
PASLAUGOS PAVADINIMAS KAINA, EUR

02001
Pirminis apylinkės terapeuto, pediatro priėmimas ar konsultacija, įskaitant būtinosios 

dokumentacijos įforminimą sveikatos priežiūros įstaigos darbo metu
20,50

02003 Docento, medicinos mokslų daktaro, aukščiausios kategorijos specialisto 23,05

02004 Gydytojo specialisto – konsultanto 20,45

02005 Bendrosios praktikos gydytojo 20,45

02006 Akušerio, bendrosios praktikos slaugytojo 11,00

K0001
Kardiologo konsultacija (anamnezė, apžiūra, EKG vertinimas, kardioechoskopijos atlikimas

skiriant gydymą skiriant gydymą ir reikalingus tyrimus)*
45,00

K0002
Endokrinologo konsultacija (anamnezė, apžiūra ir skydliaukės echoskopija be aspiracinės

biopsijos ir bioptato vertinimo skiriant gydymą skiriant gydymą ir reikalingus tyrimus)*
30,00

K0003
Gastroenterologo konsultacija (anamnezė, apžiūra ir organų echoskopija be aspiracinės

biopsijos skiriant gydymą  ir reikalingus tyrimus)*
40,00

K0004
Urologo konsultacija (anamnezė, apžiūra, šlapimo pūslės, prostatos echoskopija be aspiracinės

biopsijos skiriant gydymą ir reikalingus tyrimus)*
40,00

K0005
Akušerio – ginekologo konsultacija (anamnezė, apžiūra ir echoskopinis ginekologinis tyrimas

be respiracinės biopsijos skiriant gydymą ir reikalingus tyrimus)*
40,00

K0006
Neurologo konsultacija (anamnezė, apžiūra ir kaklo ar galvos duplex tyrimas skiriant gydymą

ir reikalingus tyrimus)*
35,00

K0007
Angiochirurgo konsultacija (anamnezė, apžiūra ir duplex galūnių kraujotakos tyrimas skiriant

gydymą ir reikalingus tyrimus)*
33,00

K0008 Stebėjimo paslauga (suaugusieji, vaikai) 89,21

*Atliekant vien tik echoskopinius ar intervencinius tyrimus, aspiracinę biopsiją, citologinį,

histologinį, mikroskopinį vertinimą apmokama pagal koduotą atskirą paslaugą patvirtintomis

kainomis. Už laboratorinius tyrimus mokama atskirai

03001 Perrišimas 2,85

03004 Spaudžiantis tvarstis                        3,50

03005 Galvos, peties arba šlaunies sąnario arba kūno apimties tvarstis               7,60

03006 Kuprinės formos tvarstis, Dezo arba Džilkristo raištis                9,30

03007
Sąnarių stabilizavimo atramos tvarstis su neelastiniais pleistrais (kaspininis (juostelinis)

tvarstis)             
5,15

03008 Cinko klijų tvarstis                         6,00

03009 Gipso arba krakmolo prie tvarsčio papildomas fiksavimas                1,65

03010 Mažasis įtvaro tvarstis, kurį galima naudoti kaip laikinąjį tvarstį, esant kaulų lūžiams               6,00

03011 Mažasis įtvaro tvarstis, jį įrišus kartotinai, nekeičiant šinos padėties               2,80

03012
Įtvaro tvarstis, apimantis bent du didžiuosius sąnarius (peties, alkūnės, delno, kelio, pėdos),

kurį galima naudoti kaip laikinąjį tvarstį, esant lūžiui               
12,25

03013
Įtvaro tvarstis, apimantis bent du didžiuosius sąnarius (peties, alkūnės, delno, kelio, pėdos), jį

aprišus pakartotinai, nepakeitus įtvarų            
6,35

03014 Abdukcijos įtvarų tvarstis; tvarstis su krakmolu ir gipsu               24,90

03017 Gipsinis batas                               24,40

03018 Gipsinio įtvaro tvarstis                     19,25

03019 Gipsinio įtvaro tvarstis, rišamas pakartotinai, nepakeitus jo formos                 10,75

MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KAINOS

I. PACIENTO PRIĖMIMAS IR KONSULTAVIMAS

II. TVARSTYMAS IR KITOS SPECIALIOSIOS PASLAUGOS

Priėmimas ir konsultacija (1 priėmimas):

Kartotiniam priėmimui  2 savaičių laikotarpiu taikoma 50 proc. nuolaida

PATVIRTINTA

VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės 

direktoriaus 2019 m.  gegužės 13 d. įsakymu Nr. V-256

(VšĮ Respublikinės Panevėžio ligoninės direktoriaus 

2019 m. gegužės 31 d.  įsakymo Nr. V-276 redakcija)
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03024
Gipsinis įtvaro tvarstis, apimantis truputį daugiau nei du didžiuosius sąnarius (peties, alkūnės,

delno, kelio, pėdos)
34,00

03025
Gipsinio įtvaro tvarstis, apimantis truputį daugiau nei du didžiuosius sąnarius, pakartotinai

rišamas nepakeitus jo formos
16,30

03028 Modeliuotas tvarstis papildomai prie atitinkamo  gipsinio tvarsčio 18,55

03029 Gipsinio tvarsčio nuėmimas 3,85

03030
Gipsinio tvarsčio modifikavimas (langų formavimas, įtvarų uždėjimas, pakojos įstatymas

vaikščiojimui, nuimamo pado pritaisymas) kitą dieną po uždėjimo
19,95

04001 Kraujo paėmimas iš venos 3,25

04002 Kraujo paėmimas iš piršto 2,05

04003
Injekcijos į odą, į paoodį, po gleivine ar injekcija į raumenį, apsauginis skiepas (neįskaitant

vakcinos kainos)
2,30

04004 Injekcijos į veną 3,25

04005 Injekcijos į arteriją                         5,65

04006 Injekcijos į raumenis                         2,30

04007 Injekcijos į periduralinę ertmę               4,85

04009 Infuzija į veną 10-30 min. 5,50

04010 Infuzija į veną ilgiau kaip 30 min. 6,65

04011 Tepinėlio paėmimas mikroflorai nustatyti      2,30

04012 Chemoterapija, vienkartinė intraveninė injekcija arba infuzija (ne ilgiau  kaip 1 val.) 14,60

04013 Chemoterapija, intraveninė infuzija (> 1 val., <6 val.)                  22,00

04014 Chemoterapija, intraveninė infuzija (>6 val., pirmą gydymo dieną)               24,85

04015 Chemoterapija, intraveninė infuzija (>6 val., už kiekvieną būsimą kurso dieną)               14,70

04021
Ambulatorinis vaistų leidimo įtaisas (naudojamas intraveninei, intraarterinei ar spindulinei

chemopreparatų infuzijai)
14,70

04023 Citotoksinių preparatų instiliavimas į kūno ertmes 14,70

05001 Dirbtinis kvėpavimas iš burnos į burną arba su kauke 3 min. 17,90

05002 Tas pat su ekstratorakaliu širdies masažu    33,15

05003 Trachėjinė intubacija                        9,95

05004
Viršutinių kvėpavimo takų atvėrimas konikotomijos būdu apimant ir endotrachėjinę intubaciją               

19,90

05005 Ekstratorakalinė elektrodefibriliacija       27,10

05007 Skrandžio skalavimas skrandžio zondu  20,25

05008 Tamponavimas su baloniniu zondu kraujuojant stemplei ir (arba) skrandžio dugnui 24,85

06001 Alkūnės ir kelio sąnario punkcija            12,80

06002 Peties ir kelio sąnario punkcija             17,90

06003
Limfmazgio, seilių maišelio, nervinio mazgo, seromos, higromos, hematomos, būgnelio

punkcija

33,50

06004 Plaučių punkcija, plaučių kavernų ir auglių punkcija 89,15

06005 Pilvo ertmės arba pleuros ertmės punkcija 33,50

06006 Pleuros audinio paėmimas apimant pleuros ertmės punkciją 89,65

06007 Širdies maišelio punkcija                   130,40

06008 Kaulų čiulpų punkcija                        20,40

06009
Pieno liaukų punkcija, vienos skydliaukės pusės punkcija, seilių liaukos arba sėklidės punkcija               59,15

06010 Kepenų, blužnies, kasos, inkstų arba prostatos punkcija              130,40

06011 Duglaso ertmės punkcija                      33,50

06012 Gimdos priedų punkcija                      130,40

06013 Šlapimo pūslės ir hidrocelės punkcija        33,50

V. PUNKCIJOS

VI. ALERGOLOGIJA

III. INJEKCIJOS, INFUZIJOS

IV. NEATIDĖLIOTINOS PRIEMONĖS
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07001 Įodiniai mėginiai (Pirkė, Mantu ir kt.)      6,70

07002 Odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti (standartinis rinkinys) 2,40

07003 Odos aplikacinis mėginys – iki 30 mėginių kiekvienam atvejui, už vieną mėginį 2,90

07005
Įtrynimo, įbrėžimo (skarifikacijos)  mėginys įskaitant išmokas už kiekvieną būsimą mėginį 5,70

07006
Dūrio mėginys įskaitant išmokas iki 20 mėginių kiekvienam atvejui, skaičiuojant už vieną

mėginį

3,30

07007 Mėginys šalčio alergijai nustatyti    2,40

08001 individualus užsiėmimas 1,70

08002 grupinis užsiėmimas 2,50

08006 individualus užsiėmimas (baseine, 1 asmuo) 10,20

08007 grupinis užsiėmimas (suaugusių) 8,30

08009 individualus užsiėmimas (baseine, 1 asmuo) 19,90

08010 grupinis užsiėmimas 8,30

08016 Stuburo tempimas ir mankšta vandenyje 9,95

08018 individualus užsiėmimas 3,40

08019 grupinis užsiėmimas 8,15

10001 Galvos masažas (1 balas) 2,50

10002 Veido masažas ( 1 balas) 2,50

10003 Kaklo srities masažas (1,5 balo) 3,70

10004 Rankos, peties ir menties srities arba visų viršutinės galūnės sąnarių masažas (2 balai) 4,95

10005 Alkūnės sąnario masažas (1 balas) 2,50

10006 Riešo sąnario masažas  (1 balas) 2,50

10007 Plaštakos ir dilbio masažas (1 balas) 2,50

10008 Krūtinės ląstos masažas (iš priekio ir nugaros – 3 balas) 7,45

10009 Nugaros masažas (2 balai) 4,95

10010 Pilvo raumenų masažas (1,5 balo) 3,70

10011 Juosmens ir kryžkaulio srities segmentinis masažas (1,5 balo) 3,70

10012 Nugaros ir juosmens srities masažas (3 balai) 7,45

10013 Segmentinis kaklo, stuburo ir krūtinės srities masažas (3,5 balo) 8,70

10014
Stuburo srities masažas (užpakalinė kaklo, nugaros bei juosmens ir kryžkaulio sritys nuo kairės

iki dešinės užpakalinės aksiliarinės linijos – 3 balai)
8,30

10015 Apatinės galūnės masažas (2 balai) 4,95

10016
Apatinės galūnės ir juosmens srities masažas(pėdos, blauzdos, šlaunies, sėdmenų bei juosmens

ir kryžkaulio sritys – 3 balai)
7,45

10017 Klubo sąnario masažas (1 balas) 2,50

10018 Kelio sąnario masažas (1 balas) 2,50

10019 Čiurnos sąnario masažas (1 balas ) 2,50

10020 Pėdos ir blauzdos masažas (1 balas) 2,50

10021 Bendras kūdikių masažas (1 balas) 6,70

10022 Bendras kūno masažas (10 balų) 24,85

10023 Lengvas bendrasis masažas (10 balų) 16,60

10024 Bendras masažas vaikams (iki 10 metų) 6,70

VII. KINEZITERAPIJA

VIII. GYDOMASIS MASAŽAS

Kvėpavimo gimnastika (1 procedūra):

