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DĖL KRŪTIES IMPLANTŲ/PLĖTIKLIŲ KOMPENSAVIMO  
 
Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacija (POLA) pastaruoju metu sulaukia ypač daug pacienčių užklausų 
dėl krūties implantų kompensavimo tvarkos ir priemokų taikymo aspektų. Apibendrinus bendruomenės narių 
užklausas, pastebėjome, kad praktikoje susiduriama su šiais šių medicinos pagalbos priemonių kompensavimo 
taikymo modeliais:  
- pacientėms už krūties implantus/ plėtiklius yra kompensuojama visais atvejais, nepaisant to, kiek 
kainuoja implantas. Tokiu atveju, nepriklausomai nuo implantų kainos, pacientėms kompensuojama 338,56 
balų, o likusį skirtumą, jeigu toks susidaro, jos susimoka pačios;  
- krūtų implantai yra perkami centralizuotai ir implanto kompensavimo suma t. y. 338,56 balų įeina į 
operacijos kainą. Tokiu atveju pacientės neturi teisės pasirinkti implantų ir joms yra kompensuojama 
operacijos kaina, į kurią taip pat įeina ir krūtų implantų kaina. Tuo atveju, jeigu pacientės nusprendžia rinktis 
brangesnius krūtų implantus, jos privalo susimokėti visą implantų kainą;  
- gydymo įstaigos nurodo, kad kompensavimo tvarkų nėra nustatyta ir kol kas krūtų implantai nėra 
kompensuojami. 
 
Siekdama aiškumo, 2022 m. kovo 8 d. POLA kreipėsi į Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos 
ministerijos (VLK), prašydama pateikti išaiškinimą, kaip praktikoje turėtų būti įgyvendinama krūties implantų/ 
plėtiklių kompensavimo galimybė, atsiradusi  nuo 2022 m. sausio 1 d. į Medicinos pagalbos priemonių, vaistų, 
procedūrų ir kraujo komponentų kainų, turinčių įtakos faktinei aktyviojo gydymo atvejo kainai, sąrašą įrašius 
krūties implantus/ plėtiklius.  
 
2022 m. kovo 30 d. gautame atsakyme VLK nurodė, kad pacientėms, kurioms diagnozuoti susirgimai, žymimi 
TLK-10-AM C51-C50.8 Krūties piktybinis navikas, Z42.1 Tolesnė priežiūra atliekant krūties plastinę operaciją kartu su 
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kodu Z85.3 Buvę asmeniui krūties piktybiniai navikai, T85.4 Krūties protezo ir implanto mechaninė komplikacija, T85.78 
Infekcija ar uždegiminė reakcija dėl kitų vidinių prietaisų, implantų ir transplantatų, T85.88 Vidinių organų protezų, implantų 
ir transplantatų nepatikslinta komplikacija, Privalomo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis 
kompensuojama už kiekvieną pacientės gydymui naudojamą krūties implantą/plėtiklį, o jo  nustatyta vidutinė 
kaina – 338,56 balai, t.y. kompensuojama vidutinė kaina 410 Eur už kiekvieną krūties implantą/plėtiklį, šiomis 
priemonėmis ASPĮ turi apsirūpinti pačios, pacientėms už krūties implantus/plėtiklius mokėti nereikia. 
 
Papildomo skambučio VLK specialistams metu gavome patikslinimą, kad valstybė kompensuoja vidutinę 
implantų/plėtiklių kainą ir, priešingai nei vaistų kompensavimo atvejais, kuomet vaistų kompensavimui 
nustatoma minimali kompensavimo suma ir pacientas esant norui gali primokėti skirtumą, šiuo atveju 
pacientėms neturi būti naudojami implantai/ plėtikliai, už kuriuos reikėtų papildomai prisimokėti. Būtent 
sveikatos priežiūros įstaiga turi užtikrinti, kad būtų įsigyjamos tokios medicininės pagalbos priemonės, šiuo 
atveju implantai/plėtikliai, kurie atitiktų vidutinę rinkos kainą.  
 
Atsižvelgdami į gautus VLK paaiškinimus, prašome užtikrinti sklandų krūties implantų/ plėtiklių 
kompensavimo procesą ir tinkamą pacienčių informavimą Jūsų gydymo įstaigoje. Tuo atveju, jeigu Jūsų 
gydymo įstaiga mato poreikį taikyti kitokią praktiką nei nurodyta VLK išaiškinime, prašome apie tai informuoti 
VLK ir POLA. VLK rašto kopija pridedama.  
 
Dėkojame Jums 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 30 000 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.  
 
 
 
Pagarbiai      
Neringa Čiakienė 
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