MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SANATORINIO (ANTIRECIDYVINIO)
GYDYMO PASLAUGOS,
KURIAS APMOKA TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS

VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorija “Palangos gintaras“ yra sudariusi sutartis
su Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Klaipėdos, Panevėžio teritorinėmis ligonių kasomis. Sanatorijoje
teikiamos medicinines reabilitacijos paslaugos pacientams nuo 1 iki 18 metų iš visos Lietuvos.
Medicininės reabilitacijos skyrimo tvarką reglamentuoja sveikatos apsaugos ministro
2008 m. sausio 17 d. įsakymas Nr. V-50 „Dėl medicininės reabilitacijos ir sanatorinio
(antirecidyvinio) gydymo organizavimo“. (Žin., 2008, 12-497). Šiame Įsakyme yra nurodytas
reabilitacijos procedūrų už kurias apmoka TLK skaičius.
Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija N r. 395 leidžia teikti šias medicinines
paslaugas:
Antrines ambulatorinės fizines medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacijos
teikiamos vadovaujantis 2016-12-06 sanatorijos direktoriaus įsakymu Nr. ĮV-117 „Dėl VšĮ Palangos
vaikų reabilitacijos sanatorijos „Palangos gintaras“ fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojų
ambulatorinių konsultacijų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.
Stacionarinė Reabilitacija II, Pakartotinė reabilitacija II, Palaikomoji reabilitacija,
Sveikatos grąžinamasis gydymas bei Antirecidyvinis gydymas ir ambulatorinė reabilitacija II;
Šios paslaugos teikiamos pacientams, sergantiems:

Vaikų judamojo - atramos aparato ligomis;
Vaikų nervų sistemos ligomis;
Vaikų psichikos ir elgesio sutrikimai;
Vaikų kvėpavimo sistemos ligomis;
Vaikų ausų, nosies, gerklės ligomis;
Vaikų virškinimo sistemos ligomis.

Iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto apmokamų paslaugų kainos
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Gydymo paslaugos pavadinimas Paslaugos vieno
lovadienio/ambulatorini
o
apsilankymo bazinė
kaina (balais)
Reabilitacija II
48,23
Pakartotinė reabilitacija
48,23
Palaikomoji reabilitacija
36,55
Sveikatą grąžinamasis gydymas
33,74
Antirecidyvinis gydymas
24,08
Ambulatorinė reabilitacija II
20,80
Asmens slaugančio vaiką
10,94
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o
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V Pacientams, atvykusiems med. reabilitacijai ir sanatoriniam (antirecidyviniam)
gydymui, Į TLK mokamą kainą vaikui yra įskaičiuota gyvenimas (paprastame kambaryje),
maitinimas 3 (4) kartus per dieną ir gydomosios procedūros.
V Pacientams, atvykusiems ambulatoriniam gydymui, į TLK mokamą paslaugų kainą
vaikui įskaičiuotą tik gydomosios procedūros.
V Slaugančiąjam asmeniui į TLK mokamų paslaugų kainą įskaičiuota gyvenimas
(paprastame kambaryje) ir maitinimas 1 kartą per dieną (pietūs).
V Papildomos mokamos paslaugos teikiamos pagal direktoriaus patvirtintą 2017-06-28
įsakymą Nr. ĮV-63 „Dėl VšĮ Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos „ Palangos gintaras“
standartinių sutarties dėl mokamų paslaugų teikimo sąlygų aprašo patvirtinimo“.

