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 MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS 
 

Kainos įsigalioja nuo 2022 m. balandžio 19 d. 

Kodas Paslaugos pavadinimas                                                                                                        
Paslaugos kaina 

eurais 
1. Paciento priėmimas ir konsultacija 

02001  Vidaus ligų gydytojo, pediatro priėmimas ir konsultacija, 
įskaitant būtinosios dokumentacijos įforminimą sveikatos 
priežiūros įstaigos darbo metu                

29,30  

02004 
 

Gydytojo specialisto ( chirurgo, akušerio- ginekologo) 
priėmimas ir  konsultacija, įskaitant būtinosios dokumentacijos 
įforminimą sveikatos priežiūros įstaigos darbo metu                   

29,30 
 

02005 Bendrosios praktikos gydytojo priėmimas ir  konsultacija, 
įskaitant būtinosios dokumentacijos įforminimą sveikatos 
priežiūros įstaigos darbo metu                             

36,69 
 

02006  Akušerės, bendrosios praktikos slaugytojos  priėmimas ir  
konsultacija, įskaitant būtinosios dokumentacijos įforminimą 
sveikatos priežiūros įstaigos darbo metu                   

15,78 
 

Pastaba: kartotinio (dviejų savaičių laikotarpiu) pacientų priėmimo dėl išvardytų pozicijų 
taikoma 50 % nuolaida 

 

2. Tvarstymas ir kitos specialiosios paslaugos 
03001 Perrišimas                                    4,10  
03004 Spaudžiantis tvarstis                         5,02  
03010 Mažasis įtvaro tvarstis, kurį galima naudoti kaip laikinąjį 

tvarstį, esant kaulų lūžiams                
8,60 

 

03011 Mažasis įtvaro tvarstis, jį įrišus kartotinai, nekeičiant šinos 
padėties                

4,00 
 

03012 Įtvaro tvarstis, apimantis bent du didžiuosius sąnarius (peties, 
alkūnės, delno, kelio, pėdos), kurį galima naudoti kaip laikinąjį 
tvarstį, esant lūžiui                

12,49 
 

3. Injekcijos, infuzijos 
04001 Kraujo paėmimas iš  venos                     4,71  
04002 Kraujo paėmimas iš piršto                     2,97  
04003    Injekcijos į odą, į poodį, po gleivine ar injekcija į raumenį, 

apsauginis skiepas (neįskaitant vakcinos kainos) 
3,29 

 

04004 Injekcijos į veną                              4,71  
04006 Injekcijos į raumenis                          3,29  
04009 Infuzija į veną 10–30 min.                     7,89  
04010 Infuzija į veną ilgiau kaip 30 min.            9,52  
04011 Tepinėlio paėmimas mikroflorai nustatyti       3,29  



 

 

 
4. Biocheminiai  tyrimai 

 
15011     Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje nustatymas  2,24  
15023     Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas  2,91  
15077 Protrombino aktyvumo nustatymas SPA/INR           7,23 
 

5.  Hematologiniai ir bendraklinikiniai tyrimai 
 
16002     Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu                9,31  
16048     Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu                7,82  
 

6. Imunologiniai tyrimai 
 
18022     C reaktyvaus baltymo kiekybinis nustatymas                  12,14 
 

7. Funkcinės diagnostikos tyrimai 
 
28027      EKG užrašymas kabinete be gydytojo aprašymo             5,94 
 

8. Akušerija ir ginekologija 
 
39001     Gydytojo atliekama pirminė nėščiosios apžiūra pradedant  

dispanserizavimu 
29,30  

39002     Tyrimas ir konsultavimas nėštumo metu         9,13 
 

39003     Krūtinės liaukų apžiūra. Priemoka už paslaugą  3,68 
 

39005     Onkocitologinio tepinėlio paėmimas iš genitalijų  7,39 
 

39006     Tepinėlio  mikroflorai nustatyti paėmimas iš urogenitalinės 
sistemos  

9,13 
 

39010     Konsultacija kontracepcijos ir nėštumo išsaugojimo klausimais  5,52 
 

39011     Pokalbiai su paciento artimaisiais apie kontracepciją, nėštumo 
išsaugojimą ir kitais klausimais 

5,52 
 

39022     Gimdos spiralės įdėjimas (be spiralės kainos) 11,46 
 

39023     Gimdos spiralės išėmimas                      10,26 
 

39108     Echoskopija (transabdominalinė)               30,75 
 

39109     Echoskopija (vaginalinė)                      38,42 
 

39114     Ginekologinė ligonės apžiūra                  17,41 
 

39115     Mažos mergaitės ginekologinė apžiūra ir tepinėlio paėmimas  5,13 
 

 
 

  

 

 
 

 
 


