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MOKAMŲ PATOLOGIJOS TYRIMŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO KAUNO
KLINIKOSE TVARKOS APRAŠAS
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokamų patologijos tyrimų teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)
nustato mokamų patologijos tyrimų skyrimo ir apmokėjimo tvarką asmenims, kuriems Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų (toliau – Kauno klinikos) profilinėse
klinikose ir filialuose yra teikiamos mokamos patologijos tyrimų paslaugos.
2. Kauno klinikose mokami patologijos tyrimai atliekami vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl mokamų
asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių
paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos” , Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 6
d. įsakymu Nr. V-10 „Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tvarkos aprašo
patvirtinimo“ ir Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2018 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. V-1111
„Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo Europos Sąjungos, Europos
Ekonominės erdvės šalių ir Šveicarijos konfederacijos piliečiams bei nenuolatiniams Lietuvos
Respublikos gyventojams tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kauno klinikų generalinio
direktoriaus 2018 m. spalio 30 d. įsakymas Nr. V-1111).
3. Kai patologijos tyrimo paslauga nėra apmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo
fondo biudžeto lėšų, ši paslauga priskiriama mokamai paslaugai ir asmuo privalo už ją sumokėti.
Tai apima ir tuos atvejus, kai pacientas pageidauja kitoje gydymo įstaigoje atlikto patologijos
tyrimo peržiūros (antros nuomonės) ar kito papildomo patologijos tyrimo. Pacientas savo iniciatyva
gali kreiptis į Kauno klinikas dėl mokamos paslaugos suteikimo kai:
3.1. turi gydančio gydytojo tinkamai užpildytą Siuntimo atlikti patologijos tyrimą formą
Nr. 014-1-1/a, kurioje yra nurodyta, kad tyrimas atliekamas paciento iniciatyva ir kreiptis į
pasirinktą Kauno klinikų gydytoją konsultacijai;
3.2. neturi gydytojo užpildyto Siuntimo atlikti patologijos tyrimą formos Nr. 014-1-1/a,
tokiu atveju kreipiasi į Patologinės anatomijos klinikos administratorių ir pateikia laisvos formos
prašymą atlikti kitoje gydymo įstaigoje gautos tiriamosios medžiagos / pagamintų preparatų
patologijos tyrimą ar gydytojo patologo konsultaciją. Prašyme turi būti nurodoma informacija apie
pacientą (vardas, pavardė, gimimo data, adresas, telefonas bei klinikinė informacija (išrašo iš ligos
istorijos ar patologijos tyrimo, atlikto kitoje ASPĮ, atsakymo kopija) ir informacija, kokiu būdu
pageidauja gauti tyrimo atsakymus). Kitoje gydymo įstaigoje gauta tiriamoji medžiaga / pagaminti
preparatai užregistruojami Patologinės anatomijos klinikoje ir perduodami tiriančiam gydytojui
vadovaujantis Patologinės anatomijos klinikos darbo instrukcijomis.
II. MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKA IR APSKAITA
4. Gydantis gydytojas, siunčiantis pacientų tiriamąją medžiagą mokamiems patologijos
tyrimams arba administratorius, priimantis paciento prašymą atlikti patologijos tyrimą ar
preparatų konsultaciją (antrą nuomonę):
4.1. supažindina pacientą su mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Kauno
klinikose tvarka ir kainomis, mokamos paslaugos teikimo pagrindu, informuoja apie galimybę
paslaugas gauti nemokamai;
4.2. pateikia pacientui pasirašyti Kauno klinikų generalinio direktoriaus įsakymu
patvirtintą Paciento sutikimą dėl mokamų paslaugų teikimo bei apmokėjimo, nurodydamas
mokamos paslaugos teikimo pagrindą;

