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AUGINTINIŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS
tina išskaita nurodyta draudimo sutartyje ar liudijime.
3.2. Draudimo suma yra neatsistatanti ir po draudimo išmokos išmokė-
jimo, kai buvo išmokėta visa draudimo suma, Draudiko prievolė dėl kitų 
draudžiamųjų įvykių pasibaigia arba, kai buvo išmokėta ne visa draudimo 
suma – toliau galioja tik ta dalimi, kuri lieka iš draudimo sumos atėmus 
išmokėtų draudimo išmokų sumą.
3.3. Draudimo sutartims netaikoma nevisiško draudimo sąlyga.

4. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI
4.1. Nedraudžiamuoju įvykiu yra laikomi visi Apdraustojo nuostoliai, kurie 
buvo patirti dėl įvykių, nenurodytų šių taisyklių Lentelėje Nr. 1.
4.2. Draudikas taip pat neatlygina Apdraustojo patirtų nuostolių, jei jų 
priežastimi buvo ar jiems įtakos turėjo:
4.2.1. Užsienio priešų veiksmai, kariniai veiksmai (nepriklausomai nuo to, 
ar paskelbta karinė padėtis), pilietinis karas, perversmas ar valdžios uzur-
pavimas, masiniai neramumai, sukilimas, revoliucija, maištas, streikas, lo-
kautas; šalies ginkluotų pajėgų, kariuomenės, policijos, specialiųjų tarnybų 
veikla; turto konfiskavimas, areštas ar sunaikinimas teisėsaugos institucijų 
nurodymu;
4.2.2. Teroro aktas;
4.2.3. Radiacija ar kitoks atominės energijos poveikis, radioaktyvaus spin-
duliavimo poveikis;
4.2.4. Ligos ar pirmieji jos simptomai, pasireiškę iki draudimo sutarties 
sudarymo, išskyrus atvejus, kai ji nepertraukiamai atnaujinama;
4.2.5. Įgimtos ligos;
4.2.6. Lėtinės ligos ar jų paūmėjimas;
4.2.7. Alergijos;
4.2.8. Parazitai (erkės, kirmėlės, kt.), jeigu prieš susergant nebuvo naudo-
jamas profilaktinis gydymas prieš juos (vakcinos, kt.).
4.2.9. Sąmoningas nesikreipimas į gydytoją-veterinarą;
4.2.10. Reguliarios ir numatomos veterinarijos paslaugos;
4.2.11. Ėdalo, papildų, vitaminų, net jei juos skyrė gydytojas – veterinaras, 
įsigijimas;
4.2.12. Kelionės išlaidos;
4.2.13. Mėsėdžių maras, virusinis enteritas, infekcinis hepatitas, leptospi-
rozė, pasiutligė ir kosulys;
4.2.14. Apdraustojo tyčinė veika, apsvaigimas nuo alkoholio, narkotinių ar 
psichotropinių medžiagų;
4.2.15. Draudiko ar kompetentingų institucijų atžvilgiu vykdomas įvykį 
pagrindžiančių dokumentų, faktų, žalos dydžio, aplinkybių klastojimas ir 
slėpimas (vengimas).
4.3. Taip pat neatlyginami nuostoliai, atsiradę kaip:
4.3.1. Negautos pajamos;
4.3.2. Augintinio vertės sumažėjimas;
4.3.3. Sutartyse ar teisės aktuose numatytos baudos ar kitos sankcijos.
4.4. Asmens civilinės atsakomybės draudimo atveju, be aukščiau nurody-
tų, nedraudžiamuoju įvykiu taip pat laikoma, kai atsakomybė kyla:
4.4.1. Dėl neturtinės žalos;
4.4.2. dėl žalos, patirtos užsikrėtus ligomis nuo Apdraustojo augintinio;
4.4.3. dėl žalos, padarytos Draudėjui, Apdraustajam, jo šeimos nariams, 
su Apdraustuoju gyvenantiems asmenims;
4.4.4. dėl netiesioginių nuostolių, kurie nesusiję su žalos padarymu as-
mens sveikatai, gyvybei, ar nekyla kaip žalos asmens sveikatai, gyvybei 
pasekmė;
4.4.5. dėl Apdraustojo ūkinės, profesinės veiklos arba siekiant gauti pa-
jamų;
4.4.6. augintinio vedžiojimo be pavadėlio, bendrojo naudojimo patalpose 
ir viešose vietose;
4.4.7. nesilaikant Gyvūnų laikymo savivaldybių teritorijų gyvenamosiose 
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1. SĄVOKOS IR TERMINAI
1.1. Apdraustasis – Draudimo sutartyje ar kitame draudimo apsaugą 
liudijančiame dokumente nurodytas asmuo, kurio turtiniai interesai yra 
apdraudžiami.
1.2. Draudėjas – asmuo, su Draudiku sudaręs draudimo sutartį.
1.3. Draudikas – ADB „Compensa Vienna Insurance Group“, duomenys 
kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įmonės kodas 304080146, 
adresas Ukmergės g. 280, Vilnius, tel. 19111, faks. +370 5 273 81 80, el. 
paštas info@compensa.lt, www.compensa.lt.
1.4. Šeimos nariai – tėvai, sutuoktiniai (partneriai), vaikai, įtėviai ir įvai-
kiai, patėviai, podukros ir posūniai, seneliai ir anūkai, broliai ir seserys, 
globėjai ir globotiniai, asmenys, kuriems paskirta rūpyba ir rūpintojai.
1.5. Tretieji asmenys – bet kokie asmenys, išskyrus Draudėją ir jo šei-
mos narius. 
1.6. Draudžiamasis įvykis – draudimo vietoje draudimo apsaugos galio-
jimo laikotarpiu staiga ir netikėtai įvykęs šiose taisyklėse nurodytas įvykis, 
dėl kurio išmokama draudimo išmoką. 
1.7. Trauma – įvykis, kurio metu kūną iš išorės veikiantis fizinis poveikis 
pakenkia augintinio sveikatai arba tampa jo mirties priežastimi.

