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DĖL NEKOMPENSUOJAMŲ IŠ PSDF BIUDŽETO LĖŠŲ MEDICININIŲ
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2020 m. spalio 2 d. Nr. 1V-955
Kaunas
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 9 straipsnio 4 dalimi,
Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 30 straipsnio 2 dalimi, viešosios įstaigos
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės visuotinio dalininkų susirinkimo 2020 m.
gegužės 18 dienos protokolu patvirtintų Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės
įstatų 38.3 punktu ir atsižvelgdamas į Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir
apmokėjimo tvarkos, patvirtintos 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“ 7.5 punktą bei Lietuvos
Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalį:
1. T v i r t i n u nekompensuojamų iš PSDF biudžeto lėšų medicininių priemonių, už
kurias turi mokėti pacientas, sąrašą, kainas bei priemokos dydžius (pridedama).
2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios Viešosios įstaigos Klinikinės Kauno ligoninės
generalinio direktoriaus 2017 m. rugsėjo 25 d. įsakymą Nr. 1V-581 „Dėl pacientų mokamo
medicinos pagalbos priemonių kainų skirtumo dydžio patvirtinimo“ ir Viešosios įstaigos
Respublikinės Kauno ligoninės generalinio direktoriaus 2019 m. vasario 14 d. įsakymą Nr. 1-68
„Dėl nekompensuojamų iš PSDF biudžeto lėšų medicininių priemonių, už kurias turi mokėti
pacientas, kainos / priemokos dydžio tvirtinimo“.
3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. spalio 5 d.
4. Į p a r e i g o j u Informacijos ir dokumentų valdymo skyriaus vedėją Daivą
Laurinavičienę su šiuo įsakymu supažindinti Ligoninės direktorius, direktorių pavaduotojus,
medicininių padalinių vadovus, Vaistinės vadovą, vyriausiąją finansininkę Aušrą Subačiūtę.
5. Į p a r e i g o j u Ligoninės medicininių padalinių vadovus su šiuo įsakymu
supažindinti sau pavaldžius darbuotojus.
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6. P a v e d u šio įsakymo kontrolę vyriausiajai finansininkei Aušrai Subačiūtei.
7. Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos civilinio proceso
kodekso nustatyta tvarka.

Generalinis direktorius

Parengė
E. Brazaitienė
2020-10-02

Albinas Naudžiūnas
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PATVIRTINTA
Viešosios įstaigos Lietuvos sveikatos mokslų
universiteto Kauno ligoninės
generalinio direktoriaus
2020 m. spalio 2 d. įsakymu Nr.1V-955
Nekompensuojamų iš PSDF biudžeto lėšų medicininių priemonių, už kurias turi mokėti
pacientas, kainos/priemokos dydžiai
Eil.
Nr.

Priemonės pavadinimas

1.

Lęšis intraokulinis Clareon
CNT0T0, vnt.
Lęšis intraokulinis TORIC, vnt.
Lęšis Panoptix TFNT00, vnt.
Lęšis intraokulinis TECNIS
ZCB00, vnt.
Lęšis intraokulinis SN60WF,
vnt.
Lęšis Panoptix Toric TFNT20TENT60, vnt.

2.
3.
4.
5.
6.

Kompensuojama
dalis PSDF
lėšomis, Eur
44,02

Vnt.
kaina,
Eur su
PVM
195,30

Priemokos
dydis, Eur

Operacijos
kasoje Nr.
(PLU)

151,28

6100

44,02
44,02
44,02

415,80
869,40
163,80

371,78
825,38
119,78

6101
6102
6103

44,02

159,60

115,58

6104

44,02

1102,50

1058,48

6105

