
                                              PATVIRTINTA
                                          VšĮ Dainų pirminės sveikatos priežiūros centro direktoriaus
                                          2019 m. sausio 30 d.  įsakymu Nr. V-18  priedas Nr. 4          
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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.

Paslaugos pavadinimas

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

24. RADIOLOGINIAI TYRIMAI

24001 Gydytojo rentgenologo konsultacija (1 pacientas) 24,57

70024 Radiologinio tyrimo įrašymas į diskelį DVD 1,30

25. RENTGENOGRAFIJA

25002 15,50
25003 Profilaktinis plaučių RO                15,50

25009 Dantų rentgenograma                          2,50

27.  ULTRAGARSINIAI TYRIMAI
Kainynas 1996-03-26 (2015-07-10 redakc.), indeksavimo koeficientas 2,0

     Bendroji ultragarsinė diagnostika:

27001 46,40

27002 46,40

27003 46,40

27004 krūtų tyrimas be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gyd. apraš. 46,40

27005 46,40

27006 46,40

27007 23,20

27009 46,40

27010 46,40

27011 46,40

27012 46,40

  Vadovaujantis 2016-03-30 LR sveikatos apsaugos ministerijos raštu Nr. (1.1.20-28) 10-2846, 
2020-02-17 Nr. (1.1.20-28) 10-972 dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų 
indeksavimo taikymo, kainos indeksuotos koeficientu iki 2,4746 

Pasl. 
kodas

Kaina 
eurais    

Profilaktinis rentgenologinis tyrims (paslaugos kaina)  indeksav. koef. 1,3381             

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 doplerinio kraujotakos įvertinimo, 
bet su gydytojo aprašymu 

pilvo tyrimas įskaitant inkstų ir šlapimo pūslės tyrimą be doplerinio 
kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu 
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  (indeks. k.= 1,0)          
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 



27013 46,40

110,19

146,49

69,74

27014 20,14

    Kraujagyslių tyrimas:

27016 130,22

27018 78,14

27019 125,90

27020 151,36

27021 122,11

Prostatos tyrimas:

27022 75,36

28. FUNKCINĖS DIAGNOSTIKOS  TYRIMAI

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

28021 Skydliaukės echoskopinis tyrimas             8,31

28022 Vidaus organų echoskopinis tyrimas (bendras)         24,87

28023 Kepenų echoskopinis tyrimas                  24,87

28024 Inkstų echoskopinis tyrimas                  12,47

28025 Šlapimo pūslės ir prostatos echoskopinis tyrimas 8,31

39109 Echoskopija (vaginalinė)                     26,87

28027 12-kos derivacijų EKG užrašymas kabinete be gydytojo aprašymo 4,15

chirurginė intervencija kontroliuojant ultragarsu atskirai nuo išvardytų 
procedūrų ir be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo aprašymu, 
tame tarpe PRP (be vaistų kainos)

27013-
1

chirurginė intervencija kontroliuojant ultragarsu atskirai nuo išvardytų 
procedūrų - PRP (trombocitais praturtinta plazma) su vaistu Regen lab BCT-
3 kaina (60,50 eur) ir vaistinio preparato paruošimu (3,29 eur) 

27013-
2

chirurginė intervencija kontroliuojant ultragarsu atskirai nuo išvard. 
procedūrų - PRP (trombocitais praturtinta plazma (su hialuronu) su vaistu 
Regen Cellular Matrix kaina (96,80 eur) ir vaistinio preparato paruošimu 
(3,29 eur)

27013-
3

chirurginė intervencija kontroliuojant ultragarsu atskirai nuo išvardytų 
procedūrų - su vaistiniu preparatu ArthroVisc40 Kit kaina (23,34 eur)

kitų kūno vietų tyrimas be doplerinio kraujotakos įvertinimo, bet su gydytojo 
aprašymu  (indeks. k.= 2,4746)

„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

„Dupleks“ (doplerinis) miego arterijos skenavimas vienpusis arba abipusis) 
kartu su B skenavimu ir spektrine analize, nesusietas su kitais I pogrupės 
tyrimais, ir gydytojo aprašymas (indeks. k.= 1,0)

„Dupleks“ (doplerinis) miego arterijos ir periferinių kraujagyslių skenavimas 
(vienpusis arba abipusis), nesusietas su kitais I pogrupės tyrimais, ir gydytojo 
aprašymas  (indeks. k.= 1,0)     

„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.

„Dupleks“ (doplerinis) skenavimas (vienpusis arba abipusis) kartu su B 
skenavimu ir periferinių kraujagyslių spektrine analize iki krūvio metodo 
panaudojimo ir 10 min. po jo. Vienas tyrimas be I pogrupės tyrimų vertinimo 
ir vykdymo. Gydytojo aprašymas.    (indeks. k.= 1,5)

transrektalinis prostatos tyrimas 7 ar 12.5 Mhz davikliu su skaitmeniniu 
tiesiosios žarnos tyrimu ir radiologo, onkologo ir urologo konsultacija



Pastaba: Asmenys, apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu,  moka 
tik už vaistinį preparatą ir jo paruošimą. Tyrimai, atliekami  eilės 
tvarka, nemokami.
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