2. DRAUDIMO OBJEKTAS IR TERITORIJA
2.1. Augintinių draudimo taisyklių pagrindu draudimo apsauga teikiama 
6 mėn. – 8 metų amžiaus šunims, ir 6 mėn. – 9 metų amžiaus katėms, 
pagal Augintinių gydymo išlaidų ir (ar) Apdraustojo civilinės atsakomybės 
draudimo variantus.
2.2. Draudimo apsauga taikoma visoje Lietuvos Respublikoje ir tik dėl 
augintinių, paženklintų poodine mikroschema (ETNP) arba tatuiruote. 
Augintinių gydymo išlaidų draudimo apsauga taikoma tik Draudiko raštu 
nurodytose ir (ar) prie draudimo liudijimo (sertifikato) pateikiamose ve-
terinarijos gydyklose;
2.3. Augintinių gydymo išlaidų draudimo objektu yra Apdraustojo patirtos 
protingos ir būtinos veterinarinio gydymo išlaidos, įskaitant papildomas 
išlaidas, tarkim, tvarščiai, vaistai ir kt., dėl augintinio staigios ir netikėtos 
ligos ar traumos, nurodytos taisyklių Lentelėje Nr. 1.
2.4. Asmens civilinės atsakomybės draudimo objektu yra draudimo sutar-
tyje nurodyto augintinio padarytas trečiojo asmens sveikatos sužalojimas 
ar jo gyvybės atėmimas, dėl kurio Apdraustajam kilo civilinė atsakomy-
bė. Draudimo apsauga netaikoma Apdraustojo civilinei atsakomybei dėl 
kovinių ir pavojingų šunų padarytos žalos, taip pat dėl neturtinės žalos 
padarymo.

