PATVIRTINTA
VšĮ Trakų ligoninės direktoriaus
2016 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. VMokamų paslaugų kainyno
7 priedas
PRIĖMIMO-SKUBIOSIOS PAGALBOS SKYRIUJE TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ
KAINYNAS
Eil.
Nr.

Ligos pavadinimas

1

Odos abscesas, furunkulas ir karbunkulas
Celiulitas (flegmona)
Ūminis limfadenitas
Kitos vietinės odos ir poodinių audinių infekcijos
Stuburo kaklinės dalies lūžimas
Kaklo sąnarių ir raiščių patempimas
Pečių lanko ir žasto lūžimas
Pečių lanko raiščių ir raumenų patempimas, pečių lanką
sudarančių kaulų išnirimas
Paviršinis dilbio sužalojimas
Dilbio kaulų lūžimas
Alkūnės sąnario raiščių ir raumenų patempimas
Paviršinis riešo ir plaštakos sužalojimas
Riešo ir plaštakos lūžimai
Riešo ir plaštakos sąnarių ir raiščių išnirimai bei
patempimai
Kiti ir nepatikslinti riešo ir plaštakos sužalojimai
Šlaunikaulio lūžimas
Kiti ir nepatikslinti klubo ir šlaunies sužalojimai
Blauzdos paviršinis sužalojimas
Blauzdos lūžimas, įskaitant čiurną
Kelio sąnario raiščių ir raumenų patempimas
Blauzdos raumenų ir sausgyslių trauma
Kitos ir nepatikslintos blauzdos traumos
Paviršinė čiurnos ir pėdos trauma
Pėdos kaulų lūžimas, išskyrus čiurną
Čiurnos ir pėdos raiščių ir raumenų patempimas
Kitos ir nepatikslintos čiurnos ir pėdos traumos
Paviršinės traumos, apimančios keletą kūno sričių
Keleto kūno sričių lūžimai
Keleto kūno sričių raiščių ir raumenų patempimai
Kiti keleto kūno sričių sužalojimai, neklasifikuojami kitur
Miozitas
Kitos raumenų ligos
Raumenų ligos sergant ligomis, klasifikuojamomis kitur
Sinovitas ir tenosinovitas
Spontaninis sinovijos ar sausgyslės plyšimas
Kitos sinovijos ir sausgyslių ligos

Operacija ar
diagnostikos
procedūra
Imobilizacija be
repozicijos (langetė,
bandažas iš elastinių
medžiagų, Desault
tvarstis ir pan.)

Kaina
(eurais)
17,93

2

3
4

5

6

Sinovijos ar sausgyslės pažeidimai sergant ligomis,
klasifikuojamomis kitur
Minkštųjų audinių ligos, sukeltos krūvio, perkrovimo ir
spaudimo
Fibroblastinės ligos
Minkštųjų audinių pažeidimai, sergant ligomis,
klasifikuojamomis kitur
Peties pažeidimai
Kojos, išskyrus pėdą, entezopatijos
Kitos entezopatijos
Kitos minkštųjų audinių ligos, neklasifikuojamos kitur
Osteoporozė su patologiniu lūžiu
Kaulo vientisumo pažeidimai
Potrauminė žaizdos infekcija
Komplikacijos po infuzijos, transfuzijos ir gydomosios
injekcijos
Procedūrų komplikacijos, neklasifikuojamos kitur
Ortopedinių endoprotezų, implantatų ir transplantatų
komplikacijos
Kitų vidinių protezų, implantatų ir transplantatų
komplikacijos
Kaklo sužalojimų padariniai
Rankos sužalojimų padariniai
Kojos sužalojimų padariniai
Keleto ir nepatikslintų kūno sričių sužalojimų padariniai
Terminio ir cheminio nudegimo bei nušalimo padariniai
Kitos viršutinių kvėpavimo takų ligos
Ascitas
Minkštųjų audinių ligos
Kitos pleuros ligos
Šlapimo susilaikymas (retencija)
Kraujavimas iš kvėpavimo takų
Nosies kaulų lūžimas
Galvos žaizda
Kaklo žaizda
Krūtinės ląstos žaizda
Pilvo, juosmens ir dubens žaizda
Pečių lanko ir žasto žaizdos
Dilbio žaizda
Riešo ir plaštakos žaizdos
Klubo ir šlaunies žaizda
Blauzdos žaizda
Čiurnos ir pėdos žaizda
Durtinė žaizda su svetimkūniu

