
Transplantacijos paslaugos

Širdies transplantacijos paslaugos

Paslaugos pavadinimas
Paslaugos 

teikimo sąlygos

Paslaugos 

vienetas

Paslaugos 

vieneto kaina 

(Eur)

Širdies transplantacijos I etapas, pacientų atranka širdies transplantacijai Stacionarinės Atvejis 970,52

Širdies transplantacijos II etapas, recipiento periodinis ambulatorinis ištyrimas Ambulatorinės Atvejis 86,89

Širdies transplantacijos III etapas, recipiento atranka, ištyrimas ir paruošimas širdies transplantacijai Stacionarinės Atvejis 243,57

Širdies transplantacijos IV etapas, PIMAKP prijungimo operacija Stacionarinės Atvejis 5.242,12

Širdies transplantacijos IV.I etapas, PIMAKP, vidinis dirbtinis širdies skilvelis Stacionarinės Atvejis 74.979,73

Širdies transplantacijos IV.II etapas, PIMAKP, išorinis dirbtinis širdies skilvelis Stacionarinės Atvejis 43.008,57

Širdies transplantacijos V etapas, gydymas reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje po PIMAKP 

prijungimo Stacionarinės Atvejis 13.498,32

Širdies transplantacijos VI etapas, gydymas širdies chirurgijos skyriuje po PIMAKP prijungimo Stacionarinės Atvejis 2.360,40

Širdies transplantacijos VII etapas, periodinis recipiento stebėjimas po PIMAKP prijungimo Stacionarinės Atvejis 379,98

Širdies transplantacijos VIII etapas, recipiento su PIMAKP gydymas dėl infekcinių susirgimų Stacionarinės Atvejis 3.079,53

Širdies transplantacijos X etapas, donoro širdies paėmimo operacija Stacionarinės Atvejis 1.476,19

Širdies transplantacijos XI etapas, širdies transplantacijos operacija Stacionarinės Atvejis 5.661,78

Širdies transplantacijos XII etapas, gydymas reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje po širdies 

transplantacijos Stacionarinės Atvejis 15.212,95

Širdies transplantacijos XIII etapas, gydymas širdies chirurgijos skyriuje po širdies transplantacijos Stacionarinės Atvejis 5.489,54

Širdies transplantacijos XIV etapas, recipiento ambulatorinis stebėjimas po širdies transplantacijos Ambulatorinės Atvejis 145,18

Širdies transplantacijos XV etapas, imunosupresuotiesiems recipientams būdingų infekcijų gydymas po 

širdies transplantacijos Stacionarinės Atvejis 7.773,19

Širdies transplantacijos XVI etapas, širdies transplantato atmetimo diagnostika Stacionarinės Atvejis 1.312,06

Širdies transplantacijos XVII etapas, recipientų gydymas, nustačius transplantato atmetimą Stacionarinės Atvejis 8.101,62



Inkstų transplantacijos paslaugos

Paslaugos pavadinimas
Paslaugos 

teikimo sąlygos

Paslaugos 

vienetas

Paslaugos 

vieneto kaina 

(Eur)

Inkstų transplantacijos I etapas, pacientų atranka inksto transplantacijai (ambulatorinė) Ambulatorinės Atvejis 323,51

Inkstų transplantacijos II etapas, periodiškas recipiento ištyrimas (ambulatorinis), apmokamos ne daugiau 

kaip 6 paslaugos per metus vienam recipientui Ambulatorinės Atvejis 35,04

Inkstų transplantacijos III-1.1 etapas, recipiento atranka ir ištyrimas gyvo donoro inksto transplantacijai 

(ambulatorinis) Ambulatorinės Atvejis 300,63

Inkstų transplantacijos III-1.2 etapas, recipiento atranka ir ištyrimas gyvo donoro inksto transplantacijai, 

esant nesuderinamoms donoro ir recipiento kraujo grupėms (ambulatorinis) Ambulatorinės Atvejis 520,74

Inkstų transplantacijos III-2 etapas, recipiento atranka ir ištyrimas mirusio donoro inksto transplantacijai 

(stacionarinis) Stacionarinės Atvejis 576,63

Inkstų transplantacijos IV-1.1 etapas, recipiento paruošimas prieš gyvo donoro inksto transplantaciją 