3. DRAUDIMO SUMA IR IŠSKAITA
3.1. Draudimo suma – didžiausia galima draudimo išmoka, kartu su taiky-
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vietovėse tvarkos aprašo reikalavimų (patvirtinta 2013 m. gegužės 2 d. 
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. B1-
336);
4.4.8. įvykio, pasireiškusio draudžiamuoju ženklu pažymėtose vietose, ku-
riose vesti, neštis, eiti su gyvūnais ar juos su savimi turėti yra draudžiama.

5. TEISĖS IR PAREIGOS
Apdraustojo pareigos:
5.1. leisti Draudikui apžiūrėti apdraustus augintinius;
5.2. vykdyti pagrįstus raštiškus Draudiko nurodymus;
5.3. užtikrinti, kad augintiniai būtų laikomi, prižiūrimi, skiepijami, regis-
truojami, gydomi, šeriami, profilaktiškai apžiūrimi pagal higieninius ir ve-
terinarinius reikalavimus;
5.4. augintiniui susirgus ar atsiradus pradiniams ligų požymiams, pastebė-
jus kitus jo būsenos pasikeitimus, nedelsiant kreiptis į gydytoją–veterinarą 
ir vykdyti jo duodamus nurodymus;
5.5. vykdyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nurodymus bei 
teisės aktų (Gyvūnų laikymo taisyklių, LR gyvūnų gerovės ir apsaugos įsta-
tymo, Europos konvencijos dėl namuose laikomų gyvūnų apsaugos, Gyvū-
nų laikymo aprašo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų laikymą) 
reikalavimus;
5.6. skubiai pranešti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybai apie įtari-
mus dėl pavojingos, užkrečiamos augintinio ligos;
5.7. per 24 valandas raštu pranešti Draudikui apie draudžiamąjį įvykį;
5.8. sudaryti sąlygas Draudikui tirti draudžiamojo įvykio aplinkybes, įskai-
tant (neapsiribojant) žinomos informacijos apie įvykį, gydymo ir žalos dydį 
patvirtinančių dokumentų pateikimą;
5.9. imtis prieinamų protingų priemonių, žalos dydžiui sumažinti;
5.10. be Draudiko raštiško sutikimo, nepripažinti trečiojo asmens pa-
reikšto reikalavimo ir neatlyginti nuostolių.

Apdraustojo teisės:
5.11. draudimo sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka prašyti pakeisti 
ar nutraukti draudimo sutartį;
5.12. gauti informaciją apie draudžiamojo įvykio tyrimo eigą;
5.13. reikalauti, kad Draudikas draudimo sutartyje nustatyta tvarka išmo-
kėtų draudimo išmoką.

Draudiko teisės:
5.14. Augintinio gydymo išlaidų atveju, reikalauti žalos atlyginimo iš atsa-
kingo už padarytą žalą asmens (išskyrus Apdraustojo šeimos narius);
5.15. reikalauti, kad draudimo sutartyje nurodytas augintinis būtų apžiūri-
mas ir (ar) gydomas Draudiko nurodytose veterinarinio gydymo įstaigose.

