VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ REMIAMŲ ASMENS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ
VALSTYBINĖSE IR SAVIVALDYBIŲ ASMENS
SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE, KAINYNAS NR.
11-96-2
Kainos, indeksuotos Viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės direktoriaus
2016 m. gegužės 19d. Įsakymu Nr.V1-49"Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros
paslaugų indeksavimo taikymo" nustatyta tvarka

Kodas

Paslaugos pavadinimas

Indeksuota
kaina
eurais

Kokiu nutarimu
patvirtinta

II. PACIENTO PRIĖMIMAS IR KONSULTAVIMAS

02004 gydytojo specialisto - konsultanto

02006 felčerės, akušerės, medicinos sesers

Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos
ministerijos 1996 m. kovo
20,49 26 d. įsakymas Nr.178
"Dėl Valstybės ir
savivaldybių remiamų
asmens sveikatos
preižiūros paslaugų
11,04 kainyno patvirtinimo"

III. TVARSTYMAS IR KITOS SPECIALIOSIOS PASLAUGOS
03001 Perrišimas
Redresyvus lipnus krūtinės tvarstis arba čerpių
03002
pavidalo lipnus tvarstis, išskyrus bambos tvarstį
03003 Apykaklės formos kaklo tvarstis
03004 Spaudžiantis tvarstis
Galvos, peties arba šlaunies sąnario arba kūno
03005
apimties tvarstis
Kuprinės formos tvarstis, Dezo arba Džilkristo
03006
raištis
Sąnarių stabilizavimo atramos tvarstis su
03007 neelastiniais pleistrais (kaspininis (juostelinis)
tvarstis)
03008 Cinko klijų tvarstis
Gipso arba krakmolo prie tvarsčio papildomas
03009
fiksavimas
Mažasis įtvaro tvarstis, kurį galima naudoti kaip
03010
laikinąjį tvarstį, esant kaulų lūžiams

2,87
3,79
5,52
3,51
7,60
9,33

5,17
6,01
1,66

Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos
6,01 ministerijos 1996 m. kovo
26 d. įsakymas Nr.178
"Dėl Valstybės ir
savivaldybių remiamų
asmens sveikatos

Įtvaro tvarstis, apimantis bent du didžiuosius
03012 sąnarius (peties, alkūnės, delno, kelio, pėdos), kurį
galima naudoti kaip laikinąjį tvarstį, esant lūžiui
03013
03014
03015
03016
03017
03018
03019
03029
03030

Įtvaro tvarstis, apimantis bent du didžiuosius
sąnarius (peties, alkūnės, delno, kelio, pėdos), jį
aprišus pakartotinai, nepakeitus įtvarų
Abdukcijos įtvarų tvarstis; tvarstis su krakmolu ir
gipsu
Tempiantis tvarstis
Tempiantis tvarstis, naudojant vinis ir vielas
Gipsinis batas
Gipsinio įtvaro tvarstis
Gipsinio įtvaro tvarstis, rišamas pakartotinai,
nepakeitus jo formos
Gipsinio tvarsčio nuėmimas
Gipsinio tvarsčio modifikavimas (langų
formavimas, įtvarų uždėjimas, pakojos įstatymas
vaikščiojimui, nuimamo pado pritaisymas) kitą
dieną po uždėjimo

sveikatos apsaugos
ministerijos 1996 m. kovo
26 d. įsakymas Nr.178
"Dėl Valstybės ir
savivaldybių remiamų
asmens sveikatos
8,74
preižiūros paslaugų
kainyno patvirtinimo"

3,51
11,26
8,74
16,98
9,33
6,38
3,14
3,86

4,31

IV. INJEKCIJOS, INFUZIJOS
04001 Kraujo paėmimas iš venos
04002 Kraujo paėmimas iš piršto
Injekcijos į odą, į poodį, po gleivine ar injekcija į
04003 raumenį, apsauginis skiepas (neįskaitant vakcinos
kainos)
04004 Injekcijos į veną
04005 Injekcijos į arteriją
04006 Injekcijos į raumenis
04007 Injekcijos į periduralinę ertmę
04008 Medikamentų poodinė infuzija
04009 Infuzija į veną 10–30 min.
04010 Infuzija į veną ilgiau kaip 30 min.
04011 Tepinėlio paėmimas mikroflorai nustatyti

3,29
2,08

2,30
3,29
5,67
2,30
4,87
6,38
5,52
6,66
2,30

Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos
ministerijos 1996 m. kovo
26 d. įsakymas Nr.178
"Dėl Valstybės ir
savivaldybių remiamų
asmens sveikatos
preižiūros paslaugų
kainyno patvirtinimo"

V. NEATIDĖLIOTINOS PRIEMONĖS

05007 Skrandžio skalavimas skrandžio zondu

Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos
ministerijos 1996 m. kovo
26 d. įsakymas Nr.178
"Dėl Valstybės ir
20,29 savivaldybių remiamų
asmens sveikatos
preižiūros paslaugų
kainyno patvirtinimo"

VI. PUNKCIJOS
06001 Alkūnės ir kelio sąnario punkcija
06002 Peties ir kelio sąnario punkcija
06003

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

Plaučių punkcija, plaučių kavernų ir auglių
punkcija
06005 Pilvo ertmės arba pleuros ertmės punkcija
Pleuros audinio paėmimas apimant pleuros ertmės
06006
punkciją
06004

12,82
17,92

33,53
89,16
33,53
89,65

Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos
ministerijos 1996 m. kovo
26 d. įsakymas Nr.178
"Dėl Valstybės ir
savivaldybių remiamų
asmens sveikatos
preižiūros paslaugų
kainyno patvirtinimo"

VIII. KINEZITERAPIJA

08001
08002

08003
08004
08005
08006
08007
08008

08013
08014
08015

Kvėpavimo gimnastika (1 procedūra):
individualus užsiėmimas
grupinis užsiėmimas
Aktyvūs pratimai reabilituojant po įvairių ligų
(atlieka pats ligonis, prižiūrimas specialisto,
1 procedūra):
grupinis užsiėmimas
individualus užsiėmimas
Grupinis organizmą stiprinantis kineziterapijos
(toliau – KT) užsiėmimas vandenyje (1 procedūra)
:
individualus užsiėmimas (baseine)
grupinis užsiėmimas (suaugusiųjų)
grupinis užsiėmimas (vaikų)
KT po traumų ir ortopedinių susirgimų (1
procedūra):
individualus užsiėmimas
grupinis užsiėmimas
Pasyvūs sunkių ligonių reabilitacijos pratimai
(pratimai atliekami individualiai, padedant
specialistui, 1 procedūra):
Stuburo tempimas ir mankšta:

4,16
2,50

0,00
3,74
5,82

5,30
24,87 Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos
8,31
8,31 ministerijos 1996 m. kovo

9,97
6,66

11,38

08016 vandenyje

9,97

08017 salėje

5,82

Taikomoji KT:

26 d. įsakymas Nr.178
"Dėl Valstybės ir
savivaldybių remiamų
asmens sveikatos
preižiūros paslaugų
kainyno patvirtinimo"

08018 individualus užsiėmimas
08019 grupinis užsiėmimas

8,31
5,82

IX. MECHANOTERAPIJA

09001

Smulkiųjų raumenų ir sąnarių treniravimas
specialia įranga

Vidutiniųjų raumenų ir sąnarių treniravimas
specialia įranga
Stambiųjų raumenų ir sąnarių treniravimas
09003
specialia įranga
09002

09005 Raumenyno stiprinimas treniruokliais

Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos
ministerijos 1996 m. kovo
8,31 26 d. įsakymas Nr.178
"Dėl Valstybės ir
savivaldybių
remiamų
9,97
asmens sveikatos
preižiūros paslaugų
8,31 kainyno patvirtinimo"

6,66

X. GYDOMASIS MASAŽAS
10001 Galvos masažas
10002 Veido masažas
10003 Kaklo srities masažas
Rankos, peties ir mentės srities arba visų viršutinės
10004
galūnės sąnarių masažas
10005 Alkūnės sąnario masažas
10006 Riešo sąnario masažas
10007 Plaštakos ir dilbio masažas
10008 Krūtinės ląstos masažas (iš priekio ir nugaros)
10009 Nugaros masažas
10010 Pilvo raumenų masažas
Juosmens ir kryžkaulio srities segmentinis
10011
masažas
10012 Nugaros ir juosmens srities masažas
Segmentinis kaklo, stuburo ir krūtinės srities
10013
masažas
Stuburo srities masažas (užpakalinė kaklo, nugaros
10014 bei juosmens ir kryžkaulio sritys nuo kairės iki
dešinės užpakalinės aksiliarinės linijos)
10015 Apatinės galūnės masažas
Apatinės galūnės ir juosmens srities masažas
10016 (pėdos, blauzdos, šlaunies, sėdmenų bei juosmens
ir kryžkaulio sritys )
10017 Klubo sąnario masažas
10018 Kelio sąnario masažas
10019 Čiurnos sąnario masažas
10020 Pėdos ir blauzdos masažas
10021 Bendrasis kūdikių masažas
10022 Bendrasis kūno masažas
10023 Lengvas bendrasis masažas
10024 Bendrasis vaikų masažas

2,50
2,50
3,74
4,95
2,50
2,50
2,50
7,45
4,95
3,74
Lietuvos Respublikos

3,74
sveikatos apsaugos
7,45 ministerijos 1996 m. kovo
8,74

8,31
4,95

7,45
2,50
2,50
2,50
2,50
8,61
24,87
16,63
8,61

26 d. įsakymas Nr.178
"Dėl Valstybės ir
savivaldybių remiamų
asmens sveikatos
preižiūros paslaugų
kainyno patvirtinimo"

XI. BALNEOLOGIJA IR HIDROTERAPIJA

11007
11008
11009
11010
11011
11013
11023

Gydomosios vonios:
sukūrinės rankoms
sukūrinės kojoms
garstyčių
mineralinės
perlinės
povandeninis masažas
Parafino aplikacija

0,00 Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos
3,29
ministerijos 1996 m. kovo
5,82
26 d. įsakymas Nr.178
8,31
"Dėl Valstybės ir
8,31 savivaldybių remiamų
8,31
asmens sveikatos
9,97
preižiūros paslaugų
8,31 kainyno patvirtinimo"

XII. FIZIOTERAPINIS GYDYMAS

12001
12002
12003
12004
12006
12008
12010
12011
12013
12014
12015

Amplipulsterapija:
su medikamentais
be medikamentų
Galvanizacija (be medikamentų)
Elektroforezė (su medikamentais)
Darsonvalizacija (vieno lauko)
Transkutaninis elektroneurostimuliavimas
Diodinaminės srovės (DDS, 1 lauko)
Elektrostimuliavimas (1 laukas)
Magnetolazerinė terapija (1 lauko)
Vaistinių medžiagų inhaliacija
Lazerio terapija (1 lauko)
Ultravioletinių spindulių terapija:

12016 bendra
12017 vietinė
Mikrobangų terapija:
12018 decimetrinės mikrobangos
12019 centimetrinės mikrobangos
12020 milimetrinės mikrobangos
12021 Ultragarso terapija (1 lauko)
12022 UAD terapija
Fonoforezė (ultragarsas su medikamentais, 1
12023
lauko)
12024 Kintamojo magnetinio lauko terapija (1 lauko)
12025 Nuolatinio magnetinio lauko terapija (1 lauko)
12026 Interferencinių srovių terapija (1 lauko)
BIOPTRON poliarizuotos šviesos terapija
Limfodrenažinis masažas
Krioterapijos procedūra
Parafino vonelė

3,29
2,94
4,31
5,82
3,29
3,29
3,29
3,29
2,94
4,16
3,29
0,00

Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos
ministerijos 1996 m. kovo
6,66 26 d. įsakymas Nr.178
"Dėl Valstybės ir
savivaldybių
remiamų
1,66
asmens sveikatos
0,00
preižiūros paslaugų
kainyno patvirtinimo"

3,29
3,29
3,29
3,29
2,50

4,16
2,50
2,50
3,29
1,20 Telšių rajono savivaldybės
2,00 tarybos 2015 m. birželio
2,00 25 d. sprendimAS Nr.T1134
1,50

XIII. KRAUJĄ DETOKSIKUOJANČIOS IR
JO SUDĖTĮ KOREGUOJANČIOS

308,19

13016 Hemodializė

Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos
ministerijos 1996 m. kovo
26 d. įsakymas Nr.178
"Dėl Valstybės ir
savivaldybių remiamų
asmens sveikatos
preižiūros paslaugų
kainyno patvirtinimo"

XV. BIOCHEMINIAI TYRIMAI
15002 Bendrojo baltymo koncentracijos nustatymas
15009 Albumino koncentracijos nustatymas
Gliukozės koncentracijos kapiliariniame kraujyje
15011
nustatymas
Gliukozės koncentracijos serume (plazmoje)
15012
nustatymas

15013 Gliukozės toleravimo mėginys

2,46
2,41

Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos
ministro
2002 m. spalio
1,58
15 d. įsakymas Nr.505
1,47
"Dėl sveikatos apsaugos
ministerijos 1996 m. kovo
26 d. įsakymo Nr.178 "Dėl
Valstybės ir savivaldybių
remiamų asmens
sveikatos priežiūros
paslaugų kainyno
patvirtinimo pakeitimo"

2,52
15014 Glikozilinto hemoglobino (HbA(1C)) nustatymas

Telšių rajono savivaldybės
tarybos 2018 m.
balandžio 26 d.
8,88 sprendimas Nr.T1-134

15017 Laktato koncentracijos nustatymas

5,14

15018 Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas
15019 Kreatinino koncentracijos nustatymas
15020 Kreatinino klirenso nustatymas
15021 Šlapalo koncentracijos nustatymas
15023 Bendrojo cholesterolio koncentracijos nustatymas
15024
15025
15026
15028
15029
15030

Didelio tankio lipoproteinų cholesterolio
koncentracijos nustatymas
Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio
apskaičiavimas pagal Friedevaldo formulę
Triacilglicerolių koncentracijos nustatymas
Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas
Tiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas
Kalio koncentracijos nustatymas

2,05
2,16
4,51
1,68
2,05
2,99
0,63
2,41
1,88
1,88
1,27

15031 Natrio koncentracijos nustatyms
15032 Chloridų koncentracijos nustatymas
15033 Bendrojo kalcio koncentracijos nustatymas
Jonizuoto kalcio (Ca(++)) koncentracijos
15034
apskaičiavimas
15036 K, Na, Cl koncentracijos nustatymas
15040
15042
15043
15044
15051
15056
15060
15061
15062
15067
15068
15071
15073
15074
15075
15076
15078
15079
15080
15083
15124
15126
15184
15185

Geležies koncentracijos nustatymas
Fosforo koncentracijos nustatymas
Magnio koncentracijos nustatymas
Chloridų koncentracijos prakaite nustatymas
Kraujo dujų ir pH tyrimas
Kraujo dujų, pH, K, Na, Ca(++), Cl nustatymas
Aspartataminotransferazės (ASAT/GOT)
aktyvumo nustatymas
Alaninaminotransferazės (ALAT/GPT) aktyvumo
nustatymas
Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas
Kreatinkinazės (CK) aktyvumo nustatymas
Kreatinkinazės širdies izofermento (CK-MB)
aktyvumo nustatymas
Laktatdehidrogenazės (LDH) aktyvumo
nustatymas
Gama gliutamiltransferazės (GGT) aktyvumo
nustatymas
Alfa amilazės aktyvumo nustatymas
Pankreatinės amilazės aktyvumo nustatymas
Lipazės aktyvumo nustatymas
Protrombino komplekso tyrimas protrombinoprokonvertino metodu (SPA)
Fibrinogeno koncentracijos nustatymas
Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas
(ADTL)
D-dimerų nustatymas imunoturbidimetrijos
metodu
Laisvo tiroksino (LT(4)) nustatymas
imunofermentiniu metodu
Tirotropino (TTH) nustatymas imunofermentiniu
metodu
Vėžio žymens Ca 125 nustatymas
Prostatos specifinio antigeno (PSA) nustatymas

1,27
2,52
2,63
3,30
2,83
2,63
2,30
3,21
4,93
4,09
11,59

Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos
ministro 2002 m. spalio
15 d. įsakymas Nr.505
"Dėl sveikatos apsaugos
ministerijos 1996 m. kovo
26 d. įsakymo Nr.178 "Dėl
Valstybės ir savivaldybių
remiamų asmens
sveikatos priežiūros
paslaugų kainyno
patvirtinimo pakeitimo"

2,46
2,46
2,46
3,88
6,19
3,30
2,93
4,82
6,83
4,51
4,20
5,40
4,62
16,75
7,62
6,49
11,67 Telšių rajono savivaldybės
tarybos 2018 m.
9,51
Balandžio 26 d.
sprendimas Nr. T1-134

15194 Feritino koncentracijos nustatymas
8,25
15197

Troponino I(Tn I) nustatymas (tyrimo
analizatoriuje trukmė ilgiau negu 15 min.)
8,05

15198 Troponino T (TnT) nustatymas

15218 Narkotinių medžiagų nustatymas

Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos
ministro 2002 m. spalio
15 d. įsakymas Nr.505
"Dėl sveikatos apsaugos
15,05
ministerijos 1996 m. kovo
26 d. įsakymo Nr.178 "Dėl
Valstybės ir savivaldybių
remiamų asmens
sveikatos priežiūros
paslaugų kainyno
patvirtinimo pakeitimo"

