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Šeškinės g. 24, Vilnius (ID - 96)

PSDF biudžeto 

straipsnio 

kodas/išlaidų 

klasifikacija

Eil. 

Nr.

Paslaugos 

kodas

01 01

01 01 01 I.

1. 1

2.
2272

3. 2

4.
2273

5. 3

6.
2274

7. 4

8. 5

9.
3202 

10.
3250

11. 3447

12. 3448

13. 3665

14. 3666

15. 3667

16. 3668

17. 3669

18. 3671

19. 3867

20. 3672

21. 3673

22. 3846

23. 3677

01 01 02 II.

1.

Nuotolinė bendruomenės slaugytojo sveikatos priežiūros paslauga

Nuotolinė socialinio darbuotojo sveikatos priežiūros paslauga

Nuotolinė šeimos gydytojo sveikatos priežiūros paslauga 

Nuotolinė vidaus ligų gydytojo sveikatos priežiūros paslauga 

Nuotolinė vaikų ligų gydytojo sveikatos priežiūros paslauga 

Nuotolinė gydytojo akušerio ginekologo sveikatos priežiūros paslauga 

Nuotolinė gydytojo chirurgo sveikatos priežiūros paslauga

Nuotolinė bendrosios praktikos slaugytojo sveikatos priežiūros paslauga

Nuotolinė akušerio sveikatos priežiūros paslauga

Mobiliosios komandos apsilankymas paciento namuose

Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių gydytojų, slaugytojų ir 

akušerių teikiamos paslaugos, už kurias mokamas skatinamasis priedas

Kraujo krešumo sistemos būklės įvertinimo paslauga

Akušeris

Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių profesinės kvalifikacijos 

gydytojų paslaugos (apsilankymai)

Šeimos gydytojas

Šeimos gydytojo profilaktinis asmens sveikatos tikrinimas dėl neinfekcinių 

ligų

Vidaus ligų gydytojas

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų 

teikimo ir apmokėjimo Privalomojo 

sveikatos draudimo fondo biudžeto 

lėšomis sutarties tipinės formos                               

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA

VšĮ Šeškinės poliklinika

ID - 96

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos
Paslaugos teikiamos: 

PAASP paslaugos, suteiktos namuose apdraustiesiems, prisirašiusiems kitoje 

ASPĮ (įstaigos atsiskaito tarpusavyje)

Bendrosios praktikos slaugytojas

Bendruomenės slaugytojas

Vidaus ligų gydytojo profilaktinis asmens sveikatos tikrinimas dėl 

neinfekcinių ligų

Vaikų ligų gydytojas

Vaikų ligų gydytojo profilaktinis asmens sveikatos tikrinimas dėl neinfekcinių 

ligų 

Gydytojas akušeris-ginekologas

Gydytojas chirurgas

Europos Sąjungos apdraustųjų apsilankymas pas šeimos gydytoją dėl PAASP 

paslaugų
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1.1
3639

2.

2.1

3415

2.2

3416

2.3

3417

2.4

3418

3. 1843

4.

4.1
1980

4.2
1991

4.3
1981

4.4
1992

4.5 1982

4.6 1993

4.7
2650

4.8
2651

4.9 2652

4.10 2653

4.11 3589

4.12 3590

4.13 3133

4.14
3134

5.

5.1
3185

5.2
3186

5.3

3187

5.4

3188

6.

6.1
1983

Vaikų iki 1 metų sveikatos priežiūra

Naujagimių priežiūra mieste (pirmas ir antras gydytojo vizitai, mokama už 

kiekvieną vizitą) 

Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti ir 

antibiotikogramos atlikimas

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar 

buprenorfinu, kraujo tyrimai

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar 

buprenorfinu, RPR testas

Asmenų, kuriems taikomas pakaitininis palaikomasis gydymas metadonu ar 

buprenorfinu, TPHA testas (jei RPR testas teigiamas)

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar 

buprenorfinu, ŽIV serologinis antikūnių testas (testas neatliekamas, jei 

pacientui buvo diagnozuota ŽIV liga)

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar 

buprenorfinu, anti-HCV testas (testas neatliekamas, jei pacientui jau buvo 

nustatytas teigiamas anti-HCV testas)

Nėščiosios Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu, kai moters 

Rh neigiama, o vyro Rh teigiama kraujo grupė

Nėščiosios kraujo tyrimas dėl sifilio (RPR)

Nėščiosios kraujo tyrimas dėl ŽIV antikūnų

Gliukozės tolerancijos mėginio atlikimas nėščiajai

Nėščiosios kraujo tyrimas dėl hepatito B (HBsAg)

Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti

Fiziologinio nėštumo priežiūra: pirmas ir antras akušerio vizitai (mokama už 

kiekvieną vizitą)

Fiziologinio nėštumo priežiūra: trečias-šeštas gydytojo vizitai (mokama už 

kiekvieną vizitą)

Fiziologinio nėštumo priežiūra: trečias-šeštas akušerio vizitai (mokama už 

kiekvieną vizitą)