Šlapimo susilaikymas
Priešinės liaukos (prostatos) hiperplazija

Punkcija

Nosies ertmės
tamponavimas
Pirminis chirurginis
pavienių žaizdų
sutvarkymas

Minkštųjų audinių
svetimkūnių
pašalinimas, kai
atliekamas pirminis
chirurginis žaizdų
sutvarkymas
Ilgalaikė šlapimo pūslės
kateterizacija arba

7
8

Priešinės liaukos (prostatos) piktybiniai navikai
Retroperitoninio tarpo ir pilvaplėvės piktybiniai navikai
Šlapimo pūslės piktybiniai navikai
Apsinuodijimas narkotikais, vaistais ir (ar) biologinėmis
medžiagomis
Opaligė
Gastritas ir duodenitas
Dispepsija
Kitos skrandžio ir dvylikapirštės žarnos ligos
Neinfekcinis enteritas ir kolitas
Kitos žarnų ligos
Kepenų ligos
Tulžies pūslės, tulžies latakų ir kasos ligos
Kitos virškinimo sistemos ligos
Urogenitalinės sistemos ligos

9

Pečių lanko ir žasto lūžimas
Pečių lanką sudarančių kaulų išnirimas
Dilbio kaulų lūžimas
Dilbio kaulų išnirimas
Kiti ir nepatikslinti dilbio sužalojimai
Riešo ir plaštakos lūžimai
Riešo ir plaštakos sąnarių išnirimai
Kiti ir nepatikslinti riešo ir plaštakos sužalojimai
Kiti ir nepatikslinti klubo ir šlaunies sužalojimai
Blauzdos lūžimas, įskaitant čiurną
Blauzdos kaulų išnirimas
Kitos ir nepatikslintos blauzdos traumos
Pėdos kaulų lūžimas, išskyrus čiurną
Čiurnos kaulų išnirimas
Kitos ir nepatikslintos čiurnos ir pėdos traumos
Keleto kūno sričių lūžimai
Keleto kūno sričių išnirimai
Nepatikslinti dauginiai sužalojimai
10 Trauminė riešo ir plaštakos amputacija
Trauminė čiurnos ir pėdos amputacija
Keleto kūno sričių žaizdos
11 Odos abscesas, furunkulas ir karbunkulas
Celiulitas (flegmona)
Ūminis limfadenitas
Kitos vietinės odos ir poodinių audinių infekcijos
12 Pragulų opa
Galūnių arterijų aterosklerozė
Cukrinis diabetas su periferinės kraujotakos
komplikacijomis
Kitos periferinių arterijų ligos
Kojų opa, neklasifikuojama kitur
Odos ir poodinių audinių infekcija
Apatinių galūnių venų varikozė su opomis
Apatinių galūnių varikozinės venos su uždegimu

epicistostominio dreno
keitimas
Skrandžio plovimas ir
(ar) infuzinė terapija
Paciento ištyrimas,
konservatyvus gydymas
dėl ūmaus pilvo
skausmo ir infuzinė
terapija

Imobilizacija su
repozicija (langetė,
bandažas iš elastinių
medžiagų, fiksacija
Kiršnerio viela, Desault
tvarstis ir pan.)

Pirminis chirurginis
žaizdų sutvarkymas
(susiuvimas ar bigių
suformavimas)
Pūlinių atvėrimas

Nekrektomija

23,37

Išorinių kūno paviršių terminiai ir cheminiai nudegimai,
kurių vietos nurodytos
Kūno keleto sričių terminiai ir cheminiai nudegimai
Paviršinis nušalimas
13 Girnelės ligos
Kelio sąnario vidiniai pažeidimai
Kiti specifiniai sąnario pažeidimai
Kitos sąnarių ligos, neklasifikuojamos kitur
Sinovitas ar tenosinovitas
Kitos sinovijos ir sausgyslių ligos
Minkštųjų audinių ligos, sukeltos krūvio, perkrovimo ir
spaudimo
Kitos bursopatijos
Peties pažeidimai
Kojos, išskyrus pėdą, entezopatijos
Kitos entezopatijos
Kitos minkštųjų audinių ligos, neklasifikuojamos kitur
Osteomielitas
Artrozė
Krūtinkaulio lūžimas
Šonkaulio lūžimas
Dauginiai šonkaulių lūžimai
Girnelės išnirimas
Menisko plyšimas, šviežias
Kelio sąnario keleto struktūrų trauma
14 Sveikatos būklės stebėjimas (suaugusių ir vaikų)

Punkcijos arba
injekcijos į sąnarius ar
sąnarių aplinkinius
audinius
arba
blokados vietinio
poveikio anestetikais

71,25