31,01

XVI. HEMATOLOGINIAI IR
16001 Kapiliarinio kraujo paėmimas
Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu
16002
(norma)
Kapiliarinio kraujo tyrimas automatizuotu būdu
16003
(patologija)
Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu
16004
(norma)
Veninio kraujo tyrimas automatizuotu būdu
16005
(patologija)
16006 Retikulocitų skaičiavimas (dažytame tepinėlyje)
16008 Trombocitų skaičiavimas (dažytame tepinėlyje)
Kraujo tyrimas ENG nustatyti (veniniame
16012
kraujyje)
16013 Leukogramos skaičiavimas
Kraujo tyrimas leukocitams nustatyti rankiniu
16014
būdu
Standartizuoto kraujavimo laiko nustatymas(Ivy
16041
metodu)
16048 Šlapimo tyrimas automatizuotu būdu
16053 Šlapimo nuosėdų mikroskopija (norma)
16054 Šlapimo nuosėdų mikroskopija (patologija)
16056 Albuminas šlapime
16060 Kiekybinis baltymo šlapime nustatymas
Rūgščiai atsparių bakterijų šlapimo tepinėlyje
16062
nustatymas
16064 Koprogramos įvertinimas

1,21
6,56
6,56
6,50
6,83
1,63
1,68
Lietuvos Respublikos

1,21
sveikatos apsaugos
2,68 ministro 2002 m. spalio
15 d. įsakymas Nr. 505

1,21
8,96
5,51
0,58
1,88
15,16
2,46
1,27
2,05

16065 Tyrimas slaptam kraujavimui nustatyti

16066 Pirmuonių išmatų tepinėlyje nustatymas
Kirmėlių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas
16067
(Kato metodu)

2,00
1,30
1,68

Telšių rajono savivaldybės
tarybos 2018 m.
balandžio 26 d..
spendimas Nr. T1-134

16068
16069
16070
16071
16072
16073
16074
16076
16077
16078
16079
16080
16081
16089
16090
16102
16104

16105

16106

Spalinių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas
(lipnios plėvelės metodu)
Likvoro fizinių savybių nustatymas
Eritrocitų skaičiaus nustatymas rankiniu būdu
Kokybinis baltymo likvore nustatymas
Likvoro citozė ir ląstelių diferencijavimas rankiniu
būdu
Rūgščiai atsparių bakterijų likvoro tepinėlyje
nustatymas
Dažyto tepinėlio morfologinis tyrimas
Kiekybinis baltymo likvore nustatymas
Bendras skreplių tyrimas (fizinės savybės
natyvinio preparato mikroskopija, dažyto tepinėlio
mikroskopija)
Skreplių fizinių savybių nustatymas
Skreplių natyvinio preparato mikroskopija
Skreplių dažyto tepinėlio morfologinis tyrimas
(mikroskopija)
Rūgščiai atsparių bakterijų skreplių tepinėlyje
nustatymas
Punktatų tyrimas rankiniu būdu
Rūgščiai atsparių bakterijų punktato tepinėlyje
nustatymas
Nosies sekreto tyrimas
Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh
(D) priklausomybės faktoriaus nustatymas rankiniu
būdu
Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh
(D) priklausomybės faktoriaus nustatymas
plokšteliniu būdu
Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh
(D) priklausomybės faktoriaus nustatymas
stulpelinių būdu

16107 Rezus sistemos fenotipo nustatymas rankiniu būdu
Rezus sistemos fenotipo nustatymas plokšteliniu
būdu
Rezus sistemos fenotipo nustatymas stulpeliniu
16109
būdu
Antikūnų nustatymas, naudojant 2-jų donorų
16110
standartinius eritrocitus, stulpeliniu būdu
16113 Tiesioginis Kumbso mėginys (stulpeliniu būdu)
16108

16121 Kraujo suderinamumo mėginys (plokšteliniu būdu)
16122 Kraujo suderinamumo mėginys (stulpeliniu būdu)
ABO kraujo grupės nustatymas (be Rh faktoriaus)
16139
rankiniu būdu
16140 Autokontrolės nustatymas
Naujagimio kraujo grupės (ABO/Rh) nustatymas ir
16146
tiesioginis Kumbso mėginys stulpeliniu būdu

1,16
0,25
1,10
0,42
2,05
1,27
1,10
2,46

5,61
0,42
2,52
2,68
1,27
6,56
1,27
4,51

Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos
ministro 2002 m. spalio
2,93 15 d. įsakymas Nr. 505

6,56

14,69
4,26
5,78
21,88
11,81
5,31
15,52
8,71
1,30
5,92
12,48

D VI kategorijos antigenų nustatymas stulpelinių
būdu
16150 Šalčio antikūnų nustatymas stulpeliniu būdu
16149

6,92
47,99

XVII. MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI
17038
17040
17041
17042
17044
17068
17069

Odos, nagų ir plaukų mikroskopinio tyrimo
grybams nustatymas
Įvairios tiriamosios medžiagos mikroskopija CilioNilseno būdu (ar kitais dažymo būdais) rūgščiai
atsparioms bakterijoms nustatymas
Moters lyties organų išskyrų mikroskopijos
tyrimas
Vyro lyties organų išskyrų mikroskopijos tyrimas
Patologinės medžiagos tepinėlio, dažyto Gramo
būdu, mikroskopija
Roto virusų nustatymas imunochromatografiniu
metodu
Adeno virusų nustatymas imunochromatografiniu
metodu

3,09

4,97
5,30
4,39
4,19
6,18

Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos
ministro 2002 m.
gruodžio 23 d. įsakymas
Nr.668 "Dėl sveikatos
apsaugos ministerijos
1996 m. kovo 26 d.
įsakymo Nr. 178 "Dėl
Valstybės savivaldybių
remiamų asmens
sveikatos priežiūros
paslaugų kainyno
patvirtinimo" pakeitimo"

6,18

17100 IgG antikūnų Helicobacter pylori nustatymas
9,55

Telšių rajono savivaldybės
tarybos 2018 m.
balandžio 26 d.
spendimas Nr.T1-134

Clostridium difficile (C. difficile) toksino A
17103

nustatymas išmatose latex agliutinacijos metodu

Heterofilinių antikūnų infekcinės mononukleozės
17120 nustatymas pusiaukiekybinės latex agliutinacijos
metodu

17148

Hepatito B viruso (HBV) HBs Ag antigeno
nustatymas imunofermentiniu metodu

Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos
16,29
ministro 2002 m.
gruodžio 23 d. įsakymas
Nr.668 "Dėl sveikatos
apsaugos ministerijos
1996 m. kovo 26 d.
įsakymo Nr. 178 "Dėl
Valstybės savivaldybių
remiamų asmens
sveikatos priežiūros
4,03
paslaugų kainyno
patvirtinimo" pakeitimo"

6,71

17160 Hepatito C viruso (HCV) antikūnų nustatymas
8,98
Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) antigeno
17167
nustatymas imunofermentiniu metodu
17218 RPR kokybinė reakcija
17219 RPR pusiaukiekybinė reakcija

Telšių rajono savivaldybės
tarybos 2018 m.
balandžio 26 d.
spendimas Nr.T1-134

Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos
ministro 2002 m.
11,51
gruodžio 23 d. įsakymas
2,10 Nr.668 "Dėl sveikatos
apsaugos ministerijos
1996 m. kovo 26 d.
1,93
įsakymo Nr. 178 "Dėl
Valstybės savivaldybių
remiamų asmens

17221

TPHA – kiekybinė hemagliutinacijos reakcija su
Treponema pallidum antigenu

Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas
imunofermentiniu metodu
Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas
17224
imunofermentiniu metodu
17223

apsaugos ministerijos
1996 m. kovo 26 d.
įsakymo Nr. 178 "Dėl
Valstybės savivaldybių
remiamų asmens
sveikatos priežiūros
paslaugų kainyno
3,81 patvirtinimo" pakeitimo"
Telšių rajono savivaldybės
7,79
tarybos 2018 m.
Balandžio 26 d.
spendimas
Nr.T1-134
7,75

XVIII. IMUNOLOGINIAI TYRIMAI

18010

Skydliaukės peroksidazės antikūnų nustatymas
(angl. anti-TPO) imunofermentiniu metodu

18017 Antistreptolizino O kokybinis nustatymas

18022 C reaktyvaus baltymo kiekybinis nustatymas
18051 Reumatoidinio faktoriaus kokybinis nustatymas

Telšių rajono savivaldybės
tarybos 2018 m.
balandžio 26 d.
15,45 spendimas Nr.T1-134
Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos
2,52
ministro 2002 m. spalio
15 d. įsakymas Nr.505

8,55
2,26

KITI LABORATORINIAI TYRIMAI
ATLIEKAMI LIGONINĖS
LABORATORIJOJE

1L

2L

3L
4L

5L
6L

7L

8L

Molekulinis karbapenemazę gaminančių
Enterobacteriasceae šeimos bakterijų nustatymas per
60 min.( Carba-R)
Molekulinis toksigeninių Clostridium difficicile
bakterijų nustatymas per 45 min. (Clostridium difficile)
Molekulinis meticilinui atsparių auksinių stafilokokų ir
auksinių stafilokokų nustatymas iš pirminės teigiamos
kraujo kultūros per 60 min. (MRSA/SA iš pirminės
kraujo kultūros)
Molekulinis norovirusų nustaymas per 45 min.
(Norovirusas)
Molekulinis vankomicinui rezistentiškų enetorokokų
nustatymas per 45 min.(VanA/VanB atsparūs
enterokokai)
Molekulinis enterovirusinio meningito nustatymas per
2,5 val. ( Enterovirusas)
Molekulinis gripo A, gripo B bei RSV (respiratorinio
sincitinio viruso ) nustatymas per 40 min. (Gripas ir
RSV)
Molekulinis Mycobacterium tuberculosis ir jų
rezistentiškumo rifampicinui nustatymas per 2 val.
(Mycobacterium tuberculosis ir atsparumas
rifampicinui)

43,65

31,57

45,22
42,07

45,22
54,67

44,70

39,45

Telšių rajono
savivaldybės tarybos 2018
m. balandžio 26 d.
sprendimas Nr.T1-134

m. balandžio 26 d.
sprendimas Nr.T1-134

9L

10L
11L

12L
13L
14L
15L
16L
17L
18L
19L

Molekulinis ankstyvo žmogaus imunodeficito viruso
indentifikavimas per 90 min. ( ŽIV-1 indentifikacija)
Molekulinis Chlamydia trachomatis ir Neisseria
gonorrhoeae nustatymas per 90 min. ( Chlamydia
trachomatis ir Neisseria gonorrhoeae)
Molekulinis B grupės streptokoko nustatymas per 30
min. ( B grupės streptokokas)
Molekulinis aukštos rizikos žmogaus papilomos virusų
(16,18/45+14 aukštos rizikos tipų) nustatymas per 60
min. (ŽPV genotipavimas)
NT-pro BNP (Natriuretinas peptidas)
Prokalcitoninas
Vitaminas D
Roto, adeno, noro virusų nustatymas išmatose
Noro virusų nustatymas išmatose
Helicobacter Pylori nustatymas išmatose
Streptokoko A nustatymas iš nuogranos (tonzilių ir
gerklės)

39,97

29,47
38,92

36,82
10,40
11,80
8,00
8,00
3,42
7,00
4,50

XXII. ENDOSKOPINIAI TYRIMAI IR GYDOMIEJI VEIKSMAI
22001 Diagnostinė ezofagoskopija
22002 Ezofagoskopija su citologiniu tyrimu, biopsija
Svetimkūnio pašalinimas iš stemplės esant vietinei
22011
nejautrai
Svetimkūnio pašalinimas iš stemplės esant
22012
bendrinei nejautrai
22013 Kraujavimo stabdymas stemplėje – skleroterapija
22017 Polipo pašalinimas, esant vietinei nejautrai
Polipo pašalinimas, esant bendrinei intraveninei
22018
nejautrai
Polipo pašalinimas, esant bendrinei inkubacinei
22019
nejautrai
22020 Polipo citologinis tyrimas, biopsija
22023 Diagnostinė ezofagogastroskopija
Diagnostinė ezofagogastroskopija su biopsija,
22024
citologiniu tyrimu
22027
22030 Skrandžio polipektomija
Skrandžio polipektomija su patomorfologiniu
22031
tyrimu
Svetimkūnio pašalinimas iš skrandžio, esant
22039
vietinei nejautrai
Svetimkūnio pašalinimas iš skrandžio, esant
22040
bendrinei nejautrai
22045 Diagnostinė ezofagogastroduodenoskopija
Diagnostinė ezofagogastroduodenoskopija, su
22046
biopsija, citologiniu ištyrimu
Kraujavimo stabdymas dvylikapirštėje žarnoje
22057
skleroterapija

16,63
23,29
33,33
66,64
83,27
36,62
86,59
69,96
8,31
23,29
29,97
36,62
43,28
38,33
71,59
28,31
34,97
94,95

22062
22082
22083
22094
22095
22106
22107

Diagnostinė duodenoskopija su biopsija,
citologiniu tyrimu
Polipektomija rektoskopu
Polipektomija rektoskopiu ir patomorfologinis
tyrimas
Svetimkūnio pašalinimas iš rectum
Diagnostinė sigmoskopija ir premedikacija
Diagnostinė kolonoskopija
Diagnostinė kolonoskopija ir patomorfologinis
tyrimas

22109 Diagnostinė kolonoskopija įrašant vaizdą kasetėje
22110 Polipektomija kolonoskopu
Polipektomija kolonoskopu ir patomorfologinis
22111
tyrimas
Diagnostinė laparoskopija, esant bendrinei
22114
nejautrai
Diagnostinė laparoskopija ir ascito pašalinimas,
22115
esant vietinei nejautrai
Diagnostinė laparoskopija ir ascito pašalinimas,
22116
esant bendrinei nejautrai
Diagnostinė laparoskopija ir citologinis tyrimas,
22117
esant vietinei nejautrai
Diagnostinė laparoskopija ir citologinis tyrimas,
22118
esant bendrinei nejautrai
Diagnostinė laparoskopija ir kepenų biopsija, esant
22119
vietinei nejautrai
Diagnostinė laparoskopija ir kepenų biopsija, esant
22120
bendrinei nejautrai
Diagnostinė laparoskopija ir kitų organų biopsija,
22121
esant vietinei nejautrai
Diagnostinė laparoskopija ir kitų organų biopsija,
22122
esant bendrinei nejautrai
Gydomoji laparoskopija: pilvaplėvės ertmės
22125
drenažas, esant vietinei nejautrai
Gydomoji laparoskopija: pilvaplėvės ertmės
22126
drenažas, esant bendrinei nejautrai
Diagnostinė tracheobronchoskopija, esant vietinei
22129
nejautrai
Diagnostinė tracheobronchoskopija, esant
22130
bendrinei nejautrai
22133 Bronchų sanacija, esant vietinei nejautrai
22134 Bronchų sanacija, esant bendrinei nejautrai
22135 Svetimkūnio šalinimas, esant vietinei nejautrai
22136 Svetimkūnio šalinimas, esant bendrinei nejautrai
22137 Laikina bronchų okliuzija

38,33
41,65
48,30 Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos
79,90
ministerijos 1996 m. kovo
28,31
26 d. įsakymas Nr.178
69,17
76,91
92,23
88,37

"Dėl Valstybės ir
savivaldybių remiamų
asmens sveikatos
preižiūros paslaugų
kainyno patvirtinimo"

96,11
102,50
87,16
112,74
89,65
115,32
102,50
128,13
133,23
166,57
128,13
153,72
28,31
61,64
36,62
69,96
36,62
69,96
69,96

XXIV. RADIOLOGINIAI TYRIMAI
24001 Gydytojo rentgenologo konsultacija (1 pacientas)

24,57

Lietuvos Respublikos
sveikatos apsugos
ministerijos 1996 m. kovo

24014 Intraveninė urografija
24036 Rentgeno tomografija

Lietuvos Respublikos
sveikatos apsugos
13,26 ministerijos 1996 m. kovo
6,66 26 d. įsakymas Nr.178

XXV. RENTGENOGRAFIJA
25001 Rentgenograma, 13x18 cm dydžio
25002 Rentgenograma, 18x24 cm dydžio
25003 Rentgenograma, 24x30 cm dydžio
25004 Rentgenograma, 30x40 cm dydžio
25005 Rentgenograma, 35x35 cm dydžio
25006 Rentgenograma, 35x43 cm dydžio
25007 Rentgenograma, 15x40 cm dydžio
25008 Ortopantomograma
25009 Dantų rentgenograma
25010 1 projekcijos fluorograma
Pastaba: bendra rentgenologinio tyrimo kaina

2,50
2,94
3,74
4,58
4,95 Lietuvos Respublikos
sveikatos apsugos
5,37
ministerijos 1996 m. kovo
3,74 26 d. įsakymas Nr.178
3,74
2,50
2,50

XXVI. KOMPIUTERINĖ TOMOGRAFIJA
Galvos kompiuterinė tomografija
Kompiuterinė tomografija (toliau – CT) galvos ir
26001 vidinės ausies regiono, skenavimas be kontrastinų
medžiagų ir gydytojo aprašymas
CT galvos ir vidinės ausies regiono ar be jo,
26002 skenavimas su kontrastinėmis medžiagomis ir
gydytojo aprašymas
Turkiabalnio CT daugybiniai ploni pjūviai su
26003 MPR rekonstrukcija, su kontrastinėmis
medžiagomis ar be jų, ir gydytojo aprašymas