Fiziologinio nėštumo priežiūra: septintas gydytojo vizitas

Fiziologinio nėštumo priežiūra: septintas akušerio vizitas

Nėščiosios kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) 

priklausomybės faktoriaus nustatymas 

Glikozilinto hemoglobino nustatymas (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto 

tyrimo rezultato reikšmė yra didesnė nei 7 procentai (pacientams, kurie 

negydomi insulinu)

Glikozilinto hemoglobino nustatymas (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto 

tyrimo rezultato reikšmė yra 7,5 procento arba mažesnė (pacientams, kurie 

gydomi insulinu)

Glikozilinto hemoglobino nustatymas (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto 

tyrimo rezultato reikšmė yra didesnė nei 7,5 procento (pacientams, kurie 

gydomi insulinu)

Ankstyvoji piktybinių navikų diagnostika

Fiziologinio nėštumo priežiūra

Fiziologinio nėštumo priežiūra: pirmas ir antras gydytojo vizitai (mokama už 

kiekvieną vizitą)

Kraujo krešumo sistemos būklės ištyrimo ir įvertinimo paslauga (įskaitant 

tyrimo paėmimą)

Glikozilinto hemoglobino nustatymo paslauga

Glikozilinto hemoglobino nustatymas (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto 

tyrimo rezultato reikšmė yra 7 procentai arba mažesnė (pacientams, kurie 

negydomi insulinu)
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6.2
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6.3
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7.
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8.

8.1 1989
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8.3 3662

8.4
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9.

9.1
1990

9.2
2001

10.
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10.3 2004
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11.

11.1

2025

05 06 01 11.2
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01 01 02 12.

12.1.

3199

12.2.
3200

Būtinosios medicinos pagalbos teikimas

Būtinosios medicinos pagalbos teikimas draudžiamiesiems, neįtrauktiems į 

prirašytų prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos 

gyventojų sąrašą (pagal šeimos gydytojo medicinos normą)

Būtinosios medicinos pagalbos teikimas Europos Sąjungos šalių 

apdraustiesiems valstybiniu sveikatos draudimu (pagal Šeimos gydytojo 

medicinos normą)

Kraujo tyrimai, atliekami prieš planinę invazinę ir (ar) intervencinę procedūrą

Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę invazinę ir (ar) intervencinę 

procedūrą – protrombino laiko (PL) ir tarptautinio normalizacijos santykio 

(TNS) nustatymas

Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę  invazinę ir (ar) intervencinę 

procedūrą – aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) nustatymas

Slaugos personalo procedūros namuose: kraujo paėmimas tirti (mieste)

Slaugos personalo procedūros namuose: kraujo paėmimas tirti (kaime)

Slaugos personalo procedūros namuose: pragulų priežiūra (mieste)

Slaugos personalo procedūros namuose: pragulų priežiūra (kaime)

Slaugos personalo procedūros namuose: lašelinė infuzija (mieste)

Slaugos personalo procedūros namuose: lašelinė infuzija (kaime)

Tuberkulino mėginio (Mantu mėginio) atlikimas 7 metų vaikams ir rizikos 

grupių vaikams

Vaiko paruošimas ikimokyklinio ugdymo įstaigai, priešmokyklinio ugdymo įstaigai 

arba mokyklai

Vaiko paruošimas ikimokyklinio ugdymo įstaigai, priešmokyklinio ugdymo 

įstaigai arba moksleivio paruošimas mokyklai: gydytojo paslauga.

Vaiko paruošimas ikimokyklinio ugdymo įstaigai, priešmokyklinio ugdymo 

įstaigai arba moksleivio paruošimas mokyklai: slaugytojo paslauga

Slaugos personalo procedūros namuose

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: slaugytojo vizitas į namus (mieste)

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: slaugytojo vizitas į namus (kaime)

Vaikų imunoprofilaktika

Vaikų imunoprofilaktika: gydytojo paslauga (skyrimas)

Vaikų imunoprofilaktika: slaugytojo ar akušerio paslauga (atlikimas)

Vaikų imunoprofilaktika: slaugytojo ar akušerio paslauga (skyrimas ir 

1-6 mėn. vaikų priežiūra (penktas-dešimtas slaugytojo vizitai, mokama už 

kiekvieną vizitą)

7-12 mėn. vaikų priežiūra (devintas-dešimtas gydytojo vizitai, mokama už 

kiekvieną vizitą)

7-12 mėn. vaikų priežiūra (vienuoliktas-dvyliktas slaugytojo vizitai, mokama 

už kiekvieną vizitą)

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas į namus (mieste)

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas į namus (kaime)

Naujagimių priežiūra kaime (pirmas ir antras gydytojo vizitai, mokama už 

kiekvieną vizitą) 

Naujagimių priežiūra mieste (pirmas-ketvirtas slaugytojo ar akušerio vizitai, 

mokama už kiekvieną vizitą) 

Naujagimių priežiūra kaime (pirmas-ketvirtas slaugytojo ar akušerio vizitai, 

mokama už kiekvieną vizitą) 

1-6 mėn. vaikų priežiūra (trečias-aštuntas gydytojo vizitai, mokama už 

kiekvieną vizitą)
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12.3.
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01 01 02 13.