Grupinis organizmą stiprinantis kineziterapijos (toliau – KT) užsiėmimas vandenyje (1 procedūra, 1 valanda):

Hidromasažas baseine (30 min):

Taikomoji KT:
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11001 Šarko (5-10 min) 4,50

11002 cirkuliarinis (5-10) 3,80

11003 aukštyn kylantis (5 min.) 2,50

11011 Perlinės 6,50

11013 Povandeninis masažas 7,60

11020 Purvo procedūros: elektropurvas 4,50

11023 Parafino aplikacija 3,40

12002 Amplipulsterapija be medikamentų 2,50

12003 Galvanizacija (be medikamentų) 3,20

12004 Elektroforezė (su medikamentais) 4,40

12006 Darsonvalizacija  (vieno lauko) 2,40

12008 Transkutatininis elektroneurostimuliavimas 2,40

12010 Diodinaminės srovės (DDS, 1 lauko) 2,40

12011 Elektrostimuliavimas (1 laukas) 2,40

12012 Induktotermija 2,40

12016 bendra 5,00

12017 lokali 1,20

12018 decimetrinės mikrobangos 2,40

12019 centimetrinės mikrobangos 2,40

12021 Ultragarso terapija (1 lauko) 2,40

12022 UAD terapija 1,80

12023 Fonoforezė (ultragarsas su medikamentais, (1 lauko)) 3,20

12024 Kintamojo magnetinio lauko terapija (1 lauko) 1,80

12026 Interferencinių srovių terapija (1 lauko) 2,40

12027 Ultratonterapija 2,40

13001 Pertraukiamu būdu                       53,10

13002 Nepertraukiamu (uždaru) būdu *  69,55

13003 Selektyvioji  plazmaferezė                29,10

13009 Trombocitoferezė                        62,90

13010 Leukoferezė                            58,20

13012 Eritroferezė                            53,45

13016 Hemodializė                                 124,55

* Neįvertinta vienkartinio naudojimo plazmos atskyrimo sistema ir paciento gydymosi

stacionare trukmė po operacijos.

15002 Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas 2,45

15004 Serumo baltymų elektroforezė agarozės gelyje 7,90

15009 Albumino koncentracijos nustatymas 2,40

15011 Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje nustatymas 1,55

15012 Gliukozės koncentracijos serume (plazmoje) nustatymas 1,45

15013 Gliukozės toleravimo mėginys 2,50

15014 Glikolizuoto hemoglobino (Hba(1c)) nustatymas 14,80

15015 Laktozės mėginys 4,35

15017 Laktato koncentracijos nustatymas 5,10

15018 Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas 2,05

IX. BALNEOLOGIJA IR HIDROTERAPIJA

XII. BIOCHEMINIAI TYRIMAI

Gydomieji dušai:

Gydomosios vonios:

Ultravioletinių spindulių terapija: 

X. FIZIOTERAPINIS GYDYMAS

Mikrobangų terapija:

Gydomoji plazmaferezė:

Gydomoji citoferezė (pertraukiamu atviru būdu):

XI. KRAUJĄ DETOKSIKUOJANČIOS IR JO SUDĖTĮ KOREGUOJANČIOS PROCEDŪROS
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15019 Kreatinino koncentracijos nustatymas 2,15

15020 Kreatinino klirenso nustatymas 4,50

15021 Šlapalo koncentracijos nustatymas 1,65

15022 Kreatino koncentracijos šlapime nustatymas 2,45

15023 Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas 2,00

15024 Didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas 2,95

15025 Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas 0,60

15026 Triacilglicerolių koncentracijos nustatymas 2,40

15028 Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas 1,85

15029 Tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas 1,85

15033 Bendrojo kalcio koncentracijos nustatymas 2,60

15034 Jonizuoto kalcio (Ca(++)) koncentracijos apskaičiavimas 3,30

15039 K, Na, Cl, Ca++ koncentracijos nustatymas 5,55

15040 Geležies koncentaracijos nustatymas 2,60

15042 Fosforo koncentracijos nustatymas 2,30

15043 Magnio koncentracijos nustatymas 3,20

15054

Intensyvios priežiūros laboratorinių rodiklių (kraujo dujų, ph, oksimetrijos rodiklių,

hemoglobino frakcijų, osmoliališkumo, elektrolitų, gliukozės, laktato koncentracijos) tyrimas 18,00

15056 Kraujo dujų , pH, K, Na, Ca(++) , Cl nustatymas 11,55

15059 Osmoliališkumo nustatymas 2,55

15060 Aspartataminotransferezės (ASAT/GOT) aktyvumo nustatymas 2,45

15061 Alaninaminotransferazės (ALAT/GPT) aktyvumo nustatymas 2,45

15062 Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas 2,45

15067 Kreatinkinazės (CK) aktyvumo nustatymas 3,85

15071 Laktatdehidrogenazės (LDH) aktyvumo nustatymas 3,30

15073 Gama gliutamiltransferazės (GGT) aktyvumo nustatymas 2,90

15075 Pankreatinės amilazės aktyvumo nustatymas 6,80

15076 Lipazės aktyvumo nustatymas 4,50

15078 Protrombino komplekso tyrimas protrombino-prokonvertino metodu (SPA) 4,20

15079 Fibrinogeno koncentracijos nustatymas 5,40

15080 Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (ADTL) 4,60

15083 D-dimerų nustatymas imunoturbidimetrijos metodu 27,90

15124 Laisvo tiroksino (LT(4)) nustatymas imunofermentiniu metodu 12,70

15127 Tirotropino nustatymas trečios kartos imunofermentiniu  metodu 12,70

15130 Laisvo trijodtironino (FT (3) ) nustatymas imunofermentiniu metodu 13,85

15132 Tiroglobulino (Tg) nustatymas imunofermentiniu metodu 11,50

15135 Insulino nustatymas imunofermentiniu metodu 13,65

15137 C-peptido nustatymas imunofermentiniu metodu 13,80

15139 Ekstradolio (E(2) ) nustatymas imunofermentiniu metodu 14,00

15141 Progesterono nustatymas imunofermentiniu metodu 14,35

15144 Prolaktino nustatymas imunofermentiniu metodu 14,00

15146 Liutropino (liutenizuojančio hormono) (LH) nustatymas imunofermentiniu metodu 14,00

15148
Folitropino (folikulus stimuliuojančio hormono) (FSH) nustatymas imunofermentiniu metodu

13,20

15150 Testosterono nustatymas imunofermentiniu metodu 14,25

15155 Laisvo beta chorioninio gonadotropino  nustatymas imunofermentiniu metodu 39,50

15157 Kortizolio nustatymas imunofermentiniu metodu 11,90

15164 Parathormono (PTH) nustatymas imunofermentiniu metodu 14,50

15179 Karcinoembrioninio antigeno nustatymas 14,45

15181 Alfa fetoproteino nustatymas 13,65

15182 Vėžio žymens Ca 15-3 nustatymas 25,10

15183 Vėžio žymens Ca 19-9 nustatymas 19,45

15184 Vėžio žymens Ca 125 nustatymas 19,45

15185 Prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymas 15,85

15186 Laisvo prostatos specifinio antigeno nustatymas 18,15

15193 Vitamino B (12) koncentracijos nustatymas 35,10
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15194 Feritino koncentracijos nustatymas 13,75