139,25

193,37

462,13

Akiduobių CT skenavimas, daugybiniai ploni
26004

26005

26006

26007

26008

pjūviai su MPR rekonstrukcija, su kontrastinėmis
medžiagomis ar be jų, ir gydytojo aprašymas
CT – vidurinės ausies ir temporalinio kaulo
vienpusis, abipusis išsamus plonasluoksnis
tyrimas, įskaitant MPR rekonstrukcijas su
kontrastinėmis medžiagomis ar be jų, ir gydytojo
aprašymas
Temporalinis kaulo CT tyrimas kontrastuojant
dujomis, įskaitant rekonstrukciją ir intraliumbalinę
punkciją, bet neatliekant tyrimo pagal 1 punktą, ir
gydytojo aprašymas
CT – veido kaulų skenavimas, sinusai ir seilių
liaukos – I ar daugiau regionų be kontrastinių
medžiagų ir gydytojo aprašymas
CT – veido kaulų skenavimas, sinusai ir seilių
liaukos – I ar daugiau regionų su kontrastinėmis
medžiagomis ir gydytojo aprašymas
Kaklo kompiuterinė tomografija

456,81

446,22

38,55

249,41

265,60

26009

26010

26011

26012

26013
26014
26015

26016

26017

26018

26019

26020

26021

26022

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
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
Krūtinės kompiuterinė tomografija
CT krūtinės skenavimas: plaučiai, mediastinumas,
pleura be kontrastinių medžiagų ir gydytojo
aprašymas
CT krūtinės skenavimas: plaučiai, mediastinumas,
pleura su kontrastinėmis medžiagomis ir gydytojo
aprašymas
Galvos smegenų CT tyrimas, atliekamas senos
kartos įrenginiu:
Galvos smegenų – CT tyrimas be intraveninių
kontrastinių medžiagų ir gydytojo aprašymas
Galvos smegenų – CT tyrimas su intraveninėmis
kontrastinėmis medžiagomis ir gydytojo
aprašymas
Galvos smegenų – CT tyrimas su intraveninėmis
kontrastinėmis medžiagomis ir be jų ir gydytojo
aprašymas
Galvos smegenų ir krūtinės ląstos CT tyrimas
CT – galvos smegenų ir krūtinės ląstos tyrimas be
intraveninių kontrastinių medžiagų ir gydytojo
aprašymas
CT – galvos smegenų ir krūtinės ląstos tyrimas su
intraveninėmis kontrastinėmis medžiagomis ir
gydytojo aprašymas
CT – galvos smegenų ir krūtinės ląstos tyrimas su
intraveninėmis kontrastinėmis medžiagomis ir be
jų bei gydytojo aprašymas
Galvos smegenų, krūtinės ląstos ir epigastriumo
CT tyrimas:
CT – galvos smegenų, krūtinės ląstos ir
epigastriumo tyrimas be intraveninių kontrastinių
medžiagų ir gydytojo aprašymas
CT – galvos smegenų, krūtinės ląstos ir
epigastriumo tyrimas su intraveninėmis
kontrastinėmis medžiagomis ir gydytojo
aprašymas
CT – galvos smegenų, krūtinės ląstos ir
epigastriumo tyrimas su intraveninėmis
kontrastinėmis medžiagomis ir be jo bei gydytojo
aprašymas
Pelvimetrija
CT – pelvimetrija ir gydytojo aprašymas

359,63

387,72

249,41

286,83

70,80
86,07
133,88

249,41

292,13

403,71

359,63

403,71

515,24

139,25

26023
26024

26025

26026

Tirto regiono dinaminė kompiuterinė tomografija
(toliau – D-CT)
D-CT – papildomas tyrimas, neįeinantis į minėtas
grupes, ir gydytojo aprašymas
D - CT – papildomas tyrimas, įeinantis į minėtas
grupes, (skaičiuojamas kaip papildomas mokestis
prie minėtų tyrimų kainų)
Intervencijos su CT kontrole
CT – tyrimas sujungtas su chirurgine procedūra
Stuburo kompiuterinis tyrimas
CT – stuburo 1 ar daugiau regionų, 25 arba mažiau
pjūvių be kontrastinių medžiagų ir gydytojo
aprašymas

CT – stuburo 1 ar daugiau regionų, 25 arba mažiau
26027 pjūvių su kontrastinėmis medžiagomis ir gydytojo
aprašymas
CT – stuburo 1 ar daugiau regionų, 25 arba mažiau
26028 pjūvių su kontrastinėmis medžiagomis ir be jų bei
gydytojo aprašymas
CT - stuburo 1 ar daugiau regionų, 26 arba daugiau
26029 pjūvių be kontrastinių medžiagų ir gydytojo
aprašymas
CT - stuburo 1 ar daugiau regionų, 26 arba daugiau
26030 pjūvių su kontrastinėmis medžiagomis ir gydytojo

26031

26032

26033

26034

26035

26036

aprašymas
CT – stuburo 1 ar daugiau regionų, 26 arba
daugiau pjūvių su kontrastinėmis medžiagomis ir
be jų bei
gydytojo aprašymas
CT – stuburo 1 ar daugiau regionų, su
intralumbalinėmis kontrastinėmis medžiagomis,
neįskaitant lumbalinės punkcijos kainos, ir
gydytojo aprašymas
Epigastriumo kompiuterinė tomografija
CT – epigastriumo skenavimas (nuo diafragmos
iki klubikaulio sparnų) arba dubens skenavimas be
kontrastinių medžiagų ir gydytojo aprašymas
CT – epigastriumo skenavimas (nuo diafragmos
iki klubikaulio sparnų) arba dubens skenavimas su
kontrastinėmis medžiagomis ir gydytojo
aprašymas
Epigastriumo ir dubens kompiuterinė tomografija
CT – epigastriumo ir dubens skenavimas be
intraveninių kontrastinių medžiagų ir gydytojo
aprašymas
CT – epigastriumo ir dubens skenavimas su
intraveninėmis kontrastinėmis medžiagomis ir
gydytojo aprašymas

170,01
108,73

251,69

176,32

Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos
ministerijos 1996 m. kovo
26 d. įsakymas Nr.178
"Dėl Valstybės ir
276,21
savivaldybių remiamų
asmens sveikatos
preižiūros paslaugų
249,41 kainyno patvirtinimo"

206,11

276,21

387,72

249,41

139,25

170,01

213,43

254,93

26037

26038

26039

26040

26041

26042

26043

26044

26045

26046

26047

26048

26049

Galūnių CT tyrimas
CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų
ne daugiau kaip 20 pjūvių, be intraveninių
kontrastinių medžiagų ir gydytojo aprašymas
CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų
ne daugiau kaip 20 pjūvių, su intraveninėmis
kontrastinėmis medžiagomis bei gydytojo
aprašymas
CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų
ne daugiau kaip 20 pjūvių, su intraveninėmis
kontrastinėmis medžiagomis ir be jų bei gydytojo
aprašymas
CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų
nuo 20 iki 40 pjūvių, be intraveninių kontrastinių
medžiagų ir gydytojo aprašymas
CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų
nuo 20 iki 40 pjūvių, su intraveninėmis
kontrastinėmis medžiagomis ir gydytojo
aprašymas
CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų
nuo 20 iki 40 pjūvių, su intraveninėmis
kontrastinėmis medžiagomis ir be jų ir gydytojo
aprašymas
CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų,
daugiau nei 40 pjūvių, be intraveninių kontrastinių
medžiagų ir gydytojo aprašymas
CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų,
daugiau nei 40 pjūvių, su intraveninėmis
kontrastinėmis medžiagomis ir gydytojo
aprašymas
CT – galūnių skenavimas, 1 arba daugiau regionų,
daugiau nei 40 pjūvių, su intraveninėmis
kontrastinėmis medžiagomis ir be jų ir gydytojo
aprašymas
Krūtinės ir epigastriumo CT tyrimas
CT – krūtinės ląstos ir epigastriumo tyrimas (nuo
plaučių viršūnių iki klubakaulio sparnų) be
intraveninių kontrastinių medžiagų ir gydytojo
aprašymas
CT – krūtinės ląstos ir epigastriumo tyrimas (nuo
plaučių viršūnių iki klubakaulio sparnų) su
intraveninėmis kontrastinėmis medžiagomis ir
gydytojo aprašymas
CT – krūtinės ląstos ir epigastriumo tyrimas (nuo
plaučių viršūnių iki klubakaulio sparnų) su
intraveninėmis kontrastinėmis medžiagomis ir be
jų ir gydytojo aprašymas
Krūtinės, pilvo ir dubens CT tyrimas
CT – krūtinės ląstos, pilvo ir dubens tyrimas be
intraveninių kontrastinių medžiagų ir gydytojo
aprašymas

139,25

170,01

206,11

176,32

206,11

276,21

249,41

276,21

350,53

249,41

292,13

366,51

324,87

CT – krūtinės ląstos, pilvo ir dubens tyrimas su
26050 intraveninėmis kontrastinėmis medžiagomis ir
gydytojo aprašymas
CT – krūtinės ląstos, pilvo ir dubens tyrimas su
26051 intraveninėmis kontrastinėmis medžiagomis ir be
jų bei gydytojo aprašymas
Kaklo organų, krūtinės, pilvo ir dubens CT tyrimas
CT – kaklo organų, krūtinės ląstos, pilvo ir dubens
26052 tyrimas be intraveninių kontrastinių medžiagų ir
gydytojo aprašymas
CT – kaklo organų, krūtinės ląstos, pilvo ir dubens
26053 tyrimas su intraveninėmis kontrastinėmis
medžiagomis ir gydytojo aprašymas
CT – kaklo organų, krūtinės ląstos pilvo ir dubens
26054 tyrimas su intraveninėmis kontrastinėmis
medžiagomis ir be jų ir gydytojo aprašymas

366,51

515,24
0,00
469,85

514,94

621,45

26055 Magnetinio rezonanso tomografija

278,96
XXVII. ULTRAGARSINIAI TYRIMAI
Bendroji ultragarsinė diagnostika
27001

Galvos tyrimas per didįjį momenėlį be doplerinio
kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu

Orbitos tyrimas be doplerinio kraujotakos
įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu
Kaklo vienos ar kelių struktūrų tyrimas be
27003 doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo
aprašymu
Krūtų tyrimas be doplerinio kraujotakos
27004
įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu
Pilvo tyrimas įskaitant inkstų ir šlapimo pūslės
27005 tyrimą be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su
gydytojo aprašymu
27002

27006
27007

Inkstų ir šlapimo pūslės tyrimas be doplerinio
kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu
Dubens ir pilvo tyrimas esant nėštumui ir jo
komplikacijoms be doplerinio kraujotakos

57,41
57,41

57,41
57,41

57,41

57,41
57,41

Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos
ministro 2000 m. sausio
15 d. įsakymas Nr.20 "Dėl
mokamų asmens
sveikatos preižiūros
paslaugų, teikiamų
valstybėse ir savivaldybių
asmens sveikatos
priežiūros įstaigose,
kainyno Nr.11-96-2
dalinio pakeitimo"

27008
27009
27010
27011

27012

Moters dubens tyrimas be doplerinio kraujotakos
įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu
Vyro dubens tyrimas be doplerinio kraujotakos
įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu
Mašnelės tyrimas be doplerinio kraujotakos
įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu
Raumenų ir skeleto tyrimas (1 ar daugiau regionų)
be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su
gydytojo aprašymu
Sąnarių tyrimas (vieno ar daugiau sąnarių) be
doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo
aprašymu

Chirurginė intervencija kontroliuojant ultragarsu
27013 atskirai nuo išvardytų procedūrų ir be doplerinio
kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu
27014

Kitų kūno vietų tyrimas be doplerinio kraujotakos
įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu

27015 Ultragarsinis augančio folikulo įvertinimas

27016

27017

27018

27019

27020

Kraujagyslių tyrimas
„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
Du ar daugiau minėtų tyrimų, nesusietų su kitais
I pogrupės tyrimais, ir gydytojo aprašymas
„Dupleks“ (doplerinis) miego arterijos skenavimas
vienpusis arba abipusis) kartu su B skenavimu ir
spektrine analize su okuloplatizmografija,
nesusietas su kitais I pogrupės tyrimais, ir gydytojo
aprašymas
„Dupleks“ (doplerinis) miego arterijos ir
periferinių kraujagyslių skenavimas (vienpusis
arba abipusis) ir okuloplatizmografija kartu su B
skenavimu ir spektrine analize su
okuloplatizmografija, nesusieta su kitais I
pogrupės tyrimais, ir gydytojo aprašymas
„Dupleks“ (doplerinis) vienpusis arba abipusis
kartu su B skenavimu ir periferinių kraujagyslių
spektrine analize. Vienas tyrimas be I pogrupės
tyrimų vertinimo ir vykdymo. Gydytojo
aprašymas.

57,41

57,41
57,83

57,83

57,41

Lietuvos Respublikos
57,41
sveikatos apsaugos
ministerijos 1996 m. kovo
26 d. įsakymas Nr.178
"Dėl Valstybės ir
20,14
savivaldybių remiamų
asmens sveikatos
7,18
preižiūros paslaugų
kainyno patvirtinimo"

161,12

443,05

193,37

311,55

187,28

„Dupleks“ (doplerinis) skenavimas (vienpusis arba
abipusis) kartu su B skenavimu ir periferinių
kraujagyslių spektrine analize iki krūvio metodo
27021
panaudojimo ir 10 min. po jo. Vienas tyrimas be I
pogrupės tyrimų vertinimo ir vykdymo. Gydytojo
aprašymas.
Prostatos tyrimas
Transrektalinis prostatos tyrimas 7 ar 47.5 Mhz
27022 davikliu su skaitmeniniu tiesiosios žarnos tyrimu ir
radiologo, onkologo ir urologo konsultacija

206,41

93,24

XXVIII. FUNKCINĖS DIAGNOSTIKOS TYRIMAI
28001
28002
28003
28004
28005
28006
28007
28008
28009
28010
28011
28012
28013
28014

Reoencefalograma (4 taškai, 2 baseinai, abipusė)
Reoencefalograma su posūkių mėginiais
Reoencefalograma su nitroglicerino mėginiu
Kvėpavimo funkcijos tyrimas pneumoskrinu
Kvėpavimo funkcijos tyrimas pneumoskrinu,
naudojant medikamentų mėginius funkcinius
Pneumotachometrija
Pneumotachometrija naudojant funkcinius
medikamentų mėginius
Galūnių kraujagyslių oscilografija
Kapiliaroskopija
Kaklo kraujagyslių doplerinė flaumetrija
Rankų kraujagyslių doplerinė flaumetrija
Kojų kraujagyslių doplerinė flaumetrija
Globalinė elektromiografija
Adatinė elektromiografija
Elektrostimuliaciniai miografiniai metodai:

28015 impulso perdavimo ištyrimas
28016 impulso greičio matavimas
28017 ritminė stimuliacija ir tetenizacija
28018
28019
28020
28021
28022
28023
28024
28025
28026

ritminė stimuliacija ir tetenizacija su medikamentų
mėginiais
Elektroencefalografija
Elektroencefaloskopija
Skydliaukės echoskopinis tyrimas
Vidaus organų echoskopinis tyrimas (bendras)
Kepenų echoskopinis tyrimas
Inkstų echoskopinis tyrimas
Šlapimo pūslės ir prostatos echoskopinis tyrimas
12-kos derivacijų EKG užrašymas kabinete su
gydytojo aprašymu

9,97
19,05
19,05
20,79
24,87
9,97
19,28
7,45
9,11
5,74
4,87
5,37
20,79
19,77

20,07
19,35
19,35
20,94
19,70
8,31
8,31
24,87
24,87
12,47
8,31
7,45

28027
28028
28029
28030
28031
28032
28033
28034
28035

12-kos derivacijų EKG užrašymas kabinete be
gydytojo aprašymo
18-kos derivacijų EKG užrašymas kabinete su
gydytojo aprašymu
18-kos derivacijų EKG užrašymas kabinete be
gydytojo aprašymo
12-kos derivacijų EKG užrašymas palatoje
su gydytojo aprašymu
12-kos derivacijų EKG užrašymas palatoje
be gydytojo aprašymo
18-kos derivacijų EKG užrašymas palatoje
su gydytojo aprašymu
18-kos derivacijų EKG užrašymas kabinete
be gydytojo aprašymo
EKG su nitroglicerino mėginiu
EKG su kalio mėginiu

