IŠ PSDF BIUDŽETO LĖŠŲ APMOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS
Kaina,
Kodas Paslaugos pavadinimas
EUR
Stacionarinės slaugos :
Lovad.
114
Slauga ir palaikomasis gydymas
27,30
1976 Vegetacinių ligonių palaikomasis ilgalaikis gydymas
35,53
1977 Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas I
37,40
1978 Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas II
45,04
1979 Negalinčių savęs aptarnauti ligonių palaikomasis ilgalaikis gydymas
29,11
Stacionarinės paliatyviosios pagalbos:
Lovad.
2972 Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, teikiama stacionare
46,53
2973 Vaikų paliatyvioji pagalba, teikiama stacionare
81,84
Asmuo,
slaugantis
vaiką
(-us)
taikant
ilgalaikį
gydymą
3147
9,86
Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros :
Konsult.
1623 Vidaus ligų gydytojo
13,39
1595 Neurologo
13,39
1581 Dermatovenerologo
13,39
1588 Geriatro
13,39
1559 Kardiologo (suaug.)
16,41
1567 Vaikų kardiologo
16,41
1555 Endokrinologo
16,41
1617 Vaikų ligų gydytojo
13,39
1579 Chirurgo
13,39
1602 Ortopedo - traumatologo
13,39
1612 Urologo
13,39
1578 Anesteziologo - renimatologo
13,39
3189 Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (suaug.)
13,39
3190 Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (vaik.)
13,39
1576 Akušerio - ginekologo
13,39
1596 Oftalmologo
13,39
1603 Otorinolaringologo
13,39
1600 Ortodonto - odontologo
13,39
1609 Radiologo (teikiama suaugusiems)
17,61
1574 Radiologo (teikiama vaikams iki 18 m.)
17,64
1584 Endoskopuotojo
16,60
1583 Echoskopuotojo
16,60
1580 Darbo medicinos gydytojo
13,39
2702 Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis
tyrimas ir/ar biopsija (aspiracinė punkcija)
22,83
2705 Kardiologo ( kai atliekama širdies echoskopija ir/ar
veloergometrija)
22,83
2730 Akušerio - ginekologo (kai atliekamas echoskopinis
ir/ar kolposkopinis tyrimas ir/ar biopsija )
23,79
3191 Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paciento
konsultacijos metu paskiriamas ir atliekamas
vienos rūšies procedūrų kursas ) (suaug.)
19,02
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paciento
3192 konsultacijos metu paskiriamas ir atliekamas
vienos rūšies procedūrų kursas) (vaik.)
19,02

2732

2712
2700
2701
2718
2721
2726
2728
2736

2737

2738

2739
2743

3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
2838
2839
166
169
3072
3253
3251

Chirurgo ( kai atliekama amputacija ir/ar bigės suformavimas,
ir/ar ekscizija, ir/ar ekstirpacija, ir/ar ektomija, ir/ar rafija,
ir/ar rezekcija, ir/ar tomija, ir/ar biopsija, ir/ar drenavimas,
ir/ar incizija, ir/ar ligacija, ir/ar polipektomija, ir/ar sąnario punkcija
Vaikų kardiologo ( kai atliekama širdies echoskopija ir/ar
veloergometrija)
Echoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) aspiracinė punkcija)
Endoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) polipektomija
Dermatovenerologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei
sensibilizacijai nustatyti ir (ar) biopsija, ir (ar) mikrobiologiniai tyr.
Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai
kaklo kraujagyslių tyrimai)
Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas)
Vidaus ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas)
Oftalmologo (kai atliekama ekscizija ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija,
ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas,
ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)
Ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija ir (ar) bigės
suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija,
ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos
medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija,
ir (ar) polipektomija, ir (ar) sąnario punkcija)
Otorinolaringologo (kai atliekamas prienosinių ančių endoskopinis
tyrimas ir (ar) punkcija (zondavimas), ir (ar) mikrobiologinis tyrimas,
ir (ar) audiograma, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar)
ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija,
ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija)
Urologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir
(ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija ir (ar) ektomija, ir (ar)
rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar)
drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)
Anesteziologo reanimatologo (kai atliekama bendrinė arba
spinalinė nejautra, išskyrus odontologines paslaugas)
Profilaktiniai sveikatos tikrinimai
Priėmimo-skubiosios pagalbos:
Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga I
Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga II
Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga III
Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga IV
Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga V
Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga VI
Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga VII
Priėmimo-skubiosios pagalbos paslauga VIII
Stebėjimo paslaugos:
Stebėjimo paslauga (suaug.)
Stebėjimo paslauga (vaik.)
Dienos stacionaro:
Nėštumo patologija
Dermatovenerologija
Vidaus ligos
Vaikų ligos
Vaikų raidos sutrikimų ankstyviosios reabilitacijos II lygio
ambulatorinių paslaugų kompleksai (Vaiko raida 2A)

23,79
22,83
19,81
19,81
19,02
19,02
19,02
19,02
23,79

23,79

23,79

23,79
46,95
7,28
13,39
22,90
12,53
28,26
34,51
44,92
139,96
39,83
78,25
78,25
19,37
19,44
13,82
13,82
19,70

1

3252

3238
3239
3240

3146

Vaikų raidos sutrikimų ankstyviosios reabilitacijos
ambulatorinių paslaugų kompleksai(Vaiko raida 2B)
Ambulatorinės chirurgijos:
Ambulatorinė chirurgija I
Ambulatorinė chirurgija II
Ambulatorinė chirurgija III
Dienos chirurgijos:
Dienos chirurgija I
Dienos chirurgija II
Dienos chirurgija III
Dienos chirurgija IV
Dienos chirurgija V
Dienos chirurgija VI
Stacionarinės aktyviojo gydymo:
Akušerija
Suaugusiųjų chirurgija
Geriatrija
Ginekologija IIA
Ginekologija IIB
Ginekologija IIC
Neonatologija IIA
Nėštumo patologija IIA
Suaugusiųjų neurologija II
Suaugusiųjų ortopedija ir traumatologija IIA
Suaugusiųjų ortopedija ir traumatologija IIB
Suaugusiųjų ortopedija ir traumatologija IIC
Otorinolaringologija II (teikiama suaugusiesiems )
Otorinolaringologija II (teikiama vaikams)
Reanimacija ir intensyvioji terapija I–I (vaikų )
Reanimacija ir intensyvioji terapija I–I (suaugusiųjų)
Reanimacija ir intensyvioji terapija I–II (suaugusiųjų)
Reanimacija ir intensyvioji terapija I–II (vaikų)
Reanimacija ir intensyvioji terapija II (suaugusiųjų)
Vaikų ligos II
Vidaus ligos
Asmuo, slaugantis vaiką (-us) taikant aktyvų gydymą

II

lygio
19,70
32,76
48,03
64,89
86,63

Lovad.
9,86

Pastaba:
Stacionarinių aktyviojo gydymo paslaugų ir dienos chirurgijos II-VI paslaugų kaina
skaičiuojama pagal Giminingų diagnozių grupių (DRG) metodą (priklauso nuo
normatyvinės gydymo trukmės ir DRG priskiriamų kainų koeficientų). Bazinė aktyviojo
gydymo atvejo kaina – 558,88 balo.
Stacionarinės slaugos ir paliatyviosios pagalbos bei asmens slaugančio vaiką (-us), lentelėje
nurodytos 1-o lovadienio kainos.

