VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikoje teikiamos šios, LR Vyriausybės nutarimais ir
Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymais reglamentuojamos, Privalomojo sveikatos draudimo fondo
(PSDF) biudžeto lėšomis finansuojamos nemokamos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos:
I. NEMOKAMOS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS
ASMENIMS, APDRAUSTIEMS PRIVALOMUOJU SVEIKATOS DRAUDIMU IR
PRISIRAŠIUSIEMS PRIE ĮSTAIGOS:
1.1. Pirminės ambulatorinės šeimos gydytojo, vaikų ligų gydytojo, gydytojo akušerio-ginekologo,
gydytojo chirurgo paslaugos;
1.2. Bendruomenės, bendrosios praktikos, slaugos paslaugos;
1.3. Akušerės paslaugos;
1.4. Odontologinės priežiūros (pagalbos) ir/ar burnos priežiūros paslaugos: gydytojo odontologo,
gydytojo odontologo padėjėjo paslaugos;
1.5. Profilaktiniai gyventojų sveikatos patikrinimai;
1.6. Vaikų ir suaugusiųjų privalomas skiepijimas;
1.7. Pacientų slaugymas namuose;
1.8. Pacientų darbingumo medicininė ekspertizė bei laikinojo nedarbingumo pažymėjimų išdavimas;
1.9. Siuntimų į neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą (NDNT) pildymas;
1.10. Išrašų iš medicininės dokumentacijos ir kitų medicininių pažymų pildymas, kai ši paslauga susijusi
su asmens sveikatos priežiūros ir farmacinių paslaugų teikimu;
1.11. Elektrokardiogramų užrašymas;
1.12. Šeimos gydytojas, diagnozuodamas ir gydydamas ligas, skiria ligonio ištyrimą ir užtikrina šiuos
nemokamus laboratorinius tyrimus:
1. Bendrą klinikinį kraujo tyrimą;
2. Bendrą klinikinį šlapimo tyrimą ir šlapimo nuosėdų mikroskopiją;
3. C reaktyvaus baltymo, ENG (eritrocitų nusėdimo greitis) nustatymą;
4. Gliukozės kiekio kraujyje nustatymą;
5. Gliukozės toleravimo mėginį;
6. Cholesterolio kiekio kraujyje nustatymą (asmenims nuo 40 metų amžiaus ar esant šeimyninei
anamnezei, viršsvoriui, sergant endokrininėmis ligomis ir kt.);
7. Kalio ir Natrio koncentracijos nustatymą;
8. Šlapalo koncentracijos nustatymą;
9. Kreatinino koncentracijos nustatymą;
10. Alanininę transaminazę (ALAT), asparagininę transaminazę (ASAT), šarminę fosfatazę (ŠF)
ir gama-gliutamil transferazę (GGT);
11. Bilirubiną;
12. Tireotropinį hormoną (TTH) ir laisvą tiroksiną (FT4);
13. Geležies kiekio kraujyje;
14. Mikroalbumino kiekio šlapime.
1.13. Paslaugos, kurių metu atliekami laboratoriniai tyrimai:
Paslaugos
Kam skirta programa
Atliekami tyrimai
pavadinimas
Kraujo krešumo Asmenims naudojantiems 12 kartų per metus Bandinio protrombino aktyvumui
sistemos būklės
antikoagliantais
nustatyti paėmimas ir rezultatų įvertinimas, Protrombino
įvertinimo
(Warfarinum,
laiko (INR) nustatymas.
paslauga
Acenocoumardum)
Glikozilinto
hemoglobino
nustatymo
paslauga

Asmenims sergantiems
cukriniu diabetu

Fiziologinio

Nėščiosioms

Kartą per ketvirtį (kas 3 mėn)

Iki

12

savaičių

nėštumo

laikotarpiu

nėštumo priežiūra

atliekama: nėščiosios kraujo grupės ABO antigenus ir
rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas,
Nėščiosios Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso
metodu, kai moters Rh neigiama, o vyro Rh teigiama
kraujo grupė, Nėščiosios kraujo tyrimas dėl sifilio (RPR),
Nėščiosios kraujo tyrimas dėl ŽIV antikūnų.