28036 EKG su atropino mėginiu
28037 Veloergometrija
28038 Veloergometrija su kompiuterine spiroergometrija
28039 Echokardiografija M režimu
28040 Echokardiografija M režimu + dvimačiu režimu
Echokardiografija M režimu ir dvimačiu režimu su
28041
dopleriniu tyrimu
Echokardiografija (2+2D + Dopler + spalvotas
28042
kodavimas)
28043 Echokardiografija per stemplę
Echokardiografiniai krūvio mėginiai:
28044 dabutamino
28045 stimuliuojant per stemplę
28046 Kaklo kraujagyslių dvigubas skenavimas
28047 Galūnių venų dvigubas skenavimas
28048 Vidaus organų kraujotakos dvigubas skenavimas
28049 Galvos smegenų kraujotakos dvigubas skenavimas
Halterio stebėjimas nuo 18 iki 24 val.
Halterio ( 24 val., EKG) stebėsena
Elektrofiziologinis tyrimas per stemplę
Pulso dažnumo ir arterinio spaudimo nustatymas
Elektrokardioskopija
Fonografinis ištyrimas, sinchroniškai registruojant
28055 EKG ir FKG 5 punktus prieš ir po krūvio, ant
kairiojo šono
Echoelektrokardiografija M ir B režimais realiu
28056
laiku, hemodinamikos rodiklių nustatymas
Echoelektrokardiografija M ir B režimais, realiu
28057 laiku; hemodinamikos rodiklių nustatymas
doplerografija ir spektroanalize
28050
28051
28052
28053
28054

4,16
8,31
7,45
9,53
7,45
9,97
7,89
8,31
7,45
8,31
33,18
41,50
6,38
33,18
49,81
58,13
53,97
0,00
69,73
50,68
39,00
31,53
31,53
29,89
0,00
66,44
60,63
2,57
1,66

6,73
7,52

13,34
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Stressechokardiografija su spalvinio doplerografo
28058 spektroanalize ir hemodinamikos rodiklių
nustatymu (kartu su veloergometrija arba
medicininiais mėginiais)
Echoelektrokardiografija M ir B režimais su
spalvinė doplerografija, spektroanalizė,
28059
hemodinamikos rodiklių nustatymas ir konorarinių
šuntų patikrinimas
28060 Stressechokardiografija dirginant sinusinį mazgą
Transezofaginė echokardiografija M ir B režimais
28061 su spalvine doplerografija, spektroanalizė,
hemodinamikos rodiklių nustatymo patikrinimas
Trumpalaikė transveninė širdies
elektrostimuliacija, įskaitant venų punkciją,
28062
elektrodų įleidimą, krūtinės ląstos rentgeno
patikrinimą
Elektrokardiogramos 12 parametrų telefoninis
28063 transliavimas iš ligonio buto į EKG distancinį
centrą
Elektrokardiogramos aprašymas EKG
28064
distanciniame centre
Digitalinių arterijų pulso užrašymas arba spaudimo
28065
matavimas, įskaitant dokumentaciją
Digitalinių arterijų pulso užrašymas arba spaudimo
28066 matavimas prieš ir po šalčio ekspozicijos arba
medicininiais mėginiais
Galūnių venų pletizmografinis tyrimas įskaitant
28067
grafinę registraciją
28068 Kulkšnies indekso nustatymas
Apatinių galūnių segmentinė doplerografija (12
28069
matavimų)
Apatinių arba viršutinių galūnių magistralinių
28070
kraujagyslių doplerografija ir spektroanalizė
28071 Viršutinių galūnių segmentali doplerografija
Brachiocefalinių kraujagyslių doplerografija
28072
ir spektroanalizė su funkciniais mėginiais
Transkranialinė kraujagyslių doplerografija ir
28073
spektroanalizografija
Aortos lanko ir descenduojančios dalies dvigubas
28074 skenavimas su spalvine doplerografija ir
spektroanalize
Ramybės būklės viršutinių arba apatinių galūnių
28075
reografinis tyrimas
Ramybės būklės viršutinių arba apatinių galūnių
28076
reografinis tyrimas su funkciniais mėginiais

33,18

16,63
19,99
19,35

12,25

5,30
4,01
6,95
10,32
7,94
6,38
13,26
7,37
10,62
13,04
10,62

10,62
6,38
7,67

XXXII. FTIZIATRIJA
32001 Anamnezės surinkimas ieškant infekcijos šaltinio

16,63

32002
32003
32004
32005
32006

32007
32008

Lankymasis prie uždaryto buto – galimo infekcijos
židinio (kiemsargio kaimynų apklausa)
Telefoninis iškvietimas, pokalbiai (tarp jų ir
infekcijos židinyje) apie būtinybę atvykti
pasitikrinti
BCG vakcinacija, revakcinacija
Graduotas odos mėginys
Kocho mėginys
Personalo mokymas tuberkulinui diagnozuoti ir
BCG vakcinacijai:
pirminei
kartotinei

16,63
4,95
19,92
4,95
14,90
0,00
24,87
8,31

XXXIII. ANESTEZIJOS PAGALBA

33001

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

33002 Gerklų ir bronchų paviršiaus anestezija
Adatos dūrio į kanalą vietos anestezija prieš
33003
punkciją
33004 Vietinis infiltracinis nuskausminimas
Periferinio nervo kamieno anestezija (taip pat ir
33005
spinalinių nervų)
33006 Kojos ir rankos piršto pravedamoji anestezija
Galvos pamato nervo arba ganglijo pravedamoji
33007 anestezija arba retrobulbarinė anestezija
(nurodomas nervas arba ganglijas)
Žvaigždinio nervinio mazgo arba juosmens
33008
simpatinė blokada
Rezginio anestezija (pvz., plexus axillaris –
33009
pažastinio rezginio)
33010 Plexus brahialis (peties rezginio) anestezija

10,74
9,26
10,74
12,55
59,71
14,97
64,93
121,70
73,82
73,82

Bendra anestezija kardiologijos ir kraujagyslių
operacijose su dirbtine kraujo apytaka
(endotrachėjinis metodas):
33011 iki 3 val.

1916,50

33012 ilgiau nei 3 val.
Bendra anestezija kardiologijos ir kraujagyslių
operacijose be KA (endotrachėjinis metodas):

2502,76

33013 iki 1 val.

439,69

33014 iki 2 val.

491,51

33015 iki 3 val.

554,66

33016 ilgiau nei 3 val.

588,48

Bendra anestezija kardiologijos ir kraujagyslių

Lietuvos Respublikos
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operacijose be KA (intraveninis metodas):
33017 iki 1 val.

189,43

33018 iki 2 val.

207,42

33019 iki 3 val.

281,88

33020 ilgiau nei 3 val.

378,76

Bendra anestezija torakalinėse operacijose
(endotrachėjinis metodas):
33021 iki 1 val.

320,14

33022 iki 2 val.

428,38

33023 iki 3 val.
33024 ilgiau nei 3 val.
Bendra anestezija torakalinėse operacijose
(endobronchinis metodas):

Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos
ministerijos 1996 m. kovo
640,38
26 d. įsakymas Nr.178
"Dėl Valstybės ir
901,89 savivaldybių remiamų
asmens sveikatos
preižiūros paslaugų
kainyno patvirtinimo"

33025 iki 1 val.

501,68

33026 iki 2 val.

608,75

33027 iki 3 val.

811,72

33028 ilgiau nei 3 val.

1063,06

Bendra anestezija, atliekant kitas operacijas
(endotrachėjinis metodas):
33029 iki 1 val.

320,02

33030 iki 2 val.

385,59

33031 iki 3 val.

633,55

33032 ilgiau nei 3 val.

901,89

33033

Bendra anestezija atliekant kitas operacijas
(intraveninis metodas) iki 1 val.
Bendra anestezija (kaukės metodas):

94,68

33034 iki 1 val.

103,71

33035 ilgiau negu 1 val.

336,77

Regioninė anestezija chirurginėse operacijos
(endolumbalinis metodas):
33036 iki 1 val.

73,82

33037 * iki 2 val.

124,77

33038 * iki 3 val.

175,72

33039 * iki 4 val.

226,77

Regioninė anestezija chirurginėse operacijose
(epiduralinis metodas):
33040 iki 1 val.

73,82

33041 * iki 2 val.

124,77

33042 * iki 3 val.

175,72

33043 * iki 4 val.

226,77

33044

Priemoka už endolumbalinio arba epiduralinio
kateterio įdėjimą aqtliekant gydamuosius veiksmus

10,89

* už kiekvieną papildomą 15 min. anesteziją
viršijant pažymėtose punktuose numatytą laiką.

35,11

XXXIV. KARDIOLOGIJA
34001 Koronarografija
PTCA – perkutaninė balioninė
34002
koronaroangioplastika
34003 Perikardo punkcija kontroliuojant echoskopu
34004 Filtro implantavimas į apatinę tušiąją veną
34005 Valvulioplastika
34006 Transezofaginė echokardiografija
34007 Av mazgo tachikardijos destrukcija kateteriu
34008 Kento pluošto destrukcija kateteriu
34009 Skilvelinės tachikardijos destrukcija kateteriu
34010 Prieširdžių plazdėjimo destrukcija kateteriu
34011 Intrakardinė prieširdžių kardioversija
34012 Stemplinis elektrofiziologinis tyrimas
Intrakardinis elektrofiziologinis tyrimas dėl
34013
supraventrikulinės paroksizminės tachikardijos
Intrakardinis elektrofiziologinis tyrimas dėl
34014
skilvelinės paroksizminės tachikardijos
34015 Trombolizinis miokardo infarkto gydymas
Trombolizė sergant plaučių arterijos
34016
tromboembolija
34017 Intrakardinis hemodinaminis tyrimas

512,44
1024,88
204,97
204,97
2562,18
61,49 Lietuvos Respublikos
389,45
sveikatos apsaugos
430,46 ministerijos 1996 m. kovo
512,44 26 d. įsakymas Nr.178
"Dėl Valstybės ir
389,45
225,46 savivaldybių remiamų
asmens sveikatos
61,49
204,97
204,97
204,97
614,91
204,97

XXXVI. PULMONOLOGIJA
36001 Plaučių gyvybinio tūrio nustatymas
Išorinio kvėpavimo funkcijų nustatymas ir
36002
įvertinimas (VC, Tiffano, MV, F) kompiuteriu

2,94
11,38

preižiūros paslaugų
kainyno patvirtinimo"

36003

36004
36005
36006

36007

36008

36009
36010

Išorinio kvėpavimo parametrų nustatymas,
įvertinimas prieš ir po funkcinio mėginio su
broncholitikais ir bronchospastikais (analizė
kompiuteriu)
Išorinio kvėpavimo funkcijų nustatymas ir
įvertinimas (VC, Tiffano, MV, F) kompiuteriu, be
analizės kompiuteriu
Pneumatochometrija
Išorinio kvėpavimo parametrų nustatymas,
įvertinimas prieš ir po funkcinio mėginio su
broncholitikais ir bronchospastikais, be analizės
kompiuteriu
Spirografinis ištyrimas atliekant iškvepiamo oro
dujų analizę
Bronchoskopija, tam tikrais atvejais apimanti ir
papildomas priemones: blakstieninę biopsiją,
pavyzdžių eksciziją, segmentų zondavimą ir
brochoalveolinio laidumo nustatymą
Priemoka už paslaugą, nurodytą 36008 punkte,
jeigu paimama plaučių audinio transbronchinę
biopsiją
Torakoskopija arba mediastinoskopija, įskaitant
pavyzdžio eksciziją arba pavyzdžio punkciją

25,66

12,82

Lietuvos Respublikos
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34,62

14,62
26,87

XXXVII. PSICHIATRIJA

37001

37002
37003
37004

Psichiatro pirminė apžiūra: psichikos būklės
(sąmonė, orientacija, afektas, stimulas, suvokimas,
mąstymas, amnestinės funkcijos), gyvenimo būdo,
socialinių duomenų, konsultacijų ir papildomų
neurologinių tyrimų įvertinimas
Kartotinė psichiatro apžiūra, verbalinis gydymas ir
gydymo kurso koregavimas
Psichopatologinio sindromo neatidėliotinas
gydymas dekompensacijos (pvz., bandymo
nusižudyti) atveju, įskaitant verbalinę intervenciją
Ligonio slaugytojo mokymas ir gydomo psichikos
ligonio slaugos nurodymai

Biografinės anamnezės surinkimas, įskaitant vaiko
37005 ir paauglio psichopatologiją ir kreipiant dėmesį į
vaiko ir paauglio raidos psichologijos rodiklius
Vaiko ir paauglio įvertinimas, atsižvelgiant į
ligonio slaugytojo ir su ligoniu kontaktuojančio
37006 asmens pastabas; išsivystymo psichologiniai
rodikliai, konsultacijų ir papildomų neurologinių
tyrimų rezultatai
Vaiko arba paauglio psichopatologinio sindromo
verbalinis gydymas į šį procesą įtraukiant ligonio
37007 slaugytoją arba su ligoniu kontaktuojantį asmenį

25,66

5,17
32,05
12,82

11,53

11,53

11,53

Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos
ministerijos 1996 m. kovo
26 d. įsakymas Nr.178
"Dėl Valstybės ir
savivaldybių remiamų
asmens sveikatos

37007
ir psichikos būklės aprašymas pagal esamus
duomenis
Detalus kontaktuojančio asmens ar ligonio
slaugytojo (priklausomai nuo situacijos)
37008
instruktavimas apie vaiko ar paauglio, kurio
klinikinė būklė psichologiškai pagrįsta, gydymą
37009 Individualiosios racionalios psichoterapijos kursas
37010
37011
37012
37013
37014
37015
37016
37017
37018
37019

ministerijos 1996 m. kovo
26 d. įsakymas Nr.178
"Dėl Valstybės ir
savivaldybių remiamų
asmens sveikatos
preižiūros paslaugų
12,82 kainyno patvirtinimo"

11,53

Psichikos savireguliavimo metodų mokymas,
autogeninė treniruotė, saviįtaiga (1 seansas)
Psichoterapijos seansas grupėje (2–9 ligoniai)
Šeimos psichoterapijos seansas (daugiau kaip
3 ligoniai)
Hipnoterapijos seansas
Gydymo hipnoze kursas (10 seansų)
Įvairių psichikos sutrikimų psichoterapijos kursas
(10 seansų)
Logopedo gydomųjų seansų kursas (30
užsiėmimų)
Logopedo pirminė apžiūra
Teismo psichiatrinė ekspertizė, atliekama
stacionare
Teismo psichiatrinė ekspertizė, atliekama
ambulatorijoje arba vykstant į kitą nurodytą vietą
(transporto išlaidos skaičiuojamos papildomai)

6,16
25,66
25,66
25,66
6,38
51,25
38,41
45,73
5,37
38,41
25,66

XXXIX. AKUŠERIJA IR GINEKOLOGIJA
39001
39002
39003
39004
39005
39006
39007
39008
39009
39010
39011
39012
39013

Gydytojo atliekama pirminė nėščiosios apžiūra
pradedant dispanserizavimu
Tyrimas ir konsultavimas nėštumo metu
Krūtinės liaukų apžiūra. Priemoka už paslaugą
Onkocitologinio tepinėlio paėmimas iš krūties
liaukų
Onkocitologinio tepinėlio paėmimas iš genitalijų
Tepinėlio mikroflorai nustatyti paėmimas iš
urogenitalinės sistemos
Medžiagos paėmimas bakteriologiniams pasėliams
venerinių ligų diagnostikai
Onkocitologinio skarifikato paėmimas iš išorinių
lytinių organų
Laktostazės likvidavimas
Konsultacija kontracepcijos ir nėštumo
išsaugojimo klausimais
Pokalbiai su paciento artimaisiais apie
kontracepciją, nėštumo išsaugojimą ir kitais
klausimais
Kolposkopija ir jos išvadų aprašymas
Makšties gydomosios vonelės

20,49

6,38
2,57
3,86
5,17
6,38
6,38
3,86
3,86
3,86
3,86
15,42
3,86

39014
39015
39016
39017
39018
39019
39020
39021
39022
39023
39024
39025
39026
39027
39028
39029
39030
39031
39032
39033

39034

39035
39036
39037
39038
39039
39040
39041
39042
39043
39044
39045
39046
39047

Makšties arba gimdos kaklelio vaistų sukeltų arba
lytiniu keliu plintančių ligų veikimas
Gimdos kaklelio ekscizija skalpeliu
Gimdos kaklelio diatermokoaguliacija
Išorinių lytinių organų, makšties arba gimdos
krioterapija
Gimdos kaklelio konuso (kūgio) pavidalo
elektroekscizija (išpjova)
Gimdos ertmės aspiracija ir paruošimas
citologiniam tyrimui
Makšties diafragmos įdėjimas
Gimdos nusileidimo korekcija, įdedant ratą
Gimdos spiralės įdėjimas (be spiralės kainos)
Gimdos spiralės išėmimas
Makšties svetimkūnio išėmimas su gimdos kabliu
arba kiurete
Makšties tarpsienio arba suaugimo atskyrimas
Vaikui makšties svetimkūnio išėmimas
Bartolinio liaukos atvėrimas
Bartolinio cistos išgliaudymas
Cervikalinio kanalo polipų pašalinimas
Cervikalinio kanalo diletacija (išplėtimas) prieš
diagnostinę apžiūrą
Cervikalinio kanalo diletacija spontaninio aborto
arba pogimdyvinės abrazijos atvejais
Cervikalinio kanalo abrazija
Gimdos ertmės diagnostinė abrazija įskaitant
biologinės medžiagos siuntimą histologiniam
tyrimui atlikti
Gimdos ertmės diagnostinė abrazija įskaitant
biologinės medžiagos siuntimą histologiniam
tyrimui atlikti pogimdyminiu laikotarpiu iki 42-os
dienos po gimdymo
Gimdos ertmės abrazija spontaninio aborto atveju
iki 12 nėštumo savaitės
Amniocentezės stebėjimas iki vaisiaus gimimo
Neįvykęs persileidimas, abortavimas
(nesivystančio nėštumo)
Histeroskopija, įskaitant medžiagos paėmimą
citologiniam tyrimui
Kiaušintakių praeinamumo patikrinimas, įskaitant
adapterio uždėjimą
Hidrotubacija (1 procedūra)
Makštinė Duglaso ertmės punkcija
Vagininis (makštinis) Duglaso ertmės atvėrimas
Gimdos kaklelio amputacija
Makšties priekinės sienos plastika
Makšties užpakalinės sienos plastika
Gimdos ventrosuspensija, venterofiksacija (gimdos
pakėlimo operacijos)
Diagnostinė laparotomija