įprastos rizikos recipientui Stacionarinės Atvejis 253,42

Inkstų transplantacijos IV-1.2 etapas, recipiento paruošimas prieš gyvo donoro inksto transplantaciją 

vidutinės/didelės rizikos recipientui Stacionarinės Atvejis 2.318,41

Inkstų transplantacijos IV-2.1 etapas, recipiento paruošimas prieš mirusio donoro inksto transplantaciją 

įprastos rizikos recipientui Stacionarinės Atvejis 134,67

Inkstų transplantacijos IV-2.2 etapas, recipiento paruošimas prieš mirusio donoro inksto transplantaciją 

vidutinės/didelės rizikos recipientui Stacionarinės Atvejis 2.083,24

Inkstų transplantacijos IV-3.1 etapas, recipiento paruošimas prieš gyvo donoro inksto transplantaciją, esant 

nesuderinamoms donoro ir recipiento kraujo grupėms (pradinis paruošimas) Stacionarinės Atvejis 2.407,61

Inkstų transplantacijos IV-3.2 etapas, recipiento paruošimas prieš gyvo donoro inksto transplantaciją, esant 

nesuderinamoms donoro ir recipiento kraujo grupėms (galutinis paruošimas) Stacionarinės Atvejis 15.681,77

Inkstų transplantacijos IV-4 etapas, sensitizuoto recipiento paruošimas prieš gyvo donoro inksto 

transplantaciją Stacionarinės Atvejis 20.328,14

Inkstų transplantacijos IX etapas, gyvo/mirusio donoro inksto transplantacijos operacija Stacionarinės Atvejis 1.107,22

Inkstų transplantacijos V-1 etapas, potencialaus gyvo donoro pirminė atranka ir ištyrimas (1 potencialaus 

donoro atrankos kaina, apmokama ne daugiau kaip 3 donorų, skirtų vienam recipientui, atranka ir ištyrimas 

per metus) Ambulatorinės Atvejis 305,26



Inkstų transplantacijos V-2 etapas, potencialaus gyvo donoro antrinė atranka ir ištyrimas (1 potencialaus 

donoro atrankos kaina, apmokama ne daugiau kaip 3 donorų, skirtų vienam recipientui, atranka ir ištyrimas 

per metus) Ambulatorinės Atvejis 189,41

Inkstų transplantacijos VII-1 etapas, gyvo donoro inksto paėmimo operacija Stacionarinės Atvejis 1.985,35

Inkstų transplantacijos VII-2-1 etapas, mirusio donoro inksto paėmimo operacija, konservuojant imersijos 

būdu Stacionarinės Atvejis 1.985,35

Inkstų transplantacijos VII-2-2 etapas, mirusio donoro inksto paėmimo operacija, konservuojant perfuzijos 

būdu Stacionarinės Atvejis 2.941,09

Inkstų transplantacijos X-1 etapas, recipiento ištyrimas ir gydymas stacionare po transplantacijos, įprastos 

rizikos recipientai Stacionarinės Atvejis 3.120,16

Inkstų transplantacijos X-2 etapas, recipiento ištyrimas ir gydymas stacionare po transplantacijos, vidutinės 

rizikos recipientai Stacionarinės Atvejis 5.003,85

Inkstų transplantacijos X-3 etapas, recipiento ištyrimas ir gydymas stacionare po transplantacijos, didelės 

rizikos recipientai Stacionarinės Atvejis 14.013,64

Inkstų transplantacijos XI etapas, recipiento ambulatorinis stebėjimas po transplantacijos (vienas 

apsilankymas) Ambulatorinės Atvejis 164,88

Inkstų transplantacijos XII etapas, transplantuoto inksto biopsija, vykdoma pagal protokolą Stacionarinės Atvejis 328,80

Inkstų transplantacijos XIII-1 etapas, lengvo/vidutinio laipsnio ūminės inksto atmetimo reakcijos po 

transplantacijos diagnostika ir gydymas Stacionarinės Atvejis 2.246,67

Inkstų transplantacijos XIII-2 etapas, sunkaus laipsnio ūminės inksto atmetimo reakcijos po transplantacijos 

diagnostika ir gydymas Stacionarinės Atvejis 8.512,59

Inkstų transplantacijos XIV-1 etapas, citomegalo viruso (CMV) infekcijos gydymas po transplantacijos Stacionarinės Atvejis 3.529,10

