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Atsižvelgdamas į pasikeitusias dermatologiniu lazeriu atliekamų mokamų paslaugų 

sąnaudas ir darbo laiko organizavimą Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno 

klinikose (toliau – Kauno klinikos), nuo 2019 m. sausio 20 d.: 

1. P a k e i č i u Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2015 m. balandžio 17 d. 

įsakymo Nr. V-390 „Dėl dermatologiniu lazeriu atliekamų mokamų paslaugų kainų 

patvirtinimo“ 1.1. – 1.5., 2.1. bei 3.3.2. papunkčius ir juos išdėstau taip: 

 „1.1. Vienos kraujagyslės (1 impulso), rando (1 kvadratinio centimetro ploto) šalinimas 

– 30,00 Eur (su PVM); 

1.2. Viso veido kapiliarų, raudonio šalinimas (1 procedūra) – 140,00 Eur (su PVM); 

1.3. Odos atnaujinimas: veidas, kaklas ar krūtinė (1 procedūra) – 140,00 Eur (su PVM); 

1.4. Plaukų šalinimas viršutinės lūpos srityje (1 procedūra) – 70,00 Eur (su PVM); 

1.5. Plaukų šalinimas smakro srityje (1 procedūra) – 75,00 Eur (su PVM). 

2.1. Dermatologiniu lazeriu mokamas paslaugas atliekančio gydytojo darbo laikas 

apmokamas iš Odos ir venerinių ligų klinikos specialiųjų lėšų sąskaitos. Procedūras gali atlikti 

gydytojai dermatovenerologai, kurių darbo stažas po licencijos gavimo yra ne mažiau nei 5 

metai; 

3.3.2. gydytojo darbo užmokestį, socialinio draudimo, garantinio fondo įmokas už 

darbo laiką, kurio metu teikiamos šiuo įsakymu patvirtintos mokamos paslaugos, apmokėti iš 

Odos ir venerinių ligų klinikos specialiųjų lėšų sąskaitos.“ 

2. Į p a r e i g o j u: 

2.1. Vykdomojo sekretoriato vadovą su šiuo įsakymu supažindinti Odos ir venerinių 

ligų klinikos vadovą ir Odos ir venerinių ligų ambulatorinio vyriausiąjį slaugytoją – slaugos 

administratorių, Komunikacijos tarnybos vadovą, vyriausiąjį finansininką bei Ekonomikos ir 

planavimo tarnybos darbuotojus; 

2.2.  Odos ir venerinių ligų ambulatorinio skyriaus vyriausiąjį slaugytoją – slaugos 

administratorių su šiuo įsakymu supažindinti už darbą kasos aparatu atsakingus darbuotojus; 

2.3. Komunikacijos tarnybos vadovą skelbti šiuo įsakymu patvirtintas mokamų 

paslaugų kainas Kauno klinikų tinklalapyje. 

3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti direktoriui ekonomikai ir infrastruktūrai.  
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