3,86
141,13
44,22
12,47
29,03
36,97
5,17
5,17
8,02
7,18
8,02
64,07
38,41
40,36
80,77
43,92
56,40
51,25
38,63
93,54

89,65

151,22
10,24
64,07
57,41
21,50
21,50
64,07
85,87
120,49
240,95
240,95
84,71
256,22

39048 Vienos kiaušidės rezekcija
39049 Abiejų kiaušidžių rezekcija
Vienos pusės kiaušidės pašalinimas kartu su cista
39050
ar kito pobūdžio pažeidimu
Abiejų pusių kiaušidžių pašalinimas kartu su
39051
cistomis
39052 Vienos pusės cistomos išgliaudymas
39053 Abipusis kiaušidžių cistomos išgliaudymas
39054 Vienos pusės kiaušintakių išgliaudymas
39055 Abiejų pusių kiaušintakių pašalinimas
39056 Vienos pusės gimdos priedų pašalinimas
39057 Abiejų pusių gimdos priedų pašalinimas
Negimdinio nėštumo operacija išsaugant
39058
kiaušintakius
Mažojo dubens sąaugų atskyrimas (elektra arba
39059
lazeriu)
39060 Žarnų sąaugų atskyrimas
39061 Vieno kiaušintakio plastinė operacija
39062 Abiejų kiaušintakių plastinė operacija
Kiaušintakių laidumo patikrinimas, naudojant
39063
dažančiąją medžiagą
39064 Supravaginali gimdos amputacija
39065 Gimdos perforacijos susiuvimas
Gimdos supravaginali amputacija, šalinant vieną ar
39066
abu kiaušintakius
Gimdos supravaginali amputacija, šalinant abiejų
39067
pusių gimdos priedus
Konservatyvi miomektomija (miomos
39068
išgliaudymas)
Gimdos amputacija gimdymo metu arba
39069
ankstyvuoju pogimdyviniu laikotarpiu
39070 Gimdos ekstirpacija
39071 Gimdos vaginali ekstirpacija
Gimdos ekstirpacija gimdymo metu arba
39072 ankstyvuoju pogimdyviniu laikotarpiu, šalinant
arba paliekant kiaušintakius
39073 Paprastoji vulvektomija
39074 Radikalioji vulvektomija
39075 Vertheimo operacija
Laparotomijos operacija, esant peridurinei
39076
nejautrai
39077 Laparotomijos operacija
39078 Diagnostinė laparoskopija ir biopsija arba be jos
39079 Gimdos kaklelio apsiuvimas
39080 iūlių išėmimas iš gimdos kaklelio
Amnioskopija (vaisiaus vandenų įvertinimas
39081
amnioskopu)
Išorinė kardiotokografinė diagnostika, pradedant
39082
22-ąja nėštumo savaite (iki 30 minučių)

251,20
301,16
307,47
333,13
307,47
333,13
251,20
301,16
301,16
301,16
294,77
256,22
384,35
442,21
442,21
46,79
467,77
256,22
486,85
499,60
371,68
589,33
704,72
525,48
563,69
384,35
578,36
768,66
281,88
256,22
281,96
38,41
6,38
8,31
6,95
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39083
39084
39085
39086
39087
39088
39089
39090
39091
39092
39093
39094
39095
39096
39097
39098
39099
39100
39101
39102
39103
39104
39105
39106
39107
39108
39109
39110

Išorinė kardiotokografinė diagnostika gimdymo
metu arba tais atvejais, kai įtariamas priešlaikinis
gimdymas (iki 30 min.)
Priemoka už kiekvieną valandą
Vaisiaus išorinis profilaktinis apgręžimas
Pirminis gimdyvės apžiūrėjimas, įskaitant
gimdymo eigos suplanavimą
Fiziologinio (normalaus) gimdymo priežiūra
Patologinio gimdymo priežiūra
Gimdymo, esant komplikuotai ekstragenitalinei
patologijai, priežiūra
Vaisiaus vakuminė ekstrakcija
Vaisiaus vidinis apgręžimas, atliekant vaisiaus
ekstrakciją
Vaisiaus ekstrakcija
Cezario pjūvis
Ekstraperitoninis Cezario pjūvis
Mažasis Cezario pjūvis
Vaginalinis Cezario pjūvis
Placentos manualinis atidalinimas
Gimdos ertmės revizija ranka
Gimdos ertmės instrumentinė revizija tik
pagimdžius arba 1 parą po gimdymo
Gimdos inversijos repozicija
Gimdos kaklelio I ir II laipsnio plyšimo
susiuvimas
Gimdos kaklelio III laipsnio plyšimo susiuvimas
Gimdos plyšimo susiuvimas
Tarpvietės I ir II laipsnio plyšimo susiuvimas
Tarpvietės III ir IV laipsnio plyšimo susiuvimas
Perineotomija
Epiziotomija (priemoka prie gimdymo priežiūros)
Echoskopija (transabdominalinė)
Echoskopija (vaginalinė)
Echoskopija ir fotoplacentinės kraujotakos tyrimas
dopleriu

39111 Vaginalinės operacijos, esant inhaliacinei nejautrai
39112
39113
39114
39115
39116
39117
39118
39119

Vaginalinės operacijos, esant paracervikalinei
(vietinei) nejautrai
Histeroskopija, esant intraveninei nejautrai
Ginekologinė ligonės apžiūra
Mažos mergaitės ginekologinė apžiūra ir tepinėlio
paėmimas
Genitalijų echoskopija
Siuntimo į Medicininės sveikatos ekspertizės
komisiją įforminimas
Gimdos spiralės išėmimas kabliuku ar kiurete
Mažos mergaitės gydomoji procedūra –
praplovimas su medikamentais

8,31
11,68
38,41
25,66
333,13
384,35
384,35
76,91
128,13
76,91
640,57
666,16
512,44
143,33
38,41
38,41
38,41
38,41
20,79
51,25
256,22
20,79
640,57
98,84
16,63
21,50
26,87
50,16
249,04
22,15
46,60
12,18
3,59
132,59
6,66
17,92
2,87

39120 Menogramų (patologinių) analizė

21,50

XXXXI. OTORINOLARINGOLOGIJA
41001
41002
41003
41004
41005
41006
41007
41008
41009
41010
41011
41012
41013
41014
41015
41016
41017
41018

Išorinės klausomosios landos svetimkūnių
pašalinimas išplaunant
Išorinės klausomosios landos svetimkūnių
pašalinimas chirurginiu būdu
Ausies polipo pašalinimas
Išorinės klausomosios landos gerybinių auglių
chirurginis pašalinimas
Išorinės landos plastika su kremzlės ir / ar kaulinės
dalies pašalinimu (atskira operacija)
Išorinės klausomosios landos egzostorių (kaulinių
išaugų) pašalinimas
Išorinės klausomosios landos stenozės koreliacija
su išorinės landos plastika, naudojant
transplantantus ar jų nenaudojant
Išorinės klausomosios landos atitaisymas po
mastoidektomijos
Miringoplastika endoaurikuliariu būdu
Miringoplastika užausiniu ar endoauraliniu būdu
Otikoantrotomija nešalinant kaulo defekto,
atliekant ar neatliekant miringoplastiką
Otikoantrotomija pašalinant kaulo defektą,
atliekant ar neatliekant miringoplastiką
Klausos kauliukų grandinės atitaisymas
Klausos kauliukų grandinės atitaisymas ir
miringoplastika
Antromastoidotomija
Radikali vidurinės ausies operacija kartu atliekant
miringoplastiką
Mastoidektomija kartu atliekant miringoplastiką ir
atitaisant klausos kauliukų grandinę
Radikali ausies operacija

41019 Radikali ausies operacija, atliekant miringoplastiką
Radikali ausies operacija, atliekant
41020
miringoplastiką
ir atitaisant
kauliukų
Revizija
po radikalios
ausiesklausos
operacijos,
atliekant
41021
miringoplastiką
41022 Labirinto suardymas ar pašalinimas
Smegenėlių tilto auglių pašalinimas visais
41023 ekstrakranialiniais būdais, dirbant dviem
chirurgams, įskaitant pooperacinę priežiūrą
41024 Kaukolės auglių pašalinimas per smilkinį
41025

Smilkinio rezekcija, šalinant auglį, atliekant
mastoidektomiją ir / ar vidinio nervo dekompresiją

Endolimfinio maišelio dekompresija per smilkinį,
atliekant jo drenažą ar be jo
41027 Stapedoplastinė operacija
41028 Stapedektomija
41029 Kilputės mobilizacija
41026

57,19
165,62
99,90
112,94
406,35
644,09
685,66
198,09
407,44
663,81
793,60
888,85
755,82
828,15
361,44
1104,71
1301,52
755,82
828,08
1025,23
755,47
716,40
1894,01
1942,73
1333,26
828,08
828,08
755,82
486,36

41030
41031
41032
41033
41034
41035
41036
41037
41038
41039
41040
41041
41042

Kochlearinė implantacija, įskaitant
mastoidektomiją
Glomus tympanicus pašalinimas transtimpaniniu
būdu
Glomus tympanicus pašalinimas
transmastoidektominiu būdu
Miringotomija ir šuntavimas
Vidurinės ausies granulomos, cholesteatomos ir
polipo pašalinimas su miringotomija ar be jos
Paracentezė
Ausies tualetas naudojant operacinį mikroskopą ir
būgnelių mikroapžiūra, naudojant vietinę ar
bendrinę nejautrą
Vienos arba abiejų ausų otomikroskopija, esant
bendrinei nejautrai
Nosies ertmės, nosiaryklės apžiūra, esant bendrinei
nejautrai
Kraujavimo iš nosies sustabdymas užpakaline
tamponada
Svetimkūnių iš nosies pašalinimas
Nosies polipo ir kelių polipų pašalinimas
Septoplastika, pogleivinė rezekcija, nosies
pertvaros perforacijos plastika

1314,21
571,78
828,15
165,62
793,60
32,81
76,27
76,27
49,96
85,42
53,90
57,19
335,21

41043 Kraujavimo iš nosies stabdymas krioterapijos būdu

113,01

41044 Randų sąaugų iš nosies ertmės pašalinimas
41045 Nosies kriauklės ar kriauklių dislokacija
Nosies kriauklės pašalinimas (dalinis, visiškas,
41046
vienpusis)
41047 Vienpusė pogleivinė kriauklių rezekcija
41048 Nosies kriauklių krioterapija
41049 Viršutinio žandinio ančio punkcija
Viršutinio žandinio ančio punkcija, esant bendrinei
41050
nejautrai
Radikali viršutinio žandinio ančio operacija,
41051
atliekant etmoidektomiją
Intranazalinė viršutinio žandinio ančio operacija ar
41052 svetimkūnio pašalinimas iš viršutinio žandinio
ančio
41053 Šoninė rinotomija navikui pašalinti
Išorinė frontetmoidektomija kartu atliekant
41054
sfenoidektomiją ar jos neatliekant

81,27
49,96
9,45
122,69
69,31
22,57
63,80
420,63
205,05
622,24
538,89

41055 Intranazalinė kaktinio ar pleištinio ančio operacija

335,21

Kaktinio ančio trepanacija
Kaktinio ančio obliterapija
Intranazalinė pleištinio ančio operacija
Klausomojo vamzdžio kateterizavimas
Tiesioginė nosiaryklės apžiūra, atliekant biopsiją
41060
ar be jos
41061 Nosies ančių, nosiaryklės ar gerklų fibroskopija

233,92
538,89
205,05
32,24

41056
41057
41058
41059

85,42
85,08
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41062 Juvenilinės nosiaryklės angiofibromos pašalinimas
Vaikų iki 12 metų tonzilektomija ar tonzilektomija
41063
su adenoidektomija
Vyresnių kaip 12 metų pacientų tonzilektomija ar
41064
tonzilektomija su adenoidektomija
41065
41066
41067
41068
41069
41070
41071
41072
41073
41074
41075
41076
41077
41078

Kraujavimo stabdymas po tonzilektomijos ar
adenoidektomijos, kai reikia bendrosios nejautros
Adenoidektomija
Paratonzilinio absceso atvėrimas
Uvulektomija ar uvulotomija
Ryklės ar antgerklio cistų pašalinimas
Ezofagoskopija kietu ezofagoskopu, atliekant
biopsiją
Ezofagoskopija kietu ezofagoskopu ir svetimkūnio
pašalinimas
Totalinė laringektomija
Vertikali hemilaringektomija su tracheostomija
Viršutinės gerklų srities laringektomija su
tracheostomija
Tiesioginė laringoskopija ir biopsija
Tiesioginė laringoskopija ir auglių pašalinimas iš
gerklų
Mikrolaringoskopija
Mikrolaringoskopija pašalinant gerklų papilomas

507,91
205,05
257,66
99,90
113,01
48,68
24,72
247,11
128,78
247,11
893,85
857,10
1053,91
189,28
205,05
199,82
342,81

41079 Mikrolaringoskopija ir auglių iš gerklų pašalinimas

282,60

41080 Gerklų operacijos po gerklų karkaso lūžių
Išorinės gerklų operacijos, laringofisūra su
41081
chordektomija ar be jos
Laringoplastika, tracheoplastika, atliekant
41082
tracheostomiją
41083 Tracheostomija

407,02
407,44
660,30
164,56

XXXXII. DERMATOLOGIJA

42001
42002
42003
42004
42005
42006
42007

Gydytojo dermatovenerologo paslaugos:
pirminis sergančiojo odos liga ištyrimas
(1 priėmimas)
lėtinė blauzdų opa (neįskaitant vaistinių
medžiagų)
išsivaliusios blauzdos opos tušavimas tirpalu arba
pribarstymas milteliais ir aprišimas (neįskaitant
vaistinių medžiagų)
nagų grybelio chirurginis gydymas (su nagų
paruošimu, 10 apsilankymų)
galvos grybelio gydymas (4 apsilankymai)
odos ir genitalijų karpų gydymas skystu azotu
(1 karpa)
karpų papiliomų gydymas elektrokoaguliacijos
būdu (1 karpa)

20,49
6,66
4,87
60,48
72,46
6,24
6,16

Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos
ministerijos 1996 m. kovo

42008
42009
42010
42011
42012
42013
42014
42015
42016
42017
42018
42019
42020

sergančiojo reaktyviuoju artritu konsultavimas
(1 konsultacija)
kelio sąnario punkcija, vaistų įšvirkštimas į sąnarį
(1 procedūra) neįskaitant vaistų kainos
odos biopsijos paėmimas ir ištyrimas be preparato
paruošimo (1 tyrimas)
pirminis vyro tyrimas dėl lytiškai perduodamų ligų
(1 priėmimas)
pirminis moters tyrimas dėl lytiškai perduodamų
ligų (1 priėmimas)
kraujo paėmimas ir paruošimas serologiniam
tyrimui (1 procedūra)
uretros patepimas arba instiliacija, (1 procedūra)
neįskaitant vaistų kainos
gimdos kaklelio vonelė (1 procedūra)
tamponas į makštį (1 procedūra)
vyrų uretroskopija
kompresų ir drėgnų tvarsčių, vonelių procedūros
medikamentų kompresai ant ligonio odos
sergančiojo odos liga gydomoji vonia

Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos
ministerijos 1996 m. kovo
7,94
26 d. įsakymas Nr.178
"Dėl Valstybės ir
14,33
savivaldybių remiamų
asmens sveikatos
31,33
preižiūros paslaugų
kainyno patvirtinimo"

17,42
16,26
4,87
4,65
7,67
5,74
15,34
2,23
9,53
3,86

XXXXIII. NEUROLOGIJA
43001
43002
43003
43004
43005
43006
43007
43008
43009
43010
43011
43012
43013
43014
43015
43016

Orientacinis regėjimo lauko tikrinimas, duomenų
analizė, dokumentacija
Akies dugno apžiūrėjimas, įvertinimas
Klausos funkcijų tikrinimas kamertonais
Uoslės ir skonio jutimų tikrinimas
Raumenų jėgos įvertinimas ir tikrinimas
dinamometru
Judesių koordinavimo ir pusiausvyros tikrinimas
testais
Vibracijos pojūčio tikrinimas kamertonais
Stereognozijos ir kitų sudėtingų jutimo būdų
tikrinimas pagalbiniais įrankiais
Minorinio testo ir kitų vegetacinių specialių
mėginių tikrinimas
Aukštesniosios nervų sistemos funkcijų tikrinimas
specialiais testais
Kompresijos neuropatijų tikrinimas klinikiniais
testais
Kraniogramų įvertinimas
Spondilogramų įvertinimas
Echoencefaloskopijos atlikimas ir duomenų
analizė
Suaugusiųjų elektroencefalografija funkciniais
testais (naudojant garsą, šviesą ir hiperventiliaciją),
įvertinant duomenis
Vaikų elektroencefalografija funkciniais testais
(naudojant garsą ir šviesą), įvertinant duomenis