13.1 3450

13.2
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13.3
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01 01 02 14.

14.1
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01 01 02 15. 3494

01 01 02 16. 3543

01 01 02 17. 3640

01 01 02 18.
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01 01 02 19.
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01 01 02 19.2

3852

01 01 02 19.3

3853

01 01 02 19.4

3854

Šeškinės g. 24, Vilnius (ID - 96)

PSDF biudžeto 

straipsnio 

kodas/išlaidų 

klasifikacija

Eil. 

Nr.

Paslaugos 

kodas

01 01

01 01 01 I.

1. 249

2. 250

3. 252

4. 253

5. 254

6. 3674

7. 3675

Asmenų, priskiriamų rizikos grupei, skiepijimas gripo vakcina: slaugytojo ar 

akušerio paslauga (skyrimas ir atlikimas)

Šeimos gydytojo (arba vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, akušerio 

ginekologo ir chirurgo kartu) paslaugos, teikiamos pacientams, neturintiems 

teisės į valstybės laiduojamą (nemokamą) asmens sveikatos priežiūrą, dėl 

įtariamos ir (arba) diagnozuotos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos)

Nuotolinė gydytojo suaugusiųjų psichiatro sveikatos priežiūros paslauga 

Nuotolinė gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro sveikatos priežiūros paslauga 

Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių profesinės kvalifikacijos 

gydytojų paslaugos (apsilankymai)

Suaugusiųjų psichiatras (psichikos sveikatos centras)

Vaikų ir paauglių psichiatras (psichikos sveikatos centras)

Psichologas (psichikos sveikatos centras)

Psichikos sveikatos slaugytojas (psichikos sveikatos centras)

Socialinis darbuotojas (psichikos sveikatos centras) 

Mobiliosios komandos PAASP paslaugos paciento namuose: bendrosios 

praktikos slaugytojo (arba bendruomenės slaugytojo) ir slaugytojo padėjėjo ar 

kito PAASP įstaigos darbuotojo apsilankymas paciento namuose (mieste)

Mobiliosios komandos PAASP paslaugos paciento namuose: bendrosios 

praktikos slaugytojo (arba bendruomenės slaugytojo) ir slaugytojo padėjėjo ar 

kito PAASP įstaigos darbuotojo apsilankymas paciento namuose (kaime)

Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos

Paslaugos teikiamos: 

Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

Sergančio tuberkulioze asmens išgydymas

Ankstyvasis alkoholio vartojimo rizikos įvertinimas

Vaiko psichomotorinės raidos įvertinimas

Mobiliosios komandos PAASP paslaugos paciento namuose

Mobiliosios komandos PAASP paslaugos paciento namuose: šeimos gydytojo 

ir slaugytojo padėjėjo ar kito PAASP įstaigos darbuotojo apsilankymas 

paciento namuose (mieste)

Mobiliosios komandos PAASP paslaugos paciento namuose: šeimos gydytojo 

ir slaugytojo padėjėjo ar kito PAASP įstaigos darbuotojo apsilankymas 

paciento namuose (kaime)

Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę  invazinę ir (ar) intervencinę 

procedūrą – kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) 

priklausomybės faktoriaus nustatymas

Asmenų, priskiriamų rizikos grupei, skiepijimas gripo vakcina

Asmenų, priskiriamų rizikos grupei, skiepijimas gripo vakcina: gydytojo 

paslaugaAsmenų, priskiriamų rizikos grupei, skiepijimas gripo vakcina: slaugytojo 

paslauga

Greitojo A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymas

A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymo greitojo testo 

atlikimas 2-7 metų vaikams, susirgusiems viršutinėmis kvėpavimo takų 

infekcinėmis ligomis
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8. 3676

01 01 02 II.

1.

1.1 3282

1.2 3283

1.3 3284

1.4 3285

01 01 02 2.

2.1 3453

01 01 02 3. 3539

01 01 02 4.

4.1 3540

4.2 3541

4.3 3542

Šeškinės g. 24, Vilnius (ID - 96)

PSDF biudžeto 

straipsnio 

kodas/išlaidų 

klasifikacija

Eil. 

Nr.

Paslaugos 

kodas

01 01

01 01 01 I.

1. 3598

2. 6

3. 3142

4.
3143

01 01 02 II.

1.

1.1 3286

1.2 3287

1.3 3842

2.

01 01 02 2.1

3204

05 06 01 2.2

3206

01 01 02 3.