Prieš planinę
Asmenims prieš planinę Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę operaciją, kai yra
operaciją
operaciją
raštiškas nukreipimas su nurodyta operacijos data ir
atliekami tyrimai
gydytojo spaudu, bei parašu – protrombino laiko (SPA) ir
tarptautinio normalizacijos santykio (INR) nustatymas,
Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę operaciją –
aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL)
nustatymas, Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę
operaciją – kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus
Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas.
1.14. Įstaigos Psichikos sveikatos centre pacientams pirminio lygio psichikos sveikatos paslaugas teikia
gydytojai psichiatrai, psichologai, psichikos sveikatos slaugytojos bei socialiniai darbuotojai;
1.16. Įstaigos nedarbo metu nemokamą pirminę sveikatos priežiūrą pagal sutartį vykdo VšĮ Biržų
ligoninės priėmimo – skubios pagalbos skyrius.
II. NEMOKAMOS PREVENCINĖS PROGRAMOS:
Prevencinė programa
Kam skirta
Programos priemonės
programa
Gimdos kaklelio piktybinių
navikų
prevencinių
priemonių
finansavimo
programa.

Moterims
nuo 25 iki 60
metų

Kartą per 3 metus atliekamas citologinio tepinėlio
tyrimas. Gavus jo rezultatus gali būti atliekama biopsija,
leidžianti objektyviai patvirtinti arba paneigti ligos
diagnozę.

Atrankinės mamografinės
patikros dėl krūties vėžio
finansavimo programa.

Moterims
nuo 50 iki 69
metų

Kartą per 2 metus atliekamas mamografinis krūtų
tyrimas. Gavus šeimos gydytojo siuntimą atlikti
mamografinį tyrimą, galima iš anksto užsiregistruoti
(atvykus arba telefonu) mamografijos įrenginį turinčioje
sveikatos priežiūros įstaigoje, atliksiančioje tyrimą.
Tyrimo rezultatus praneša šeimos gydytojas, gavęs juos iš
mamogramas vertinančios įstaigos.

Priešinės
liaukos
Vyrams
(prostatos)
vėžio nuo 50 iki 75
ankstyvosios diagnostikos
metų
finansavimo programa
ir vyrams nuo 45
metų, jei jų tėvai
ar broliai sirgo
priešinės liaukos
vėžiu

Kartą per 2 metus išskyrus atvejus, kai:
-vyrų iki 59 metų (imtinai) PSA kiekis ≤ 1 ng/ml
paslauga teikiama ne dažniau kaip vieną kartą per
penkerius metus;
- vyrų nuo 60 metų PSA kiekis ≤ 2 ng/ml ‒ paslauga
teikiama ne dažniau kaip vieną kartą per penkerius
metus.

Asmenų, priskirtinų širdies
ir kraujagyslių ligų didelės
rizikos grupei, atrankos ir
prevencijos
priemonių
finansavimo programa

Kartą per 1 metus šeimos gydytojas nustato rizikos
veiksnius ir, jei reikia, sudaro individualų širdies ir
kraujagyslių ligų prevencijos planą. Jei gydytojas nustato,
kad širdies ir kraujagyslių ligų tikimybė yra didelė, jis
siunčia pacientą į specializuotus centrus išsamiau ištirti, o

Vyrams
nuo 40 iki 55
metų
ir moterims
nuo 50 iki 65

Storosios žarnos vėžio
ankstyvosios diagnostikos
finansavimo programa

metų

prireikus – skiriamas gydymas. Svarbu žinoti, kad vieną
kartą per metus nemokamai gali būti nustatoma
gliukozės, cholesterolio, trigliceridų koncentracija
kraujyje, atliekama elektrokardiograma ir kiti tyrimai,
parodantys, ar žmogus priskirtinas didelės rizikos grupei.