4.3. pildydamas Siuntimą atlikti patologijos tyrimą (Forma Nr. 014-1-1/a) eilutėje
Svarbiausi klinikiniai duomenys / pageidaujami specialūs tyrimai aiškiai ir įskaitomai įrašo žodį
„Mokamas“.
5. Mokami patologijos tyrimai yra apmokami iš anksto, išskyrus atvejus, kai teikiama
būtinoji pagalba. Jeigu nėra galimybės iš anksto tiksliai numatyti atliekamų patologijos tyrimų
apimties, į apskaitos formą įrašomi preliminariai numatomi atlikti tyrimai.
6. Patologinės anatomijos klinikos gydytojas, atlikdamas mokamą patologijos tyrimą,
užpildo Mokamų patologijos tyrimų apskaitos formą (Aprašo priedas), kurioje įrašo atliktų mokamų
patologijos tyrimų pavadinimus, kiekius, kainas, uždeda antspaudą, kuriame nurodytas gydytojo
vardas, pavardė, pasirašo. Ši forma kartu su patologijos tyrimų atsakymais yra perduodama pacientą
gydančiam gydytojui arba Patologinės anatomijos klinikos administratoriui, jei jis priėmė paciento
prašymą atlikti tyrimą.
7. Paslaugas teikiant ambulatorijoje arba priėmus medžiagą Patologinės anatomijos
klinikoje, gydantis gydytojas arba Patologinės anatomijos klinikos administratorius:
7.1. siunčiant pacientų tiriamąją medžiagą mokamiems patologijos tyrimams, esant
reikalui, pasikonsultavus su Patologinės anatomijos klinikos gydytoju, įprasta tvarka užpildo Kauno
klinikų generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų
ambulatorijoje apskaitos formą, parinkdamas patologijos tyrimų įkainius, uždeda antspaudą,
kuriame nurodytas gydytojo vardas, pavardė, pasirašo, pateikia apskaitos formą pasirašyti pacientui
ir nukreipia pacientą apmokėjimui už teikiamas paslaugas.
7.2. gavus gydytojo patologo užpildytą Mokamų patologijos tyrimų formą, sutikrina, ar
pacientas apmokėjo visus faktiškai atliktus mokamus patologijos tyrimus;
7.3. prieš pateikiant patologijos tyrimų atsakymus pacientui, informuoja jį apie faktines
tyrimo išlaidas ir informuoja apie susidariusį apmokėtos sumos ir faktinių tyrimo išlaidų skirtumą,
jei jis yra. Tokiu atveju, toliau vadovaujasi susidariusio skirtumo grąžinimo arba papildomų tyrimų
apmokėjimo tvarką reglamentuojančiu Kauno klinikų generalinio direktoriaus įsakymu, kad
susidariusi permoka arba išlaidų skirtumas būtų atitinkamai grąžinamas arba apmokamas paciento.
8. Paslaugas teikiant stacionare:
8.1. pacientą gydantis gydytojas, sudarant gydymo stacionare planą, esant reikalui,
pasikonsultavęs su Patologinės anatomijos klinikos gydytoju, į jį įtraukia numatomus atlikti
mokamus patologijos tyrimus;
8.2. paskutinę paciento stacionarizavimo dieną ir / arba gavęs gydytojo patologo užpildytą
Mokamų patologijos tyrimų formą, informaciją perduoda Ekonomikos ir planavimo tarnybai, kuri
baigia pildyti gydančio gydytojo pateiktą Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų stacionare
apskaitos formą. Jei suskaičiavus galutinę mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo
stacionare gydymo kainą susidaro permoka arba gydymo suma yra didesnė nei paciento iš anksto
apmokėta suma, Ekonomikos ir planavimo tarnyba vadovaujasi susidariusio skirtumo grąžinimo
arba papildomų tyrimų apmokėjimo tvarką reglamentuojančiu Kauno klinikų generalinio įsakymu ir
nukreipia pacientą į Ambulatorinių padalinių registratūrą arba Kauno klinikų Centrinę kasą pinigų
grąžinimui arba likusios nepadengtos gydymo kainos apmokėjimui.
9. Suteikus mokamas paslaugas, gydantis gydytojas Asmens ambulatorinio gydymo
statistinės kortelės (Forma Nr. 025/a-LK) / Stacionare gydomo asmens statistinės kortelės (Forma
Nr. 066/a-LK) Mokamų paslaugų grafoje privalomai įrašo suteiktų mokamų paslaugų sumas pagal
suteiktas paslaugas ir lėšų šaltinį. Mokamų patologijos tyrimų apskaitos formą įklijuojama į
paciento ambulatorinę kortelę arba ligos istoriją.
10. Asmeniui atliekant mokėjimą už mokamas paslaugas Kauno klinikų Centrinėje kasoje,
pinigus priėmęs darbuotojas patikrina ar Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų
ambulatorijoje apskaitos formoje arba Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų stacionare
apskaitos formoje (toliau – Forma) yra užpildyti visi privalomi duomenys (paciento identifikavimo
duomenys, paslaugų pavadinimai ir kainos, paciento ir gydančio gydytojo parašai). Jei Forma
užpildyta nepilnai, ji grąžinama gydančiam gydytojui duomenų patikslinimui arba, esant galimybei,
gydantis gydytojas duomenis patikslina telefonu. Jei Forma užpildyta tinkamai, priima atsiskaitymą.

