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Vilnius
P a k e i č i u Kochlearinio implanto, BAHA įsriegiamojo kaulinio implanto, vidurinės
ausies klausos sistemos ir atsarginio šių medicinos pagalbos priemonių procesoriaus įsigijimo
išlaidų kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašą,
patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. V164 ,,Dėl Kochlearinio implanto, BAHA įsriegiamojo kaulinio implanto, vidurinės ausies klausos
sistemos ir atsarginio šių medicinos pagalbos priemonių procesoriaus įsigijimo išlaidų
kompensavimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis tvarkos aprašo bei šių
medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų tvirtinimo“:
1. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:
„7. Kochlearinis implantas, BAHA įsriegiamasis kaulinis implantas ar vidurinės ausies
klausos sistema skiriami tik vienai ausiai, o jų įsigijimo išlaidos pacientui kompensuojamos tik
vieną kartą eilės tvarka pagal prašymo pateikimo datą. Atsarginio šių medicinos pagalbos
priemonių procesoriaus įsigijimo išlaidos kompensuojamos ne dažniau kaip kas 5 metus.
Apdraustiesiems, kurie atitinka 11 ir 111 punktuose nurodytus kriterijus, gali būti kompensuojamos
ir antrojo kochlearinio implanto įsigijimo išlaidos.“
2. Papildau 111 punktu:
„111 . Antrojo kochlearinio implanto skyrimo kriterijai:
111 .1. Abiem ausims iš karto kochleariniai implantai gydytojų konsiliumo sprendimu gali
būti skiriami tik pagal šias indikacijas ir šiomis sąlygomis (jų įsigijimo išlaidos pacientui
kompensuojamos vieną kartą):
111 .1.1. vaikams iki 3 metų, kuriems diagnozuotas abipusis sunkus, labai sunkus klausos
sutrikimas arba kurtumas ir nėra kitų raidos sutrikimų;
111 .1.2. vaikams iki 18 metų, jei abipusį kurtumą sukėlė meningitas.
111 .2. Tais atvejais, kai vienos ausies kochlearinė implantacija jau atlikta, kitai ausiai
kochlearinis implantas skiriamas tik pagal šias indikacijas ir šiomis sąlygomis:
111 .2.1. vaikams iki 6 metų, kuriems diagnozuotas įgimtas abipusis sunkus, labai sunkus
klausos sutrikimas arba kurtumas ir kurių kalbos įgūdžių ir klausos formavimosi rezultatai po
vienos ausies kochlearinės implantacijos yra geri;
111 .2.2. vaikams iki 18 metų, kurie gimė girdintys, turėjo gerus kalbos įgūdžius ir kuriems,
progresuojant prikurtimui, ilgainiui pasireiškė abipusis sunkus ar labai sunkus klausos sutrikimas,
arba kurtumas, bet po vienos ausies kochlearinės implantacijos buvo pasiekti geri kalbos įgūdžių
atkūrimo rezultatai;
111 .2.3. vaikams iki 6 metų, kuriems diagnozuotas įgimtas abipusis sunkus, labai sunkus
klausos sutrikimas arba kurtumas, ir vaikams iki 18 metų, kurie gimė girdintys ir kuriems,
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progresuojant prikurtimui, ilgainiui pasireiškė abipusis sunkus ar labai sunkus klausos sutrikimas,
arba kurtumas, jei jiems yra nustatyta ir kitų sveikatos sutrikimų (regos ar pusiausvyros).“
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