Inkstų transplantacijos XIV-2 etapas, atsparios citomegalo viruso (CMV) infekcijos gydymas po 

transplantacijos Stacionarinės Atvejis 15.916,15

Inkstų transplantacijos XV etapas, recipiento gydymas stacionare po inksto transplantacijos dėl kitų su 

inksto transplantacija susijusių priežasčių Stacionarinės Atvejis 2.153,99



Kasos ir inksto komplekso transplantacijos paslaugos

Paslaugos pavadinimas
Paslaugos 

teikimo sąlygos

Paslaugos 

vienetas

Paslaugos 

vieneto kaina 

(Eur)

Kasos ir inksto komplekso transplantacijos IX etapas, kasos ir inksto komplekso transplantacijos operacija 

ir pakartotinės operacijos (stacionarinis) Stacionarinės Atvejis 2.748,78

Kasos ir inksto komplekso transplantacijos VII etapas, kasos ir inksto komplekso paėmimo operacija 

(stacionarinis) Stacionarinės Atvejis 2.225,73

Ragenos transplantacijos paslaugos

Paslaugos pavadinimas
Paslaugos 

teikimo sąlygos

Paslaugos 

vienetas

Paslaugos 

vieneto kaina 

(Eur)

Ragenos transplantacijos I etapas, pacientų atranka ragenos transplantacijai Ambulatorinės Atvejis 50,10

Ragenos transplantacijos II etapas, recipiento periodinis ambulatorinis ištyrimas Ambulatorinės Atvejis 41,71

Ragenos transplantacijos IV ,V etapai, ragenos paėmimas, ištyrimas, apdorojimas, laikymas, paskirstymas Stacionarinės Atvejis 221,27

Ragenos transplantacijos IX etapas, keratoprotezo kartu su ragena transplantacijos operacija Stacionarinės Atvejis 3.867,88

Ragenos transplantacijos VI etapas, recipientų atranka ir recipiento parinkimas ragenos transplantacijos 

operacijai Ambulatorinės Atvejis 36,78

Ragenos transplantacijos VII etapas, recipiento paruošimas ragenos transplantacijai Stacionarinės Atvejis 234,59

Ragenos transplantacijos VIII etapas, ragenos transplantacijos operacija Stacionarinės Atvejis 543,62

Ragenos transplantacijos X etapas, recipiento ištyrimas ir gydymas stacionare po transplantacijos operacijos Stacionarinės Atvejis 867,78

Ragenos transplantacijos XI etapas, recipiento ambulatorinis stebėjimas ir gydymas po transplantacijos 

operacijos Ambulatorinės Atvejis 54,24

Ragenos transplantacijos XII etapas, ragenos atmetimo reakcijos ištyrimas ir gydymas Stacionarinės Atvejis 1.140,61



Alogeninės kaulų čiulpų transplantacijos paslaugos 

Paslaugos pavadinimas
Paslaugos 

teikimo sąlygos

Paslaugos 

vienetas

Paslaugos 

vieneto kaina 

(Eur)

ALOKKL transplantacijos suaugusiems Ia etapas Stacionarinės Atvejis 1.872,39

ALOKKL transplantacijos suaugusiesiems I b-1 etapas, negiminingo donoro paieška Stacionarinės Atvejis 5.336,83

ALOKKL transplantacijos suaugusiesiems I b-2 etapas, negiminingo donoro kamieninių kraujodaros 

ląstelių donacija Stacionarinės Atvejis 20.235,75

ALOKKL transplantacijos suaugusiems II etapas Stacionarinės Atvejis 80.038,31

ALOKKL transplantacijos suaugusiems III etapas Ambulatorinės Atvejis 2.604,84

ALOKKL transplantacijos suaugusiems IV etapas Stacionarinės Atvejis 43.088,59

ALOKKL transplantacijos vaikams Ia etapas Stacionarinės Atvejis 1.872,39

ALOKKL transplantacijos vaikams I b-1 etapas, negiminingo donoro paieška Stacionarinės Atvejis 5.336,83