Asmenims
nuo 50 iki 74
metų

Kartą per 2 metus pacientui atliekamas slapto
kraujavimo testas. Jei testo atsakymas neigiamas –
pacientas sveikas, jei atsakymas teigiamas – šeimos
gydytojas išduos siuntimą pas gydytoją specialistą.
Kolonoskopija ir, prireikus, biopsija yra būdai objektyviai
patvirtinti storosios žarnos vėžio diagnozę

Vaikų krūminių dantų
Vaikams
Vaikų dantis silantais gali padengti gydytojai odontologai
dengimo
silantinėmis nuo 6 iki 14 metų arba burnos higienistai, dirbantys gydymo įstaigose,
medžiagomis programa
sudariusiose sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis dėl
šių paslaugų finansavimo
Svarbu: Nemokamos pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos gyventojams
prisirašiusiems prie VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos gali būti teikiamos tik
pateikus pasą arba tapatybės kortelę (arba gimimo liudijimą), o registruotiems darbo biržoje ir
galiojantį darbo biržos pažymėjimą.

III. PROFILAKTINIAI SKIEPAI
Skiepai – efektyvi profilaktinė priemonė tiek vaikams, tiek suaugusiems. Poliklinikoje
skiepijama skiepų kabinete, ambulatorijose ir medicinos punktuose – procedūriniame kabinete:
• apžiūrėjus šeimos, vaikų ar vidaus ligų gydytojui;
• asmeniui (globėjui) raštiškai sutikus;
• jei vakcina mokama - sumokėjus už vakciną ir injekciją bei pateikus apmokėjimą patvirtinantį
kvitą vakcinaciją atliekančiai bendrosios praktikos slaugytojai;
 poliklinikoje išduodami skiepijimų pasai.
VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikoje nemokamai skiepijami:
 suaugusieji pagal valstybės finansuojamas ir patvirtintas imunoprofilaktines programas,
vadovaujantis „Imunoprofilaktikos organizavimo ir atlikimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose
(ASPĮ) tvarka“, nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. balandžio
27 d. įsakymu Nr. V-471 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugsėjo
23 d. įsakymo Nr. 468 „Dėl imunoprofilaktikos atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (su
visais vėlesniais pakeitimais);
 vaikai pagal „Lietuvos Respublikos vaikų nacionalinį profilaktinių skiepijimų kalendorių“,
patvirtintą Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr. V-1101
„Dėl Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus patvirtinimo“ (su visais
vėlesniais pakeitimais).
NEMOKAMAI SEZONINE GRIPO VAKCINA SKIEPIJAMI:



65 m. ir vyresni asmenys;
asmenys, sergantys lėtinėmis (širdies kraujagyslių, plaučių ligomis, bronchine astma,
metabolinėmis, inkstų ligomis, cukriniu diabetu, asmenims, kuriems yra imunodeficitinė būklė)
ligomis;
 dirbantys medicinos įstaigose;
 asmenys, gyvenantys socialinėse globos ir slaugos įstaigose;



nėščiosios.