1. 1921

2. 1922

3. 1923

Nuotolinė medicinos psichologo sveikatos priežiūros paslauga 

Moksleivių paruošimas mokyklai: burnos higienisto paslauga

Būtinosios odontologinės pagalbos teikimas  asmenims iki 18 m., pateikusiems 

Europos sveikatos draudimo kortelę ar ją pakeičiantį sertifikatą (pagal 

Gydytojo odontologo medicinos normą) 

Vaikų nuolatinių krūminių dantų dengimas silantinėmis medžiagomis 

4 dantų dengimas silantais

3 dantų dengimas silantais

2 dantų dengimas silantais

Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių gydytojų, slaugytojų ir 

akušerių teikiamos paslaugos, už kurias mokamas skatinamasis priedas

Moksleivių paruošimas mokyklai

Moksleivių paruošimas mokyklai: gydytojo odontologo paslauga

Moksleivių paruošimas mokyklai: gydytojo odontologo padėjėjo paslauga

Būtinosios medicinos pagalbos teikimas

Būtinosios odontologinės pagalbos teikimas draudžiamiesiems iki 18 m., 

neįtrauktiems į prirašytų prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos 

priežiūros įstaigos gyventojų sąrašą (pagal Gydytojo odontologo medicinos 

normą)

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių profesinės kvalifikacijos 

gydytojų paslaugos (apsilankymai)

Burnos higienistas

Gydytojas odontologas

Odontologo, teikiančio pirminės ASP paslaugas, profilaktinis tikrinimas 

vaikamsOdontologo, teikiančio pirminės ASP paslaugas, profilaktinis tikrinimas 

suaugusiesiems

Pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos: individuali

Pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos: grupinė

Pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos: šeimos

Pirminės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

Paslaugos teikiamos: 

Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra:psichikos sveikatos slaugytojo vizitas į namus 

(mieste)

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra:psichikos sveikatos slaugytojo vizitas į namus 

(kaime)

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis gydymas metadonu, priežiūra

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis gydymas metadonu, priežiūra

Savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinis vertinimas

Pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos

Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių gydytojų, slaugytojų ir 

akušerių teikiamos paslaugos, už kurias mokamas skatinamasis priedas

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo psichiatro vizitas į namus (mieste)

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo psichiatro vizitas į namus (kaime)
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4. 1924

Šeškinės g. 24, Vilnius (ID - 96)

PSDF biudžeto 

straipsnio 

kodas/išlaidų 

klasifikacija

Eil. 

Nr.

Paslaugos 

kodas

01 03

01 03 02 I. Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose 

1. 3813

2.
3814

3. 3815

Šeškinės g. 24, Vilnius (ID - 96)

PSDF biudžeto 

straipsnio 

kodas/išlaidų 

klasifikacija

Eil. 

Nr.

Paslaugos 

kodas

01 03

01 03 04 I.

1. 3135

2. 3136

3. 3137

4. 3138

5. 3141

Šeškinės g. 24, Vilnius (ID - 96)

PSDF biudžeto 

straipsnio 

kodas/išlaidų 

klasifikacija

Eil. 

Nr.

Paslaugos 

kodas

Profilaktinių 

sveikatos 

tikrinimų 

kodas 

Ilgalaikio 

sveikatos 

būklės 

stebėjimo 

kodas

01 04

01 04 01 I.

1 1575 1643 3289

2 2729 3290

3 1576 1644 3291

Abdominalinės chirurgijos gydytojo

Abdominalinės chirurgijos gydytojo (kai 

atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis 

tyrimas ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) 

ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) 

tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) 

incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija)
Akušerio-ginekologo

Tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba vaikams (individuali)

Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos
Paslaugos teikiamos: 

Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas

Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos

Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos 

Slaugos paslaugos

Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugos

Pirminė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali)

Tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali)

Gydomasis pedikiūras

Diabetinės pėdos priežiūra

Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugos

Paslaugos teikiamos:

Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas

Skatinamasis priedas už ambulatorines slaugos paslaugas namuose teikiančio 

komandos nario apsilankymą pas paslaugos gavėją

Gleivių išsiurbimo paslauga (teikia slaugytojas)

Slaugos paslaugos

Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose

Paslaugos teikiamos: 

Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas

Slaugos paslaugos

Bazinis mokėjimas už ambulatorinių slaugos paslaugų namuose gavėją

1 danties dengimas silantais
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4 2730 3292

01 04 01 01 5 3699 3817

6 1579 1646 3295

7 2732 3296

01 04 01 01 8 3702 3819

9 1581 1648 3297

10 2718 3298

01 04 01 01 11 3704 3820

12 3420

13 3741

14 1583 1649

15 2700

16 1555 1625 3299

17 2702 3300

01 04 01 01 18 3680 3821

19 1584 1650

20 2701

21 3189

01 04 01 01 22 3739

23 3190

01 04 01 01 24 3740

25 1556 1626

26 2703

01 04 01 01 27 3681

Nuotolinė chirurgo konsultacija

Nuotolinė dermatovenerologo konsultacija

Nuotolinė endokrinologo konsultacija

Nuotolinė fizinės medicinos ir reabilitacijos 

gydytojo (suaugusiesiems) konsultacija

Nuotolinė fizinės medicinos ir reabilitacijos 

gydytojo (vaikams) konsultacija

Nuotolinė gastroenterologo konsultacija

Endokrinologo

Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės 

echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė) 

punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas)

