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Kaunas 

 

Vadovaudamasis 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” ir atsižvelgdamas į 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose (toliau – Kauno klinikos) 

atliekamo mokamo kepenų navikų radioeambolizacijos tyrimo sąnaudas:  

1. T v i r t i n u: 

1.1. Mokamo kepenų navikų radioeambolizacijos tyrimo kainą – 1684,76 Eur. (be 

radiofarmacinių junginių kainos); 

1.2. Mokamo kepenų navikų radioeambolizacijos tyrimo teikimo ir apmokėjimo tvarkos 

aprašą. 

2. N u r o d a u: 

2.1. Radiologijos klinikos vadovui: 

2.1.1.  užtikrinti, kad pacientai būtų supažindinti su šiuo įsakymu patvirtinta mokamo 

kepenų navikų radioeambolizacijos tyrimo teikimo ir apmokėjimo tvarkos aprašu bei kaina, 

iškabinant informaciją padalinio skelbimų lentoje pacientų priėmimo / registravimo vietose; 

2.1.2. užtikrinti teikiamo mokamo kepenų navikų radioeambolizacijos tyrimo skyrimo ir 

apmokėjimo tvarkos laikymąsi, vadovaujantis šiuo ir kitais Kauno klinikų generalinio direktoriaus 

įsakymais, reglamentuojančiais mokamų paslaugų tvarką ir apmokėjimą; 

2.1.3. pasibaigus ketvirčiui Ekonomikos ir planavimo tarnybai teikti atskaitą apie per 

praėjusį ketvirtį atliktus mokamus kepenų navikų radioeambolizacijos tyrimus, nurodant jų kiekį; 

2.1.4. gavus papildomo skatinimo fondo lėšas, teikti Apskaitos ir biudžeto tarnybai 

Skatinimo fondo išmokėjimo aktą, atsižvelgiant į kiekvieno darbuotojo indėlį teikiant mokamas 

paslaugas. 

2.2. Ekonomikos ir planavimo tarnybos vadovui pasibaigus ketvirčiui apskaičiuoti 

papildomą skatinimo fondą pagal Radiologijos klinikos pateiktą ataskaitą ir vyriausiojo 

finansininko pateiktą informaciją.   

2.3. Vyriausiajam finansininkui: 

2.3.1. organizuoti pinigų už mokamo kepenų navikų radioeambolizacijos tyrimo priėmimą 

registratūrose, kasoje; 

2.3.2. pasibaigus ketvirčiui Ekonomikos ir planavimo tarnybai pateikti informaciją apie 

lėšų sumą, gautą už per praėjusį ketvirtį atliktus mokamus kepenų navikų radioeambolizacijos 

tyrimus; 

2.3.3. lėšas, gautas už atliktus mokamus kepenų navikų radioeambolizacijos tyrimus, 

apskaityti Radiologijos klinikos specialiųjų lėšų sąskaitoje ir paskirstyti taip: 

2.3.3.1. 12 proc. nuo gautų pajamų – į Kauno klinikų vystymo fondo sąskaitą; 

2.3.3.2. 58 proc. nuo gautų pajamų – į Kauno klinikų bendrųjų lėšų sąskaitą lėšų 

atstatymui; 



2.3.3.3. 30 proc. nuo gautų pajamų – į Radiologijos klinikos specialiųjų lėšų sąskaitą. Ši 

suma gali būti skiriama papildomam skatinimui tyrimą atlikusiems darbuotojams, pagal 

Radiologijos klinikos pateiktą darbuotojų sąrašą. 

3. Į p a r e i g o j u: 

3.1. Vykdomojo sekretoriato vadovą su šiuo įsakymu supažindinti 2 ir 4 punktuose 

minimus asmenis, Ekonomikos ir planavimo tarnybos darbuotojus, Komunikacijos tarnybos 

vadovą; 

3.2. Komunikacijos tarnybos vadovui Kauno klinikų tinklalapyje paskelbti šiuo įsakymu 

patvirtintą Mokamo kepenų navikų radioeambolizacijos tyrimo tvarkos aprašą ir kainą. 

4. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti direktoriui ekonomikai ir infrastruktūrai. 
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MOKAMO KEPENŲ NAVIKŲ RADIOEAMBOLIZACIJOS TYRIMO TEIKIMO IR 

APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokamo kepenų navikų radioeambolizacijos tyrimo teikimo ir apmokėjimo tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) nustato apmokėjimo už suteiktą paslaugą bei paslaugos teikimo 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninėje Kauno klinikose (toliau – Kauno klinikos) 

tvarką asmenims, kuriems teikiama mokama kepenų navikų radioeambolizacijos tyrimo paslauga, 

neapmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų. 

2. Kauno klinikose mokamas kepenų navikų radioeambolizacijos tyrimas atliekamas 

vadovaujantis 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“.  

 

II.  MOKAMOS PASLAUGOS TEIKIMO TVARKA IR APSKAITA 

 

3. Prieš teikiant pacientui paslaugą, už kurią jis turi sumokėti gydantis gydytojas: 

3.1.  supažindina pacientą su mokamos paslaugos teikimo pagrįstumu, tvarkos 

reikalavimais ir kaina; 

3.2. užpildo Kauno klinikų generalinio direktoriaus įsakymu patvirtintą Mokamų asmens 

sveikatos priežiūros paslaugų stacionare apskaitos formą, parinkdamas šiame įsakyme nurodytą 

Mokamo kepenų navikų radioeambolizacijos tyrimo kainą, įrašo naudojamų radiofarmacinių 

junginių kainą, uždeda spaudą, pasirašo, pateikia apskaitos formą pasirašyti pacientui ir 

nukreipia pacientą apmokėjimui už teikiamą paslaugą; 

3.3. Suteikus mokamą paslaugą Stacionare gydomo asmens statistinės kortelėje (Forma 

Nr. 066/a-LK) užpildo Mokamų paslaugų grafas, įrašydamas suteiktos mokamos paslaugos sumą. 

4. Pacientas mokamas paslaugas apmoka iš anksto. Paslaugos pradedamos teikti tik 

įsitikinus, kad už jas yra apmokėta.  

5. Medicinos registratorius arba kitas darbuotojas, atsakingas už darbą kasos 

aparatu, patikrina, ar apskaitos formoje užpildyti privalomi duomenys (paciento identifikavimo 

duomenys, paslaugos kaina ir mokėtina suma, paciento ir gydančio gydytojo parašai. Jei apskaitos 

forma užpildyta tinkamai, registruoja paslaugų teikimo operaciją kasos aparatu, apskaitos formoje 

pažymi apmokėjimo datą, kasos aparato kvito numerį, sumą, savo vardą ir pavardę, atiduoda 

apmokėjimą patvirtinantį kasos aparato kvitą už paslaugą mokėjusiam asmeniui. Užpildyta ir su 

apmokėjimo žyma jau esanti apskaitos formos kopija įdedama į paciento ligos istoriją, o originalas 

lieka kasoje.  

6. Už paslaugą mokėjusiam asmeniui pageidaujant sąskaitos faktūros, asmuo yra 

nukreipiamas į Apskaitos ir biudžeto tarnybą. 

 

III.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

7. Mokamo kepenų navikų radioeambolizacijos tyrimo paslaugos teikimo ir apmokėjimo 

tvarka ir kaina, reikalui esant ar pasikeitus paslaugos apmokėjimą reglamentuojantiems teisės 

aktams, atnaujinama. Ekonomikos ir planavimo tarnyba ir Radiologijos klinika inicijuoja šios 



tvarkos pakeitimą. 

8. Mokamo kepenų navikų radioeambolizacijos tyrimo paslaugos teikimo ir apmokėjimo 

tvarka ir kaina tvirtinama, papildoma ir keičiama Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės 

Kauno klinikų generalinio direktoriaus įsakymu.  

 

          ___________________________________ 


