
 

 

IŠ PSDF BIUDŽETO LĖŠŲ APMOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS   

Eil. 

Nr. Paslaugos pavadinimas 

Kaina, Eur 

1. SLAUGOS PASLAUGOS  

2. Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugos:  

3. 

Pirminė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba 

(individuali) 

                      12,31 

4. 

Tęstinė  slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba 

(individuali) 

12,04 

5. Gydomasis pedikiūras 14,64 

6. Diabetinės pėdos priežiūra 10,39 

7. Stacionarinės slaugos paslaugos :  

8. Slauga ir palaikomasis gydymas nuo 45,47 iki 74,98 (už 1 lovad.) 

9. Stacionarinės paliatyviosios pagalbos paslaugos:  

10. Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, teikiama stacionare 71,08 (už 1 lovad.) 

11. 
AMBULATORINĖS SPECIALIZUOTOS ASMENS 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS 

 

12. 
Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos (nurodytos 

profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos): 

 

13. Abdominalinės chirurgijos gydytojo 21,32 

14. Abdominalinės chirurgijos gydytojo, kai atliekamas 

endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas ir kt. tyrimai 

37,88 

15. Akušerio-ginekologo 21,32 

16. Akušerio ginekologo, kai atliekamas echoskopinis ir (ar) 

kolposkopinis tyrimas, ir kt. tyrimai 

37,88 

17. Anesteziologo reanimatologo 21,32 

18. Anesteziologo reanimatologo, kai atliekama bendrinė arba 

spinalinė nejautra) 

74,76 

19. Chirurgo 21,32 

20. Chirurgo, kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis 

tyrimas, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės punkcija) ir kt. 

37,88 

21. Darbo medicinos gydytojo 21,32 

22. Dermatovenerologo 21,32 

23. Dermatovenerologo, kai atliekami odos mėginiai ir (ar) 

mikrobiologiniai tyrimai, ir (ar) skaitmeninė dermatoskopija ir 

kt. tyrimai 

30,29 

24. Echoskopuotojo 26,43 

25. Echoskopuotojo, kai atliekama biopsija ir (ar) aspiracinė 

punkcija 

31,55 

26. Endokrinologo 26,14 

27. Endokrinologo, kai atliekamas skydliaukės echoskopinis 

tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė) punkcija), ir (ar) 

hormoninis tyrimas 

36,36 

28. Endoskopuotojo 26,43 

29. Endoskopuotojo, kai  atliekama biopsija ir (ar) polipektomija 31,55 

30. Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo  21,32 



Pastaba:  Stacionarinių aktyviojo gydymo paslaugų ir dienos chirurgijos II-VI paslaugų kaina 

skaičiuojama pagal Giminingų diagnozių grupių (DRG) metodą (priklauso nuo normatyvinės 

31. Geriatro 21,32 

32. Kardiologo 26,14 

33. Kardiologo, kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) 

veloergometrija ir kt. tyrimai 

36,36 

34. 

35. 

Neurologo 

Neurologo, kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) 

ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai ir kt. 

21,32 

30,29 

36. Oftalmologo 21,32 

37. Oftalmologo, kai atliekama kompiuterinė perimetrija, ir (ar) 

refrakcijos nustatymas cikloplegijoje ir parenkami akiniai ir 

kt. 

37,88 

38. Ortopedo traumatologo 21,32 

39. Ortopedo traumatologo, kai atliekama sąnario punkcija, ir (ar) 

imobilizacija, ir (ar) svetimkūnio pašalinimas, ir (ar) žaizdų 

perrišimas, ir (ar) vaistinio preparato suleidimas į sąnarį, ir kt. 

37,88 

40. Otorinolaringologo 21,32 

41. Otorinolaringologo. kai atliekamas prienosinių ančių 

endoskopinis tyrimas ir (ar) punkcija (zondavimas), ir (ar) 

mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) audiograma ir kt. tyrimai 

37,88 

42. Radiologo (teikiama suaugusiesiems) 28,05 

43. Radiologo (teikiama vaikams iki 18 metų) 28,09 

44. Radiologo (kai atliekamas rentgenologinis tyrimas) 21,32 

45. Urologo 21,32 

46. Urologo konsultacija, kai atliekamas echoskopinis ir (ar) 

endoskopinis tyrimas, ir (ar) biopsija ir kt. 

37,88 

47. Vaikų ligų gydytojo 21,32 

48. Vaikų ligų gydytojo, kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas 30,29 

49. Vidaus ligų gydytojo  21,32 

50. Vidaus ligų gydytojo, kai atliekamas mikrobiologinis 

ištyrimas 

30,29 

51. Kitos gydytojų specialistų paslaugos:  

52. 
Išplėstinė vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos 

specialistų komandos konsultacija 

55,84 

53. Dienos stacionaro paslaugos:  

54. Nėštumo patologija 30,85  

55. 

Vaikų raidos sutrikimų ankstyviosios reabilitacijos dienos 

stacionaro paslauga (vaiko raida A) 

 

55,84 

56. 

Vaikų raidos sutrikimų ankstyviosios reabilitacijos dienos 

stacionaro paslauga (vaiko raida B) 

 

65,87 

57. Dienos stacionaro paslaugos nuo 39,59 iki 205,68 

58. Ambulatorinės chirurgijos:  

59. Ambulatorinė chirurgija I 52,18 

60. Ambulatorinė chirurgija II 76,49 

61. Ambulatorinė chirurgija III 103,34 

62. Dienos chirurgijos:  

63. Dienos chirurgija I 123,58 



gydymo trukmės, DRG priskiriamų kainų koeficientų, bazinės aktyviojo  gydymo atvejo 

kainos ir medicinos pagalbos priemonių, vaistų, procedūrų ir kraujo komponentų kainų).  

 