15197 Troponino I (Tn I) nustatymas (tyrimo analizatoriuje trukmė ilgiau negu 15 min.) 13,40

15202 Valproinės rūgšties koncentracijos nustatymas 26,50

15218 Narkotinių medžiagų nustatymas       17,15

16002 Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma) 6,55

16003 Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (patologija) 6,55

16004 Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (norma) 6,50

16005 Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu (patologija) 6,80

16006 Retikulocitų  skaičiavimas (dažytume tepinėlyje) 1,60

16008 Trombocitų kaičiavimas  (dažytame tepinėlyje) 1,65

16012 Kraujo tyrimas ENG nustatyti (veniniame kraujyje) 1,20

16013 Leukogramos skaičiavimas 2,65

16017 Mielogramos skaičiavimas 10,25

16019 Treapano bioptano skaičiavimas 8,60

16022 Megacariocitų kiekio kaulų čiulpuose nustatymas 1,00

16023 Kariocitų kiekio kaulų čiulpuose nustatymas 1,40

16024 Peroksidazės reakcija blastuose 3,15

16032 Storo kraujo lašo tyrimas maliarijai nustatyti 1,45

16033 Kraujo tepinėlio tyrimas maliarijai nustatyti 7,30

16035 Lupus erythematosus (LE) ląstelės kraujyje 3,65

16037 Eritrocitų osmosinis rezistentiškumas 2,75

16041 Standartizuoto kraujavimo laiko nustatymas (Ivy metodu) 8,95

16048 Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu 5,50

16053 Šlapimo nuosėdų mikroskopija (norma) 0,55

16054 Šlapimo nuosėdų mikroskopija (patologija) 1,85

16056 Albuminas šlapime 15,15

16060 Kiekybinis baltymo šlapime nustatymas 2,45

16064 Koprogramos įvertinimas 2,05

16065 Reakcija slaptam kraujavimui nustatyti 0,45

16066 Pirmuonių išmatų tepinėlyje nustatymas 1,30

16067 Kirmėlių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (Kato metodu) 1,65

16068 Spalinių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (lipnios plėvelės metodu) 1,15

16069 Likvoro fizinių savybių nustatymas 0,25

16071 Kokybinis baltymo likvore nustatymas 0,40

16072 Likvoro citozė ir ląstelių diferencijavimas rankiniu būdu 2,05

16074 Dažyto tepinėlio morfologinis tyrimas 1,10

16076 Kiekybinis baltymo likvore nustatymas 2,45

16084 Tepinėlio iš lytinių organų citologinis tyrimas 8,00

16087 Limfmazgio punktato citologinis tyrimas 6,85

16088 Rūgščiai atsparių bakterijų limfmazgio punktato tepinėlyje nustatymas 1,25

16089 Punktatų tyrimas rankiniu būdu 6,55

16100 Prostatos sekreto tyrimas 1,35

16101 Sinovijinio skysčio tyrimas 7,10

16102 Nosies sekreto tyrimas 4,50

16104
Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas

rankiniu būdu 
2,90

16106
Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas

stulpeliniu būdu
14,65

16107 Rezus sistemos fenotipo nustatymas rankiniu būdu 4,25

16109 Rezus sistemos fenotipo nustatymas stulpeliniu būdu 21,85

16110 Antikūnų nustatymas, naudojant 2-jų donorų standartinius eritrocitus, stulpeliniu būdu 11,80

16113 Tiesioginis Kumbso mėginys (stulpeliniu būdu) 5,30

16118 Antikūnų identifikavimas stulpeliniu būdu        24,00

16119 Antikūnų prieš eritrocitus titro nustatymas rankiniu būdu 2,70

16122 Kraujo suderinamumo mėginys (stulpeliniu būdu) 8,70

XIII. HEMATOLOGINIAI IR BENDRAKLININKINIAI TYRIMAI

Puslapių 6 iš 22



16123 Kell antigeno nustatymas rankiniu būdu 2,30

16125 Kell antigeno nustatymas stulpeliniu būdu 5,80

16130 Antigeno C nustatymas rankiniu būdu 1,50

16131 Antigeno c nustatymas rankiniu būdu 1,10

16132 Antigeno E nustatymas rankiniu būdu 1,10

16133 Antigeno e nustatymas rankiniu būdu 1,50

16139 ABO kraujo grupės nustatymas ( be Rh faktoriaus) rankiniu būdu 1,30

16140 Autokontrolės nustatymas 4,90

16146
Naujagimio kraujo grupės (ABO/Rh) nustatymas ir tiesioginis Kumbso mėginys stulpeliniu

būdu 
12,00

17001 Neigiamo skreplių pasėlio rankiniu būdu nustatymas 9,15

17002 Neigiamo Bronchoalveolinio lavažo pasėlio rankiniu būdu nustatymas 9,80

17003 Skreplių, bronchų išplovų, trachėjos aspirato pasėlis legionelėms rankiniu būdu nustatyti 3,95

17005
Neigiamo skreplių, bronchų išplovų, trachėjos aspirato, sterilių organizmo skysčių, pūlingų

eksudatų pasėlio tuberkuliozės mikobakterijoms rankiniu būdu nustatymas
10,05

17006 Neigiamo šlapimo pasėlio rankiniu būdu nustatymas 4,65

17008 Neigiamo šlapimo pasėlio tuberkuliozės mikobakterijoms rankiniu būdu nustatymas             10,05

17009 Neigiamo šlapimo pasėlio salmonelėms rankiniu būdu nustatymas 8,40

17010 Neigiamo kraujo pasėlio automatizuotu būdu (aerobams ir anaerobams) nustatymas 27,25

17012 Neigiamo kraujo pasėlio automatizuotu būdu vaikams iki 5 m. amžiaus nustatymas 16,50

17015 Kraujo pasėlis grybams automatizuotu būdu nustatymas 16,50

17016 Neigiamo stuburo smegenų skysčio pasėlio rankiniu būdu nustatymas 8,35

17017 Neigiamo sterilių organizmo skysčių pasėlio rankiniu būdu nustatymas 12,60

17018 Neigiamo pūlingų eksudatų pasėlio nustatymas 12,60

17019 Neigiamo tepinėlių iš žaizdų aerobams pasėlio nustatymas 5,60

17020 Neigiamo tepinėlių iš akių pasėlio nustatymas 5,75

17021 Neigiamo tepinėlių iš ausų pasėlio nustatymas 8,55

17022 Neigiamo tepinėlio iš nosies auksiniam stafilokokui nustatymas 6,10

17023 Neigiamas veido daubų punktatų tyrimas       9,55

17024 Neigiamo tepinėlio iš gerklų pasėlio hemoliziniams streptokokams nustatymas         4,55

17025 Neigiamo tepinėlio iš gerklų pasėlio difterijos sukėlėjui nustatymas 8,20

17026 Neigiamo tepinėlio iš gerklų pasėlis kokliušo sukėlėjui nustatymas 4,55

17027 Neigiamo pasėlio gonokokams nustatymas 12,05

17028 Neigiamo tepinėlio iš genitalijų pasėlio nustatymas 8,25

17029 Neigiamo spermos, prostatos sekreto pasėlio nustatymas 10,35

17030 Neigiamo kateterių, drenų pasėlio nustatymas 4,45

17031 Neigiamo bioptatų (limfmazgių, plaučių, kepenų ir kt.) pasėlio nustatymas 13,80

17032 Neigiamo išmatų diagnostinio pasėlio nustatymas 16,40

17033 Neigiamo išmatų profilaktinio pasėlio nustatymas 6,85

17034 Kiekybinis išmatų pasėlis 28,43

17035 Neigiamo skrandžio išplovų pasėlio nustatymas 14,75

17036 Neigiamo tulžies pasėlio nustatymas                      10,35

17037
Neigiamo įvairios patologinės medžiagos pasėlio grybams (išskyrus odos, nagų ir plaukų) 

nustatymas
7,75

17041 Moters lyties organų išskyrų mikroskopijos tyrimas        5,30

17044 Patologinės medžiagos tepinėlio, dažyto Gramo būdu, mikroskopija 4,15

17045 Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (6 diskai) 5,05

17046 Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas diskų difuzijos metodu (12 diskų) 6,70

17049 Tuberkuliozės mikobakterijų jautrumo pirazinamidui (PZA) nustatymas               25,50

17050 Jautrumo antibakteriniams vaistams nustatymas automatizuota sistema 12,75

17051
Antibakterinio vaisto MIK (mg/ml) nustatymas E-testų metodu (viena bakterija–vienas vaistas)

11,70

17055 Enterobakterijų identifikavimas iki rūšies 11,20

17056 Šigelių identifikavimas iki rūšies 10,90

XIV. MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI
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17057 Salmonelių identifikavimas iki genties 8,45

17059 Jersinijų identifikavimas iki rūšies 15,35

17060 Enteropatogeninių ešerichijų identifikavimas iki rūšies 14,00

17061 Kampilobakterijų identifikavimas 9,90

17063 Clostridium difficile (C. difficile) išskyrimas ir identifikavimas 23,55

17064 Staphylococcus aureus (S.aureus) identifikavimas 5,40

17066 Meticilinui rezistentinių S.aureus nustatymas automatizuotu būdu 22,40

17068 Roto virusų nustatymas imunochromatografiniu metodu 6,15

17069 Adeno virusų nustatymas imunochromatografiniu metodu 6,15

17070 Streptokokų, alfa-hemolitinių streptokokų identifikavimas iki rūšies kraujo pasėliuose 15,75

17071 Beta-hemolitinių streptokokų identifikavimas 12,90

17072 Streptococcus pneumoniae identifikavimas 13,35

17073 Meningokokų ir gonokokų identifikavimas 16,20

17075 Enterokokų identifikavimas iki rūšies 15,95

17076 Hemofilų identifikavimas 13,35

17077 Pseudomonų identifikavimas iki rūšies 4,15

17078 Pseudomonų ir kt. biochemiškai neaktyvių lazdelių identifikavimas 10,65

17079 Listerijų identifikavimas iki rūšies 17,25

17081 Kokliušo sukėlėjo identifikavimas 18,00

17084 Anaerobų identifikavimas iki rūšies 16,10

17085 Candida genties grybų nustatymas auginant ant chromogeninio agaro 1,90

17087 E.coli O157 identifikavimas 10,85

17089
Ureaplasma urealyticum ir Mycoplasma hominis identifikavimas ir jautrumo antibiotikams

nustatymas testų sistemos metodu
23,70

17090 Vidalio reakcija 7,80

17103
Clostridium difficile (C. difficile) toksino A nustatymas išmatose latex agliutinacijos metodu

16,25

17110
Mycoplasma pneumoniae nustatymas latekso agliutinacijos metodu nosiarykės nuoplovose

30,60

17118 Anaerobų identifikavimas iki rūšies automatizuotu būdu 14,80

17204 Toxocara canis  IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu               15,80

MT001 Gripo virusų (A, B, pandeminio H1N1) nustatymas molekulinės biologijos metodu 53,13

MT002 Gripo A, gripo B ir RSV nustatymas molekulinės biologijos metodu 48,51

MT003 Clostridium difficile toksino nustatymas molekulinės biologijos metodu 36,96

MT004
Chlamydia trachomatis ir Neisseria gonorrhoeae nustatymas molekulinės biologijos metodu

40,43

17038 Odos ,nagų ir plaukų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti 3,05

17039 Odos, nagų ir plaukų pasėlis grybams nustatyti, neigiamas 6,85

17040
Įvairios tiriamosios medžiagos mikroskopija Cilio-nilsono būdu (ar kitais dažymo būdais)

rūgščiai atsparioms bakterijoms nustatyti
4,97

17042 Vyro lyties išskyrų mikroskopija 4,35

17047 Tuberkuliozės mikobakterijų jautrumo 4-iems tuberkuliozės vaistams nustatymas 18,35

17086 Candida genties grybų nustatymas testų sistemos metodu 6,70

17091 Raito-Hedelsono reakcija 18,35

17094 Antikūnų bruceliozės sukėlėjui nustatymas agliutinacijos  metodu 19,90

17105 Mycoplasma  pneumoniae Ig M antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu 12,45

17107 Mycoplasma  pneumoniae Ig G  antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu 13,00

17113 Clamydia pneumonija IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu 15,35

17114 Clamydia pneumonija IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu 15,35

17151
Hepatito B viruso (HBV) antikūnų IgM (Hbcor IgM) nustatymas imunofermentiniu metodu

14,80

17169
Žmogaus imunodeficito viruso ½ (ŽIV ½) antikūnų ir p24Ag nustatymas imunofermentiniu

metodu
4,95

17181 Erkinio encefalito antikūnų IgM nustatymas imunofermentiniu metodu 13,70

17182 Erkinio encefalito antikūnų IgG nustatymas imunofermentiniu metodu 13,70

XV. INFEKCINIŲ LIGŲ TYRIMAI
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17221 TPHA  kiekybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponema pallidum antigenu 3,80