6. DRAUDIMO IŠMOKOS APSKAIČIAVIMAS IR MOKĖJIMAS 
6.1. Augintinio gydymo išlaidų draudimo varianto atveju, draudimo išmo-
ka mokama tik dėl išlaidų, patirtų Draudiko raštu nurodytoje veterinarijos 
gydykloje.
6.2. Žalos ir draudimo išmokos dydį nustato Draudikas, vadovaudamasis 
draudimo sutarties sąlygomis bei jam pateiktais dokumentais.
6.3. Šalims nesutariant dėl apskaičiuoto žalos dydžio, gali būti vadovauja-
masi nepriklausomų ekspertų atliktais skaičiavimais. 
6.4. Draudikas išmoka draudimo išmoką ne vėliau kaip per 30 dienų nuo 
dienos, kai gauna visą informaciją, draudžiamojo įvykio faktui, aplinky-
bėms, pasekmėms bei nuostolių dydžiui nustatyti.
6.5. Draudimo išmoka yra lygi dėl draudžiamojo įvykio patirtų ir pagal Tai-
syklių sąlygas Draudiko kompensuojamų nuostolių dydžiui, iš jo išskaičia-
vus draudimo sutartyje numatytą išskaitą (jei dėl vieno draudžiamojo įvykio 
gali būti taikomos kelios išskaitos, taikoma tik didžiausioji iš jų), draudimo 
įmokas, kurių mokėjimo terminas yra suėjęs (išskyrus civilinės atsakomy-
bės draudimo atvejus, kuomet išmoka mokama trečiajam asmeniui).

6.6. Draudimo išmoka yra mokama paslaugas suteikusiai veterinarijos 
gydyklai tiesiogiai (Gydymo išlaidų draudimo atveju) arba nukentėjusiam 
trečiajam asmeniui ar jo paveldėtojams (Civilinės atsakomybės draudimo 
atveju). Draudimo išmokos gavėjo nurodymu ji gali būti išmokėta kitam 
asmeniui. 
6.7. Draudimo išmoka mažinama arba nemokama, jei Apdraustasis nesi-
laikė draudimo sutartimi ir (ar) taisyklėmis jam nustatytų pareigų.
6.8. Draudimo išmoka nemokama, jei Apdraustasis atsisako savo reikala-
vimo teisės asmeniui, atsakingam už padarytą žalą, arba šios teisės nebe-
galima įgyvendinti dėl Apdraustojo kaltės.
6.9. Civilinės atsakomybės draudimo atveju, draudimo išmoka nemoka-
ma, jeigu trečiojo asmens reikalavimas Draudikui pareikštas praėjus 30 
dienų po draudimo sutarties pasibaigimo.
6.10. Draudikas turi teisę atidėti draudimo išmokos mokėjimą, kol vyksta 
Apdraustojo arba jo šeimos nariams dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyri-
mas ar teismo procesas.

7. DRAUDIMO SUTARTIES SUDARYMAS, ĮSIGALIOJIMAS, 
VYKDYMAS IR NUTRAUKIMAS
7.1. Draudimo sutartis sudaroma raštu, o jos sudarymą gali patvirtinti 
Draudiko išduodamas draudimo liudijimas. Prieš sudarant draudimo su-
tartį, Draudėjas, esant Draudiko reikalavimui, privalo užpildyti ir pateikti 
Draudiko nustatytos formos ir turinio prašymą sudaryti draudimo sutartį. 
Už prašyme nurodytų duomenų teisingumą atsako Draudėjas ir (ar) Ap-
draustasis.
7.2. Draudimo sutartis gali būti sudaroma dviem būdais:
7.2.1. Abiem šalims pasirašant draudimo sutartį;
7.2.2. Draudikui pasirašius draudimo sutartį, o Draudėjui ar Apdraustajam 
nustatytais terminais sumokėjus visą ar pirmąją draudimo sutartyje numa-
tytą draudimo įmoką.
7.3. Draudimo sutartis sudaroma šalių sutartam laikotarpiui, kuris nuro-
domas draudimo liudijime.
7.4.  Draudimo sutartis įsigalioja tik po to, kai yra sumokama visa ar pir-
moji draudimo sutartyje numatyta draudimo įmoka.
7.5. Draudimo apsauga įsigalioja nuo draudimo liudijime nurodytos datos.
7.6. Draudimo sutartis gali būti pakeista abiejų šalių rašytiniu susitarimu.
7.7. Draudimo sutartis pasibaigia:
7.7.1. Kai baigiasi draudimo sutartyje nurodytas draudimo apsaugos lai-
kotarpis;
7.7.2. Nutraukus draudimo sutartį:
7.7.3. Šalių sutarimu;
7.7.4. Draudėjo iniciatyva. Pagal šį punktą draudimo sutartis laikoma 
nutraukta praėjus 10 dienų po to, kai Draudikas gauna rašytinį prašymą 
nutraukti draudimo sutartį, arba prašyme nurodytą dieną (jei ji vėlesnė). 
7.7.5. Draudiko iniciatyva, esant teisės aktuose ar draudimo sutarty-
je numatytiems pagrindams. Pagal šį punktą draudimo sutartis laikoma 
nutraukta nuo Draudiko pranešime apie sutarties nutraukimą nurodytos 
datos.
7.7.6. Kitais įstatymų numatytais atvejais.
7.7.7. Nebelikus apdrausto turto.