ALOKKL transplantacijos vaikams I b-2 etapas, negiminingo donoro kamieninių kraujodaros ląstelių 

donacija Stacionarinės Atvejis 20.235,75

ALOKKL transplantacijos vaikams II etapas Stacionarinės Atvejis 79.998,92

ALOKKL transplantacijos vaikams III etapas Ambulatorinės Atvejis 2.604,84

ALOKKL transplantacijos vaikams IV etapas Stacionarinės Atvejis 41.644,55

Negiminingo donoro tyrimas (skirtas Lietuvos negiminingų donorų registrui) Ambulatorinės Atvejis 238,65

Autologinės kaulų čiulpų transplantacijos paslaugos 

Paslaugos pavadinimas
Paslaugos 

teikimo sąlygos

Paslaugos 

vienetas

Paslaugos 

vieneto kaina 

(Eur)

AUTOKKL transplantacijos suaugusiems I etapas Stacionarinės Atvejis 6.397,71

AUTOKKL transplantacijos suaugusiems II etapas Stacionarinės Atvejis 27.939,93

AUTOKKL transplantacijos suaugusiems III etapas Ambulatorinės Atvejis 1.438,54

AUTOKKL transplantacijos suaugusiems IV etapas Stacionarinės Atvejis 26.509,21

AUTOKKL transplantacijos vaikams I etapas Stacionarinės Atvejis 5.807,17

AUTOKKL transplantacijos vaikams II etapas Stacionarinės Atvejis 27.066,44

AUTOKKL transplantacijos vaikams III etapas Ambulatorinės Atvejis 1.438,54

AUTOKKL transplantacijos vaikams IV etapas Stacionarinės Atvejis 26.442,60



Kepenų transplantacijos paslaugos 

Paslaugos pavadinimas
Paslaugos 

teikimo sąlygos

Paslaugos 

vienetas

Paslaugos 

vieneto kaina 

(Eur)

Kepenų transplantacijos I etapas, pacientų atranka kepenų transplantacijai Stacionarinės Atvejis 1.670,24

Kepenų transplantacijos II etapas, potencialaus recipiento periodinis ambulatorinis ištyrimas Ambulatorinės Atvejis 53,29

Kepenų transplantacijos III etapas, potencialaus recipiento paruošimas gyvo / mirusio donoro kepenų 

transplantacijai Stacionarinės Atvejis 461,08

Kepenų transplantacijos IV etapas, potencialaus gyvo donoro atranka ir ištyrimas Ambulatorinės Atvejis 262,69

Kepenų transplantacijos IX-1 etapas, įvadinis imunosupresinis gydymas stacionare, pirmą mėnesį po 

kepenų transplantacijos taikyti gydymo kursai (tos pačios hospitalizacijos metu) Stacionarinės Atvejis 3.323,68

Kepenų transplantacijos IX-2 etapas, įvadinis imunosupresinis gydymas stacionare, antrą mėnesį taikytas 

gydymo kursas (tos pačios hospitalizacijos metu) Stacionarinės Atvejis 1.081,73

Kepenų transplantacijos IX-3 etapas, įvadinis imunosupresinis gydymas stacionare, pakartotinės 

hospitalizacijos metu taikytas gydymo kursas Stacionarinės Atvejis 1.680,38

Kepenų transplantacijos VI-1 etapas, kepenų paėmimo iš gyvo donoro operacija Stacionarinės Atvejis 2.447,29

Kepenų transplantacijos VI-2 etapas, kepenų paėmimo iš mirusio donoro operacija Stacionarinės Atvejis 2.598,47

Kepenų transplantacijos VI-3 etapas, kepenų paėmimo iš mirusio multiorganinio donoro operacija Stacionarinės Atvejis 2.003,30

Kepenų transplantacijos VII etapas, kepenų transplantacijos operacija Stacionarinės Atvejis 5.640,93

Kepenų transplantacijos VIII-1 etapas, recipiento gydymas ir ištyrimas stacionare po transplantacijos 

reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje Stacionarinės Atvejis 17.202,35