17223 Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu 12,95

17224 Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu 12,90

18803 Mitochondrijų antigenų antikūnų nustatymas (angl. AMA) 20,45

18006 Glomerulų bazinių membranų antikūnų nustatymas (anti-GBM)                           22,20

18009 Dvispiralio DNR antikūnų nustatymas(anti- dsDNR)               16,40

18010
Antikūnų prieš skydliaukės peroksidazę nustatymas (angl. anti-TPO) imunofermentiniu metodu 

25,75

18016 Antistreptolizino O kiekybinis nustatymas 14,45

18020 b2 mikroglobulino koncentracijos nustatymas 28,80

18022 C reaktyvaus baltymo kiekybinis nustatymas 8,50

18025 Imunoglobulino A koncentracijos nustatymas 12,35

18026 Imunoglobulino M koncentracijos nustatymas 12,35

18027 Imunoglobulino G koncentracijos nustatymas 12,35

18032 Imunoglobulino E koncentracijos nustatymas 13,35

18036 Komplemento faktoriaus C3c koncentracijos nustatymas 11,90

18037 Komplemento faktoriaus C4 koncentracijos nustatymas 13,50

18050 Reumatoidinio faktoriaus kiekybinis nustatymas 12,10

LT001 CRB didelio  jautrumo nustatymas 8,50

LT002 Žmogaus epidimio baltymas HE4 20,25

LT003 Bendras Vit. D (25-OH) 15,00

LT004 Helycobakter pylori IgG imunofermentiniu būdu 8,90

LT005 Helycobakter pylori IgA imunofermentiniu būdu 8,95

LT006 Trombocitų agregacija ASPI 14,45

LT007 Trombocitų  agregacija ADP 14,45

LT008 Smegenų natriuretinio paptido koncentracijos nustatmas PRO BMP 22,50

LT009 Mikroglobulinas šlapime 3,45

LT010 Antikūnai prieš ciklinį citrulininį peptidą Anti-CCP 13,00

LT011 Kokybinė viena narkotinė medžiaga 4,40

LT012 Prokalcitoninas 31,85

LT013 Specifiniai antikūnai prieš Treponema Pallidum (TPHA) 2,05

LT014 Molekulinis Mycobacterium tuberculosis ir atsparumo rifampicinui nustatytas 102,00

LT015
Tuberkuliozės mikobakerijų jautrumo I eilės tuberkuliozės vaistams nustatymas automatizuota

sistema (MGIT)
52,00

LT016 Pasėlis B grupės streptokokams nustatyti neigiamas 5,50

LT017 Motinos pieno pasėlis neigiamas 3,30

LT018 Plazmos nekoaguliuojančių stafilokokų identifikavimas rankiniu būdu 6,10

LT019 Mikroorganizmų identifikavimas automatizuota sistema 14,50

LT020
Legionella pneumophilia ir S.pneumoniae antigeno nustatymas šlapime imunochromatografiniu 

metodu
23,80

LT021 Latese agliutinacijos testas meningito sukėlėjams nustatyti 18,00

LT022 Noro viruso antigeno išmatose nustatymas imunochromatografiniu metodu 6,60

LT023 Odos (veido) nuograndų mikroskopinis tyrimas erkei Demodex Folliculorum nustatyti 2,30

LT024 Morakselių identifikavimas rankiniu būdu 6,80

LT025 Candida genties ir kitų grybų nustatymas testų sistemos metodu 7,35

LT026 Garo sterilizatorių kontrolė biologiniais indikatoriais 4,80

LT027 Sterilumo nustatymas 8,30

LT028 Kolonijas sudarančių vienetų skaičiaus nustatymas nuoploviniame skystyje 3,80

LT029 Auksinių  stafilokokų ir kitų stafilokokų aptikimas nuoploviniame skystyje 4,05

LT030 Žarnyno ir nefermentuojančių bakterijų aptikimas nuoploviniame skystyje 3,50

LT031 Auksinių stafilokokų aptikimas med.įrenginiuose 5,65

LT032 Enterobakterijų ir  kitų gramneigiamų bakterijų aptikimas medicininiuose įrenginiuose 5,15

LT033 Distiliuoto, dejonizuoto vandens pasėlis 6,40

 XVI. IMUNOLOGINIAI TYRIMAI

XVII. KITI LABORATORINIAI TYRIMAI 

Puslapių 9 iš 22



22001 Diagnostinė ezofagoskopija 16,60

22002 Ezofagoskopija su citologiniu tyrimu, biopsija 23,25

22023 Diagnostinė ezofagogastroskopija 23,25

22024 Diagnostinė ezofagogastroskopija su biopsija, citologiniu tyrimu 29,95

22046 Diagnostinė ezogastroduodenoskopija su biopsija, citologiniu ištyrimu 34,95

22061 Diagnostinė duodenoskopija 31,65

22062 Diagnostinės duodenoskopija su biopsija, citologiniu tyrimu 38,33

22063 ERCP 94,15

22064 ERCP esant bendrinei intramuskuliarinei nejautrai 101,85

22065 ERCP esant bendrinei intraveninei nejautrai 109,50

22066 ERCP esant bendrinei intubacinei nejautrai 186,40

22080 Diagnostinė rektoromanoskopija 14,95

22095 Diagnostinė sigmoskopija su premedikacija 28,30

22096 Diagnostinė sigmoskopija su premedikacija ir patomorfologiniu tyrimu 34,95

22106 Diagnostinė kolonoskopija 69,15

22107 Diagnostinė kolonoskopija ir patomorfologinis tyrimas 76,90

22129 Diagnostinė traheobronchoskopija, esant vietinei nejautrai 28,30

22130 Diagnostinė traheobronchoskopija, esant bendrinei nejautrai 61,60

22131 Diagnostinė traheobronchoskopija su patomorfologiniu tyrimu, esant vietinei nejautrai 34,95

22132 Diagnostinė tracheobronchoskopija su patomorfologiniu tyrimu, esant bendrinei nejautrai 68,30

24001 Gydytojo rentgenologo konsultacija (1 pacientas be nuotraukos kainos) 24,55

24002 Krūtinės ląstos rentgenoskopija 5,15

24003 Stemplės rentgenoskopija                     5,00

24004 Skrandžio rentgenoskopija 10,00

24005 Pilvo apžvalginė rentgenoskopija             5,00

24006 Plonosios žarnos rentgenoskopija             15,00

24008 Žarnyno rentgenoskopija (pasažas) 5,00

24009 Irigoskopija (dvigubas kontrastavimas) 15,00

24010 Retrogradinė cholecistopankreatografija      30,00

24013 Cholangiografija (operacinėje)               9,95

24014 Intraveninė urografija 13,25

24020 Mamografija su kontrastu 13,25

24016 Cistografija                                 10,00

24018 Fistulografija                               10,00

24020 Mamografija, naudojant kontrastines medžiagas                     15,00

24023 Metrosalpingografija                         15,00

24027 Artrografija                                 15,00

24029 Mielografija                                 24,85

24036 Rentgeno tomografija                         6,65

25001 Rentgenograma 13x18 cm dydžio 2,00

25002 Rentgenograma 13x24 cm dydžio 2,00

25003 Rentgenograma 24x30 cm dydžio 2,00

25004 Rentgenograma 30x40 cm dydžio 3,00

25005 Rentgenograma 35x35 cm dydžio 3,00

25006 Rentgenograma 35x43 cm dydžio 4,00

25007 Rentgenograma 15x40 cm dydžio 3,00

25008 Ortopantomograma 3,70

XVIII. ENDOSKOPINIAI TYRIMAI IR GYDOMIEJI VEIKSMAI
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26001
CT galvos su vidinės ausies regionu ar be jo skenavimas be kontrastavimo ir gydytojo

aprašymas
70,00

26002
CT galvos ir vidinės ausies regiono ar be jo, skenavimas su kontrastinėmis medžiagomis ir

gydytojo aprašymas
95,00

26003
Turkiabalnio CT daugybiniai ploni pjūviai su MPR rekonstrukcija, su kontrastinėmis

medžiagomis ar be jų, ir gydytojo aprašymas
186,75

26004 Akiduobių CT skenavimas, daugybiniai ploni 184,60

26005

CT – vidurinės ausies ir temporalinio kaulo vienpusis, abipusis išsamus plonasluoksnis tyrimas,

įskaitant MPR rekonstrukcijas su kontrastinėmis medžiagomis ar be jų, ir gydytojo aprašymas 181,00

26007
CT – veido kaulų skenavimas, sinusai ir seilių liaukos –I ar daugiau regionų be kontrastavimo

ir gydytojo aprašymas
101,00

26008
CT – veido kaulų skenavimas, sinusai ir seilių liaukos –I ar daugiau regionų su kontrastavimu

ir gydytojo aprašymas
120,00

26009

CT – kaklo minkštųjų audinių tyrimas, įskaitant ryklę, gerklas, viršutinę stemplės dalį (bet be

kaklinės stuburo dalies), 1 ar daugiau regionų be kontrastinių medžiagų ir gydytojo aprašymas 146,00

26010

CT – kaklo minkštųjų audinių tyrimas, įskaitant ryklę, gerklas, viršutinę stemplės dalį (bet be

kaklinės stuburo dalies) 1 ar daugiau regionų su kontrastinėmis medžiagomis ir gydytojo

aprašymas

157,00

26011
CT krūtinės skenavimas: plaučiai, mediastinumas, pleura be kontrastavimo ir gydytojo

aprašymas
101,00

26012
CT krūtinės skenavimas: plaučiai, mediastinumas, pleura su kontrastavimu ir gydytojo

aprašymas
120,00

26013
Galvos smegenų – CT  tyrimas be intraveninių kontrastinių medžiagų ir gydytojo aprašymas

70,80

26014
Galvos smegenų – CT tyrimas su intraveninėmis kontrastinėmis medžiagomis ir gydytojo

aprašymas
86,05

Galvos smegenų ir krūtinės ląstos CT tyrimas:

26016
CT – galvos smegenų ir krūtinės ląstos tyrimas be intraveninių kontrastinių medžiagų ir

gydytojo aprašymas
101,00

26017
CT – galvos smegenų ir krūtinės ląstos tyrimas su intraveninėmis kontrastinėmis medžiagomis 

ir gydytojo aprašymas
120,00

26018
CT – galvos smegenų ir krūtinės ląstos tyrimas su ir be intraveninių kontrastinių medžiagų ir 

gydytojo aprašymas
164,00

26019
CT – galvos smegenų, krūtinės ląstos ir epigastriumo tyrimas be intraveninių kontrastinių

medžiagų ir gydytojo aprašymas
146,00

26020
CT – galvos smegenų, krūtinės ląstos ir epigastriumo tyrimas su intraveninėmis kontrastinėmis

medžiagomis ir gydytojo aprašymas
164,00

26021
CT – galvos smegenų, krūtinės ląstos ir epigastriumo tyrimas su intraveninėmis kontrastinėmis

medžiagomis ir be jo bei gydytojo aprašymas
209,00

26026
CT – stuburo 1 ar daugiau regionų, 25 arba mažiau pjūvių su kontrastinėmis medžiagomis ir

gydytojo aprašymas 
72,00

26027
CT – stuburo 1 ar daugiau regionų, 25 arba mažiau pjūvių su kontrastinėmis medžiagomis ir

gydytojo aprašymas
90,00

26028
CT – stuburo 1 ar daugiau regionų, 25 arba mažiau pjūvių su kontrastinėmis medžiagomis ir be

jų bei gydytojo aprašymas
112,00

26029
CT - stuburo 1 ar daugiau regionų, 26 arba daugiau pjūvių be kontrastinių medžiagų ir

gydytojo aprašymas               
101,00

26030
CT - stuburo 1 ar daugiau regionų, 26 arba daugiau pjūvių su kontrastinėmis medžiagomis ir 

gydytojo aprašymas
112,00

Krūtinės kompiuterinė tomografija:

Galvos smegenų, krūtinės ląstos ir epigastriumo CT tyrimas:

Stuburo kompiuterinis tyrimas:

Galvos kompiuterinė tomografija (CT):

Kaklo kompiuterinė tomografija

XXI. KOMPIUTERINĖ TOMOGRAFIJA
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26031
CT – stuburo 1 ar daugiau regionų, 26 arba daugiau pjūvių  su kontrastinėmis medžiagomis ir 

be jų bei gydytojo aprašymas
157,00

26032
CT – stuburo 1 ar daugiau regionų, su intralumbalinėmis kontrastinėmis medžiagomis,

neįskaitant lumbalinės punkcijos kainos, ir gydytojo aprašymas
100,80

26033
CT – epigastriumo skenavimas (nuo diafragmos iki klubikaulio sparnų) arba dubens

skenavimas su kontrastinėmis medžiagomis ir gydytojo aprašymas               
70,00

26034
CT – epigastriumo ir dubens skenavimas be intraveninių kontrastinių medžiagų ir gydytojo

aprašymas               
90,00

Epigastriumo ir dubens kompiuterinė tomografija:

26035
CT – epigastriumo ir dubens skenavimas be intraveninių kontrastinių medžiagų ir gydytojo

aprašymas               
87,00

26036
CT – epigastriumo ir dubens skenavimas su intraveninėmis kontrastinėmis medžiagomis ir

gydytojo aprašymas               
104,00

26037
CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų ne daugiau kaip 20 pjūvių, be intraveninių

kontrastinių medžiagų ir gydytojo aprašymas
60,00

26038
CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų ne daugiau kaip 20 pjūvių, su intraveninėmis

kontrastinėmis medžiagomis bei gydytojo aprašymas
80,00

26039
CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų ne daugiau kaip 20 pjūvių, su intraveninėmis

kontrastinėmis medžiagomis ir be jų bei gydytojo aprašymas               
84,00

26040
CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų nuo 20 iki 40 pjūvių, be intraveninių

kontrastinių medžiagų ir gydytojo aprašymas
72,00

26041
CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų nuo 20 iki 40 pjūvių, su intraveninėmis

kontrastinėmis medžiagomis ir gydytojo aprašymas
84,00

26042
CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų nuo 20 iki 40 pjūvių, su intraveninėmis 

kontrastinėmis medžiagomis ir be jų ir gydytojo aprašymas
112,00

26043
CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų, daugiau nei 40 pjūvių, be intraveninių

kontrastinių medžiagų ir gydytojo aprašymas
101,00

26044
CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų, daugiau nei 40 pjūvių, su intraveninėmis

kontrastinėmis medžiagomis ir gydytojo aprašymas
112,00

26045
CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų, daugiau nei 40 pjūvių, su intraveninėmis

kontrastinėmis medžiagomis ir be jų ir gydytojo aprašymas               
142,00

26046
CT – krūtinės ląstos ir epigastriumo tyrimas (nuo plaučių viršūnių iki klubakaulio sparnų) be

intraveninių kontrastinių medžiagų ir gydytojo aprašymas
101,00

26047
CT – krūtinės ląstos ir epigastriumo tyrimas (nuo plaučių viršūnių iki klubakaulio sparnų) su

intraveninėmis kontrastinėmis medžiagomis ir gydytojo aprašymas
120,00

26048
CT – krūtinės ląstos ir epigastriumo tyrimas (nuo plaučių viršūnių iki klubakaulio sparnų) su

intraveninėmis kontrastinėmis medžiagomis ir be jų ir gydytojo aprašymas
148,15

26049
CT – krūtinės ląstos, pilvo ir dubens tyrimas be intraveninių kontrastinių medžiagų ir gydytojo

aprašymas               
131,30

26050
CT – krūtinės ląstos, pilvo ir dubens tyrimas su intraveninėmis kontrastinėmis medžiagomis ir

gydytojo aprašymas               
149,00

26051
CT – krūtinės ląstos, pilvo ir dubens tyrimas su intraveninėmis kontrastinėmis medžiagomis ir

be jų bei gydytojo aprašymas
209,00

26052
CT – kaklo organų, krūtinės ląstos, pilvo ir dubens tyrimas be intraveninių kontrastinių

medžiagų ir gydytojo aprašymas
190,00

26053
CT – kaklo organų, krūtinės ląstos, pilvo ir dubens tyrimas su intraveninėmis kontrastinėmis

medžiagomis ir gydytojo aprašymas
209,00

26054
CT – kaklo organų, krūtinės ląstos pilvo ir dubens tyrimas su intraveninėmis kontrastinėmis

medžiagomis ir be jų  ir  gydytojo aprašymas
252,00

Epigastriumo  kompiuterinė tomografija:

Galūnių CT tyrimas:

Krūtinės  ir epigastriumo  CT tyrimas:

Krūtinės, pilvo ir dubens  CT tyrimas:

Kaklo organų, krūtinės, pilvo ir dubens CT tyrimas:
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27001
galvos tyrimas per didįjį momenėlį be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo

aprašymu 
24,00

27003
kaklo vienos ar kelių struktūrų tyrimas be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo

aprašymu 
24,00

27004 krūtų tyrimas be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu 24,00

27005
pilvo tyrimas įskaitant inkstų ir šlapimo pūslės tyrimą be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet

su gydytojo aprašymu 
44,00

27006
inkstų ir šlapimo pūslės tyrimas be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo

aprašymu 
24,00

27007 dubens ir pilvo tyrimas esant nėštumui ir jo komplikacijoms be doplerinio kraujotakos           24,00

27009 Vyro dubens tyrimas be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu 24,00

27010 Mašnelės tyrimas be doplerinio kraujotakos 24,00

27008 moters dubens tyrimas be doplerinio kraujotakos 24,00

27011
raumenų ir skeleto tyrimas (1 ar daugiau regionų) be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su

gydytojo aprašymu 
24,00

27012
sąnarių tyrimas (vieno ar daugiau sąnarių) be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su

gydytojo aprašymu 
24,00

27013
chirurginė intervencija kontroliuojant ultragarsu atskirai nuo išvardytų procedūrų ir be

doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu
35,00

27014 kitų kūno vietų tyrimas be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu 10,00

27015 Ultragarsinis augančio folikulo įvertinimas 7,15

27016

„Dupleks“ (doplerinis) skenavimas (vienpusis arba abipusis) kartu su B skenavimu ir spektrine

analize. Miego arterijos, kaklo stuburo arterijos, pilvinės aortos ir krūtinės bei pilvo vidaus

struktūrų, išskyrus širdies ar nėštumo tyrimus, vienas tyrimas be kitų I pogrupės tyrimų

vertinimo ir vykdymo, gydytojo aprašymas

66,00

27017 Du ar daugiau minėtų tyrimų, nesusietų su kitais 179,05

27021

„Dupleks“ (doplerinis) skenavimas (vienpusis arba abipusis) kartu su B skenavimu ir

periferinių kraujagyslių spektrine analize iki krūvio metodo panaudojimo ir 10 min. po jo.

Vienas tyrimas be I pogrupės tyrimų vertinimo ir vykdymo. Gydytojo aprašymas.

84,00

Prostatos tyrimas:

27022
Transrektalinis prostatos tyrimas 7 ar 47.5 Mhz davikliu su skaitmeniniu tiesiosios žarnos

tyrimu ir radiologo, onkologo ir urologo konsultacija
40,00

28004 Kvėpavimo funkcijos tyrimas pneumoskrinu 8,40

28005
Kvėpavimo funkcijos tyrimas pneumoskrinu, naudojant funkcinius medikamentų mėginius

10,05

28006 Pneumotachometrija                           5,00

28007 Pneumotachometrija naudojant funkcinius medikamentų mėginius 7,00

28010 Kaklo kraujagyslių doplerinė flaumetrija     3,00

28011 Rankų kraujagyslių doplerinė flaumetrija     3,00

28012 Kojų kraujagyslių doplerinė flaumetrija      3,00

28013 Globalinė elektromiografija                  8,00

28014 Adatinė elektromiografija                    7,95

28015 impulso perdavimo ištyrimas             8,10

28016 impulso greičio matavimas               8,00

28017 ritminė stimuliacija ir tetenizacija 8,00

28018 ritminė stimuliacija ir tetenizacija su medikamentų mėginiais 8,00

28019 Elektroencefalografija                       19,00

28026 12-kos derivacijų EKG užrašymas kabinete su gydytojo aprašymu 5,00

28027 12-kos derivacijų EKG užrašymas kabinete be gydytojo aprašymo 5,00

28028 18-kos derivacijų EKG užrašymas kabinete su gydytojo aprašymu 5,00

28029 18-kos derivacijų EKG užrašymas kabinete be gydytojo aprašymo 5,00

28034 EKG su nitroglicerino mėginiu                5,00

XXII. ULTRAGARSINIAI TYRIMAI

Elektrostimuliaciniai miografiniai metodai:

Bendroji ultragarsinė diagnostika:

XXIII. FUNKCINĖS DIAGNOSTIKOS TYRIMAI
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28035 EKG su kalio mėginiu                         5,00

28036 EKG su atropino mėginiu                      5,00

28037 Veloergometrija                              30,00

28038 Veloergometrija su kompiuterine spiroergometrija 340,00

28039 Echokardiografija M režimu                   3,00

28040 Echokardiografija M režimu + dvimačiu režimu 20,00

28041 Echokardiografija M režimu ir dvimačiu režimu su dopleriniu tyrimu 25,00

28046 Kaklo kraujagyslių dvigubas skenavimas       16,00

28047 Galūnių venų  dvigubas skenavimas            13,00

28051 Halterio (24 val., EKG) monitoriavimas ir gydytojo vertinimas 27,00

28056
Echoelektrokardiografija M ir B režimais realiu laiku, hemodinamikos rodiklių nustatymas

5,00

28057
Echoelektrokardiografija M ir B režimais, realiu laiku; hemodinamikos rodiklių nustatymas

doplerografija ir spektroanalize
6,00

28059
Echoelektrokardiografija M ir B režimais su spalvinė doplerografija, spektroanalizė,

hemodinamikos rodiklių nustatymas ir konorarinių šuntų patikrinimas
7,00

28061
Transezofaginė echokardiografija M ir B režimais su spalvine doplerografija, spektroanalizė,

hemodinamikos rodiklių nustatymo patikrinimas
8,00

29002 Tiesiosios žarnos prolapso reponavimas       6,35

29003 Svetimkūnio išėmimas iš tiesiosios žarnos be bendrinės nejautros 17,90

29004 Anorektinės fistulės zondavimas              4,85

29005 Rektoskopija su tumoro biopsija              25,00

29006 Apžiūra rektaliniu veidrodžiu arba anoskopu 7,65

29007 Išangės įplėšos blokada                      12,50

29008 Rektoskopija                                 6,75

30001
Citopatologinis tyrimas (biologinių skysčių, nuoplovų, nuogramdų tepinėliai su

centrifugavimu, išskyrus makšties ir gimdos kaklelio tepinėlius) ir įvertinimas
17,40