NEMOKAMAI DIFTERIJOS-STABLIGĖS VAKCINA SKIEPIJAMI
• vyresni nei 26 metų amžiaus asmenys kas 10 metų.
NEMOKAMAI PNEUMOKOKINE POLISACHARIDINE KONJUGUOTA VAKCINA
SKIEPIJAMI
Vaikai (2–18 metų amžiaus), jei neskiepyti nuo pneumokokinės infekcijos anksčiau):
1. sergantys bronchų astma (J45–J46), cistine fibroze (E84), bronchektazine liga (J47);
2. sergantys cerebriniu paralyžiumi (G80), mioneuralinių jungčių ir raumenų ligomis (G70–G73);
3. turintys įgimtas širdies ydas (Q20–Q25);
4. sergantys cukriniu diabetu (E10–E14);
5. sergantys navikais (C00–D48);
6. sergantys lėtinėmis inkstų ligomis (N04, N18);
7. vaikai, kuriems atliekama hemodializė ar peritoninė dializė (Z49.1, Z49.2, N18.5);
8. sergantys lėtinėmis kepenų ligomis (K71.3–K71.7, K73–K74, Q44.2);
9. esant imunosupresinėms būklėms: turintys imunodeficitą (D80–D84), sergantys reumatinėmis
ligomis (M05–M08, M30–M36, M79.0), po kraujodaros kamieninių ląstelių ar žmogaus organų, ar
audinių transplantacijos (Z94), esant įgimtai ar įgytai asplenijai (D73.0, Q89.01));
10. vaikai su kochleariniais implantais (Z96.2);
11. sergantys ŽIV sukelta liga ar ŽIV infekuoti (B20–B24, Z21);
12. asmenys, sergantys širdies nepakankamumu (I50) (nuo 2019 m. sausio 1 d.)
Suaugusieji (vyresnių nei 18 metų):
1. sergantys lėtine inkstų liga, kai glomerulų filtracijos greitis (GFG) <30ml/1,73m 2 (N18.4–
N18.5);
2. sergantys nefroziniu sindromu (N04);
3. asmenys, kuriems atliekama dializė ar peritoninė dializė (Z49.1, Z49.2, N18.5);
4. sergantys navikais (C00–C96, D46–D47);
5. asmenys po kraujodaros kamieninių ląstelių transplantacijos (Z94.8);
6. asmenys po parenchiminių organų transplantacijos (Z94);
7. sergantys reumatinėmis ligomis (M02–M08, M13, M30–M36, M45, M46);“.
8. sergantys kepenų fibroze ir ciroze (K74)
9. asmenys, kuriems nustatyta hiposplenizmas ar įgimta asplenija (D73.0, Q89.01);
10. asmenys, kuriems nustatytas cerebrospinalinio skysčio nutekėjimas (G96.0);
11. asmenys su kochleariniais implantais (Z96.2);
12. sergantys ŽIV sukelta liga ar ŽIV infekuoti (B20–B24, Z21);
13. asmenys, kuriems nustatyta jatrogeninė imunosupresija (D89.8).
14. asmenys, kuriems nustatytas imunodeficitas su vyraujančiais antikūnų pakitimais (D80),
kombinuoti imunodeficitai (D81), imunodeficitas kartu su kitais pagrindiniais sutrikimais (D82),
įprastas kintamasis imunodeficitas (D83) arba kiti imunodeficitai (D84).
15. asmenys, sergantys:
15.1. 1 tipo cukriniu diabetu (E10);
15.2. kitu patikslintu cukriniu diabetu (E13);
15.3. 2 tipo cukriniu diabetu (E11), jeigu jiems planuojama chirurginė operacija;
15.4. 2 tipo cukriniu diabetu (E11), jeigu jie yra vyresni nei 65 metų ir jiems papildomai nustatyta
2 tipo cukrinis diabetas su daugybinėmis mikrokraujagyslinėmis ir kitomis patikslintomis
nekraujagyslinėmis komplikacijomis (E11.71), 2 tipo cukrinis diabetas su inkstų komplikacija
(E11.2), 2 tipo cukrinis diabetas su kraujotakos komplikacija (E11.5), kardiomiopatija (I42),
kardiomiopatija, sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur (I43), bent viena iš širdies išeminių ligų
(I20–I25), širdies nepakankamumas (I50) arba bent viena iš atitinkamų lėtinių apatinių kvėpavimo
takų ligų (J40–J43, J45–J47);
16. asmenys, sergantys kita lėtine obstrukcine plaučių liga (J44).

