl Panevėžio
priklausomybės ligų centro teikiamų mokamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“. Paslaugos kaina nustatyta
vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-939 „Dėl
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl valstybės ir
savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 patvirtintu kainoraščiu - „Mokamų asmens
sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybės ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose sąrašas ir
kainos“, ir indeksuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 30 d. raštu
Nr. (1.1.20-28)10-2846 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų indeksavimo taikymo“.
10. NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ NUSTATYMAS ŠLAPIME
(NAUDOJANT VIENKARTINĮ TESTĄ)
Narkotinių medžiagų nustatymo šlapime (naudojant vienkartinį testą) paslauga draustiems ir nedraustiems
pacientams Panevėžio priklausomybės ligų centre yra mokama.
Paslaugos kodas:

60052

Paslaugos kaina:

4,11 €1

Paslaugos trukmė:

3-5 min.

PASLAUGOS SUDĖTIS:
1. Slaugytojos darbas:
1.1. Atlieka toksikologinį narkotinių medžiagų nustatymą šlapime (testo pagalba galima nustatyti 10 narkotinių
medžiagų šlapime (COC/ AMP/ MET/ THC/ MTD/ MDMA/ OPI/ TCA/ BAR/ BZO)).
2. Vienkartinis testas (narkotinių medžiagų nustatymui):
1. Testo pagalba galima nustatyti 10 narkotinių medžiagų šlapime (COC/ AMP/ MET/ THC/ MTD/ MDMA/
OPI/ TCA/ BAR/ BZO);
2. Nustatomos narkotinės medžiagos ir jautrumas: kokainas (COC, 300 ng/ml), amfetaminas (AMP, 1000 ng/
ml), metamfetaminas (MET, 1000 ng/ ml), marihuana (THC, 50 ng/ ml), metadonas (MTD, 300 ng/ ml),
ekstazis (MDMA, 500 ng/ ml), opiatai (OPI, 2000 ng/ ml), tricikliniai antidepresantai (TCA, 1000 ng/ ml),
barbitūratai (BAR, 300 ng/ ml) ir benzodiazepinai (BZO, 300 ng/ ml);
3. Testo rezultatai gaunami ne ilgiau kaip per 3-5 min.

1 Paslaugos kaina patvirtinta 2017-05-24 direktoriaus įsakymu Nr. V-21 (1.4) „Dėl Panevėžio
priklausomybės ligų centro teikiamų mokamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“. Paslaugos kaina nustatyta
vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. V-939 „Dėl
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. 178 „Dėl valstybės ir
savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainyno patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 patvirtintu kainoraščiu - „Mokamų asmens
sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybės ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose sąrašas ir
kainos“, ir indeksuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. kovo 30 d. raštu
Nr. (1.1.20-28)10-2846 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų indeksavimo taikymo“.
11. PAKAITINIO GYDYMO PASLAUGA, KAI PACIENTAS PRAĖJUSĮ MĖNESĮ BUVO
GYDYTAS METADONU DAUGIAU NEI 15 KALENDORINIŲ DIENŲ
Pakaitinio gydymo paslauga (kai pacientas praėjusį mėnesį buvo gydytas metadonu daugiau nei 15
kalendorinių dienų) Panevėžio priklausomybės ligų centre teikiama nemokamai, išskyrus pacientams,
nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, neturintiems šeimos gydytojo ar gydytojo psichiatro siuntimo.
Paslaugos kodas:

3454

Paslaugos kaina:

97,70 €1

Paslaugos trukmė:

