INFORMACIJA PACIENTUI

DĖL RENTGENOGRAMŲ, KOMPIUTERINIŲ TOMOGRAMŲ
(NUOTRAUKŲ SU RADIOLOGINIŲ TYRIMŲ VAIZDAIS)

IŠDAVIMO IR JŲ KAINŲ
2012-03-07 Valstybinės ligonių kasos paaiškinimas (http://www.vlk.lt):

„Ar pacientas turi teisę pasiimti įvairių tyrimų nuotraukas?
Siuntimų ambulatorinėms specializuotoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti ir
brangiesiems tyrimams bei procedūroms atlikti įforminimo, išdavimo ir atsakymų pateikimo
tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-636
(Žin., 2008, Nr. 76-3028), 12 punktas nustato, kad atsakymas siuntusiajam gydytojui pateikiamas
užpildant formą Nr. 027/a arba laisvo pavyzdžio formą. Aprašas nenumato, kad radiologinių
tyrimų (pvz., rentgenogramų, kompiuterinių tomogramų ir pan.) vaizdai turi būti atiduodami
pacientui. Tik gydytojas radiologas atsako už savo pateiktų išvadų kokybę ir teisingumą.
Konsultacijų išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF)
biudžeto lėšų, vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 1998 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 329
(Žin., 1998, Nr. 57-1611; 2006, Nr. 61-2224) patvirtinta Asmens sveikatos priežiūros paslaugų
organizavimo ir apmokėjimo tvarka. Šios tvarkos 3.12 punktas nustato, kad kaip už konsultaciją
apmokama už radiologų ir rentgeno diagnostų darbą, kai dėl tos pačios priežasties atliekama ne
daugiau kaip trys rentgenoskopijos tyrimai, padaromos ne daugiau kaip trys fluorogramos (išskyrus
profilaktines), ne daugiau kaip trys diagnostinės rentgenogramos (išskyrus dantų) ir aprašomos
formos 025/a asmens sveikatos istorijoje bei pateikiama išvada. Šis teisės aktas taip pat nenumato,
kad radiologinių tyrimų (pvz., rentgenogramų, kompiuterinių tomogramų ir pan.) vaizdai turi būti
atiduodami pacientui.
Įvertinus minėtas aplinkybes, gydymo įstaigos administracija pagrįstai nustato mokamą
rentgeno nuotraukų (....) atidavimą pacientui jo pageidavimu....“
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RENTGENOGRAMŲ (rentgeno nuotraukų) KAINOS (Eur/1vnt.) PACIENTAMS
(savo noru pageidaujantiems)

Rentgenogramos dydis

Kaina, Eur/1vnt.
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5,79
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Kompiuterinė tomograma
KT vaizdo surinkimas į CD
Ruošė: vyr.ekonomistė J.Konošovienė: 2016 06 09

5,79 Eur
2,32 Eur