Vadovaujantis SAM 2015-10-08 įsakymu Nr. V-1130 „Dėl pneumokokinės infekcijos rizikos
grupių patvirtinimo” su pakeitimais.
NEMOKAMAI VAKCINA NUO ŽMOGAUS PAPILOMOS VIRUSO (ŽPV) SKIEPIJAMOS
1. Mergaitės, kurioms 2016 m. rugsėjo 1 d. ir vėliau sueis 11 metų.
Vadovaujantis SAM 2015-06-12 d. įsakymu Nr. V-757 „Dėl LR vaikų profilaktinių skiepijimų
kalendoriaus patvirtinimo“, 8p.
MOKAMA INJEKCIJA Į RAUMENIS BEI VAKCINA YRA :
 pacientams, prisirašiusiems kitoje įstaigoje;
 neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu;
 pageidaujantys papildomų (nekompensuojamų iš PSDF lėšų) skiepų.
MOKAMŲ VAKCINŲ KAINŲ TEIRAUKITĖS SKIEPŲ KAB. TEL. 8 652 07855
Šiuo metu VšĮ Biržų rajono sav. poliklinikoje skiepijama šiomis LR registruotomis vakcinomis:
Rekomenduojama skiepyti vaikus, ruošiamus į vaikų kolektyvą
Vakcinos
Inaktyvuota Hepatito A
1 dozėje (0,5 ml) yra
(darželį, mokyklą). Vaikai ir suaugę skiepijami planuojant
vakcina
720 ELISA
keliauti į kraštus, kuriuose yra paplitęs Hepatitas A.
(nuo 1 metų iki 15 metų)
vienetųskiriamosios
Rekomenduojamos 2 vakcinos dozės. Geriausia pirmą dozę
Havrixpavadinimas
įskiepyti mažiausiai prieš vieną mėnesį iki numatomo kolektyvo
savybes
lankymo pradžios ar kelionės. Antroji dozė skiepijama po 6-12
Inaktyvuota Hepatito A
1 dozėje (0,5 ml) yra
mėnesių, jei to nebuvo padaryta, ją galima įskiepyti ir vėliau.
vakcina
Hep A 160 antigeninių
(nuo 16 metų ir
vienetų
suaugusiems) Avaxim
1 dozėje (0,25 ml) yra
Vaikai skiepijami nuo vienerių metų amžiaus. Pradiniam
Inaktyvuota erkinio
1,2
g
inaktyvuoto
skiepijimui įskiepijamos trys vakcinos dozės. Pirma palaikomoji
encefalito vakcina
erkinio encefalito viruso dozė skiepijama praėjus trejiems metams nuo trečios vakcinos
(nuo 1 metų iki 15 metų)
dozės įskiepijimo. Kitos palaikomosios dozės skiepijamos kas 5
Tico vac
m.
1 dozėje (0,5 ml) yra 2,4 Suaugusių skiepijimo schema tokia pati kaip ir vaikų.
Inaktyvuota erkinio
g inaktyvuoto erkinio
encefalito vakcina
encefalito viruso
(nuo 16 metų ir
suaugusiems) Tico vac
Meningokokinė B
grupės vakcina (rDNR,
Meningokokinę infekciją sukelia bakterija B grupės Neiseeria
komponentinė
meningitidis.
1 dozė – 0,5 ml
Bexsero skiriamas vaikams nuo 2 mėn. amžiaus, paaugliams bei
adsorbuota)
suaugusiems.
(nuo 2 mėn. amžiaus)
Bexsero
Pneumokokinė
polisacharidinė
konjuguota vakcina(13 –
Pneumokokas dažnai sukelia bakterinį vidurinės ausies
valentė, adsorbuota)
uždegimą, plaučių uždegimą, sepsį, meningitą.
(kūdikiams nuo 2 mėn.
Rekomenduojama skiepyti 4 vakcinos dozėmis 2, 4, 5 mėnesių
1 dozė – 0,5 ml
amžiaus kūdikius, o antrais gyvenimo metais reikia įskiepyti
ir vaikams iki 17 metų
ketvirtą dozę. Šia vakcina rekomenduojama skiepyti suaugusius
amžiaus, t. p.
vyresnius nei 50 metų amžiaus, skiriama 1 vakcinos dozė.
suaugusiems vyresniems
nei 50 metų amžiaus)
Prevenar – 13
Gyva susilpninta
Sudėtyje – Varicella
Skiepijami nesirgę vėjaraupiais. Skiepijama 2 vakcinos dozėmis
vėjaraupių vakcina
zoster viruso vienetų
su minimaliu 4 savaičių intervalu tarp vakcinos dozių
(nuo 1 metų vaikams ir
2000. 1 dozė – 0,5 ml
įskiepijimo.
suaugusiems) Varilrix
1 dozėje (1,0 ml) yra
Skiepijami neskiepyti, nesirgę asmenys.
Rekombinantinė

Hepatito B vakcina
(vaikams nuo 16 metų ir
suaugusiems) Engerix
Kombinuota hepatito A
ir hepatito B vakcina
(vaikams nuo 16 metų ir
suaugusiems) Twinrix
Adsorbuota difterijos,
stabligės ir inaktyvinto
poliomielito vakcina
(suaugusiems) Dultavac

paviršinio Hep. B
antigeno 20 g

Skiriamos trys dozės.

