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Kaunas 

 

Siekdamas reglamentuoti mokamų stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų 

teikimą bei vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2022 m. rugsėjo 

29 d. įsakymu Nr. V- 1495 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. 

gegužės 4 d. įsakymo Nr. V-393 „Dėl Palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugos teikimo 

reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

ministro 2022 m. gruodžio 05 d. įsakymu Nr. V-1810 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2020 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. V-1010 „Dėl balo vertės patvirtinimo“ 

pakeitimo“ :  

1. P a k e i č i u Kauno klinikų generalinio direktoriaus 2022 m. balandžio 27 d. įsakymu 

Nr. V-401 „Dėl mokamų stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų bazinių kainų“ 

patvirtintą priedą „Mokamų stacionarinės slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų bazinės kainos 

balais ir eurais“ ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama). 

2. Į p a r e i g o j u: 

2.1.Vykdomojo sekretoriato vadovą su šiuo įsakymu supažindinti Romainių tuberkuliozės 

ligoninės vadovą, skyrių vadovus, administratorių, vyresnįjį slaugytoją – slaugos administratorių, 

Komunikacijos tarnybos vadovą, vyriausiąjį finansininką, Ekonomikos ir planavimo tarnybos 

darbuotojus; 

3.2. Romainių tuberkuliozės ligoninės vadovą su šiuo įsakymu supažindinti sau pavaldžius 

darbuotojus; 

3.3.Vyresnįjį slaugytoją – slaugos administratorių su šiuo įsakymu supažindinti už darbą 

kasos aparatu atsakingus darbuotojus; 

3.4.Komunikacijos tarnybos vadovui skelbti šį įsakymą kartu su jo priedu Kauno klinikų 

tinklalapyje. 

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

 

 

Generalinis direktorius                                                            prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius 
 

 

 

 

 

 

 

Parengė Ema Nareckienė 

 



 

 

PATVIRTINTA 
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės  

Kauno klinikų generalinio direktoriaus 

2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-(1.4E)-1185 
 

MOKAMŲ STACIONARINĖS SLAUGOS IR PALAIKOMOJO GYDYMO PASLAUGŲ 

BAZINĖS KAINOS BALAIS IR EURAIS 

 

     

Paslaugos 

kodas 
Paslaugos pavadinimas 

Paslaugos 

vienetas 

Paslaugos 

vieneto 

kaina 

(balais) 

Balo vertė 

(galiojanti 

nuo 2022-

11-01) 

Paslaugos 

vieneto 

kaina 

(Eur) 

114 Slauga ir palaikomasis gydymas lovadienis 36,67 1,348 49,43 

1977 

Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis 

gydymas, kai naudojami injekciniai narkotiniai 

analgetikai 

lovadienis 50,23 1,348 67,71 

1979 

Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio 

indeksas iki 40 balų, slauga ir palaikomasis 

gydymas 

lovadienis 39,09 1,348 52,69 

3963 Bendroji slauga lovadienis 54,89 1,348 73,99 

3964 Bendroji slauga, kai pacientui atliekama dirbtinė 

plaučių ventiliacija 

lovadienis 200,22 1,348 269,90 

3965 Bendroji slauga, kai pacientui taikoma visiška 

parenterinės mitybos terapija 

lovadienis 87,74 1,348 118,27 

3966 Bendroji slauga, kai pacientui taikoma visiška 

parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių 

ventiliacija 

lovadienis 223,44 1,348 301,20 

3967 Vegetacinės būklės pacientų slauga lovadienis 78,24 1,348 105,47 

3968 Vegetacinės būklės pacientų slauga, kai pacientui 

atliekama dirbtinė plaučių  

lovadienis 200,22 1,348 269,90 

3969 Vegetacinės būklės pacientų slauga, kai pacientui 

taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 

lovadienis 111,09 1,348 149,75 

3970 Vegetacinės būklės pacientų slauga, kai pacientui 

taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei 

dirbtinė plaučių ventiliacija 

lovadienis 223,44 1,348 301,20 

3971 Demencija sergančių pacientų slauga lovadienis 73,45 1,348 99,01 

3972 Demencija sergančių pacientų slauga, kai pacientui 

atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija 

lovadienis 200,22 1,348 269,90 

3973 Demencija sergančių pacientų slauga, kai pacientui 

taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 

lovadienis 106,3 1,348 143,29 

3974 Demencija sergančių pacientų slauga, kai pacientui 

taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei 

dirbtinė plaučių ventiliacija 

lovadienis 223,44 1,348 301,20 
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