Jei už paslaugas sumokėta grynaisiais pinigais, mokėtojui išduodamas kasos pajamų orderio kvitas.
Jei atsiskaityta banko kortele, mokėtojui išduodamas elektroninio kasos aparato ir banko kortelių
skaitytuvo kvitai. Formoje pažymima: apmokėjimo data, atitinkamo kvito numeris, suma,
apmokėjimą priėmusio darbuotojo vardas ir pavardė.
11. Asmeniui atliekant mokėjimą už mokamas paslaugas Ambulatorinių padalinių
registratūrose grynaisiais pinigais arba kortele, priėmęs pinigus registratūros darbuotojas, patikrina,
ar Formoje užpildyti privalomi duomenys (paciento identifikavimo duomenys, paslaugų
pavadinimai ir kainos, paciento ir gydančio gydytojo parašai). Jei Forma užpildyta nepilnai, ji
grąžinama gydančiam gydytojui duomenų patikslinimui arba, esant galimybei, gydantis gydytojas
duomenis patikslina telefonu. Jei Forma užpildyta tinkamai, registruoja paslaugų teikimo operaciją
kasos aparatu. Jei už paslaugas sumokėta grynaisiais pinigais, mokėtojui išduodamas elektroninio
kasos aparato kvitas. Jei atsiskaityta banko kortele, mokėtojui išduodamas elektroninio kasos
aparato ir banko kortelių skaitytuvo kvitai. Formoje pažymimi: apmokėjimo data, atitinkamo kvito
numeris, suma, apmokėjimą priėmusio darbuotojo vardas ir pavardė.
12. Užpildyta Forma lieka apmokėjimą priėmusioje Ambulatorinio padalinio
registratūroje / Centrinėje kasoje, kopija įklijuojama į ambulatorinę kortelę arba ligos istoriją.
III.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Patologijos ėminių priėmimo, registravimo Patologinės anatomijos klinikoje ir
rezultatų pateikimo mokamus patologijos tyrimus užsakiusioms profilinėms klinikoms tvarką
nustato Patologinės anatomijos klinikos darbo instrukcijos.
14. Mokamų patologijos tyrimų teikimo ir apmokėjimo tvarka ir kainos tvirtinamos,
papildomos ir keičiamos Kauno klinikų generalinio direktoriaus įsakymu.
______________________________
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KAUNO KLINIKOSE ATLIEKAMŲ MOKAMŲ PATOLOGIJOS TYRIMŲ ĮKAINIAI
Kodas

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos
kaina, eurai

30001

Citopatologinis tyrimas (biologinių skysčių, nuoplovų, nuogramdų tepinėliai su
centrifugavimu, išskyrus makšties ir gimdos kaklelio tepinėlius) ir įvertinimas

9,00

30002

30003

Citopatologinis
centrifugavimu
įvertinimas
Citopatologinis
centrifugavimu
įvertinimas

tyrimas (biologiniai skysčiai, nuoplovos, nuogramdos
su
ir filtravimu, išskyrus makšties ir gimdos kaklelio tepinėlius) ir

9,00

tyrimas (biologinių skysčių, nuoplovų, nuogramdų tepinėliai su
ir filtravimu, išskyrus makšties ir gimdos kaklelio tepinėlius) ir

8,50

30004

Citopatologinis tyrimas (biologinių skysčių, nuoplovų, nuogramdų tepinėliai su
centrifugavimu ir koncentravimu, išskyrus makšties ir gimdos kaklelio tepinėlius)
ir įvertinimas

9,00

30005

Citopatologinis profilaktinis tyrimas (makšties ir gimdos kaklelio tepinėliai, taip
pat ir Papanicolaou) (skriningas) ir įvertinimas

5,82

30006

Citopatologinis diagnostinis tyrimas (makšties ir gimdos kaklelio tepinėliai, tai
pat ir Papanicolaou), laboranto įvertinimas, prižiūrint gydytojui

6,00

30007

Citopatologinis diagnostinis tyrimas (makšties ir gimdos kaklelio tepinėliai, tai pat
ir Papanicolaou), kurį turi įvertinti gydytojas

6,00

30008

Laboranto įvertinamas citopatologinis tyrimas (makšties ir gimdos kaklelio
tepinėliai) pagal Bethesda sistemą, prižiūrint gydytojui

5,50

30009

Citopatologinis diagnostinis tyrimas (makšties ir gimdos kaklelio tepinėliai) pagal
Bethesda sistemą, atliekamas gydytojo

7,50

30010

Citopatologinis tyrimas (kitos lokalizacijos medžiagos tepinėliai) ir įvertinimas

8,00

30011

Citopatologinis tyrimas (kitos lokalizacijos medžiagos tepinėliai), išplėstinis
(daugiau nei 5 preparatų ir / arba papildomi dažymo būdai) ir įvertinimas

