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ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ ZARASŲ RAJONO 

SAVIVALDYBĖS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

CENTRE, KAINYNAS  
 

Kodas Paslaugos pavadinimas 
Kaina,  

Eur 

GREITOJI MEDICINOS PAGALBA 

01001 Greitosios medicinos pagalbos 1 iškvietimas 34,53 

01004 GMP slaugos specialisto budėjimas (su transportu, 1 valandą) 15,46 

PACIENTO PRIĖMIMAS IR KONSULTAVIMAS 

02001 

Pirminis vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo priėmimas ar 

konsultacija, įskaitant būtinosios dokumentacijos įforminimą 

sveikatos priežiūros įstaigos darbo metu 

29,30 

02004 
Gydytojo specialisto – konsultanto priėmimas ir konsultacija         

(1 priėmimas) 
29,30 

02005 Šeimos gydytojo priėmimas ir konsultacija (1 priėmimas) 36,69 

Pastaba: kartotinio (dviejų savaičių laikotarpiu) pacientų priėmimo dėl išvardytų pozicijų 

taikoma 50 % nuolaida                                                                                                 18,35 

02009 

Paciento gydymas ir konsultavimas namuose gydytojo 

konsultanto specialisto (be transporto išlaidų, 1 apsilankymas), 

(kartotinio paciento aplankymo kainai taikoma 30 % nuolaida) 

35,13 

02010 

Paciento gydymas ir konsultavimas namuose šeimos gydytojo 

(be transporto išlaidų, 1 apsilankymas), (kartotinio paciento 

aplankymo kainai taikoma 30 % nuolaida) 

36,69 

02012 

Paciento gydymas ir konsultavimas namuose akušerio, 

bendrosios praktikos slaugytojo, bendruomenės slaugytojo (be 

transporto išlaidų, 1 apsilankymas), (kartotinio paciento 

aplankymo kainai taikoma 30 % nuolaida) 

18,96 

02013 

Laboranto apsilankymas mėginiui iš ligonio paimti (be transporto 

išlaidų, 1 apsilankymas), (kartotinio paciento aplankymo kainai 

taikoma 30 % nuolaida)  

14,65 

02023 

Žaizdų perrišimas paciento namuose (slaugytojo paslauga, 1 

procedūra), (kartotinio paciento aplankymo kainai taikoma 30 % 

nuolaida) 

9,52 

02024 

Kraujospūdžio matavimas paciento namuose (slaugytojo 

paslauga. 1 procedūra), (kartotinio paciento aplankymo kainai 

taikoma 30 % nuolaida) 

 

2,97 

TVARSTYMAS IR KITOS SPECIALIOSIOS PASLAUGOS 

03001 Perrišimas 4,10 



 

 

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 

04008 Medikamentų poodinė infuzija 9,13 

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 

BIOCHEMINIAI TYRIMAI 

15011 Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje nustatymas 3,08 

15013 Gliukozės toleravimo mėginys 4,92 

HEMATOLOGINIAI IR BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI 

16002 Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma) 12,80 

16003 Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (patologija) 12,80 

16012 Kraujo tyrimas ENG nustatyti (veniniame kraujyje) 2,37 

16048 Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu 10,76 

RENTGENOGRAFIJA 

25009 Dantų rentgenograma 3,57 

PSICHIATRIJA 

37001 

Psichiatro pirminė apžiūra: psichikos būklės (sąmonė, 

orientacija, afektas, stimulas, suvokimas, mąstymas, amnestinės 

funkcijos), gyvenimo būdo, socialinių duomenų, konsultacijų ir 

papildomų neurologinių tyrimų įvertinimas 36,69 

37002 

Kartotinė psichiatro apžiūra, verbalinis gydymas ir gydymo 

kurso koregavimas 7,39 

NARKOLOGIJA 

38001 Pirminis paciento priėmimas poliklinikoje gydytojo psichiatro 36,69 

38002 Kartotinis paciento priėmimas poliklinikoje gydytojo psichiatro 17,62 

38014 Psichologo apžiūra poliklinikoje 10,97 

AKUŠERIJA IR GINEKOLOGIJA 

39005 Onkocitologinio tepinėlio paėmimas iš genitalijų 7,39 

FUNKCINĖS DIAGNOSTIKOS TYRIMAI 

28027 12-kos derivacijų EKG užrašymas kabinete be gydytojo aprašymo 5,94 

 

_________________________ 