Endoskopuotojo

Endoskopuotojo (kai  atliekama biopsija ir (ar) 

polipektomija)

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo 

(suaugusiesiems)

Dermatovenerologo

Dermatovenerologo (kai atliekami odos mėginiai 

lėtinei sensibilizacijai nustatyti ir (ar) biopsija, ir 

(ar) mikrobiologiniai tyrimai, ir (ar) skaitmeninė 

dermatoskopija, ir (ar) odos bei poodžio 

ultragarsinis tyrimas)

Dietologo

Nuotolinė dietologo konsultacija

Echoskopuotojo

Echoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) 

aspiracinė punkcija)

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo 

(vaikams)

Gastroenterologo

Gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir 

(ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis 

tyrimas)

Akušerio-ginekologo (kai atliekamas echoskopinis 

ir (ar) kolposkopinis tyrimas ir (ar) biopsija, ir 

(ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, 

ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) 

drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) 

polipektomija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)

Chirurgo

Chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) 

echoskopinis tyrimas, ir (ar) amputacija, ir (ar) 

bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) 

ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) 

rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) 

drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) 

polipektomija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės 

punkcija)

Nuotolinė akušerio ginekologo konsultacija
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28 1587 1653

29 2719

30 1559 1629 3303

31 2705 3304

01 04 01 01 32 3683 3823

33 1589

34 1591 1655

35 2734

01 04 01 01 36 3710

37 1560 1630

38 2706

01 04 01 01 39 3684

40 1595 1659 3307

41 2721 3308

01 04 01 01 42 3714 3825

43 1596 1660 3433

44 2736 3434

01 04 01 01 45 3715 3841

46 1602 1662 3313

Nefrologo (kai atliekama inkstų echoskopija ir 

(ar) mikrobiologinis tyrimas)

Neurologo

Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir 

(ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, ir 

(ar) elektroneuromiografija, ir (ar) transkranijinė 

doplerografija (TKD), ir (ar) transkranijinė 

spalvinė sonografija (TKSS), ir (ar) transkranijinė 

sonoskopija, ir (ar) klausos sukeltų smegenų 

kamieno potencialų tyrimas (BERA), ir (ar) regos 

sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas 

(VEP), ir (ar) motorinių sukeltųjų potencialų 

tyrimas (MSP), ir (ar) somatosensorinių sukeltųjų 

potencialų tyrimas (SSP), ir (ar) transkranijinė 

magnetinė stimuliacija (TMS), ir (ar) ištyrimas 

kognityviniais testais)

Oftalmologo

Oftalmologo (kai atliekama ekscizija ir (ar) 

ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) 

tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) 

incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) akių tyrimas 

ultragarsu, ir (ar) kompiuterinė perimetrija, ir (ar) 

refrakcijos nustatymas cikloplegijoje ir parenkami 

akiniai, ir (ar) optinės koherentinės tomografijos 

tyrimas, ir (ar) elektroretinografijos tyrimas)

Ortopedo traumatologo

Nuotolinė nefrologo konsultacija

Nuotolinė neurologo konsultacija

Nuotolinė oftalmologo konsultacija

Kardiologo

Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir 

(ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis 

elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) 

EKG Holter  kompiuterinė analizė, ir (ar) paros 

arterinio kraujospūdžio stebėsena, ir (ar) 

kraujagyslių standumo tyrimas, ir (ar) kaklo 

kraujagyslių ultragarsinis tyrimas)

Klinikinio fiziologo

Kraujagyslių chirurgo

Kraujagyslių chirurgo (kai atliekamas 

kraujagyslių ultragarsinis tyrimas ir (ar) ekscizija, 

ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir 

(ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir 

(ar) incizija, ir (ar) ligacija)

Nefrologo

Nuotolinė kardiologo konsultacija

Nuotolinė kraujagyslių chirurgo konsultacija

Infektologo

Infektologo (kai atliekamas mikrobiologinis 

ištyrimas)
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47 2737 3314

01 04 01 01 48 3720 3829

49 1603 1663 3315

50 2738 3316

01 04 01 01 51 3721 3830

52 1608 1666 3317

53 2724 3318

01 04 01 01 54 3725 3831

55 1609 1667

56 1574 1667

57 3222

58 3223

59 1610 1668

60 1562 1632

61 2707

01 04 01 01 62 3686

63 1612 1670 3319

Radiologo (teikiama vaikams iki 18 metų)

Radiologo (kurios metu naudojamos 

teleradiologijos priemonės; teikiama vaikams)

Radiologo (kurios metu naudojamos 

teleradiologijos priemonės; teikiama 

suaugusiems)

Radiologo (kai atliekamas rentgenologinis 

tyrimas)

Reumatologo

Reumatologo (kai atliekama sąnario ertmės 

punkcija ir (ar) atramos-judėjimo aparato 

echoskopija, ir (ar) odos ir paodžio, raumenų, 

sąnario dangalų, mažųjų seilių liaukų audinių 

biopsija, ir (ar) elektromiografija, ir (ar) 

imunologinis laboratorinis tyrimas)

Ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija, 

ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) 

ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) 

rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos 

medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas, ir (ar) 

incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) sąnario punkcija, ir 

(ar) imobilizacija taikant gipsą / tamprųjį tvarstį, 

ir (ar) svetimkūnio pašalinimas, ir (ar) žaizdų, 

atsiradusių dėl išorinės fiksacijos aparato, 

perrišimas, ir (ar) vaistinio preparato suleidimas į 

sąnarį, ir (ar) sąnario ultragarsinis tyrimas)

Otorinolaringologo

Otorinolaringologo (kai atliekamas prienosinių 

ančių endoskopinis tyrimas ir (ar) punkcija 

(zondavimas), ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir 

(ar) audiograma, ir (ar) ekscizija, ir (ar) 

ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) 

rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) 

drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) 

polipektomija, ir (ar) klausos sukeltų smegenų 

kamieno potencialų tyrimas (BERA), ir (ar) regos 

sukeltų smegenų kamieno patencialų tyrimas 

(VEP), ir (ar) otoakustinės emisijos tyrimas 

(OAE), ir (ar) neurootometrinis tyrimas, ir (ar) 

videonistagmografija, ir (ar) vaizdo 

laringostroboskopija, ir (ar) akustinis balso lauko 

ištyrimas)

Pulmonologo

Pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir 

(ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) 

mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis 

bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su 

Radiologo (teikiama suaugusiesiems)

Nuotolinė ortopedo traumatologo konsultacija

Nuotolinė otorinolaringologo konsultacija

Nuotolinė pulmonologo konsultacija

Nuotolinė reumatologo konsultacija

Urologo
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64 2739 3320

01 04 01 01 65 3727 3832

66 1615 1672 3651

67 2740 3652

01 04 01 01 68 3730 3839

69 1565 1635 3321

70 2709 3322

01 04 01 01 71 3689 3833

72 1566 1636

73 2710

74 1567 1637 3323

75 2712 3324

01 04 01 01 76 3691 3834

77 1617 1674 3325

78 2726 3326

01 04 01 01 79 3731 3835

80 1568 1638 3649

81 2713 3650

01 04 01 01 82 3692 3838

83 1569 1639 3327

84 2714 3328

01 04 01 01 85 3693 3836

86 1620 1677

Nuotolinė vaikų endokrinologo konsultacija

Nuotolinė vaikų kardiologo konsultacija

Nuotolinė vaikų ligų gydytojo konsultacija

Vaikų gastroenterologo

Vaikų kardiologo

Vaikų kardiologo (kai atliekama širdies 

echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) 

perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas 

(stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė 

analizė)

Vaikų ligų gydytojo

Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas 

mikrobiologinis ištyrimas)

Vaikų gastroenterologo (kai atliekamas 

echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) 

mikrobiologinis tyrimas)

Vaikų nefrologo

Vaikų nefrologo (kai atliekama inkstų echoskopija 

ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)

Vaikų neurologo

Vaikų neurologo (kai atliekama 

elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo 

kraujagyslių tyrimai ir (ar) neurosonografija)

Vaikų oftalmologo

Nuotolinė vaikų nefrologo konsultacija

Nuotolinė vaikų neurologo konsultacija

Vaikų endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės 

echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė 

punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas)

Nuotolinė urologo konsultacija

Nuotolinė vaikų chirurgo konsultacija

Urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis 

ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) 

mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) 

ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) 

tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) 

incizija, ir (ar) ligacija)

Vaikų chirurgo

Vaikų chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir 

(ar) echoskopinis tyrimas ir (ar) amputacija, ir (ar) 

bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) 

ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) 

rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) 

drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) 

polipektomija, ir (ar) pleuros ar sąnario ertmės 

punkcija)

Vaikų endokrinologo
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87 2741

01 04 01 01 88 3734

89 1621 1678

90 2742

01 04 01 01 91 3735

92 1570 1640 3329

93 2715 3330

01 04 01 01 94 3694 3837

95 1623 1679

96 2728

01 04 01 II.

1 182

III.

01 04 01 01 1 3490

01 04 01 01 2 3745

Šeškinės g. 24, Vilnius (ID - 96)

PSDF biudžeto 

straipsnio 

kodas/išlaidų 

klasifikacija

Eil. 

Nr.