4,08
3,79
3,59
3,29
1,01
1,01
2,87
3,29
14,25
9,75
4,58
0,94
0,94
4,58

Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos
17,42 ministerijos 1996 m. kovo
26 d. įsakymas Nr.178
"Dėl Valstybės ir
23,66 savivaldybių remiamų
asmens sveikatos

43017 Elektromiografijos atlikimas, duomenų įvertinimas
43018
43019
43020
43021
43022
43023
43024
43025
43026
43027
43028
43029

43030

Elektromiografija – gautų potencialų užrašymas,
duomenų analizė
Stimuliacinė elektromiografija, duomenų analizė
Kaklo ir galvos kraujagyslių palapavimas ir
auskultavimas (ACV, ASM, AV), duomenų
Echopulsografija
įvertinimas
Lumbalinės punkcijos atlikimas
Likvoro dinaminių mėginių patikrinimas,
priemoka prie tyrimo
Infiltruojančios blokados
Blokados nervų kanaluose
Epi- ir periduralinė blokada (nurodoma
medikamentų kaina)
Žvaigždės formos ir kitų vegetacinių ganglijų
blokada (nurodoma medikamentų kaina)
Prozerino testo patikrinimas
Nurodymų pateikimas suaugusio žmogaus
slaugytojui ir jo mokymas (mokama vieną kartą
ligos atveju)
Nurodymų pateikimas susirgusio vaiko slaugytojui
ir jo mokymas (mokama vieną kartą ligos atveju)

10,54

"Dėl Valstybės ir
savivaldybių remiamų
asmens sveikatos
preižiūros paslaugų
kainyno patvirtinimo"

18,41
18,41
9,60
9,97
30,73
1,51
11,38
42,22
50,23
50,23
13,54
9,26

12,32

Pastaba: 43029 ir 43030 punktai taikomi tik neurologinių

43031 Polisomnografijos tyrimas (32 kanalų)

43032 Polisomnografijos tyrimas (17 kanalų)

Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos
197,98
ministro 2004 m. birželio
29 d. įsakymas Nr.V-476
"Dėl sveikatos apsugos
ministerijos 1996 m. kovo
26 d. įsakymo Nr.178 "Dėl
Valstybės ir savivaldybių
remiamų asmens
142,54
sveikatos priežiūros
paslaugų kainyno
patvirtinimo " papildymo"

XXXXV. UROLOGIJA
45001 Vyro šlaplės skalavimas ir vaistų instiliacija
Moters šlaplės praplėtimas, įskaitant jos
45002 skalavimą, vaistų instiliaciją ir šlapimo pūslės
kateterizaciją
(1 procedūra)
Palaipsnis vyro šlaplės plėtimas, įskaitant jos
45003 skalavimą, vaistų instiliaciją ir šlapimo pūslės
kateterizaciją (1 procedūra)
45004 Svetimkūnio išėmimas iš vyro šlaplės
45005 Endoskopinis šlaplės tyrimas (uretroskopija)
Endoskopinis šlaplės tyrimas ir operatyvi
45006
procedūra (pvz., papilomos koaguliacija)

32,10
28,24

57,48
64,29
96,39
115,02

45007 Šlaplės incizija iš vidaus, stebint optiniu prietaisu
45008 Šlapimo pūslės kateterizacija
Vyro šlapimo pūslės kateterizacija ir skalavimas,
45009
vaistų instiliacija ir kraujo krešulio išskalavimas
45010

45011

45012
45013
45014
45015
45016
45017
45018
45019
45020
45021
45022
45023
45024
45025
45026
45027
45028
45029
45030
45031
45032
45033
45034
45035

45036

Moters šlapimo pūslės kateterizacija ir skalavimas,
vaistų instiliacija ir kraujo krešulio išskalavimas
Vyro arba vaiko iki 14 metų šlapimo pūslės
kateterizacija ir nuolatinio kateterio įdėjimas, taip
pat intrauretrinė lazerinė terapija
Moters šlapimo pūslės kateterizacija ir nuolatinio
kateterio įdėjimas, taip pat intrauretrinė lazerinė
terapija
Šlapimo pūslės skalavimas ir instiliacija, esant
įdėtam nuolatiniam kateteriui
Meatotomija
Parafimozės bekraujis pašalinimas
Cirkumcizija
Priešodžio sulipimo atskyrimas, atskira paslauga
Plastinė priešodžio frenulum operacija
Fimozės operacija, atliekant apskritimo formos
priešodžio siūlę
Skrotali vazotomija (sterilizacija)
Varikozės operacija (kapšelio pjovimas)
Varikozės operacija, perrišant sėklinę veną (pilvo
pjovimas)
Hidro ir spermatocelės (sėklinės cistos) operacija
Sėklidės pašalinimas, įskaitant sėklidės priedėlio
šalinimą
Sėklidės priedėlio šalinimas, atskira paslauga
Orhopeksija
Kirkšnio kriptorchizmo operacija
Sėklidės nuleidimas esant aukštai retencijai
Prostatos masažas, siekiant gauti prostatos
išspaudžiamą skystį
Prostatos gydymas injekcijomis ar infiltracija
(viena procedūra)
Prostatos adenomos pašalinimas
Transuretrali adenomos rezekcija
Moters šlapimo pūslės kaklelio rezekcija
Moters Cistoskopija įskaitant uretroskopiją ir
pavyzdžio ekscizija
Vyro Cistoskopija įskaitant uretroskopiją ir
pavyzdžio ekscizija
Šlapimtakio zondavimas (-ai) įskaitant inksto
geldelės skalavimą (-us) ir vaistų arba kontrastinių
medžiagų įleidimą į inkstų geldeles (papildomos
paslaugos 45034, 45035 punktuose nurodytų
paslaugų)

223,98
19,20
141,20
141,20

122,34

122,34
45,43
64,29
49,96
148,65
39,69
128,13
133,23
95,32
244,69
384,35
244,69
244,69
269,04
157,61
459,26
538,10
11,61
40,71
704,59
803,28
481,68
159,69
168,57

147,86

45037
45038
45039
45040
45041
45042
45043

45044

45045

45046
45047
45048
45049
45050
45051
45052
45053
45054
45055
45056
45057
45058
45059
45060
45061
45062
45063
45064

Šlapimtakio nuolatinės šinos įdėjimas, pakeitimas
arba išėmimas (papildomos paslaugos 45034,
45035 punktuose nurodytų paslaugų)
Išsiskiriamo šlapimo matavimas, įskaitant
registravimą
Šlapimo pūslės fistulės priežiūra, įskaitant
skalavimą, kateterio fiksaciją ir aprišimą
Operatyvus šlapimo pūslės fistulės uždarymas
Šlapimo pūslės akmenų suskaldymas ir išėmimas
įskaitant paslaugas pagal 45035 punktą (viena
procedūra)
Šlapimo pūslės kraujo tamponados išvalymas
Operatyvi invazija į šlapimo pūslę transuretraliai,
pvz.: kraujavimo židinių koaguliacija, mažų
svetimkūnių ir mažų auglių išėmimas (papildomos
paslaugos pagal 41034 arba 45035 punktus)
Operatyvi invazija į šlapimo pūslę, transuretralus
didelių svetimkūnių ir didelių auglių išėmimas
(papildoma paslauga pagal 45034 arba 45035
punktus)
Kilpinė ekstrakciją arba mėginimas ją panaudoti
traukiant akmenis iš šlapimtakio, įskaitant
šlapimtakio angos pjovimą (papildomos paslaugos
pagal 45034 arba 45035 punktus)
Šlapimtakio angos pjūvis (papildoma paslauga
pagal 45034 arba 45035 punktus)
Operatyvus vieno arba kelių akmenų išėmimas iš
šlapimtakių arba inkstų geldelių
Vieno arba kelių akmenų išėmimas iš šlapimtakių
arba inkstų geldelių ir inkstų fistulių uždarymas
Inkstų fistulų perkutaninis tvarkymas, įskaitant
skalavimą, kateterio fiksavimą ir tvarstį
Inkstų fistulės sutvarkymas (atskira paslauga)
Šlapimo pūslės kateterio pakeitimas, įskaitant
skalavimą, kateterio fiksavimą ir tvarstį (be
kateterio kainos)
Inkstų fistulės kateterio pakeitimas (be kateterio
kainos)
Paranefrito drenažas
Komplikuota nefrektomija, esant augliams
Nekomplikuota nefrektomija
Nefropeksija
Inkstų geldelės ir šlapimtakio anastomozė
Inksto dekapsuliacija, perinefralinių sąaugų
atskyrimas
Ureterokutaneostomija
Ureterocistanastomozė
Parciali cistektomija
Parciali cistektomija su ureterocistanastomoze
Cistektomija
Cistektomija perkeliant šlapimtakį į žarną

358,69
71,74
53,82
192,15
384,35
225,91

Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos
ministerijos
1996 m. kovo
191,78
26 d. įsakymas Nr.178
"Dėl Valstybės ir
savivaldybių remiamų
asmens sveikatos
204,97
preižiūros paslaugų
kainyno patvirtinimo"

254,14

141,20
768,21
895,73
141,20
185,99
53,82
70,75
512,44
894,79
531,57
351,47
641,66
479,03
514,07
641,66
479,03
540,60
738,99
1209,34

45065
45066
45067
45068
45069
45070

Cistektomija formuojant šlapimo rezervuarą iš
žarnos
Šlapimtakių ir žarnų anastomozė
Cistektomija, atliekant ureterokutaneostomiją
Cistointestinoplastika
Šlapimo pūslės fistulės operatyvus plastinis
uždarymas
Periuretralinė cistos ekscizija

2049,74
1153,02
1076,10
948,04
281,88
217,81

45071

Ekstraperitoninės, parareninės arba paravezikinės
hematomos, flegmonos incizija ir drenavimas

338,20

45072

Retrosimfizinis uretros ir pūslės kaklelio
fiksavimas (Maršalo pobūdžio operacija)

338,20

45073

Proksimalios uretros dalies plastinės operacijos
(Solovjovo, Rusakovo ir kt. pobūdžio operacijos)

641,66

45074 Distalios uretros priekinės dalies plastinė operacija
45075
45076
45077
45078
45079
45080
45081
45082
45083
45084
45085
45086
45087
45088
45089
45090
45091
45092

Transvaginalus veziko-vaginalinės fistulės
uždarymas
Transabdominalus veziko-vaginalinės fistulės
uždarymas
Varpos svetimkūnių ekscizija
Varpos amputacija
Hispospadijos ir epispadijos plastika
Kavernozinių kūnų punkcija, induracijos ekscizija
Inkstų susiuvimas po traumų
Šlapimo pūslės susiuvimas po traumų
transabdominaliu būdu
Šlapimo pūslės susiuvimas po traumų
transvezikaliniu būdu
Prostatos biopsija
Sėklidžių biopsija
Prostatos absceso atvėrimas
Emaskulinizacija
Kirkšnies limfadenektomija, abipusė
Retroperitoninė limfadenektomija
Intraoperacinė vazografija
Vazo-vazoanastomozė vienpusė
Vazo-vazoanastomozė dvipusė

450,80
577,37
641,66
281,88
323,23
577,37
159,69
983,88
369,04
450,80
95,89
204,97
191,78
614,91
641,66
963,88
71,66
250,85
358,35

XXXXVI. CHIRURGIJA
Po ligos ar traumos atsiradę kūno paviršiaus
46001 Mažos žaizdos pirminis tvarkymas
46002 Didelės žaizdos pirminis tvarkymas
46003 Siūlų ir kabučių išėmimas, įskaitant perrišimą
Paviršinio svetimkūnio, apčiuopiamo iš išorės,
46004
išėmimas
Svetimkūnio išėmimas iš po odos arba gleivinės
46005
po jos pjūvio

36,13
62,48
10,17
14,70
68,45

46006
46007
46008
46009
46010
46011
46012
46013
46014
46015
46016
46017
46018

Giliai esančio svetimkūnio išėmimas iš minkštųjų
audinių arba kaulų operuojant
Mažos negyjančios žaizdos tvarkymas ir
nekrozavusių audinių išpjovimas
Didelės negyjančios žaizdos sutvarkymas ir
nekrozavusių audinių išpjovimas
Antibiotikų suleidimas ir nekrozavusių audinių
pašalinimas iš žaizdų chroniškų minkštųjų ir kaulų
supūliavimo atvejais
Antirabinis darbas
Parazitų išėmimas iš poodžio audinių
Mažo odos arba gleivinės gabaliuko išpjovimas
įskaitant mažų (iki 3 cm) odos auglių išpjovimą
Didelio (didesnio nei 3 cm) odos ar gleivinės, arba
po oda (po gleivine), esančio auglio išpjovimas
Vieno arba kelių limfmazgių išpjovimas iš tos
pačios vietos
Giliųjų kūno audinių (pvz., riebalinių audinių,
raumenų, fascijų) arba pavyzdžių iš giliųjų audinių
išpjovimas
Kaklo limfmazgių visiškas pašalinimas
Pažasties, kirkšnies limfmazgių visiškas
pašalinimas
Krūties liaukos srities rezekcija

155,08
36,13
62,48
136,33
5,17
68,45
36,13
98,34
81,49
103,86
683,51
497,52
136,33

46019 Radikali mastektomija

407,02

46020 Krūties liaukos amputacija
Krūties liaukos amputacija, atliekant
46021
limfadenektomiją
Vienpusė krūtų plastika atliekant dalinę krūties
46022
liaukos rezekciją
Dalinė krūtų liaukų rezekcija ir plastika, atliekama
46023
dviem etapais gigantomastijos atvejais
46024 Krūties plastika, vienpusė implantuojant eksp.
Krūties silikono protezo implantacija (protezo
46025
kaina įskaičiuota)
Auglio, esančio po oda, kūno paviršiuje ar po
46026
gleivine, ekscizija
46027 Giliai esančio auglio atvėrimas, ekcizija
Uždegiminio proceso nuslopinimas giliai
prapjaunant fascijas ir po jomis esančius
46028
sluoksnius, įleidžiant dreną, esant bendrinei
nejautrai
Visiškas odos transplantavimas mažam odos
46029
defektui paslėpti
Užpildyto medikamentais (vaistais) rezervuaro
46030
implantavimas į poodį
46031 Apvalių odos salelių plastikos pritaikymas

225,91
308,61
624,09
960,02
946,91
424,49
67,23
103,86
112,94

328,11
38,41
141,20

46032
46033
46034
46035
46036
46037
46038
46039
46040
46041
46042
46043
46044
46045
46046
46047
46048
46049
46050
46051
46052
46053
46054
46055

Naevus flammeus išėmimo operacija, kiekvienas
seansas
Veidą deformuojančio rando korekcija
Priemoka prie operacijų, atliekamų lazeriu
Pilvo plastika atliekant riebalinių audinių ir odos
eksciziją
Padidėjusių minkštųjų riebalinių šlaunų audinių
plastika ir odos ekscizija
Kontraktūros atitaistymas netaikant papildomų
plastikos metodų
Kojos arba rankos piršto nago trepanacija
Kojos arba rankos piršto nago nuėmimas,
išpjaunant nago šaknį
Plastinė kojos arba rankos nago volelio operacija
(mikrotechnika)
Kaulų arba sausgyslės makšties panaricijaus
(landuonio) atvėrimas, įskaitant vietinį drenavimą
Delno flegmonos operacija
Vieno arba keleto drenų įleidimas į sąnarius,
kaulus arba minkštuosius audinius įvairiais būdais
Osteonekrektomija
Delno, pėdos arba piršto sąnario – ganglijaus
operacija
Kojos arba rankos piršto auglio (pvz.,
hemangiomos) išoperavimas
Piršto rando operacija naudojant z plastiką
Sausgyslės makšties stenozės operacija, išpjaunant
mėginį
Piršto sinovektomija
Tarpupirščių odos plėvių išpjovimas
Dviejų suaugusių pirštų sąnarių išoperavimas,
atliekant šoninių raiščių rekonstrukciją
Netaisyklingai susiformavusių pėdos ar delno
sausgyslių arba raiščių rekonstrukcija
Tendosinovektomija
Vienos ištiesinančios sausgyslės paruošimas ir
susiuvimas, sutvarkant šviežią žaizdą
Sausgyslės rekonstrukcija su transplantantu

Vienpusė plaktuko formos kojos piršto padėties
korekcija, perkeliant sausgyslę ir atliekant plastinę
46056
sausgyslės operaciją, taip pat osteotomiją arba
kurios nors kaulo dalies rezekciją
Abipusė plaktuko formos kojos piršto padėties
korekcija perkeliant sausgyslę ir atliekant plastinę
46057
sausgyslės operaciją, taip pat osteotomiją arba
kurios nors kaulo dalies rezekciją
46058 Diupuitreno kontraktūros operacija
Karpalinio arba tarzalinio sindromo operacija
46059
atliekant nervų dekompresiją

27,25
107,50
5,17
315,49
306,83
88,59
24,37
38,93
155,80
64,29
97,40
129,50
208,34
107,08
130,36
107,08
141,20
169,44
62,78
234,64
469,28
182,03
141,20
479,03

326,18

571,48
295,99
391,38

46060
46061
46062
46063
46064
46065
46066
46067
46068
46069
46070
46071
46072
46073
46074
46075
46076
46077
46078
46079
46080
46081
46082
46083
46084
46085
46086
46087
46088
46089
46090
46091

