PANEVĖŽIO NEMUNO
DIAGNOSTIKOS CENTRE
TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS

Standartinės veiklos procedūra
Kainoraščiai

SOP-SM-LT-012 Versija: 03
Lapas 1 iš 2

PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS
KOMPENSUOJAMŲ TYRIMŲ KAINOS:
Nr.

Tyrimo pavadinimas

Kaina (EUR)

1.
Echoskopijos tyrimas
0.00
2.
Atrankinės mamografijos tyrimas
0.00
3.
Rentgenodiagnostikos tyrimas
0.00
PSDF lėšomis nekompensuojamos pacientų laisvai pasirenkamos papildomos
paslaugos:
1.
Mamografijos tyrimo vaizdų surinkimas ir įrašymas į CD laikmeną
4.00
2.
3.
4.

Rentgenodiagnostikos tyrimo vaizdų surinkimas ir įrašymas į CD
laikmeną
Tyrimo vaizdų surinkimas ir įrašymas į USB laikmeną
Tyrimo vaizdų surinkimas ir įrašymas į kiekvieną papildomą USB
laikmeną

4.00
15.00
15.00

PASTABOS:
• Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojami tyrimai atliekami ir kitos asmens
sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais ir jose
numatytomis sąlygomis, pvz., pacientas turi būti draustas privalomuoju sveikatos draudimu, pacientas turi
pateikti gydytojo – specialisto išduotą siuntimą (pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 200806-28 įsakymo Nr. V – 636 aktualią redakciją) ir t.t.; skubos tvarka atliekami tyrimai nėra kompensuojami PSDF
biudžeto lėšomis;
• Pacientai už laisvai pasirinktas (papildomas) paslaugas turi sumokėti jų užsakymo metu.

PACIENTŲ MOKAMOS PASLAUGOS:
Nr.

Tyrimo pavadinimas

Kaina (EUR)

Mamografija*
1.

Mamografijos tyrimas

35.00

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rentgenodiagnostika*
Rentgenografija 1-os anatominės srities 1-os krypties 1
Rentgenografija 1-os anatominės srities 2-jų krypčių 1
Rentgenografija 1-os anatominės srities 3-jų ir daugiau krypčių 1
Rentgenografija 2-ų anatominių sričių 1-os krypties 1
Rentgenografija 2-ų anatominių sričių 2-jų krypčių 1
Rentgenografija 2-ų anatominių sričių 3-jų ir daugiau krypčių 1
Rentgenodiagnostikos krūtinės ląstos profilaktinis tyrimas
Brangiau kainuojantis tyrimo standartas rentgenodiagnostikos
tyrimams (kainų skirtumas)

29.00
39.00
49.00
55.00
75.00
95.00
13.00
14.00

* Prieš atliekant tyrimą, kurio metu yra naudojama jonizuojanti spinduliuotė, būtina pateikti šeimos ar gydytojo
specialisto siuntimą.
1 Į paslaugos kainą yra įtraukta tyrimo atlikimas, tyrimo išvados raštu ir vaizdų įrašymas į CD laikmeną.

PASTABOS:
• Į tyrimo kainą įskaičiuotas tyrimo atlikimas, tyrimo išvadų raštu pateikimas, tyrimo vaizdų įrašymas į CD
laikmeną (vieną);
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Už pasirinktas paslaugas būtina sumokėti jų užsakymo metu.

TAIKOMOS NUOLAIDOS
Nr.
1.

Tyrimo pavadinimas

Kaina (EUR)

Antram ir kiekvienam sekančiam tyrimui taikoma nuolaida (tam
pačiam pacientui atliekant tą pačią dieną iš karto 2 ar daugiau
tyrimų iš eilės)

5%

KITOS PASLAUGOS
Nr.
1.

Tyrimo pavadinimas

Kaina (EUR)

Pacientų lojalumo programos dalyvio kortelė

5.00

PASTABA: mokamų paslaugų teikimo tvarka (žr. vidaus tvarkos taisykles) ir sąlygos skelbiamos paslaugų
teikimo vietoje ir https://affidea.lt/imones-politikos/.
Visi pacientai gali tapti pacientų lojalumo programos dalyviais ir naudotis šios programos teikiamomis nuolaidomis.
Pacientų lojalumo programos taisyklės yra viešai skelbiamos oficialioje svetainėje:
https://www.affidea.lt/apie/informacija-pacientui/pacient%C5%B3-lojalumo-programa/

Kainynas taikomas nuo 2021 m. spalio 20 d.
Patvirtinimas
Parengė:
Inga Styraitė
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Patvirtino:
Finansų
analitikė

Kristina
Mackevičienė

Finansų
direktorė

Patvirtinimo data:

Įsakymo Nr.

2021 m. spalio 18 d.

SM-2021/71

Viešinti už bendrovės ribų draudžiama be rašytinio AFFIDEA leidimo.

