Priedas Nr. 1
Paslaugos pavadinimas

PACIENTO PRIĖMIMAS IR KONSULTAVIMAS
Gydytojo specialisto konsultacija
Šeimos gydytojo priėmimas ir konsultacija
Akušerės, slaugytojos priėmimas ir konsultacija
Šeimos gydytojo konsultacija paciento namuose
Gydytojo gydymas ir konsultavimas namuose
Akušerės, bendruomenės slaugytojos pagalba namuose
Laboranto apsilankymas paciento namuose
Gydytojo pirminis naujagimio patronavimas
Gydytojo rentgenologo konsultacija
PSICHIATRIJA
Pirminė gydytojo psichiatro apžiūra
Pakartotina gydytojo psichiatro apžiūra
Paciento būklės įvertinimas
Psichikos savireguliavimo metodų mokymas, autogeninė treniruotė, saviįtaiga (1
seansas)
Psichoterapijos seansas grupėje (2–9 ligoniai)
Šeimos psichoterapijos seansas (3 ligoniai)
Įvairių psichikos sutrikimų psichoterapijos kursas (iki 10 seansų)
Psichologo apžiūra (konsultacija)
Gydytojo psichiatro (narkologo) priėmimas poliklinikoje:
pirminis paciento priėmimas
kartotinis paciento priėmimas
Antialkoholio terapija sensibilizuojamaisiais vaistais
Abstinencinio sindromo gydymas ir potraukio slopinimas
Individuali autogeninė treniruotė
Narkotinių medžiagų šlapime nustatymas: pirminė gydytojo psichiatro apžiūra, testas
6 narkotinėms medžiagoms + šlapimo indelis
Girtumo nustatymas alkotesteriu: pirminė gydytojo psichiatro apžiūra
Psichikos sveikatos centro rašytinės informacijos išdavimas
Išrašas iš asmens sveikatos istorijos apie asmens sveikatos būklę „skubos tvarka“
(įvykdymo terminas per 2 darbo dienas)
AKUŠERIJA-GINEKOLOGIJA
Gydytojo atliekama pirminė nėščiosios apžiūra
Ištyrimas ir konsultavimas nėštumo metu
Krūtinės liaukų apžiūra
Onkocitologinio tepinėlio paėmimas iš genetalijų
Tepinėlio paėmimas mikroflorai nustatyti
Medžiagos paėmimas bakteriologiniams pasėliams
Konsultacija kontracepcijos ir nėštumo išsaugojimo klausimais
Kolposkopija ir jos išvadų aprašymas
Gimdos kaklelio diatermokoaguliacija
Gimdos ertmės aspiracija ir paruošimas citologiniam tyrimui
Makšties diafragmos įvedimas
Gimdos spiralės įdėjimams
Gimdos spiralės išėmimas

Kaina
(eurais)

20,49
25,66
11,04
25,66
24,57
13,26
10,24
24,57
24,57

25,66
5,17
11,53
25,66
25,66
25,66
38,41
7,67
25,66
12,32
50,05
79,36
15,26
34,69
25,66
2,00
8,64

15,98
4,98
2,01
4,03
4,98
4,98
3,00
12,02
34,48
28,83
4,03
6,25
5,60

Paslaugos pavadinimas
OFTALMOLOGIJA
Įstrigusio svetimkūnio pašalinimas iš regos ar skleros (be sekimo) mažinti kainą
Subjektyvus refrakcijos nustatymas
Subjektyvus refrakcijos nustatymas astigmatizmo atveju
Objektyvus refrakcijos nustatymas skiaskopijos metodu suaugusiems
Akomodacijos rezervų nustatymas
Oftalmometrija
Regėjimo aštrumo į tolį ir arti nustatymas vaikams iki 6 metų amžiaus
Regėjimo aštrumo į tolį ir arti nustatymas suaugusiems
Objektyvus refrakcijos nustatymas vaikams iki 6 metų amžiaus skiaskopijos metodu
Prizminės korekcijos pritaikymas
Akinių stiprumo nustatymas dioptimetru
Refraktometrija
Slapto žvairumo laipsnio nustatymas
Regėjimo charakteristikos nustatymas, panaudojant 4 taškų spalvinį mįginį
Akipločio nustatymas
Perimetrija (statinė, spalvinė, kompiuterinė)
Spalvų skyrimo patikrinimas spalvinių lentelių pagalba
Biomikrooftalmoskopija (naudojant Goldmano lęšį)
Oftalmoskopija (tiesioginė)
Tonometrija Maklakovo, Ščioco tenometru
Ragenos paviršiaus dažymas, naudojant fluoresceiną
Ašarų maišelio pūlinio incizija
Akies dugno apžiūrėjimas, įvertinimas

Kaina
(eurais)

39,01
2,57
3,86
2,94
4,16
2,57
2,57
1,29
3,09
5,17
1,29
3,86
2,57
1,29
6,38
25,66
3,86
12,82
3,86
2,57
2,08
63,99
3,79

CHIRURGIJA-TRAUMATOLOGIJA
TVARSTYMAS IR KITOS SPECIALIOSIOS PASLAUGOS
Perrišimas
Spaudžiantis tvarstis
Galvos, peties arba šlaunies sąnario arba kūno apimties tvarstis
Įtvaro tvarstis, apimantis bent du didžiuosius sąnarius (peties, alkūnės, delno, kelio,
pėdos), kurį galima naudoti kaip laikinąjį tvarstį, esant lūžiui
Abdukcijos įtvarų tvarstis; tvarstis su krakmolu ir gipsu
Gipsinio įtvaro tvarstis
Gipsinis įtvaro tvarstis, apimantis truputį daugiau nei du didžiuosius sąnarius (peties,
alkūnės, delno, kelio, pėdos)
Gipsinio tvarsčio nuėmimas
Alkūnės ir kelio sąnario punkcija
Peties ir kelio sąnario punkcija
Mažos žaizdos pirminis tvarkymas
Siūlų ir kabučių išėmimas, įskaitant perrišimą
Paviršinio svetimkūnio, apčiuopiamo iš išorės, išėmimas
Mažos negyjančios žaizdos tvarkymas ir nekrozavusių audinių išpjovimas
Antirabinis darbas
Parazitų išėmimas iš poodžio audinių
Mažo odos arba gleivinės gabaliuko išpjovimas
įskaitant mažų (iki 3 cm) odos auglių išpjovimą
Kojos arba rankos piršto nago nuėmimas, išpjaunant nago šaknį

2,87
3,51
7,60
8,74
11,26
6,38
8,88
3,86
12,82
17,92
36,13
10,17
14,70
36,13
5,17
68,45
36,13
38,93

