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                                            VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus

                                            2019 m. sausio 30 d.  įsakymu Nr. V-18  priedas Nr. 2           

Pasl. 

kodas
Paslaugos pavadinimas

Kaina 

eurais    

2. PACIENTO PRIĖMIMAS IR KONSULTAVIMAS

Kainynas 1996-03-26 (2015-07-10 redakc.), indeksavimo koeficientas 2,4746

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

dokumentacijos įforminimą sveikatos priežiūros įstaigos darbo metu               
20,49

Priėmimas ir konsultacija (1 priėmimas):

02004 gydytojo specialisto – konsultanto      20,49

02005 bendrosios praktikos gydytojo           25,66

02006 felčerės, akušerės, medicinos sesers    11,03

Paciento gydymas ir konsultavimas namuose (be transporto išlaidų, 1 apsilankymas), 

(kartotinio paciento aplankymo kainai taikoma 30 % nuolaida):

02009 gydytojas konsultantas specialistas   24,57

02010 bendrosios praktikos gydytojas          25,66

02011 gydytojas                               24,57

02012 felčerė, akušerė, medicinos sesuo       13,26

02013 Laboranto apsilankymas mėginiui iš ligonio paimti                              10,24

02014 Gydytojo pirminis naujagimio patronavimas    24,57

02015 Vaiko iki 1 metų patronavimas

02016 Konsultanto  vizitas į namus pas sergantį vaiką 20,49

02017 Medicinos sesers atliekamas pirminis naujagimio patronavimas               13,26

02018 Medicinos sesers atliekamas vaiko iki vienerių metų patronavimas 9,97

02019 Medicinos sesers aktyvus vizitas pas sergantį vaiką 9,97

Viduriniojo  medicinos  personalo paslaugos, teikiamos  paciento namuose (1 

procedūra):          

02020 taurių uždėjimas ir nuėmimas                 3,29

02021 garstyčių trauklapių uždėjimas ir nuėmimas 3,29

02022 klizma                                      5,29

02023 žaizdų perrišimas                            6,65

02024 kraujospūdžio pamatavimas      2,08

03001 Perrišimas                                   2,87

03005 Galvos, peties arba šlaunies sąnario arba kūno apimties tvarstis               7,59

03009 Gipso arba krakmolo prie tvarsčio papildomas fiksavimas                1,65

03010 Mažasis įtvaro tvarstis, kurį galima naudoti kaip laikinąjį tvarstį, esant kaulų lūžiams               
6,01

03011 Mažasis įtvaro tvarstis, jį įrišus kartotinai, nekeičiant šinos padėties               2,79

VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĘS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS

  Vadovaujantis 2016-03-30 LR sveikatos apsaugos ministerijos raštu Nr. (1.1.20-28) 10-2846 dėl mokamų 

asmens sveikatos priežiūros paslaugų indeksavimo taikymo, kainos indeksuotos koeficientu 2,4746 

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

taikoma 50 % nuolaida

3. TVARSTYMAS  IR  KITOS  SPECIALIOSIOS PASLAUGOS

Kainos  nustatytos vadovaujantis LR SAM 1996 m. kovo 26 d. isakymu Nr. 178 (LR SAM 

2015 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. V-856 redakcija) patvirtintų Kainynų Nr. 11-96-2.



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

pėdos), kurį galima naudoti kaip laikinąjį tvarstį, esant lūžiui               
8,73

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

pėdos), jį aprišus pakartotinai, nepakeitus įtvarų            
3,51

03017 Gipsinis batas                               9,32

03018 Gipsinio įtvaro tvarstis                     6,38

03019 Gipsinio įtvaro tvarstis, rišamas pakartotinai, nepakeitus jo formos                 3,14

03020 Lanko pavidalo tvarstis – gipso tutorius      13,90

03021 Lanko pavidalo tvarstis blauzdikauliui           13,90

03022
Lanko pavidalo tvarstis, apimantis bent du didžiuosius (peties, alkūnės, delno, kelio, 

pėdos) sąnarius
14,55

03024
Gipsinis įtvaro tvarstis, apimantis truputį daugiau nei du didžiuosius sąnarius (peties, 

alkūnės, delno, kelio, pėdos) 8,88

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

pakartotinai rišamas nepakeitus jo formos
3,86

03029 Gipsinio tvarsčio nuėmimas                   3,86

46001 Mažos žaizdos pirminis tvarkymas        36,12

46002 Didelės žaizdos pirminis tvarkymas         62,48

46003 Siūlų ir kabučių išėmimas, įskaitant perrišimą 10,17

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

46005 Svetimkūnio išėmimas iš po odos arba gleivinės po jos pjūvio 68,44

46007 Mažos negyjančios žaizdos tvarkymas ir  nekrozavusių audinių išpjovimas 36,12

46010 Antirabinis darbas                           5,17

04001 Kraujo paėmimas iš venos                    3,29

04001 Kraujo paėmimas iš venos (tuo pačiu dūriu mokamiems ir nemokam. tyrimams)                  1,65

04002 Kraujo paėmimas iš piršto                    2,07

04003
Injekcijos į odą, į poodį, po gleivine ar injekcija į raumenį, apsauginis skiepas 

(neįskaitant vakcinos kainos)
2,30

04004 Injekcijos į veną                             3,29

04005 Injekcijos į arteriją                         5,66

04006 Injekcijos į raumenis                         2,30

04008 Medikamentų poodinė infuzija                  6,38

04009 Infuzija į veną 10–30 min.                    5,51

04011 Tepinėlio paėmimas mikroflorai nustatyti      2,30

Po ligos ar traumos atsiradę kūno paviršiaus sužalojimai priskiriami prie didelių arba mažų 

pagal šiuos kriterijus: ilgis – mažesnis arba didesnis negu 7 cm, paviršiniai – sužalota oda arba 

poodis, gilūs – gilesniųjų audinių sužalojimas

4. INJEKCIJOS, INFUZIJOS

CHIRURGIJA