Lūžusio rankos ar kojos pirštakaulio reponavimas
ir gydymas
Lūžusio piršto kamieno falangos, vidurinės
falangos arba didžiojo kojos piršto reponavimas,
gydymas
Lūžusio metakarpalinio, metatarsalinio kaulo
reponavimas, gydymas
Lūžusio žastikaulio reponavimas, gydymas
Lūžusio dubens kaulo reponavimas, gydymas
Lūžusio šlaunikaulio reponavimas, gydymas
Lūžusio stuburo slankstelio reponavimas,
gydymas, nesant neurokomplikacijų
Mažojo vamzdinio kaulo reponavimas, gydymas
Artrodezė tarp delno pamato kaulų, įskaitant
autologinės medžiagos implantaciją
Šlaunikaulio osteosintezė
Vielų išėmimas
Kaulo audinių paėmimas laisvam persodinimui
Mažųjų kaulų osteotomija, biopsija ar perforacija
Šlaunikaulio osteotomija, nekrektomija,
sekvestrektomija
Uodegikaulio rezekcija
Rankos piršto išnirimo reponavimas, gydymas
Kojos piršto išnirimo reponavimas, gydymas
Apatinio žandikaulio išnirimo reponavimas,
gydymas
Delno sąnario išnirimo reponavimas, gydymas
Pėdos sąnario išnirimo reponavimas, gydymas
Stipinkaulio galvutės panirimo arba krūtinkaulio –
raktikaulio sąnario, ar kelio slankstelio išnirimo
reponavimas, gydymas
Alkūnės sąnario išnirimo reponavimas, gydymas
Peties sąnario išnirimo reponavimas, gydymas
Trauminio klubo sąnario išnirimo reponavimas,
gydymas
Stuburo slankstelių išnirimo reponavimas,
gydymas
Delnakaulio išnirimo operacinis (arba atviras)
reponavimas
Pėdikaulio arba žandikaulio išnirimo operacinis
(arba atviras) reponavimas
Skeleto tempimo pritaikymas, esant kaklo
slankstelių panirimui arba išnirimui
Raktikaulio peties sąnario išnirimo operacinis
reponavimas, atliekant raiščių plastiką
Įprastinio arba recidyvinio žastikaulio išnirimo
operacija
Rankos arba kojos sąnario kapsulės susiuvimas
Žandikaulio, nykščio, delno sąnario kapsulės
susiuvimas

58,40
100,27
116,83
149,94
130,44
299,87
521,89
87,65
567,62
599,72
111,01
391,38
208,63
522,34
132,22
78,35
48,95
48,95
78,35
48,95
137,09
117,54
117,54
225,26
225,26
104,50
65,28
65,28
118,11
522,34
189,36
104,50

46092
46093
46094

46095

46096
46097
46098
46099
46100
46101
46102
46103
46104
46105
46106
46107
46108
46109
46110
46111
46112
46113
46114
46115
46116
46117
46118
46119
46120
46121
46122

Laisvų sąnario kūnų arba svetimkūnių pašalinimas
iš peties, alkūnės ar kelio sąnario ir sąnario
paviršiaus išvalymas
Artroskopinis tyrimas, įskaitant audinių pavyzdžių
ėmimą iš minkštųjų audinių, slankstelių arba kaulų
Artroskopinė operacija, atliekant menisko
rezekciją (dalinę), klostės rezekciją (dalinę),
sąnarių laisvųjų kūnų išėmimas
Artroskopinė operacija su sinovektomija, sąnarių
paviršiaus abrazija, kremzlių ekscizija, fiksacija,
girnelės sutvirtinimas, menisko susiuvimas,
kartotinis menisko sustiprinimas, raiščių
susiuvimas, patempimas, plastinio raiščio
rekonstrukcinė transplantacija
Žandikaulio, peties, alkūnės, klubo arba kelio
sąnario kontraktūros išjudinimas (mobilizacija),
naudojant bendrinę ar vietinę nejautrą
Kelio sąnario protezavimas (be protezo kainos)
Smulkiųjų kaulų osteotomija (be imobilizacijos)
Šeivikaulio, čiurnikaulių, padikaulių osteotomija
(be imobilizacijos)
Didžiųjų kaulų osteotomija
Hallux valgus operacija (vienpusė)
Hallux valgus operacija (abipusė)
Pažeistų kaulinių audinių dalinė rezekcija
pakeičiant kaulo dalį autotransplantatu be vidinės
fiksacijos
Pakenktų kaulo audinių rezekcija, defekto
pašalinimas autotransplantatu su vidine fiksacija
Intrameduliarinė osteosintezė atliekant fragmentų
repoziciją (esant diafiziniams lūžimams)
Osteosintezė naudojant plokštelę, atliekant lūžio
vietos repoziciją
Intramedularinės fiksacijos strypo išėmimas
Fiksacinės plokštelės išėmimas
Epifirudezė
Atvira peties sąnario repozicija
Kelio (pėdos, delno sąnarių) artrotomija
Šlaunies artrotomija
Peties, alkūnės artrotomija
Meniscektomija
Kelio sąnario sinovektomija
Kitų sąnarių struktūrų ekscizija (raiščiai,
svetimkūniai ir kt.) (be imobilizacijos)
Pėdos sąnarių artrodezė (be imobilizacijos)
Peties sąnario artrodezė (be imobilizacijos)
Kelio sąnario artrodezė (be imobilizacijos)
Klubo sąnario artrodezė (be imobilizacijos)
Kelio sąnario artroplastika
Kelio sąnario raiščių plastika (be imobilizacijos)

189,36
189,36
189,36

522,34

0,00
323,73
228,48
228,48
437,41
326,18
571,48
391,68
522,34
522,34
313,33
182,82
97,97
228,48
235,01
261,10
378,64
235,01
339,49
522,34
522,34
522,34
522,34
522,34
750,74
913,99
339,49

46123
46124
46125
46126
46127
46128
46129
46130

Klubo sąnario endoprotezavimas (be protezo
kainos)
Kito pobūdžio klubo sąnario artroplastika
Peties sąnario artroplastika
Plaštakos raumenų ir sausgyslių susiuvimas
(be imobilizacijos)
Plaštakos sausgyslių transplantacija (be
imobilizacijos)
Raumenų, sausgyslių ir fascijų transpozicija
(be imobilizacijos)
Pažeistų raumenų, sausgyslių, fascijų ir
sinovialinių makščių ekscizija
Sausgyslių sinovialinių makščių ekscizija, išskyrus
kelio sąnario sritį

323,73
1109,81
1077,19
234,72
479,82
479,82
125,14
163,27

46131 Raumenų arba sausgyslių susiuvimas (1 sausgyslė)

234,72

46132 Plastinė raumenų arba sausgyslių rekonstrukcija
Plaštakų pirštų eksartikuliacija, išskyrus pirmąjį
46133
pirštą
46134 Nykščio eksartikuliacija
46135 Žasto ir plaštakos amputacija
Alkūnės sąnario eksartikuliacija, dezartikuliacija ir
46136
amputacija žastikaulio lygyje
46137 Viršutinės galūnės abliacija
46138 Kojos pirštų eksartikuliacija, dezartikuliacija
46139 Pėdos amputacija, eksartikuliacija,
46140 Žastikaulio eksartikuliacija
46141 Šlaunikaulio eksartikuliacija
46142 Blauzdos amputacija
46143 Šlaunies amputacija
46144 Amputacinės bigės apžiūra
Kifoskoliozės korekcija, naudojant metalinį
distraktorių, nugaros spondilodezė, taikant
46145
alotransplantantą (transplantato kaina
neįskaičiuota)

479,82

46146

46147
46148
46149
46150
46151
46152
46153

Kifozės korekcija (įgimtos arba potrauminės),
naudojant aloimplantantą, ir priekinė spondilodezė
Nestabilių stuburo lūžių operacinis gydymas,
naudojant metalinį implantantą arba priekinę
spondilodezę
Hipertrofinių, keloidinių randų ekscizija
Hipertrofinių, keloidinių randų ekscizija kaklo ir
veido srityje (be kosmetinės operacijos)
Plastinė operacija esant nudegimui, naudojant
Filatovo stiebelį (3-4 etapai) (vienas atvejis)
Nudegimų nekrektomija naudojant bendrinę
nejautrą
Kirkšnių arba šlaunies trūkio (išvaržos) operacija
Bambos ir vidurinės linijos trūkio (išvaržos)
operacija

156,44
156,32
156,32
156,32
156,32
156,32
156,32
156,32
312,62
312,62
312,62
208,63
913,99

1109,81

1044,58
98,34
118,76
118,76
225,91
247,34
207,42

46154
46155
46156
46157
46158
46159
46160
46161
46162
46163
46164
46165
46166
46167
46168
46169
46170
46171
46172
46173
46174
46175
46176
46177
46178
46179
46180
46181
46182
46183
46184
46185
46186
46187
46188
46189
46190
46191

Įstrigusios išvaržos operacija, įskaitant ir žarnų
rezekciją
Pooperacinio rando trūkio operacija
Įgimto diafragmos trūkio plastika
Įgyto diafragmos trūkio operacija
Kaklo cistos pašalinimas
Skydliaukės ekstirpacija
Vienos skydliaukės skilties ekstirpacija
Subtotalinė skydliaukės rezekcija
Vienos skydliaukės skilties rezekcija
Prieskydinių liaukų rezekcija arba ekstirpacija
Laparotomija dėl pooperacinio peritonito
Laparotomija, įskaitant intraabdominalinio arba
podiafragminio absceso atvėrimą (atskira
paslauga)
Laparotomija, pilvaplėvės sąaugų atskyrimas
Laparotomija, pooperacinio intraabdominalinio
kraujavimo sustabdymas
Žarnų sąaugų atskyrimas, atliekant plonųjų žarnų
rezekciją
Eventeracija, kartotinė siūlė
Plonosios žarnos rezekcija su anastomoze
Apendektomija
Laparoskopinė apendektomija
Apendektomija naudojant laparotomiją ir pilvo
ertmės drenažą
Apendikuliarinio absceso drenažas
Mekelio divertikulo ekstirpacija, įskaitant
apendektomiją
Blužnies pašalinimas (splenektomija)
Laparoskopinė cholecistektomija
Tulžies pūslės pašalinimas (cholecistektomija)
Tulžies latakų revizija, įskaitant tulžies pūslės
pašalinimą*
Operacinė cholangiografija, įskaitant operacinę
choledochoskopiją*
Bilisdigestyvi anastomozė
Transduodenali sfinkterotomija, įskaitant biopsiją
Cholecistoenteroanastomozė
Choledochotomija, konkrementų pašalinimas ir
biliodigestyvinė anastomozė (jei reikia)
Kartotinė tulžies latakų operacija dėl striktūrų
Kartotinė tulžies latakų operacija dėl tulžies
fistulės
Kepenų ekscizija, biopsija
Kepenų rezekcija ir segmentektomija
Kepenų marginalinė rezekcija
Kepenų paviršinio sužalojimo susiuvimas
Kepenų absceso drenažas

361,22
361,22
663,02
539,39
275,57
709,74
553,00
709,74
316,43
789,57
704,94
341,72
362,21
390,44
670,81
11,75
670,81
308,61
331,97
341,72
221,03
308,61
499,47
563,69
512,14
640,65
128,51
597,79
702,93
597,79
702,93
1192,73
754,53
91,31
956,06
478,04
467,35
401,13
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Kepenų traumos gydymas, įskaitant nekrektomiją
ar atipinę rezekciją
Kepenų traumos gydymas, segmentinė rezekcija
Kepenų traumos gydymas, lobektomija
Kepenų trauma, išplėstinė lobektomija
Kasos nekrektomija, taikant išorinį drenažą
Kasos pūlinio ir cistos išorinis drenažas

1082,71
1157,67
1610,42
757,48
355,40

46198 Kasos cistos vidinis drenažas (cistogastrostomija)

485,84

46199 Kasos cistos ekstirpacija
46200 Kasos cistos drenažas (cistogastrostomija)
Eksploracinė laparotomija dėl įtariamo kasos
46201
endokrininio tumoro, neradus tumoro
46202 Kasos endokrininio naviko vietinė ekscizija
46203 Pankreatoduodeninė rezekcija
46204 Pankreatikojejunostomija
Ėminio išpjovimas iš kasos (atliekant
46205
laparotomiją) (atskira paslauga)
46206 Kasos uodegos rezekcija
Gastrotomija, kraujuojančios opos ir kraujagyslės
46207
susiuvimas
46208 Gastrotomija
Opos susiuvimas, piloroplastika ar
46209
gastroenterostomija
46210 Skrandžio rezekcija
Subtotalinė skrandžio rezekcija dėl vėžio, įskaitant
46211
(jei reikia) splenektomiją
46212 Gastrektomija dėl vėžio
Selektyvi ar trunkularinė vagotomija ir
46213
piloraplastika
46214 Skrandžio opos ekscizija ir susiuvimas
46215 Skrandžio polipų ekscizija endoskopu
46216 Piloromiotomija
46217 Skrandžio rekonsrukcijos operacija
46218 Gastroenteroanastomozė (atskira paslauga)
46219 Sigminės žarnos rezekcija
46220 Entero-enteroanastomozė
46221 Enterokoloanastomozė
46222 Kolo – koloanastomozė (apeinamoji)
Storosios žarnos dalinė rezekcija, įskaitant
46223 anastomozę (dešinė ar kairė hemikolektomija ar
skersinės žarnos rezekcija)
46224 Kolektomija, taip pat subtotali, ileostomija
46225 Hartmano tipo operacija
46226 Peranalinis tiesiosios žarnos auglio išpjovimas
Abdomino perinealinė tiesiosios žarnos
46227
ekstirpacija, įskaitant kolostomiją
46228 Užpakalinė proktotomija (Kraske op.)
Abdomino analinė tiesiosios žarnos rezekcija,
46229
įskaitant kolostomiją

779,89
503,33

46192
46193
46194
46195
46196
46197

905,48

528,70
795,46
1221,88
867,50
724,36
827,56
382,65
360,20
488,78
684,45
1047,60
1152,79
407,94
27,96
188,84
308,61
639,66
487,79
747,73
487,79
487,79
487,79
900,61
945,40
714,61
440,06
1064,15
693,26
1326,09

46230 Kolektomija su plonosios žarnos rezervuaru
Rekonstrukcinė kolorektinė anastomozė su
46231
kolostomos panaikinimu
46232 Tiesiosios žarnos rezekcija 10 cm žemiau išangės
Kolostomija, enterostomija arba cekalinė fistulė
46233
(atskira paslauga)
Tiesiosios žarnos priekinė rezekcija 10 cm
46234
aukščiau išangės
Kilpinės kolostomos ar ileostomos užsiuvimas be
46235
žarnos rezekcijos
46236 Žarnų stomos užsiuvimas su žarnos rezekcija
46237 Įvairios kitos analinės operacijos
Žarnos intraoperacinis praplovimas – atskira
46238
paslauga
46239 Trauminio žarnų sužalojimo susiuvimas
Sfinkterolevatroplastika dėl analinės
46240
inkontinencijos
46241 Analinė sfinkterotomija dėl analinės fisūros
Aukštos anorektinės fistulės ekstirpacija
46242
m. Hipocrati
46243 Žemos perianalinės fistulės operacija
Anorektinės fistulės ekstirpacija su gleivinės
46244
plastika
Anorektinės zonos revizija, naudojant bendrinę
46245
nejautrą
Išorinio hemoroido ekscizija, naudojant vietinę
46246
nejautrą
46247 Hemoroidektomija
46248 Abdominalinė rektopeksija, torakalinė chirurgija
46249 Pleuros ertmės diagnostinė punkcija
46250 Pleuros ertmės gydomoji punkcija
46251 Perikardo punkcija
46252 Pleuros ertmės drenavimas
46253 Pleuros ertmės drenavimas su pleurodeze
46254 Plaučių punkcinė biopsija
46255 Radikali operacija dėl pleuros empiemos
46256 Diagnostinė torakotomija
46257 Plaučių dekortikacija
46258 Torakoplastika (3 ir daugiau šonkaulių)
46259 Kiekvienas etapinės torakoplastikos etapas
46260 Torakoskopija
Pulmonektomija arba lobektomija, arba
46261
segmentektomija
46262 Atipinė plaučių rezekcija
Radikali lobektomija ar pulmonektomija ir
46263 krūtinės sienos, diafragmos, perikardo rezekcija
arba tarpuplaučio limfmazgių pašalinimas
46264 Cervikalinė mediastinoskopija su biopsija
Perikardektomija ekstrakorporinės kraujo apytakos
46265
atveju

1605,55
1044,73
1232,65
361,22
946,39
411,82
747,73
122,99
200,59
79,06
440,13
178,17
334,91
230,78
440,06
99,63
58,13
254,14
693,26
26,65
53,33
92,67
92,67
114,18
144,99
276,93
664,58
1062,35
820,68
422,91
173,22
1062,35
795,46
1258,73
251,69
1486,22

46266 Transtorakalinis perikardo drenažas
46267 Subksifoidinis perikardo drenažas
46268 Trachėjos rezekcija
Trachėjos rezekcija ekstrakorporinės kraujo
46269
apytakos atveju
46270 Kitos intratorakalinės operacijos
Pectus excavatum arba carinatum radikali
46271
korekcija