8. DRAUDIMO ĮMOKŲ APSKAIČIAVIMAS, MOKĖJIMAS IR 
GRĄŽINIMAS
8.1. Draudimo įmokos dydį nustato Draudikas. Jos mokėjimo terminai 
nurodomi draudimo sutartyje ar liudijime.
8.2. Draudimo įmokos sumokėjimo diena laikoma pinigų gavimo diena 
(kai mokama grynaisiais pinigais) ar pinigų įskaitymo į Draudiko sąskaitą 
diena (kai mokama pavedimu).
8.3. Draudėjo pareiga sumokėti draudimo įmokas išlieka net ir pasibaigus 
draudimo sutarčiai.
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8.4. Jei visa ar pirmoji draudimo įmoka sumokėta po numatyto mokėjimo 
termino, draudimo apsauga neįsigalioja.
8.5. Draudimo įmokos grąžinimo atvejai:
8.5.1. Neįsigaliojus draudimo sutarčiai – visa sumokėta draudimo įmoka;
8.5.2. Nutraukus sutartį šalių susitarimu – susitarime nurodytomis sąly-
gomis;
8.5.3. Nutraukus sutartį Draudėjo iniciatyva – grąžinama sumokėtos me-
tinės draudimo įmokos dalis, proporcinga laikotarpiui, likusiam iki drau-
dimo sutartyje nurodytos draudimo apsaugos galiojimo pabaigos. Draudi-
kas turi teisę iš grąžintinos sumos išskaičiuoti sutarties administravimo ir 
vykdymo mokestį;
8.5.4. Nebelikus apdrausto turto ne dėl draudžiamojo įvykio – grąžina-
ma sumokėtos metinės draudimo įmokos dalis, proporcinga laikotarpiui, 
likusiam iki draudimo sutartyje nurodytos draudimo apsaugos galiojimo 
pabaigos;
8.5.5. Kitais atvejais draudimo įmoka nėra grąžinama.
8.6. Grąžintina draudimo įmoka ar jos dalis Draudėjo pageidavimu gali 
būti pervesta į jo nurodytą atsiskaitomąją sąskaitą (ne vėliau kaip per 14 
dienų nuo Draudėjo rašytinio prašymo gavimo dienos) arba įskaitoma į 
kitos su Draudiku sudaromos draudimo sutarties įmoką.

9. PRANEŠIMAI
9.1. Bet koks pranešimas, kurį viena draudimo sutarties šalis perduoda 
kitai šaliai, turi būti pateikiamas raštu. Šalių sutarimu, pranešimų teikimas 
elektroniniu paštu yra prilyginamas rašytiniam pranešimui ir yra laikomas 
tinkamu komunikacijos būdu.
9.2. Pranešimas laikomas įteiktu tinkamai, jei jis yra išsiųstas:
9.2.1. Kai pranešimas siunčiamas Draudikui: elektroniniu paštu info@
compensa.lt (pranešimas turi būti išsiųstas iš draudimo liudijime nurodyto 
Draudėjo elektroninio pašto adreso); registruotu laišku Draudiko būsti-
nės adresu, nurodytu interneto svetainėje www.compensa.lt; faksimiliniu 

