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DĖL KRŪTŲ IMPLANTŲ KOMPENSAVIMO
Informuojame, kad Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA) pastaruoju metu sulaukia daug
susirūpinusių pacienčių užklausų dėl krūtų implantų kompensavimo tvarkos ir priemokų taikymo, todėl šiuo
raštu kreipiamės atkreipdami Jūsų dėmesį į skirtingose gydymo įstaigose taikomas skirtingas praktikas ir
prašydami imtis priemonių, kad pacientės nebūtų klaidinamos.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 23 d. patvirtintu sąrašu
„Dėl Giminingų diagnozių grupių sąrašo, normatyvinės gydymo trukmės ir giminingų diagnozių grupėms
priskiriamų kainų koeficientų sąrašo, bazinės aktyviojo gydymo atvejo kainos ir medicinos pagalbos
priemonių, vaistų, procedūrų ir kraujo komponentų kainų, turinčių įtakos faktinei aktyviojo gydymo atvejo
kainai sąrašo” (toliau – Tvarka) ir šios Tvarkos priedu “Medicinos pagalbos priemonių, vaistų, procedūrų ir
kraujo komponentų kainų, turinčių įtakos faktinei aktyviojo gydymo atvejo kainai, sąrašas”, nustatyta, kad
pacientėms kompensuojama krūtų implantų kaina yra 338,56 balų. Vis dėlto, Tvarkoje nėra aprašytos detalios
kompensavimo sąlygos. Iš POLA bendruomenės narių gaunamų užklausų matome, kad praktikoje
susiduriama su skirtingu Tvarkos taikymu.
Apibendrinus gaunamas pacienčių užklausas, galima išskirti, kad praktikoje susiduriama su trimis pagrindiniais
kompensavimo taikymo modeliais:
- pacientėms sudaroma galimybė pasirinkti krūtų implantą, nepriklausomai nuo implantų kainos,
pacientėms kompensuojama 338,56 balų, o likusį skirtumą, jeigu toks susidaro, jos susimoka pačios;
- pacientėms nurodoma, kad krūtų implantai perkami centralizuotai už standartinę implanto
kompensavimui skirtą sumą (t. y. 338,56 balų), joms sudaroma galimybė nemokamai operacijai, į kurią
įeina ir krūties implanto kaina. Tuo atveju, jeigu pacientės pageidauja brangesnio krūtų implanto, joms
tenka susimokėti visą implantų kainą;
- pacientės informuojamos, kad kol kas krūtų implantų kompensavimo tvarka neveikia, ir implantus
pacientėms reikia pirktis pačioms, atskirais atvejais suteikiant viltį, kad vėliau šios išlaidos galbūt bus
kompensuotos.
Atsižvelgdami į tai, kas nurodyta aukščiau, prašome pateikti informaciją apie gydymo įstaigoms pateiktas
rekomendacijas, nurodymus dėl krūtų implantų kompensavimo tvarkos ir sąlygų, papildomai atsakant į
žemiau nurodytus klausimus:

1) Ar krūties implantai visais atvejais yra laikomi bendromis rekonstrukcinės operacijos, atliekamos po
onkologinės ligos, išlaidomis?
2) Ar pacientėms, pageidaujančioms kitokių nei centralizuotai nupirkti krūties implantai, suteikiama
galimybė sumokėti tik kainos skirtumą, atsirandantį dėl pasirinkto brangesnio krūties implanto.
3) Ar gali būti situacijų, kad renkantis ligoninės centralizuotai perkamus implantus pacientėms reikėtų
primokėti, jei taip, kokie tai galėtų būti atvejai.
Lauksime Jūsų atsakymo. Iš anksto dėkojame už bendradarbiavimą. Kilus papildomų klausimų, maloniai
prašome kreiptis į POLA direktorę Neringą Čiakienę (mob. tel +370 630 60636; el. paštas neringa@pola.lt).
***
POLA yra skėtinė nevyriausybinė organizacija, šiuo metu vienijanti 30 onkologinėje srityje veikiančių
nevyriausybinių organizacijų ir turinti daugiau nei 28 000 bendruomenės narių. POLA yra skaidri ir
nepriklausoma, onkologinių pacientų interesus atstovaujanti organizacija, kurios misija – dėti visas įmanomas
pastangas siekiant pagerinti onkologinių pacientų ir jų artimųjų gyvenimo kokybę.
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