1 dozėje (1,0 ml) yra HA
inaktyvuoto antigeno
720 ELU, HBs 20 g

Skiepijami neskiepyti, nesirgę asmenys.
Skiriamos trys dozės.

1 dozė – 0,5 ml

Revakcinuojami suaugę, kuriems reikalinga ir poliomielito
revakcinacija.

Antigenų štamai –
atitinkantys PSO
rekomendacijas Šiaurės
pusrutuliui ir Europos
Sąjungos nurodymus
2015/2016 sezonui.
1 dozė – 0,5 ml

Skiepijami vaikai nuo 6 mėn. Vaikams įskiepijama 0,25 ml.
Vaikams iki 9 metų, skiepijant pirmą kartą, skiepijamos 2 dozės,
tarp kurių būtina mažiausiai vieno mėnesio pertrauka. Vėliau
skiepijama kasmet prieš gripo sezoną, įskiepijant vieną gripo
vakcinos dozę.
Suaugusieji skiepijami įskiepijant vieną vakcinos dozę.

Žmogaus papilomos
viruso vakcina Cervarix

Viruso 16,18 tipai.
1 dozė – 0,5 ml

Apsaugo nuo gimdos kaklelio vėžio. Kadangi dažniausiai
užsikrečia lytiniu keliu, todėl rekomenduojama paaugles
skiepyti iki lytinio gyvenimo pradžios nuo 10 metų ir
moterims. Skiepijamos 3 dozės.
Antroji dozė skiepijama po 1 mėn. po pirmos dozės, o trečioji –
po 5 mėn. po antros dozės.
NEMOKAMAI skiepijamos 11 metų mergaitės. Skiepijimo
schema: 2 dozės (tarp pirmos ir antros dozių turi būti ne
trumpesnis kaip 6 mėn. laikotarpis).

Rotavirusinio
gastroenterito vakcina
Rotarix

Gyvo susilpninto
žmogaus rotaviruso ne
mažiau kaip geriamų
dozių skiepijimo
schema).
1 dozė – 1,5 ml

Skiepijami vyresni nei 6 savaičių kūdikiai. Vakcinacijai
skiriamos 2 dozės su nemažiau kaip 4 savaičių pertrauka tarp jų.
Vakcinaciją būtina užbaigti iki 5,5 mėn. amžiaus. Pradėjus
skiepyti viena iš turimų gastroenterito vakcinų, būtina ta pačia ir
baigti.

Gripo vakcina (iš
virionų fragmentų,
inaktyvuota) (vaikams ir
suaugusiems) Vaxigrip

DANTŲ PROTEZAVIMAS
VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinika protezavimo paslaugas teikia tik prie poliklinikos
prisirašiusiems asmenims, kuriems nustatytas dantų protezavimo reikiamumas.
Nuo 2016 m. lapkričio 1 d. galioja dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų
kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto tvarka. Pagal šią
tvarką teisę į dantų protezavimą, kompensuojamą iš PSDF biudžeto, turi šių kategorijų apdraustieji
privalomuoju sveikatos draudimu:
 asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius;
 vaikai;
 nedarbingi arba iš dalies darbingi asmenys.
Dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos iš PSDF biudžeto asmenims pagal
faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip:
 pensininkams, nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, kurie turi mažiau kaip 10
funkciškai visaverčių kontaktuojančių natūralių ar kokybiškų protezuotų antagonistinių dantų porų
nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties, ir tiems, kuriems
diagnozuotas didesnis nei II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas (daugiau kaip 1/3 danties
vainiko aukščio) – iki 463,13 Eur;
 pensininkams, nedarbingiems arba iš dalies darbingiems asmenims, kurių bedantis apatinis
žandikaulis 4, 5, 6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm storio – iki 1424,99 Eur (nustato antrinio
ar tretinio lygio odontologų konsiliumas);

 vaikams, kurių kramtymo sistema dar vystosi, kai protezuojama laikinais dantų protezais,
pagamintais iš laboratorijoje ar odontologijos kabinete polimerizuojamų polimerų, arba
standartiniais apsauginiais metaliniais vainikėliais – iki 236,36 Eur;
 vaikams, kurių kramtymo sistema iš esmės susiformavo, kai protezuojama ilgalaikių
konstrukcinių medžiagų dantų protezais.“– iki 1424,99 Eur (nustato antrinio ar tretinio lygio
odontologų konsiliumas).