ryšiu draudimo liudijime nurodytu numeriu. 
9.2.2. Kai pranešimas siunčiamas Draudėjui: draudimo liudijime nurodytu 
Draudėjo elektroniniu paštu; registruotu laišku draudimo sutartyje nu-
rodytu Draudėjo adresu; faksimiliniu ryšiu draudimo liudijime nurodytu 
numeriu.
9.3. Draudikui gavus pranešimą apie Draudėjo adreso (pašto ar elektroni-
nio) arba fakso numerio pasikeitimą, pranešimai siunčiami naujuoju adre-
su (fakso numeriu). Iki pranešimo apie Draudėjo adreso ar fakso numerio 
pasikeitimą gavimo dienos Draudiko senuoju adresu (fakso numeriu) iš-
siųsti pranešimai laikomi įteikti tinkamai.
9.4. Laikoma, kad pranešimo įteikimo diena yra kita po jo išsiuntimo ei-
nanti darbo diena (kai pranešimas siunčiamas elektroniniu paštu ar faksi-
miliniu ryšiu) arba faktinė pranešimo įteikimo diena (kai pranešimas siun-
čiamas registruotu laišku).

10. KITOS NUOSTATOS
10.1. Draudikas per 10 dienų nuo skundo gavimo dienos privalo išna-
grinėti skundą ir priimti sprendimą. Nepavykus tarp šalių kilusio ginčo 
išspręsti taikiai, Draudėjas teisės aktų nustatytais atvejais gali pateikti 
skundą Lietuvos banko Priežiūros tarnybai adresu Žirmūnų g. 151, 09128 
Vilnius, www.lb.lt.
10.2. Draudimo sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
10.3. Įstatymų numatytais ar leidžiamais atvejais Draudiko teisės ir par-
eigos pagal draudimo sutartį gali būti perleistos kitai draudimo įmonei, 
kitos Europos Sąjungos valstybės narės ar užsienio valstybės draudimo 
įmonei arba jos filialui. Ketindamas perleisti teises ir pareigas pagal drau-
dimo sutartį Draudikas privalo informuoti Draudėją Draudimo įstatymo ir 
(ar) kitų galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Draudėjas, nesutikdamas 
su teisių ir pareigų pagal draudimo sutartį perleidimu, turi teisę per vieną 
mėnesį nuo teisių ir pareigų perleidimo dienos nutraukti draudimo sutartį 
(šiuo atveju jam grąžinama visa nepanaudota draudimo įmokos dalis, ne-
taikant sutarties administravimo ir vykdymo mokesčio).

Lentelė Nr. 1. Atlyginamos gydymo išlaidos.

VIZUALINĖ DIAGNOSTIKA

Rentgenograma

Kompiuterinė tomografija CT

ENDOSKOPINĖS PROCEDŪROS

Endoskopija diagnostinė (rinoskopija, cistoskopija, ezofago/gastro/dudenoskopija, diagnostinė laparoskopija)

CHIRURGIJA

Bendros procedūros, žaizdos ir t.t. 

Siūlų nuėmimas po operacijos

Paranalinių liaukų šalinimas 

Žaizdos valymas ir apdorojimas

Žaizdų apdorojimas ir siuvimas (paviršutinių senų)

Žaizdų apdorojimas ir siuvimas (giluminių šviežių)

Žaizdų apdorojimas ir siuvimas (giluminių senų)

Operacinis absceso gydymas (paodėje)

Operacinis absceso gydymas (gilesniuose audiniuose)

Operacinis absceso gydymas (gilesniuose aud.operuojant)

Nervo siuvimas

Kraujagyslės siuvimas
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Sausgyslių ir raiščių operacijos nesudėtingos