30003

Citopatologinis tyrimas (biologinių skysčių, nuoplovų, nuogramdų tepinėliai su centrifugavimu

ir filtravimu, išskyrus makšties ir gimdos kaklelio tepinėlius) ir įvertinimas 20,75

30006
Citopatologinis diagnostinis tyrimas (makšties ir gimdos kaklelio tepinėliai, tai pat ir

Papanicolaou), laboranto įvertinimas, prižiūrint gydytojui
6,15

30007
Citopatologinis diagnostinis tyrimas (makšties ir gimdos kaklelio tepinėliai, tarp jų

Papanicolaou), kurį turi įvertinti gydytojas
6,15

30008
Laboranto įvertinamas Citopatologinis tyrimas (makšties ir gimdos kaklelio tepinėliai) pagal

Bethesda sistemą, prižiūrint gydytojui
6,15

30009
Citopatologinis diagnostinis tyrimas (makšties ir gimdos kaklelio tepinėliai) pagal Bethesda

sistemą, atliekamas gydytojo
6,15

30010 Citopatologinis tyrimas (kitos lokalizacijos medžiagos tepinėliai) ir įvertinimas 15,75

30012 Plonos adatos aspiracija (paviršinių audinių – skydliaukės, krūties, prostatos ir kitų) 13,00

30015 Plonos adatos aspirato tyrimas, įvertinimas     13,00

30016
Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno histologinio objekto) makroskopinis tyrimas – I lygis

5,80

30017
Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno histologinio objekto) makroskopinis ir 

mikroskopinis tyrimas – II lygis
8,00

30018
Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno histologinio objekto) makroskopinis ir

mikroskopinis tyrimas – III lygis 
12,45

30019
Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno histologinio objekto) makroskopinis ir

mikroskopinis tyrimas – IV lygis
14,00

30020
Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno histologinio objekto) makroskopinis ir

mikroskopinis tyrimas – V lygis
23,00

30021
Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno histologinio objekto) makroskopinis ir

mikroskopinis tyrimas – VI lygis
30,00

XXIV. PROKTOLOGINIAI TYRIMAI

XXV. PATOLOGIJOS TYRIMAI
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30022 Audinio dekalcifikavimo procedūra            7,45

30023 Specialieji mikroorganizmų dažymai (1 procedūra) 5,00

30024 Specialieji dažymai, visi kiti (1 procedūra) 3,05

30025 Histocheminis šaldomųjų pjūvių dažymas  (1 procedūra) 19,05

30026
Histocheminis dažymas, identifikuojantis cheminius komponentus (pvz., varį, cinką, 1

procedūra)
10,80

30034 Kiekvieno antikūno imunohistocheminis tyrimas 30,18

30043
Patologoanatominis mirusio ligonio tyrimas (autopsija) be papildomų histocheminių,

imunohistocheminių, biocheminių ir kitų tyrimų
244,05

T0001 Gimdos kaklelio citologinis tyrimas iš skystosios terpės 18,00

T0002
Žmogaus papilomos viruso (ŽPV) tyrimas PGR metodu: genotipuojama 14 aukštos rizikos

tipų: 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68
36,00

T0003

Žmogaus papilomos viruso (ŽPV) tyrimas PGR metodu: genotipuojama 19 aukštos rizikos

ŽPV tipų: 16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,69,73,82 ir 9 mažos rizikos ŽPV

tipai: 6,11,40,42,43,44,54,61,70 

60,00

T0004 Citologinis tyrimas formuojant histologinį ląstelių bloką 13,50

T0005
Gimdos kaklelio ŽPV ir proliferacijos tyrimas naudojant dvigubą ICC (imunocitochemiją) 

44,00

33001
Gilesnių nosies sričių, būgnelio, būgninės ertmės, šlapimtakio ir šlapimo pūslės paviršiaus

anestezija
10,70

33002 Gerklų ir bronchų paviršiaus anestezija 9,25

33003 Adatos dūrio į kanalą vietos anestezija prieš punkciją 10,70

33004 Vietinis infiltracinis nuskausminimas        12,55

33005 Periferinio nervo kamieno anestezija (taip pat ir spinalinių nervų) 59,70

33006 Kojos ir rankos piršto pravedamoji anestezija 14,95

33007
Galvos pamato nervo arba ganglijo pravedamoji anestezija arba retrobulbarinė anestezija 

(nurodomas nervas arba ganglijas)
64,90

33008 Žvaigždinio nervinio mazgo arba juosmens simpatinė blokada 121,70

33009 Rezginio anestezija (pvz., plexus axillaris  – pažastinio rezginio) 73,80

33010 Plexus brahialis (peties rezginio) anestezija 73,80

34001 Koronarografija                         512,40

34002 PTCA – perkutaninė balioninė koronaroangioplastika 1 024,00

34003 Perikardo punkcija kontroliuojant echoskopu 204,00

34012 Stemplinis elektrofiziologinis tyrimas       61,00

34015 Trombolizinis miokardo infarkto gydymas 204,00

34016 Trombolizė sergant plaučių arterijos tromboembolija 614,00

36001 Plaučių gyvybinio tūrio nustatymas                   2,90

36002 Išorinio kvėpavimo funkcijų nustatymas ir įvertinimas (VC, Tiffano, MV, F) kompiuteriu 15,95

36003 Išorinio kvėpavimo parametrų nustatymas, 46,40

36004
Išorinio kvėpavimo funkcijų nustatymas ir įvertinimas (VC, Tiffano, MV, F) kompiuteriu, be 

analizės kompiuteriu             
28,35

36005 Pneumatochometrija                           7,70

36006
Išorinio kvėpavimo parametrų nustatymas, įvertinimas  prieš ir po funkcinio mėginio su 

broncholitikais ir bronchospastikais, be analizės kompiuteriu 
59,10

36007 Spirografinis ištyrimas  atliekant iškvepiamo oro dujų analizę 33,35

36008

Bronchoskopija, tam tikrais atvejais apimanti ir papildomas priemones: blakstieninę biopsiją,

pavyzdžių eksciziją, segmentų zondavimą ir brochoalveolinio laidumo nustatymą 132,55

36009
Priemoka už paslaugą, nurodytą 36008 punkte, jeigu paimama plaučių audinio transbronchinę

biopsiją 
61,90

XXVI. KITI TYRIMAI

XXVII. ANESTEZIJOS PAGALBA

XXVIII. KARDIOLOGIJA

XXIX. PULMONOLOGIJA
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36010
Torakoskopija arba mediastinoskopija, įskaitant pavyzdžio eksciziją arba pavyzdžio punkciją

124,60

37001

Psichiatro pirminė apžiūra: psichikos būklės (sąmonė, orientacija, afektas, stimulas, suvokimas,

mąstymas, amnestinės funkcijos), gyvenimo būdo, socialinių duomenų, konsultacijų ir

papildomų neurologinių tyrimų įvertinimas

25,00

37002 Kartotinė psichiatro apžiūra, verbalinis gydymas ir gydymo kurso koregavimas 5,15

60041 „Minesotos“ programa                            316,60

60042 „Esperalio“ ir kitų ilgai veikiančių vaistų implantavimas              124,20

60043 iki 6 mėn.                                      29,80

60044 iki 12 mėn.                                     48,10

60045 iki 2 metų                                      71,85

60046 iki 3 metų                                      91,35

60047 antialkoholio terapija sensibilizuojamaisiais vaistais             49,90

60048 abstinencijos sindromo vėlyvojo periodo simptomų gydymas ir potraukio slopinimas 79,15

39001 Gydytojo atliekama pirminė nėščiosios apžiūra 20,45

39002 Tyrimas ir konsultavimas nėštumo metu        6,35

39003 Krūtinės liaukų apžiūra. Priemoka už paslaugą 2,55

39004 Onkocitologinio tepinėlio paėmimas iš krūties liaukų 3,85

39005 Onkocitologinio tepinėlio paėmimas iš genitalijų 5,15

39006 Tepinėlio  mikroflorai nustatyti paėmimas iš urogenitalinės sistemos 6,35

39007 Medžiagos paėmimas bakteriologiniams pasėliams venerinių ligų diagnostikai 6,35

39008 Onkocitologinio skarifikato paėmimas iš išorinių lytinių organų 3,85

39009 Laktostazės likvidavimas                     3,85

39010 Konsultacija kontracepcijos ir nėštumo išsaugojimo klausimais 3,85

39012 Kolposkopija ir jos išvadų aprašymas         15,40

39016 Gimdos kaklelio diatermokoaguliacija         44,20

39018 Gimdos kaklelio konuso (kūgio) pavidalo elektroekscizija (išpjova) 29,00

39019 Gimdos ertmės aspiracija ir paruošimas citologiniam tyrimui 36,97

39020 Makšties diafragmos įdėjimas                 5,15

39021 Gimdos nusileidimo korekcija, įdedant ratą 5,15

39022 Gimdos spiralės įdėjimas (be spiralės kainos) 8,00

39023 Gimdos spiralės išėmimas                     7,15

39040 Hidrotubacija (1 procedūra)                  21,50

39082 Išorinė kardiotokografinė diagnostika, pradedant 22-ąja nėštumo savaite (iki 30 minučių) 6,95

39108 Echoskopija (transabdominalinė)              21,50

39109 Echoskopija (vaginalinė)                     26,85

39110 Echoskopija ir fotoplacentinės kraujotakos tyrimas dopleriu 50,15

60001 Nėštumo nutraukimas taikant vietinę nejautrą  48,20

60002 Nėštumo nutraukimas taikant visišką nejautrą    75,35

40036 Ašarų taškelio įkirpimo operacija            94,95

40047 Ragenos epitelio nugramdymas, esant opai ar erozijai 50

40053 Ragenos siūlių pašalinimas mikroskopu ar plyšine lempa 52,1

40059 Pterigiumo pašalinimas                  189,75

40121 Antakių pakėlimas, esant parezei:

40122 Subjektyvus refrakcijos nustatymas      2,55

40123 Subjektyvus refrakcijos nustatymas astigmatizmo atveju 3,85

40124 Objektyvus suaugusiųjų refrakcijos nustatymas skiaskopijos metodu 2,9

40125 Akomodacijos rezervų nustatymas         4,15

40126 Oftalmometrija                          2,55

Nėštumo diagnozavimas ir nutraukimas:

XXX. PSICHIATRIJA

XXXI. AKUŠERIJA IR GINEKOLOGIJA

XXXII. OFTALMOLOGIJA
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40127 Vaikų iki 6 metų regėjimo aštrumo į tolį ir artį nustatymas 2,55

40128 Suaugusiųjų regėjimo aštrumo į tolį ir artį nustatymas 1,25

40129 Objektyvus vaikų iki 6 metų refrakcijos nustatymas skiaskopijos metodu 3,05

40130 Prizminės korekcijos pritaikymas        5,15

40131 Akinių stiprumo nustatymas dioptimetru  1,25

40132 Refraktometrija                         3,85

40133 Slapto žvairumo laipsnio nustatymas     2,55

40134 Akių motorikos kiekybinis tyrimas dėl slapto žvairumo 5,15

40135 Regėjimo charakteristikos nustatymas 4 taškų spalviniu mėginiu 1,25

40136 Binokulinių funkcijų tikrinimas, naudojant sinoptoforą (Maddox testą) 2,55

40140 Kampimetrija                            29,7

40141 Akipločio nustatymas                    6,35

40142 Perimetrija (statinė, spalvinė, kompiuterinė) 25,65

40143 Spalvų skyrimo tikrinimas pagal spalvų lenteles 3,85

40145 Spalvų skyrimo patikrinimas anomaloskopu     6,35

40146 Priekinių ir vidinių akies dalių biomikroskopija 7,65

40147 Gonioskopija (abiejų akių)                   5,15

40148 Biomikrooftalmoskopija (naudojant Goldmano lęšį) 12,8

40149 Diafanoskopija                               2,05

40150 Ekzoftalmometrija                            2,05

40151 Oftalmoskopija (tiesioginė)                  3,85

40152 Oftalmoskopija (netiesioginė, naudojant veidrodinį oftalmoskopą) 2,55

40159 Tonometrija Maklakovo, Ščioco tonometrais      2,55

40161
Akies ašies ilgio nustatymas ultragarsu ir biometrija (echobiometrija), įskaitant ir kitos akies

lyginamąjį tyrimą ir intraokulinio lęšio apskaičiavimą 
8,00

40162 Echobiometrinis retrobulbarinės talpos ir raumenų tankio nustatymas 6,35

40165 Ragenos paviršiaus dažymas, naudojant fluoresceiną 2,05

40170 Voko incizija (absceso atvėrimas)       118,30

40171 Chaliaziono ekskochleacija              211,25

40172 Vokų gerybinio tumoro pašalinimas be vokų plastikos 217,80

40173 Vokų gerybinio tumoro pašalinimas, įskaitant vokų plastiką 861,65

40175 Vokų žaizdų revizija ir susiuvimas      469,55

40177 Ptozės ištaisymas                       92,50

40178 Tarzorafijos perkirpimas                55,30

40179 Ašarų maišelio pūlinio incizija         63,95

40180 Ašarų maišelio fistulės išpjovimas      81,05

40181 Junginės tumoro pašalinimas             71,20

40182 Junginės žaizdos susiuvimas             45,80

41001 Išorinės klausomosios landos svetimkūnių pašalinimas išplaunant 57,19

41002 Išorinės klausomosios landos svetimkūnių pašalinimas chirurginiu būdu 165,60

41003 Ausies polipo pašalinimas               99,90

41004 Išorinės klausomosios landos gerybinių auglių chirurginis pašalinimas 112,90

41015 Antromastoidotomija                     361,40

41035 Paracentezė                             32,80

41036
Ausies tualetas naudojant operacinį mikroskopą ir būgnelių mikroapžiūra, naudojant vietinę ar

bendrinę nejautrą 
76,25

41037 Vienos arba abiejų ausų otomikroskopija, esant bendrinei nejautrai 76,25

41038 Nosies ertmės, nosiaryklės apžiūra, esant bendrinei nejautrai 49,95

41039 Kraujavimo iš nosies sustabdymas užpakaline tamponada 85,40

41040 Svetimkūnių iš nosies pašalinimas       53,90

41041 Nosies polipo ir  kelių polipų pašalinimas 57,15

41044 Randų sąaugų iš nosies ertmės pašalinimas 81,25

41049 Viršutinio žandinio ančio punkcija      22,55

41050 Viršutinio žandinio ančio punkcija, esant bendrinei nejautrai 63,80

41059 Klausomojo vamzdžio kateterizavimas     32,20

XXXIII. OTORINOLARINGOLOGIJA
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41060 Tiesioginė nosiaryklės apžiūra, atliekant biopsiją ar be jos 85,40

41061 Nosies ančių, nosiaryklės ar gerklų fibroskopija 85,05

41065
Kraujavimo stabdymas po tonzilektomijos ar adenoidektomijos, kai reikia bendrosios nejautros

99,90

41067 Paratonzilinio absceso atvėrimas        48,65

41068 Uvulektomija ar uvulotomija              24,70

41069 Ryklės ar antgerklio cistų pašalinimas  247,10

41075 Tiesioginė laringoskopija ir biopsija   189,25

41076 Tiesioginė laringoskopija ir auglių pašalinimas iš gerklų    205,05

42001
Gydytojo dermatovenerologo paslaugos:pirminis sergančiojo odos liga ištyrimas (1

priėmimas)
20,45

42002 Lėtinė  blauzdų opa (neįskaitant vaistinių medžiagų) 6,65

42003
Išsivaliusios blauzdos opos tušavimas tirpalu arba pribarstymas milteliais ir aprišimas

(neįskaitant vaistinių medžiagų)           
4,85

42004 Nagų grybelio chirurginis gydymas (su nagų paruošimu, 10 apsilankymų)    60,45

42005 Galvos grybelio gydymas (4 apsilankymai) 72,45

42006 Odos ir genitalijų karpų gydymas skystu azotu (1 karpa) 6,20

42007 Karpų papiliomų gydymas elektrokoaguliacijos būdu (1 karpa) 6,15

42008 Sergančiojo reaktyviuoju artritu konsultavimas (1 konsultacija) 7,90

42009 Kelio sąnario punkcija, vaistų įšvirkštimas į sąnarį (1 procedūra) neįskaitant vaistų kainos 14,30

42010 Odos biopsijos paėmimas ir ištyrimas be preparato paruošimo (1 tyrimas) 31,30

42011 Pirminis vyro tyrimas dėl lytiškai perduodamų ligų  (1 priėmimas) 17,40

42012 Pirminis moters tyrimas dėl lytiškai perduodamų ligų  (1 priėmimas) 16,25

42013 Kraujo paėmimas ir paruošimas serologiniam tyrimui (1 procedūra) 4,85

42014 Uretros patepimas arba instiliacija, (1 procedūra) neįskaitant vaistų kainos 4,65

42015 Gimdos kaklelio vonelė (1 procedūra)            7,65

42016 Tamponas į makštį (1 procedūra)         5,70

42017 Vyrų uretroskopija                      15,30

42018 Kompresų ir drėgnų tvarsčių, vonelių procedūros               2,20

42019 Medikamentų kompresai ant ligonio odos 9,50

42020 Sergančiojo odos liga gydomoji vonia 3,85

43001 Orientacinis regėjimo lauko tikrinimas, duomenų analizė, dokumentacija 4,05

43002 Akies dugno apžiūrėjimas, įvertinimas        3,75

43003 Klausos funkcijų  tikrinimas kamertonais     3,55

43007 Vibracijos pojūčio tikrinimas kamertonais 2,85

43010 Aukštesniosios nervų sistemos funkcijų tikrinimas  specialiais testais 9,75

43011 Kompresijos neuropatijų  tikrinimas klinikiniais testais 4,55

43012 Kraniogramų įvertinimas                      0,90

43013 Spondilogramų įvertinimas                    0,90

43015
Suaugusiųjų elektroencefalografija funkciniais testais (naudojant garsą, šviesą ir

hiperventiliaciją), įvertinant duomenis
17,40

43016
Vaikų elektroencefalografija funkciniais testais (naudojant garsą ir šviesą), įvertinant duomenis         

26,65

43017 Elektromiografijos atlikimas, duomenų įvertinimas 10,50

43018 Elektromiografija – gautų potencialų užrašymas, 18,40

43019 Stimuliacinė elektromiografija, duomenų analizė 18,40

43020 Kaklo ir galvos kraujagyslių palapavimas ir auskultavimas 9,60

43022 Lumbalinės punkcijos atlikimas               30,70

43023 Likvoro dinaminių mėginių patikrinimas, priemoka prie tyrimo 1,50

43024 Infiltruojančios blokados                    11,35

43025 Blokados nervų kanaluose                     42,20

43026 Epi- ir periduralinė blokada (nurodoma medikamentų kaina) 50,20

43027 Žvaigždės formos ir kitų vegetacinių ganglijų blokada (nurodoma medikamentų kaina) 50,20

XXXIV. DERMATOLOGIJA

XXXV. NEUROLOGIJA
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43028 Prozerino testo patikrinimas                 13,50

43029
Nurodymų pateikimas suaugusio žmogaus slaugytojui ir jo mokymas (mokama vieną kartą

ligos atveju)
9,25

44003
Raštišką kvietimą pas gydytoją ligoniui, sergančiam venerine liga arba asmeniui, su juo

turėjusiam lytinių santykių
3,35

44004
Ligonio arba su juo lytiškai santykiavusio partnerio ieškojimą už rajono, miesto, valstybės ribų, 

naudojantis telefoniniu ryšiu
12,80

45001 Vyro šlaplės skalavimas ir vaistų instiliacija         32,10

45002
Moters šlaplės praplėtimas, įskaitant jos skalavimą, vaistų instiliaciją ir šlapimo pūslės

kateterizaciją (1 procedūra)
28,20

45004 Svetimkūnio išėmimas iš vyro šlaplės         64,25

45005 Endoskopinis šlaplės tyrimas (uretroskopija)              96,35

45006 Endoskopinis šlaplės tyrimas ir operatyvi procedūra (pvz., papilomos koaguliacija) 115,00

45008 Šlapimo pūslės kateterizacija                19,20

45009
Vyro šlapimo pūslės kateterizacija ir skalavimas, vaistų instiliacija ir kraujo krešulio

išskalavimas
141,20

45012
Moters šlapimo pūslės kateterizacija ir nuolatinio kateterio įdėjimas, taip pat intrauretrinė

lazerinė terapija 
122,30

45013 Šlapimo pūslės skalavimas ir instiliacija, esant įdėtam nuolatiniam kateteriui 45,40