Kepenų transplantacijos VIII-2 etapas, recipiento gydymas ir ištyrimas stacionare po transplantacijos 

abdominalinės chirurgijos skyriuje Stacionarinės Atvejis 1.971,53

Kepenų transplantacijos VIII-3 etapas, recipiento gydymas ir ištyrimas stacionare po transplantacijos 

gastroenterologijos skyriuje Stacionarinės Atvejis 2.670,96

Kepenų transplantacijos X etapas, recipiento ambulatorinis stebėjimas ir gydymas po transplantacijos Ambulatorinės Atvejis 101,16

Kepenų transplantacijos XI etapas, recipiento gydymas stacionare po transplantacijos dėl chirurginių 

komplikacijų Stacionarinės Atvejis 5.095,66



Kepenų transplantacijos XII etapas, recipiento gydymas stacionare po transplantacijos dėl kitų priežasčių Stacionarinės Atvejis 532,40

Kepenų transplantacijos XIII etapas, transplantato ūminės atmetimo reakcijos ištyrimas ir gydymas po 

transplantacijos Stacionarinės Atvejis 2.405,96

Kepenų transplantacijos XIV etapas, steroidams rezistentiškos transplantato atmetimo reakcijos  ištyrimas ir 

gydymas po transplantacijos Stacionarinės Atvejis 14.651,88

Kepenų transplantacijos XV etapas, citomegalo viruso infekcijos (CMV) ir kitų infekcijų ištyrimas ir 

gydymas po transplantacijos Stacionarinės Atvejis 2.716,43

Kepenų transplantacijos XVI-1 etapas, virusinio hepatito B profilaktika kepenų transplantacijos metu Stacionarinės Atvejis 11.677,48

Kepenų transplantacijos XVI-2 etapas, virusinio hepatito B gydymas stacionare po transplantacijos Stacionarinės Atvejis 23.608,09

Kepenų transplantacijos XVI-3 etapas, ilgalaikis palaikomasis virusinio B hepatito gydymas po 

transplantacijos kitų etapų metu Ambulatorinės Atvejis 2.335,50

Kepenų transplantacijos XVI-3 etapas, ilgalaikis palaikomasis virusinio hepatito B gydymas po 

transplantacijos kitų etapų metu Stacionarinės Atvejis 2.335,50

Kepenų transplantacijos XVI-4 etapas, ilgalaikis palaikomasis virusinio hepatito B gydymas po 

transplantacijos Stacionarinės Atvejis 2.470,75

Plaučių transplantacijos paslaugos

Paslaugos pavadinimas
Paslaugos 

teikimo sąlygos

Paslaugos 

vienetas

Paslaugos 

vieneto kaina 

(Eur)

Plaučių transplantacijos IX etapas, recipiento ambulatorinis stebėjimas po transplantacijos (vienas 

apsilankymas) Ambulatorinės Atvejis 207,08

Širdies ir plaučių komplekso transplantacijos paslaugos

Paslaugos pavadinimas
Paslaugos 

teikimo sąlygos

Paslaugos 

vienetas

Paslaugos 

vieneto kaina 

(Eur)

Širdies ir plaučių komplekso transplantacijos IX etapas, recipiento ambulatorinis stebėjimas po 

transplantacijos (vienas apsilankymas) Ambulatorinės Atvejis 254,29



Mirusio žmogaus audinių ir organų donorystė, įsigijimas ir ištyrimas

Paslaugos pavadinimas
Paslaugos 

teikimo sąlygos

Paslaugos 

vienetas

Paslaugos 

vieneto kaina 

(Eur)

Potencialaus donoro identifikavimas Stacionarinės Atvejis 438,77

Potencialaus donoro imunologinis ištyrimas Stacionarinės Atvejis 311,34

Potencialaus donoro paruošimas Stacionarinės Atvejis 677,42

Mirusio žmogaus audinių ir organų histologinis ištyrimas Stacionarinės Atvejis 54,16

Mirusio žmogaus audinių ir organų įsigijimas Stacionarinės Atvejis 150,02

Potencialaus donoro virusologinis ištyrimas Ambulatorinės Atvejis 107,16

Potencialaus donoro imunologinis ištyrimas Ambulatorinės Atvejis 311,34

Mirusio žmogaus audinių ir organų histologinis ištyrimas Ambulatorinės Atvejis 54,16