Sausgyslių ir raiščių operacijos sudėtingos

Raiščių ar sąnarių kapsulės siuvimas

Svetimkūnių šalinimas iš paodžio ir gleivinės

Svetimkūnių šalinimas iš minkštųjų audinių arba kaulų

Svetimkūnių šalinimas iš minkštųjų aud. ar kaulų operuojant

Bendra narkozė 

PILVO LĄSTA

Diagnostinė laparatomija

Pilvo išvaržų operacija (bambos išvarža nesant suaugimams)

Pilvo išvaržų operacija (bambos išvarža esant suaugimams)

Pilvo išvaržų operacija (kirkšnies išvarž.nesant suaugimams )

Pilvo išvaržų operacija (krikšnies išvarž.esant suaugimams)

Pilvo išvaržų operacija (invaginuota išvarža)

Pilvo išvaržų operacija (invaginuota išv.šalinant dalį žarnyno)

Pilvo išvaržų operacija (pilvo sienos išvarža)

Pilvo išvaržų operacija (pilvo sienos išvarža po traumos)

Pilvo išvaržų operacija (diafragmos išvarža)

Žarnyno nepraeinamumo šalinimas tiesiojoje žarnoje

Žarnyno nepraeinamumo šalinimas kitose žarnose

Žarnyno nepraeinamumo ir dalies žarnos šalinimas (tiesioji)

Žarnyno nepraeinamumo ir dalies žarnos šalinimas (plonoji)

Žarnyno tiesiosios žarnos atstatymas (be rezekcijos)

Žarnyno tiesiosios žarnos atstatymas (atliekant rezekciją)

Žarnų sąaugų atskyrimas atliekant rezekciją

Skrandžio zondavimas esant užsisukimui

Skrandžio zondavimas atliekant laparatomiją

Skrandžio sekcija esant užsisukimui

Skrandžio sekcija esant užsisukimui ir šalinant blužnį

Skrandžio svetimkūnio šalinimas

Blužnies šalinimas

Kepenų paviršinio sužalojimo siuvimas

Kepenų segmentinė rezekcja

Tulžies pūslės šalinimas

Inksto šalinimas

Šlapimkanalio operacija

KRŪTINĖS LĄSTA

Perikardo punkcija po ultragarso kontrolės

Pneumotorakso operacinis gydymas 

Krūtines ląstos bandažavimas 

ONKOLOGINĖ CHIRURGIJA

Navikų šalinimas paodėje

Navikų šalinimas gilesniuose audiniuose

Navikų šalinimas vidaus organuose ir ertmėse

Navikų šalinimas, karpos šalinimas
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Pieno liaukos šalinimas

Histiocitomos tipo navikų šalinimas

OFTALMOLOGIJA

Įvirtusio voko plastinė operacija

Atvirtusio voko plastinė operacija

Trečiojo voko liaukos šalinimas

Trečiojo voko liaukos fiksacija

Trečiojo voko fiksacija

Folikulų šalinimas

Akies navikų šalinimas voke

Akies navikų šalinimas junginėje

Akies navikų šalinimas skleroje

Akies ragenos epitelio gramdymas

Siuvimas junginės

Siuvimas skleros

Siuvimas ragenos

Akies obuolio šalinimas infekuoto

Akies obuolio šalinimas neinfekuoto

Akies obuolio atstatymas

Gleukomos operacija

Opų gydymas naudojant junginės lapelį

Šocotonomerija

Širmerio testas

Akies paviršiaus dažymas

Katarakta

Sekvestro operacija

Trečiojo voko kremzlinio audinio hiperplazijos oper. gydymas

TRAUMATOLOGIJA

Gipsavimas

Petikaulio lūžio operacinė fiksacija 

Dilbio kaulo lūžių operacinė fiksacija 

Šlaunikaulio lūžio operacinė fiksacija 

Blauzdikaulio lūžio operacinė fiksacija 

Žandikaulio lūžių operacinė fiksacija 

Sąnarių operacijos 

Deividas Raipa
Valdybos pirmininkas

Nicolas Mucherl
Valdybos narys