594,13
397,77
119,33
3583,47
1062,35
991,89

46272 Pectus excavatum korekcija poodiniu implantantu

528,70

46273 Vielų pašalinimas iš krūtinkaulio
Sternotominio pjūvio apžiūra, neatveriant
46274
tarpuplaučio
Sternotominio pjūvio apžiūra su kaulo
46275
išgramdymu, neatveriant tarpuplaučio
46276 Resternotomija
Krūtinkaulio ir tarpuplaučio reoperacija,
46277
plastikuojant raumenimis arba didžiąja taukine
46278 Antirefliuksinė fundoplastika
46279 Antirefliuksinė fundoplastika su stemplės plastika
46280 Antirefliuksinė kardiopeksija
46281 Ezofagokardiomiotomija
46282 Ezofagokardiomiotomija su fundoplastika
46283 Ezofagektomija su skrandžio plastika
Ezofagektomija su skrandžio plastika ir kaklo
46284
anastomoze
Ezofagektomija (cervikaliniu ir abdominaliniu
46285
būdais)
Ezofagektomija ir storosios arba tuščiosios žarnos
46286
anastomozė
Ezofagektomija atliekant žarnos plastiką ir kaklo
46287
anastomozę
Ezofagektomija atliekant laisvo tuščiosios žarnos
46288
transplantanto plastiką
46289 Stemplės tumoro ekscizija
46290 Stemplės perforacijos susiuvimas
46291 Trauminės diafragmos išvaržos plastika
Įgimtos diafragmos išvaržos plastika
46292
Angiochirurgija
46293 Klubinės arterijos endarterektomija
Tr. coeliacus, a. mesenterica sup.
46294
endarterektomija
46295 Šlaunies arterijos endarterektomija
46296 Embolektomija iš periferinių arterijų
Magistralinių kraujagyslių rekonstrukcija dėl
46297
traumos
Infekuoto arterijos bifurkacijos protezo
46298
pašalinimas
46299 Femoropoplitealinis nuosrūvis autovena
46300 Juosmeninė simpatektomija

190,92
226,33
246,05
664,38
1187,41
604,17
906,25
543,74
624,39
742,70
1361,72
1791,73
1433,39
2150,08
2150,08
2508,43
589,05
654,48
538,89
663,81
881,25
1126,36
672,70
818,67
1016,84
1100,26
672,70
490,14

46301
46302
46303
46304
46305
46306
46307
46308

46309
46310
46311
46312
46313
46314
46315
46316
46317
46318
46319
46320
46321
46322
46323
46324
46325
46326
46327
46328
46329
46330
46331
46332
46333
46334
46335

Šlaunies amputacija
Aortofemoralinis (linijinis) protezavimas
Aortos bifurkacinis protezavimas
Intrarenalinės aortos aneurizmos rezekcija
Klubinės aortos aneurizmos rezekcija
Pseudoaneurizmos pašalinimas
Plyšusios infrarenalinės aortos aneurizmos
rezekcija
Aorto-femoralinė endarterektomija
Veido ir žandikaulių chirurgija ir chirurginė
odontologija
Giliųjų veido arba kaklo pūlynų atvėrimas ir
drenavimas
Apatinio arba viršutinio žandikaulių
sekvestrektomija
Apatinio žandikaulio lūžio repozicija ir fiksacija
Viršutinio žandikaulio lūžio repozicija ir fiksacija
Pažandinės seilių liaukos ekstirpacija
Poliežuvinės seilių liaukos ekstirpacija
Seilių liaukų latakų akmenų pašalinimas
Seilių liaukų latakų akmenų rekonstrukcija
Paausio seilių liaukos rezekcija
Paausio seilių liaukų ekstirpacija
Radikali viršutinio žandikaulio sinuso operacija su
fistulės plastika
Radikali viršutinio žandikaulio sinuso operacija
Šoninės kaklo fistulės ekstirpacija
Vidurinės kaklo cistos (fistulės) ekstirpacija
Prieausinės srities fistulės ekstirpacija
Intraosalinės žandikaulių cistos ekstirpacija
Gerybinių kaulo navikų ekstirpacija
Apatinio arba viršutinio žandikaulių fragmentinė
rezekcija
Apatinio arba viršutinio žandikaulių subtotalinė
rezekcija
Apatinio žandikaulio totalinė vienos pusės
rezekcija
Viršutinio žandikaulio vienos pusės rezekcija
Apatinio žandikaulio segmentinė arba subtotalinė
rezekcija su kaulo plastika
Kaulo arba kremzlės transplantanto paėmimas
Trišakio nervo neuralgijos chirurginis gydymas
(periferinių nervo šakų rezekcija)
Apatinio arba viršutinio žandikaulių vienos pusės
osteotomija arba osteotomija su kaulo
transpozicija ir fiksacija
Apatinio žandikaulio šaknų įstrižinė osteotomija
Smilkinio apatinio žandikaulio artroplastika

255,50
969,89
1173,23
1027,23
1100,26
1100,26
1543,53
1058,56
0,00
112,74
246,69
109,08
89,58
307,67
137,69
104,21
98,54
406,73
543,17
406,73
362,58
198,09
224,17
224,17
245,11
245,11
406,73
482,97
573,49
625,75
649,38
163,13
307,67
755,32
755,32
823,70

46336

46337
46338
46339
46340
46341
46342
46343
46344
46345
46346
46347
46348
46349
46350
46351
46352
46353
46354
46355
46356
46357
46358
46359
46360
46361
46362
46363
46364
46365
46366
46367

Smilkinio apatinio žandikaulio artroplastika
naudojant kremzlės arba kaulo transplantantą
(neįskaitant transplantanto paėmimo)
Apatinio arba viršutinio žandikaulių abipusė
sagitalinė osteotomija arba osteotomija su kaulo
fragmentų transpozicija ir fiksacija
Genioplastika
Skruostikaulio lūžio korekcinė operacija
Skruostikaulio lūžio repozicija
Faringoplastika
Minkštojo ir kietojo gomurio pirminė plastika
Minkštojo gomurio nesuaugimo pirminė plastika
Gomurio antrinė retrotranspozicija
Gomurio defektų plastika
Gomurio fistulės plastika (vietinė plastika, plastika
lopu)
Alveoloplastika autotransplantantu
Apatinio arba viršutinio žandikaulių kaulinių
ekzostozių ekstirpacija
Įgimto lūpos vienos pusės dalinio nesuaugimo
plastika
Įgimto lūpos vienos pusės visiško nesuaugimo
plastika
Įgimto lūpos abipusio dalinio nesuaugimo plastika
Įgimto lūpos abiejų pusių visiško nesuaugimo
plastika
Lūpų korekcija taikant lopo plastiką (Abbe ir kiti),
pirmas etapas
Lūpų korekcija taikant lopo plastiką (Abbe ir kiti),
antras etapas
Lūpos raudonumo plastika (vermilionektomija)
Lūpos audinių kylinė rezekcija ir žaizdos
susiuvimas
Nosies sparnelio korekcija
Nosies korekcija naudojant kremzlės arba kaulo
transplantantus
Kombinuotų transplantantų (odos, kremzlės)
naudojimas nosies arba ausies rekonstrukcijai
Nosies pertvaros pailginimas
Ausies kaušelio korekcijos operacija
Apatinio žandikaulio osteosintezė (vienas lūžis)
Apatinio žandikaulio lūžio repozicija Kiršnerio
virbalu ir fiksacija
Apatinio žandikaulio lūžio osteosintezė, naudojant
plokštelę (vienas lūžis)
Smilkinio apatinio žandikaulio sąnario išnirimo
uždaroji repozicija
Smilkinio apatinio žandikaulio sąnario išnirimo
chirurginė repozicija
Viršutinio žandikaulio osteosintezė

1042,80

1258,73
518,60
271,12
164,56
385,86
542,38
385,86
385,86
542,38
338,70
328,11
234,64
375,40
469,28
521,47
615,36
578,29
168,20
224,17
224,17
354,83
887,27
886,48
354,83
361,44
391,11
301,80
500,46
32,89
82,50
500,46

46368
46369
46370
46371
46372
46373
46374
46375
46376
46377
46378
46379
46380
46381
46382
46383
46384
46385
46386
46387
46388
46389
46390
46391
46392
46393
46394
46395

Viršutinio žandikaulio lūžio chirurginis gydymas,
kraniomaksiliarinis fiksavimas viela
Orbitos apatinės sienos plastika kaulo arba
kremzlės transplantantu (be transplantanto
paėmimo)
Burnos prieangio plastika, naudojant gleivinės
arba odos transplantantus
Gingivektomija
Radikali lopo operacija
Liežuvio gerybinių auglių ekscizija
Odos, poodžio arba gleivinės gerybinių navikų
ekstirpacija ir žaizdos susiuvimas
Minkštųjų audinių gerybinių auglių ekstirpacija ir
defekto plastika
Burnos gleivinės cistų ir granulių pašalinimas
Limfmazgių arba giliųjų audinių biopsija
Odos arba gleivinės biopsija
Aspiracinė biopsija
Veido arba kaklo randų ekscizija (iki 3 cm)
Veido arba kaklo randų ekscizija (didesnių kaip 3
cm)
Vienos vietos dermoabrazija
Daugiau kaip vienos vietos dermoabrazija
Odos arba gleivinės plastika vietiniais audiniais
(vieno defekto)
Odos arba gleivinės plastika lopais ant kojytės
(vieno defekto)
Odos arba gleivinės skelto lopo laisvas
persodinimas ant granuliacinio paviršiaus
Odos arba gleivinės skelto lopo laisvas
persodinimas, atliekant defekto eksciziją (vieno
defekto)
Odos arba gleivinės viso storio lopo laisvas
persodinimas (vieno defekto)
Tiesioginė lopo plastika, įskaitant liežuvį (pirmas
etapas)
Tiesioginė lopo plastika, įskaitant liežuvį (antras
etapas)
Veido kontūrų plastika kremzlės arba kaulo
transplantantu (vienos srities)
Veido nervo paralyžiaus korekcija laisvu fascijos
transplantantu
Veido nervo paralyžiaus rekonstrukcija raumens
lopu
Veido raukšlių plastika
Vokų ptozės vienos pusės korekcija

391,11
392,67
406,01
223,98
281,31
204,48
224,17
406,73
141,84
103,98
36,25
20,42
152,44
204,97
123,06
276,36
198,09
281,58
141,84
198,09
328,45
328,45
163,13
885,98
499,47
578,29
886,48
538,89

46396 Ektropiono arba entropiono korekcija (lūpų, vokų)

225,98

46397 Išorinės miego arterijos perrišimas
46398 Tracheostomija

307,67
164,56

60001
60002
60004
60005
60006
60007
60008
60009
60010
60011
60012
60013
60014
60015
60016
60017
60018
60019
60020
60021
60022

Nėštumo nutraukimas taikant vietinę nejautrą
Nėštumo nutraukimas taikant visišką nejautrą
ankstyvas nėštumo diagnozavimas šlapimo tyrimu
vienas hormoninis tyrimas (vidutinė kaina)
Akupunktūra ir manualinė terapija:
aurikuliarinė diagnostika
korporalinė akupunktūros procedūra
taškų šildymo procedūra
mikrosistemos akupunktūros procedūra
(aurikuliarinė, skalpinė terapija)
kraniofacialinė regionarinė akupunktūra
intramedianinė akupunktūra
prolonguota akupunktūra (mikroakupunktūra ir
aplikacijų akupunktūra)
lazerinė punktūra, termopunktūra
elektroakupunktūra
magnetinė punktūra
magnetinė lazerinė punktūra
farmakologinė punktūra
regioninis akupunktūros taškų masažas
bendras akupunktūros taškų masažas
manualinė diagnostika (kaina taikoma visiems
metodams)
lokali manualinė terapija (kaina taikoma visiems
metodams)
bendra manualinė terapija (kaina taikoma visiems
metodams)
Profilaktinis sveikatos tikrinimas (į sveikatos
tikrinimo paslaugų kainas įskaitytos visos Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m.
gegužės 31 d. įsakyme Nr. 301 „Dėl Profilaktinių
sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“
numatytos pirminės sveikatos priežiūros gydytojų
ir gydytojų specialistų vieno paciento sveikatos
tikrinimo išlaidos):

vykstančiųjų į užsienį
norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą
vairuotojų
licencijuojamų civilinės aviacijos specialistų
Papildoma individuali ligonio priežiūra ir slauga
gimdymo skyriuje (visą gimdymo laikotarpį), kai
pacientė pati renkasi gydytoją ir akušerį:
60039 gydytojo
60040 akušerio
Anoniminis piktnaudžiaujančiųjų alkoholiu,
narkotikais ir kitomis nuodingosiomis
medžiagomis gydymas ir asmens girtumo,
apsvaigimo laipsnio nustatymas:
Psichoterapija:
60035
60036
60037
60038

48,22
75,36
6,11
13,24
1,83
3,66
4,88
5,49
3,66
3,66
3,06
4,28
3,06
3,66
4,88
4,88
3,66
6,11
4,28
6,11
9,77

Lietuvos Resublikos
sveikatos ministro 1999
m. liepos 30 d. įsakymas
Nr.357
13,24

21,18
18,55
26,49

244,19
122,09

60041 „Minesotos“ programa
„Esperalio“ ir kitų ilgai veikiančių vaistų
60042
implantavimas
Terapija ilgai veikiančiais vaistais „Torpedo“:
60043 iki 6 mėn.
60044 iki 12 mėn.
60045 iki 2 metų
60046 iki 3 metų
antialkoholio terapija sensibilizuojamaisiais
60047
vaistais
abstinencijos sindromo vėlyvojo periodo
60048
simptomų gydymas ir potraukio slopinimas
60049 hipnoterapijos seansas
60050 individuali autogeninė treniruotė
blaivybės motyvacijos įtvirtinimas pagal
60051
„Dvylikos žingsnių“ programą
kiti anoniminio gydymo metodai ir priemonės
60052
(nustatant kainą prilyginami išvardytiems)
Asmens girtumo , apsvaigimo laipsnio nustatymas
60053
atliekant laboratorinį karujo tyrimą

317,44
124,55
29,91
48,22
72,04
91,58
50,05
79,36
7,94
15,26
148,95

13,14

KITOS MOKAMOS PASLAUGOS
Galvos smegenų magnetinio rezonanso
tomografija (tyrimo atlikimas ir aprašymas
Stuburo kaklinės dalies magnetinio rezonanso
tomografija (tyrimo atlikimas ir aprašymas)
Stuburo krūtininės dalies magnetinio rezonanso
tomografija (tyrimo atlikimas ir aprašymas)
Stuburo juosmeninės dalies magnetinio rezonanso
tomografija (tyrimo atlikimas ir aprašymas)
Viso stuburo magnetinio rezonanso tomografija
(tyrimo atlikimas ir aprašymas)
Peties sąnario magnetinio rezonanso tomografija
(tyrimo atlikimas ir aprašymas)
Klubo sąnario magnetinio rezonanso tomografija
(tyrimo atlikimas ir aprašymas)
Kelio sąnario magnetinio rezonanso
tomografija(tyrimo atlikimas ir aprašymas)
Kontrastinė medžiaga (Gadovist 1,0 mmol/ml 7,5
ml)
Kontrastinė medžiaga (Omniscan 0,5 mmol/ml
20ml)

Kaulų tankio tyrimas
Medicininių dokumentų kopijavimas (vienas lapas,
A3/A4)
Už naudojimąsi internetiniu ryšiu, esant galimybei
jį pajungti (už savaitę)

114,00
114,00
114,00

114,00

Telšių rajono
savivaldybės tarybos
317,00
2018 m. balandžio 26 d.
spendimas Nr.T1-134
114,00
114,00
114,00
41,98
50,93

16,00
0,29/0,14
0,29

Už elektros energiją atsinešus iš namų elektros
prietaisą ( televizorių, elektrinį arbatinuką,
kompiuterį ar kt.)(už vieną prietaisą per parą)
Maitinimo išlaidų norma ligoniui per parą
Padidinto komforto palata stacionaro skyriuose
(psichiatrijos, akušerijos ginekologijos ir vaikų
ligų skyriuose)
Nakvynės paslauga stacionaro skyriuose, kai
teikiama dienos stacionaro paslauga arba
ambulatorinės reabilitacijos paslauga, ( 1 para).
Tyrimo vaizdų iškėlimas ir įrašymas į optinę
laikmeną
Tyrimo aprašymas išsiuntimas paštu
Išblaivinimo paslauga
Medicininė apžiūra neblaivumui arba apsvaigimui
nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti
Narkotinių medžiagų nustatymas testu (kasete)
šlapime
Prisirašiusio prie pirminės ambulatorinės asmens
sveikatos priežiūros įstaigos (toliau- PAASPĮ)
gyventojo aptarnavimas šios PAASPĮ nedarbo
metu Regioninės Telšių ligoninės priėmimo
skubios pagalbos skyriuje
Gydytojo specialisto profilaktinis sveikatos
tikrinimas

0,14
2,20

10,00
Telšių rajono savivaldybės
tarybos 2018 m.
balandžio 26 d.
5,00
spendimas Nr.T1-134

5,00
1,00
73,00
32,07
14,64

31,53
Patvirtinta LR SAM
2018.04.19 įaskymu Nr.V8,30 458 redakcija

