PATVIRTINTA

VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus
2019 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-18 priedas Nr. 5
VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS
MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS

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.
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
Pasl.
kodas

Paslaugos pavadinimas

Kaina
eurais

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

Psichiatro pirminė apžiūra: psichikos būklės (sąmonė, orientacija, afektas,
37001 stimulas, suvokimas, mąstymas, amnestinės funkcijos), gyvenimo būdo,
socialinių duomenų, konsultacijų ir papildomų neurologinių tyrimų įvertinimas

25,66

37002 Kartotinė psichiatro apžiūra, verbalinis gydymas ir gydymo kurso koregavimas

5,17

37003

Psichopatologinio sindromo neatidėliotinas gydymas dekompensacijos (pvz.,
bandymo nusižudyti) atveju, įskaitant verbalinę intervenciją

32,04

37005

Biografinės anamnezės surinkimas, įskaitant vaiko ir paauglio psichopatologiją ir
kreipiant dėmesį į vaiko ir paauglio raidos psichologijos rodiklius

11,53

37006

Asmens psichinės būklės įvertinimas

37106 Psichiatro pažymos parošimas ir išrašymas notarinėms veiksmams
37009 Individualiosios racionalios psichoterapijos kursas

Psichikos savireguliavimo metodų mokymas, autogeninė treniruotė, saviįtaiga (1
seansas)
37011 Psichoterapijos seansas grupėje (2–9 ligoniai)
37012 Šeimos psichoterapijos seansas (daugiau kaip 3 ligoniai)
37010

37015 Įvairių psichikos sutrikimų psichoterapijos kursas (10 seansų)

Psichiatro konsultacija: vykstantiems į užsienį; norintiems įsigyti civilinį ar
37102 tarnybinį ginklą, ar pratesti turimą leidimą; vairuotojo pažymėjimą gauti;
praradus vairuotojo pažymėjimą dėl girtumo
37202

Psichiatro konsultacija vairuotojo pažymėjimui gauti asmenims, atlikusiems
profilaktinį sveikatos tikrinimą kitose gydymo įstaigose. (K= 1,6746)

70037 Psichikos sveikatos centro rašytinės informacijos išdavimas

38. NARKOLOGIJA
Gydytojo narkologo (psichiatro) priėmimas poliklinikoje:
38001 pirminis paciento priėmimas
38002 kartotinis paciento priėmimas
38009 Nikotinizmo gydymas naudojant antinikotininius preparatus (1 kursas)
38014 Psichologo apžiūra

11,53
11,53
6,16
25,66
25,66
25,66
38,40
5,17
3,50
2,00

25,66
12,32
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7,67