Paslaugos 

kodas

01 04

01 04 02

1. 338

Šeškinės g. 24, Vilnius (ID - 96)

Vaikų ortopedo traumatologo

Vaikų ortopedo traumatologo (kai atliekama 

amputacija ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) 

ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir 

(ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) 

biopsija ir jos medžiagos ištyrimas, ir (ar) 

drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) 

polipektomija, ir (ar) sąnario punkcija)

Vaikų pulmonologo

Vaikų pulmonologo (kai atliekama 

bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir 

(ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis 

bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su 

broncholitiku)

Dienos stacionaro paslaugos

Suaugusiųjų psichiatrija

 Ambulatorinės chirurgijos paslaugos

Paslaugos teikiamos:

 Dienos stacionaro paslaugos

Paslaugos teikiamos: 

Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas

Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos

Papildomai apmokamos paslaugos

Kalbos korekcija

Odontologijos paslaugos

Gydytojo odontologo

Nuotolinė gydytojo odontologo konsultacija

Vidaus ligų gydytojo

Vidaus ligų gydytojo (kai atliekamas 

mikrobiologinis ištyrimas)

Vaikų oftalmologo (kai atliekama ekscizija, ir (ar) 

ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) 

tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) 

incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) akių tyrimas 

ultragarsu, ir (ar) kompiuterinė perimetrija, ir (ar) 

refrakcijos nustatymas cikloplegijoje ir parenkami 

akiniai, ir (ar) optinės koherentinės tomografijos 

tyrimas)
Nuotolinė vaikų oftalmologo konsultacija

Nuotolinė vaikų ortopedo traumatologo 

konsultacija

Nuotolinė vaikų pulmonologo konsultacija
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PSDF biudžeto 

straipsnio 

kodas/išlaidų 

klasifikacija

Eil. 

Nr.

Paslaugos 

kodas

01 04 07

1. 3238

2. 3239

3. 3240

Šeškinės g. 24, Vilnius (ID - 96)

PSDF biudžeto 

straipsnio 

kodas/išlaidų 

klasifikacija

Eil. 

Nr.

Paslaugos 

kodas

05

05 01 I.

1. 1844

2.
1845

05 02 II.

1.
1959

05 03 III.

1.

2029

05 04 IV.

1. 2035

2. 3496

3.
3497

4. 3498

5.
3499

05 05 V.

1.
3023

2.
3024

3. 3019

Šeškinės g. 24, Vilnius (ID - 96)

Informavimas apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir iFOBT 

rezultatų įvertinimas - nustatytas  iFOBT teigiamas (+)

Paciento siuntimas pas gydytoją specialistą atlikti kolonoskopiją

 Antrinės prevencinių priemonių programų paslaugos

Paslaugos teikiamos: 

kai PSA kiekis yra 1 ng/ml ir mažesnis (vyrams iki 59 m. imtinai)

kai PSA kiekis didesnis kaip 1 ng/ml, bet mažesnis nei 3 ng/ml  (vyrams iki 59 

m. imtinai)

kai PSA kiekis yra 2 ng/ml ir mažesnis (vyrams nuo 60 iki 69 m. imtinai)

kai PSA kiekis yra didesnis kaip 2 ng/ml, bet mažesnis nei 3 ng/ml  (vyrams 

nuo 60 iki 69 m. imtinai)

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos paslaugos  

Informavimas apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir iFOBT 

rezultatų įvertinimas - nustatytas  iFOBT neigiamas (-)

Informavimas dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimas atlikti 

mamografiją

Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir 

prevencijos priemonių finansavimo programos paslaugos

Informavimo apie didelę širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, šios tikimybės 

įvertinimo, pirminės prevencijos priemonių plano sudarymo ar siuntimo 

išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę paslauga

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos  paslaugos 

Informavimo apie anktyvąją priešinės liaukos vėžio diagnostiką ir prostatos specifinio 

antigeno (PSA) nustatymo paslauga:

Kai PSA kiekis yra 3ng/ml ir didesnis

Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas

Sveikatos programų paslaugos

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių  programos paslaugos

Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimas ir rezultatų įvertinimas

Informavimo dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos teikimo 

paslauga

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programos paslaugos  

Ambulatorinė chirurgija I

Ambulatorinė chirurgija II

Ambulatorinė chirurgija III

Prevencinių priemonių programų paslaugos

Pirminės prevencinių priemonių programų paslaugos

Paslaugos teikiamos: 

Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas

Ambulatorinės chirurgijos paslaugos 
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PSDF biudžeto 

straipsnio 

kodas/išlaidų 

klasifikacija

Eil. 

Nr.

Paslaugos 

kodas

05

05 01 I.

1. 2247

05 02 II.

1. 1960

2. 2048

3. 2049

4. 2050

5. 2051

6. 2052

7. 2053

05 03 III.

1. 2030

05 04 IV.

1. 2036

2. 2037

3. 2038

4. 2039

5. 2040

6. 2041

7. 2042

8. 2043

05 05 V.

1.
3020

Šeškinės g. 24, Vilnius (ID - 96)

PSDF biudžeto 

straipsnio 

kodas/išlaidų 

klasifikacija

Eil. 

Nr.

Paslaugos 

kodas

03

I.

03 03

1.
3048

2.
2901

3.
2895

II.