Šiuo metu, poliklinika yra sudariusi sutartis su trimis protezus gaminančiomis įmonėmis, pagal
kurias protezavimo paslaugų kainos yra tokios:
VAIKŲ DANTŲ PROTEZAVIMO PASLAUGOS IR JŲ KAINOS
Nr.

Protezo pavadinimas

Kaina Eur.

NEIŠIMAMI DANTŲ PROTEZAI
2. Bemetalės keramikos ant cirkonio oksido karkaso vainikėlis

287,50-

3. Bemetalės keramikos ant cirkonio oksido užklotas

287,50-

6. Kultinis kaištinis įklotas

37,50-

7. Bemetalės keramikos kultinis kaištinis įklotas

287,50-

16. Išimamas termoplastinis plokštelinis protezas

362,50,-

17. Išimamas termoplastinis plokštelinis protezas 1d.

70,-

18. Išimamas termoplastinis plokštelinis protezas 3-5 d.

250,-

SUAUGUSIŲJŲ DANTŲ PROTEZAVIMO PASLAUGOS IR JŲ BAZINĖS KAINOS
Eil. Nr.
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.

Paslaugos pavadinimas
Pirminė apžiūra, anamnezė, dokumentacija
Nuimami protezai
dalinis plokštelinis protezas-bazė
pilnas plokštelinis protezas-bazė
pilnas plokštelinis protezas individualiame artikuliatoriujebazėje
1 danties įstatymas į plokštelinį protezą

Bazinė
kaina balais
5,90

lanko atraminis protezas su visų sistemų užraktais-karkasas
lanko atraminio protezo atraminio kabliuko įstatymas
lanko atraminio protezo užrakto įstatymas
vieno atraminio danties frezavimas
1 danties įstatymas į lanko atraminį protezą
Lietiniai protezai

118,50
29,90
15,40
15,40
1,30

85,80
23,20
92,20
1,90
individualus šaukštas
4,80
lenkta apkabėlė
1,90
dentoalveolinė apkabėlė (pelotas)
3,50
lieta iš chromkobalto atraminė apkabėlė
3,30
minkšta bazė
17,50
Lanko atraminiai protezai iš chromkobalto ir tauriųjų metalų ant ugniai
atsparaus
modelio
lanko atraminis
protezas-karkasas
158,90

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.

lietas vainikėlis
lietas metalo plastiko vainikėlis
lietas dantis su metalo plastiko apdaila
lietas pusinis vainikėlis
įklotas
lietas vienašakis kultinis įklotas
lietas dvišakis kultinis įklotas
lietas trišakis kultinis įklotas
lieto karkaso perpjovimas ir suvirinimas
Protezų pataisos
1–2 plastmasinių dantų įdėjimas restauruojant plokštelę
3–4 plastmasinių dantų įdėjimas restauruojant plokštelę
lūžusio plokštelės pagrindo pataisymas
lūžusio plokštelės pagrindo pataisymas ir armavimas
2 lūžių plokštelės pagrindo pataisymas
vienos apkabėlės pakeitimas, įdėjimas
seno protezo bazės pataisymas (perbazavimas laboratoriniu
būdu)
vainikėlio arba danties plastmasinės apdailos restauravimas
Kitos paslaugos
plastmasinis vainikėlis
štampuoto vainikėlio nuėmimas
lieto vainikėlio nuėmimas
vainikėlio cementavimas
vienmomentinio atspaudo nuėmimas be retrakcijos
dvimomentinio atspaudo nuėmimas be retrakcijos
vieno danties gleivinės retrakcija
diagnostinis modelis
danties šaknies kanalo paruošimas kultiniam-kaištiniam įklotui

66,70
95,30
69,90
40,00
13,20
31,80
31,80
31,80
10,30
7,90
9,50
9,50
9,50
6,40
7,90
18,80
9,50
21,60
2,50
6,60
1,90
4,80
4,80
2,90
2,50
4,40