45015 Parafimozės bekraujis pašalinimas            49,95

45017 Priešodžio sulipimo atskyrimas, atskira paslauga 39,65

45018 Plastinė priešodžio frenulum  operacija  128,10

45029 Prostatos masažas, siekiant gauti prostatos išspaudžiamą skystį 11,60

45030 Prostatos gydymas injekcijomis ar infiltracija (viena procedūra) 40,70

45034 Moters Cistoskopija įskaitant uretroskopiją ir pavyzdžio ekscizija 159,65

45035 Vyro Cistoskopija įskaitant uretroskopiją ir pavyzdžio ekscizija 168,55

45036

Šlapimtakio zondavimas (-ai) įskaitant inksto geldelės skalavimą (-us) ir vaistų arba

kontrastinių medžiagų įleidimą į inkstų geldeles (papildomos paslaugos 45034, 45035

punktuose nurodytų paslaugų)

147,85

45037
Šlapimtakio nuolatinės šinos įdėjimas, pakeitimas arba išėmimas (papildomos paslaugos

45034, 45035 punktuose nurodytų paslaugų)
358,65

45038 Išsiskiriamo šlapimo matavimas, įskaitant registravimą 71,70

45039 Šlapimo pūslės fistulės priežiūra, įskaitant skalavimą, kateterio fiksaciją ir aprišimą 53,80

45043

Operatyvi invazija į šlapimo pūslę transuretraliai, pvz.: kraujavimo židinių koaguliacija, mažų

svetimkūnių ir mažų auglių išėmimas (papildomos paslaugos pagal 41034 arba 45035 punktus) 191,75

45049 Inkstų fistulų perkutaninis tvarkymas, įskaitant 141,20

45050 Inkstų fistulės sutvarkymas (atskira paslauga) 185,90

45051
Šlapimo pūslės kateterio pakeitimas, įskaitant skalavimą, kateterio fiksavimą ir tvarstį (be

kateterio kainos)
53,80

45052 Inkstų fistulės kateterio pakeitimas (be kateterio kainos) 70,75

45077 Varpos svetimkūnių ekscizija            281,85

45080 Kavernozinių kūnų punkcija, induracijos ekscizija 159,65

45084 Prostatos biopsija                      95,85

45085 Sėklidžių biopsija                      204,95

45088 Kirkšnies limfadenektomija, abipusė     641,65

46001 Mažos žaizdos pirminis tvarkymas        36,10

46002 Didelės žaizdos pirminis tvarkymas         62,45

Po ligos ar traumos atsiradę kūno paviršiaus sužalojimai priskiriami prie didelių arba mažų pagal šiuos kriterijus: ilgis – 

mažesnis arba didesnis negu 7 cm, paviršiniai – sužalota oda arba poodis, gilūs – gilesniųjų audinių sužalojimas

XXXVI. VENEROLOGIJA

XXXVII. UROLOGIJA
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46003 Siūlų ir kabučių išėmimas, įskaitant perrišimą 10,15

46004 Paviršinio svetimkūnio, apčiuopiamo iš išorės, išėmimas 14,70

46005 Svetimkūnio išėmimas iš po odos arba gleivinės po jos pjūvio 68,45

46007 Mažos negyjančios žaizdos tvarkymas ir  nekrozavusių audinių išpjovimas 36,10

46009
Antibiotikų suleidimas ir nekrozavusių audinių pašalinimas iš žaizdų chroniškų minkštųjų ir

kaulų supūliavimo atvejais 
136,30

46010 Antirabinis darbas                           5,15

46011 Parazitų išėmimas iš poodžio audinių         68,45

46012
Mažo odos arba gleivinės gabaliuko išpjovimas įskaitant mažų (iki 3 cm) odos auglių 

išpjovimą 
36,10

46013
Didelio (didesnio nei 3 cm) odos ar gleivinės, arba po oda (po gleivine), esančio auglio

išpjovimas
98,30

46014 Vieno arba kelių limfmazgių išpjovimas iš tos pačios vietos 81,45

46026 Auglio, esančio po oda, kūno paviršiuje ar po gleivine, ekscizija 67,20

46029 Visiškas odos transplantavimas mažam odos defektui paslėpti 328,10

46031 Apvalių odos salelių plastikos pritaikymas 141,20

46032 Naevus flammeus  išėmimo operacija, kiekvienas seansas 27,25

46033 Veidą deformuojančio rando korekcija    107,50

46034 Priemoka prie operacijų, atliekamų lazeriu 5,15

46038 Kojos arba rankos piršto nago trepanacija 24,35

46039 Kojos arba rankos piršto nago nuėmimas, išpjaunant nago šaknį 38,90

46041
Kaulų arba sausgyslės makšties panaricijaus  (landuonio) atvėrimas, įskaitant vietinį drenavimą 

64,25

46045 Delno, pėdos arba piršto sąnario – ganglijaus operacija 107,05

46046 Kojos arba rankos piršto auglio (pvz., hemangiomos) išoperavimas 130,35

46047 Piršto rando operacija naudojant z plastiką 107,05

46050 Tarpupirščių odos plėvių išpjovimas     62,75

46060 Lūžusio rankos ar kojos pirštakaulio reponavimas ir gydymas               58,40

46061
Lūžusio piršto kamieno falangos, vidurinės falangos arba didžiojo kojos piršto reponavimas,

gydymas 
100,25

46062 Lūžusio metakarpalinio, metatarsalinio kaulo 116,80

46067 Mažojo vamzdinio kaulo reponavimas, gydymas 87,65

46070 Vielų išėmimas                          111,00

46075 Rankos piršto išnirimo reponavimas, gydymas 78,35

46076 Kojos piršto išnirimo reponavimas, gydymas 48,95

46077 Apatinio žandikaulio išnirimo reponavimas, gydymas 48,95

46081 Alkūnės sąnario išnirimo reponavimas, gydymas 117,50

46082 Peties sąnario išnirimo reponavimas, gydymas 117,50

46148 Hipertrofinių, keloidinių randų ekscizija 98,30

46131 Raumenų arba sausgyslių susiuvimas (1 sausgyslė) 234,70

46133 Plaštakų pirštų eksartikuliacija, išskyrus pirmąjį pirštą 156,40

46138 Kojos pirštų eksartikuliacija, dezartikuliacija     156,30

46144 Amputacinės bigės apžiūra              208,60

46246 Išorinio hemoroido ekscizija, naudojant vietinę nejautrą               58,10

46249 Pleuros ertmės diagnostinė punkcija     26,65

46250 Pleuros ertmės gydomoji punkcija        53,30

46251 Perikardo punkcija                      92,65

46252 Pleuros ertmės drenavimas               92,65

46254 Plaučių punkcinė biopsija               144,95

46340 Skruostikaulio lūžio repozicija        164,55

46357 Nosies sparnelio korekcija              354,80

46361 Ausies kaušelio korekcijos operacija    360,40

46365 Smilkinio apatinio žandikaulio sąnario išnirimo uždaroji repozicija 32,85

46373 Liežuvio gerybinių auglių ekscizija     204,45

46374 Odos, poodžio arba gleivinės gerybinių navikų ekstirpacija ir žaizdos susiuvimas 224,15

46376 Burnos gleivinės cistų ir granulių pašalinimas 141,80

46377 Limfmazgių arba giliųjų audinių  biopsija 103,95
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46378 Odos arba gleivinės biopsija            36,25

46379 Aspiracinė biopsija                     20,40

46380 Veido arba kaklo randų ekscizija (iki 3 cm) 152,40

46382 Vienos vietos dermoabrazija 123,05

46383 Daugiau kaip vienos vietos dermoabrazija 276,35

47062 Periferinė nervų siūlė                  25,65

47064 Nervo išlaisvinimas nuo sąaugų ir nervo dekompresija 23,05

50052 Profilaktinė apžiūra (konsultacija, vaistų išrašymas) 3,25

50053 Aplikacinė nejautra be importinio anestetiko kainos  (1 procedūra) 1,35

50054 Nejautra vartojant importinį anestetiką (ultrokainą, lidokainą, polokainą, mepivakainą) 9,95

50055 Infiltracinė nejautra be importinio anestetiko kainos 2,50

50056 Laidinė nejautra be importinio anestetiko kainos 4,15

50057 Danties rovimas (nesudėtingas)          5,80

50058 Sudėtingas danties rovimas              16,60

50059 Incizija (1 procedūra)                  4,15

50060 Perikoronito chirurginis gydymas (1 danties) 8,30

50061 Dantenų išpjovimas aplink 1 dantį       4,15

50062 Alveolito gydymas                       4,15

50063 Siūlė                                   2,50

50064 Tvarstymas (1 apsilankymas)             1,65

50065 Minkštųjų audinių žaizdų sutvarkymas    6,65

50066 Ligonio paruošimas operacijai           4,15

50067 Retinuoto danties išrovimas             18,25

50068 Hemosekcija, amputacija (1 procedūra)   16,60

50069 Danties šaknies viršūnės rezekcija      24,85

50070 Daugiau negu vieno danties (už kiekvieną dantį) rezekcija 12,45

50071 Odontogeninės cistos operacija (mažesnės nei 1 cm)        24,85

50072 Odontogeninės cistos operacija (didesnės nei 1 cm)        37,30

50073 Liežuvio pasaitėlio pakirpimas          16,60

50074 Lūpos pasaitėlio plastika               33,15

60035 Vykstančiųjų į užsienį                          10,92

60036 Norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą              17,49

60037 Vairuotojų                 15,29

PR001 Vairuotojų 19,46

PR002 Darbuotojų, dirbančių profesinės rizikos sąlygomis 10,70

PR003 Darbuotojų, turinčių teisę naudoti ginklą 17,49

PR004 Gydytojo specialisto profilaktinis sveikatos patikrinimas 8,30

XXXXII. KITOS PASLAUGOS

NP008 Logopedo profilaktinis sveikatos tikrinimas 7,58

NP009 Kalbos korekcijos 1 užsiėmimas 12,07

NP010 Diabeto mokyklos užsiėmimas individualus 1 val. 15,00

NP011 Diabeto mokyklos užsiėmimas grupinis 1 val. ( ne mažiau 6 žmonių), kiekvienam 3,00

NP012 Pėdų apžiūra, būklės vertinimas, konsultavimas 5,00

NP013 Pažeistų nagų kirpimas, įaugusių nagų priežiūra, storų nagų šlifavimas 5,00

NP014 Nuopaudų šalinimas ( vienos nuospaudos) 2,50

NP015 Įskilusių kulnų gydymas 4,50

Logopedo teikiamos paslaugos:

Diabetinės pėdos kabinete atliekamos paslaugos ir procedūros:

XXXIX. NEUROCHIRURGIJA

XXXX. ODONTOLOGIJA

XXXXI. PROFILAKTINIS SVEIKATOS TIKRINIMAS

Darbuotojų profilaktinis sveikatos tikrinimas (periodinis, dirbant), už kurį apmoka darbdavys, pats darbuotojas ar kitas 

asmuo:
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NP016 Diabetinių opų priežiūra ir gydymas (viena procedūra su medikamentais ir tvarsliava) 4,50

NP017 Gydomasis pedikiūras 15,00

NP018 Pacientų/ jų artimųjų mokymas „Diabetinės pėdos priežiūra namuose“ 2,00
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