11,06

30012

Plonos adatos aspiracija (paviršinių audinių – skydliaukės, krūties, prostatos ir
kitų)

15,00

30013

Plonos adatos aspiracija (giliųjų audinių, kontroliuojant rentgenu)

15,00

30014

Plonos adatos aspirato tepinėlių ruošimas, skubus citologinis medžiagos
adekvatumo įvertinimas

15,00

30015
30016
30017
30018

Plonos adatos aspirato tyrimas, įvertinimas
Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno histologinio objekto) makroskopinis
tyrimas – I lygis
Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno histologinio objekto) makroskopinis ir
mikroskopinis tyrimas – II lygis
Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno histologinio objekto) makroskopinis ir
mikroskopinis tyrimas – III lygis

14,00
5,82
5,10
7,50

30019

Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno histologinio objekto) makroskopinis ir
mikroskopinis tyrimas – IV lygis

13,50

30020

Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno histologinio objekto) makroskopinis ir
mikroskopinis tyrimas – V lygis

55,60

30021

Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno histologinio objekto) makroskopinis ir
mikroskopinis tyrimas – VI lygis

73,03

30022

Audinio dekalcifikavimo procedūra

3,10

30023

Specialieji mikroorganizmų dažymai (1 procedūra)

5,10

30024

Specialieji dažymai, visi kiti (1 procedūra)

3,30

30025

Histocheminis šaldomųjų pjūvių dažymas (1 procedūra)

16,00

30026

Histocheminis dažymas, identifikuojantis cheminius komponentus (pvz., varį,
cinką, 1 procedūra)

4,70

30027

Histocheminis dažymas, identifikuojantis fermentus (1 procedūra)

7,50

30028

Konsultavimas dėl preparatų, paruoštų kitur

26,00

30029

Konsultavimas ruošiant papildomus preparatus

34,05

30030

Konsultavimas su išsamia klinikinių ir patologinių duomenų analize

46,52

30031

Gydytojo patologo anatomo konsultacija operacijos metu

15,00

30032

Intraoperacinė (skubi) biopsija su šaldomaisiais pjūviais, vienas histologinis
objektas

17,00

30033

Intraoperacinė (skubi) biopsija – kiekvienas papildomas audinio blokas su
šaldomuoju pjūviu

8,05

30034

Kiekvieno antikūno imunohistocheminis tyrimas (išskyrus cMYC, ALK, PD-L1,
CINtec PLUS)

30,50

30035

Kiekvieno antikūno imunofluorescentinis tyrimas, tiesioginiu metodu

9,90

30036

Kiekvieno antikūno imunofluorescencinis tyrima netiesioginiu metodu

9,90

30037

Diagnostinė elektroninė mikroskopija

neteikiama

30038

Elektroninė mikroskopija, skenavimas

neteikiama

30039

Skeleto ir širdies raumens morfometrinė analizė

neteikiama

30040

Nervo morfometrinė analizė

neteikiama

30041

Tumoro morfometrinė analizė

neteikiama

30042

Vieno histologinio objekto serijinių ir žingsninių pjūvių gamyba

30043

Patologoanatominis mirusio ligonio tyrimas (autopsija)
histocheminių, imunohistocheminių, biocheminių ir kitų tyrimų

30044

Makropreparatų ir mikropreparatų spalvota fotografija, 1 kadras

30045

Skubus tyrimas ir atsakymas telefonu (per 24 val.)

neteikiama

30046

Atsakymo siuntimas faksu mieste

neteikiama

30047

Atsakymo siuntimas faksu į kitą miestą

neteikiama

30048

Genetinis tyrimas K-RAS geno mutacijų nustatymas realaus laiko PGR (RL-PGR)
metodu

150,00

30048a

Genetinis tyrimas K-RAS - NRAS geno mutacijų nustatymas realaus laiko PGR
(RL-PGR) metodu

190,00

30049

BRAF V600 mutacijos tyrimas RL-PGR metodu

180,80

30050

EGFR mutacijų 18-21 egzonuose tyrimas RL-PGR metodu

174,87

30051

Nedažytų pjūvių paruošimas molekuliniams tyrimams

5,74

30052

Imunohistocheminis tyrimas, cMYC

66,00

30053

Imunohistocheminis tyrimas, ALK

65,00

30054

Imunohistocheminis tyrimas, PD-L1

113,50

30056

HER-2 geno amplifikacijos tyrimas SISH metodu

200,00

8,05
be

papildomų

220,00
2,00

30057

Citologinis tyrimas iš skystosios terpės (skydliaukės, šlapimo pūslės, serozinių
ertmių, solidinių organų aspiratai)

___________________________________

21,10