Pagal individualias indikacijas, atsižvelgiant į atkryčio rizikos laipsnį

Diagnozuotas psichikos ir elgesio sutrikimas, vartojant opioidus, priklausomybės sindromas (F11.2). Pacientas
sutinka ir gali pasirašyti informuoto asmens sutikimo formą ir pateikia asmens dokumentą. Nepilnamečiams nuo
15 metų gali būti skiriamas buprenorfinas, kai neefektyvūs kiti gydymo metodai ir esant papildomų klinikinių
indikacijų (ŽIV, AIDS, tuberkuliozė, kiti sunkūs infekciniai, psichikos ir somatiniai sutrikimai, nėštumas).
PASLAUGOS SUDĖTIS:
1. Gydymas opioidų agonistais (metadonu);
2. Paciento būklės stabilizavimas skiriant adekvačias metadono hidrochlorido dozes, efektyviai blokuojančias
abstinencijos simptomus;
3. Pagal indikacijas rekomenduojamas gretutinių psichikos sutrikimų gydymas;
4. Pagal indikacijas psichiką veikiančių medžiagų nustatymas organizmo terpėse;
5. Tyrimai dėl sifilio, ŽIV, hepatito C – 1 kartą per metus;
6. Bendri kraujo ir šlapimo tyrimai atliekami pagal indikacijas;
7. Pulmonologo konsultacija dėl tuberkuliozės, esant klinikinių ir epidemiologinių indikacijų 1 kartą per metus;
8. Vidaus ligų ir kitų specialistų konsultacijos pagal indikacijas;
9. Apsilankymas pas gydytoją psichiatrą ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį;
10. Apsilankymas pas psichologą (individualus, grupinis) pagal indikacijas, pas socialinį darbuotoją – ne rečiau
kaip 1 kartą per mėnesį.
1 Paslaugos kaina patvirtinta 2017-05-24 direktoriaus įsakymu Nr. V-21 (1.4) „Dėl Panevėžio
priklausomybės ligų centro teikiamų mokamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“. Paslaugos kaina nustatyta
vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-777 „Dėl
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl specializuotų
ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo
fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
12. PAKAITINIO GYDYMO PASLAUGA, KAI PACIENTAS PRAĖJUSĮ MĖNESĮ BUVO
GYDYTAS METADONU MAŽIAU NEI 15 KALENDORINIŲ DIENŲ
Pakaitinio gydymo paslauga (kai pacientas praėjusį mėnesį buvo gydytas metadonu mažiau nei 15
kalendorinių dienų) Panevėžio priklausomybės ligų centre teikiama nemokamai, išskyrus pacientams,
nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, neturintiems šeimos gydytojo ar gydytojo psichiatro siuntimo.
Paslaugos kodas:

3455

Paslaugos kaina:

48,86 €1

Paslaugos trukmė:

Pagal individualias indikacijas, atsižvelgiant į atkryčio rizikos laipsnį

Diagnozuotas psichikos ir elgesio sutrikimas, vartojant opioidus, priklausomybės sindromas (F11.2). Pacientas
sutinka ir gali pasirašyti informuoto asmens sutikimo formą ir pateikia asmens dokumentą. Nepilnamečiams nuo
15 metų gali būti skiriamas buprenorfinas, kai neefektyvūs kiti gydymo metodai ir esant papildomų klinikinių
indikacijų (ŽIV, AIDS, tuberkuliozė, kiti sunkūs infekciniai, psichikos ir somatiniai sutrikimai, nėštumas).
PASLAUGOS SUDĖTIS:
1. Gydymas opioidų agonistais (metadonu);
2. Paciento būklės stabilizavimas skiriant adekvačias metadono hidrochlorido dozes, efektyviai blokuojančias
abstinencijos simptomus;
3. Pagal indikacijas rekomenduojamas gretutinių psichikos sutrikimų gydymas;
4. Pagal indikacijas psichiką veikiančių medžiagų nustatymas organizmo terpėse;
5. Tyrimai dėl sifilio, ŽIV, hepatito C – 1 kartą per metus;
6. Bendri kraujo ir šlapimo tyrimai atliekami pagal indikacijas;
7. Pulmonologo konsultacija dėl tuberkuliozės, esant klinikinių ir epidemiologinių indikacijų 1 kartą per metus;
8. Vidaus ligų ir kitų specialistų konsultacijos pagal indikacijas;
9. Apsilankymas pas gydytoją psichiatrą ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį;
10. Apsilankymas pas psichologą (individualus, grupinis) pagal indikacijas, pas socialinį darbuotoją – ne rečiau
kaip 1 kartą per mėnesį.
1 Paslaugos kaina patvirtinta 2017-05-24 direktoriaus įsakymu Nr. V-21 (1.4) „Dėl Panevėžio
priklausomybės ligų centro teikiamų mokamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“. Paslaugos kaina nustatyta
vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-777 „Dėl
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl specializuotų
ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo
fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
13. AMBULATORINĖ GYDYTOJO PSICHIATRO KONSULTACIJA, KAI ATLIEKAMAS PIRMINIS
PSICHOLOGINIS IŠTYRIMAS
Ambulatorinė gydytojo psichiatro konsultacija (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas)
pacientams Panevėžio priklausomybės ligų centre teikiama nemokamai, išskyrus pacientams, kurie pageidauja
gauti paslaugą neatskleidžiant asmens tapatybės, nedraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, neturintiems
šeimos gydytojo ar gydytojo psichiatro siuntimo.
Paslaugos kodas:

3491

Paslaugos kaina:

18,27 €1

Paslaugos trukmė:

3-5 val.

PASLAUGOS SUDĖTIS:
1. Ambulatorinė gydytojo psichiatro konsultacija;
2. Ambulatorinė psichologo konsultacija.
1 Paslaugos kaina patvirtinta 2017-05-24 direktoriaus įsakymu Nr. V-21 (1.4) „Dėl Panevėžio
priklausomybės ligų centro teikiamų mokamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“. Paslaugos kaina nustatyta
vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-777 „Dėl
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. V-436 „Dėl specializuotų
ambulatorinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo
fondo biudžeto lėšomis, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
14. KOMPENSUOJAMŲ VAISTŲ PASO KEITIMO MOKESTIS (PASIBAIGUS ANKSTESNIAM
KOMPENSUOJAMŲ VAISTŲ PASUI)
Paslaugos kaina:

1,00 €1

1 Paslaugos kaina patvirtinta 2017-05-24 direktoriaus įsakymu Nr. V-21 (1.4) „Dėl Panevėžio
priklausomybės ligų centro teikiamų mokamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“. Paslaugos kaina nustatyta
vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos direktoriaus prie sveikatos apsaugos ministerijos 2015 m. lapkričio 11 d.

įsakymu Nr. 1K-330 „Dėl valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 110 „Dėl
kompensuojamųjų vaistų pasų ir gydytojų tapatybę patvirtinančių lipdukų išdavimo, saugojimo, apskaitos,
naudojimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
15. KOMPENSUOJAMŲ VAISTŲ PASO KEITIMO MOKESTIS (PRARADUS AR SUGADINUS
ANKSTESNĮ KOMPENSUOJAMŲ VAISTŲ PASĄ)
Paslaugos kaina:

3,00 €1

1 Paslaugos kaina patvirtinta 2017-05-24 direktoriaus įsakymu Nr. V-21 (1.4) „Dėl Panevėžio
priklausomybės ligų centro teikiamų mokamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“. Paslaugos kaina nustatyta
vadovaujantis Valstybinės ligonių kasos direktoriaus prie sveikatos apsaugos ministerijos 2015 m. lapkričio 11 d.
įsakymu Nr. 1K-330 „Dėl valstybinės ligonių kasos direktoriaus 2002 m. gruodžio 6 d. įsakymo Nr. 110 „Dėl
kompensuojamųjų vaistų pasų ir gydytojų tapatybę patvirtinančių lipdukų išdavimo, saugojimo, apskaitos,
naudojimo ir apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
16. MEDICININĖS PAŽYMOS FORMOS 046/A IŠDAVIMAS
Medicininės pažymos formos 046/A išdavimas draustiems ir nedraustiems pacientams Panevėžio
priklausomybės ligų centre yra mokama.
Paslaugos kaina:

3,00 €1

PASLAUGOS SUDĖTIS:
1. Slaugytojos darbas:
1.1. Patikrina duomenis PPLC duomenų bazėje pagal interesanto pateiktus asmens dokumentus;
1.2. Išduoda medicininę pažymą (jeigu PPLC duomenų bazėje duomenų nėra) arba nukreipia gydytojo
psichiatro apžiūrai.
1 Paslaugos kaina patvirtinta 2017-05-24 direktoriaus įsakymu Nr. V-21 (1.4) „Dėl Panevėžio
priklausomybės ligų centro teikiamų mokamų paslaugų kainoraščio patvirtinimo“.