Suaugusiesiems

Ambulatorinė reabilitacija I: ausų, nosies, gerklės ligos, III reabilitacijos 

etapas (reabilitacijos trukmė 10 dienų)

Ambulatorinė reabilitacija I: endokrininės ligos, III reabilitacijos etapas 

(reabilitacijos trukmė 12 dienų)

Ambulatorinė reabilitacija I: judamojo-atramos aparato pažeidimai, III 

reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 12 dienų)

Ambulatorinės reabilitacijos II paslaugos

Gydytojo specialisto konsultacija su kolonoskopija ir, jei reikia, biopsijos 

medžiagos paėmimu

Medicininės reabilitacijos ir/ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugos
Paslaugos teikiamos: 

Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas

Medicininės reabilitacijos paslaugos

Ambulatorinės reabilitacijos I paslaugos

atipinė liaukinė proliferacija

gerybinė hiperplazija

intraepitelinė neoplazija

kita navikinė patologija

kita nenavikinė patologija

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos paslaugos  

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos  paslaugos 

Urologo konsultacijos ir priešinės liaukos biopsijos paslauga, kai histologiškai nustatytas:

normalus prostatos audinys

prostatitas

Urologo konsultacijos ir priešinės liaukos biopsijos paslauga, kai histologiškai nustatyta 

prostatos:

adenokarcinoma

Mamogramų vertinimo paslauga (BI-RADS III)

Mamogramų vertinimo paslauga (BI-RADS IV)

Mamogramų vertinimo paslauga (BI-RADS V)

Mamogramų vertinimo paslauga (BI-RADS 0)

Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir 

prevencijos priemonių finansavimo programos paslaugos

Išsamaus širdies ir kraujagyslių ligų tikimybės įvertinimo paslauga

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių  programos paslaugos

Gimdos kaklelio biopsijos ir jos rezultatų įvertinimo paslauga

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programos paslaugos

Mamogramų atlikimo paslauga

Mamogramų vertinimo paslauga (BI-RADS I)

Mamogramų vertinimo paslauga (BI-RADS II)

Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas

Sveikatos programų paslaugos
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Vaikų pirmojo etapo didelės apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos 

paslauga (ne mažiau kaip 15 individualių priemonių, nepriklausomai nuo 

pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos, fizioterapijos, masažo ar 

ergoterapijos)

Suaugusiųjų pirmojo etapo didelės apimties ambulatorinė medicininės 

reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 15 individualių priemonių, 

nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos, 

fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos)

Vaikų pirmojo etapo didžiausios apimties ambulatorinė medicininės 

reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 20 individualių priemonių, 

nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos, 

fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos)
Suaugusiųjų pirmojo etapo didžiausios apimties ambulatorinė medicininės 

reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 20 individualių priemonių, 

nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos, 

fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos)

Vaikų pirmojo etapo ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga, 

teikiama grupei žmonių (ne mažiau kaip 5 grupinio užsiėmimo priemonės, 

nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies)

Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų nervų sistemos ligos, III reabilitacijos 

etapas (reabilitacijos trukmė 16 dienų)

Pirmojo etapo ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos

Vaikų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės reabilitacijos 

paslauga (ne mažiau kaip 5 individualios priemonės, nepriklausomai nuo 

pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos, fizioterapijos, masažo ar 

ergoterapijos)

Suaugusiųjų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės 

reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 5 individualios priemonės, 

nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos, 

fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos)

Vaikų pirmojo etapo vidutinės apimties ambulatorinė medicininės 

reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 10 individualių priemonių, 

nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos, 

fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos)

Suaugusiųjų pirmojo etapo vidutinės apimties ambulatorinė medicininės 

reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 10 individualių priemonių, 

nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos, 

fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos)

Ambulatorinė reabilitacija II: ausų, nosies, gerklės ligos, III reabilitacijos 

etapas (reabilitacijos trukmė 14 dienų)

Ambulatorinė reabilitacija II: endokrininės ligos, III reabilitacijos etapas 

(reabilitacijos trukmė 14 dienų)

Ambulatorinė reabilitacija II: judamojo-atramos aparato pažeidimai, III 

reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 14 dienų)

Ambulatorinė reabilitacija II: nervų sistemos ligos, III reabilitacijos etapas 

(reabilitacijos trukmė 14 dienų)

Vaikams

Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų judamojo-atramos aparato pažeidimai, III 

reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 16 dienų)

Ambulatorinė reabilitacija II: nervų sistemos ligos. Būklė po COVID-19 ligos 

(reabilitacijos trukmė 14 dienų)

Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų nervų sistemos ligos. Būklė po COVID-19 

ligos (reabilitacijos trukmė 14 dienų)

Suaugusiesiems
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Vilniaus teritorinė ligonių kasa                                                                                              VšĮ Šeškinės poliklinika

Direktorius Direktoriaus pavaduotoja gydymui, 

laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas 

Vytautas Mockus                                                                                                                          Ingrida Savickienė

Asmenų, pripažintų nedarbingais arba iš dalies darbingais, dantų protezavimo paslaugos

Vaikų dantų protezavimo paslaugos

Asmenų, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių onkologinės ligos, 

protezavimo paslaugos

Dantų protezavimo paslaugos
Paslaugos teikiamos:

Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas

Sveikatos programų paslaugos

Dantų protezavimo paslaugos

Asmenų, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, dantų protezavimo paslaugos

Suaugusiųjų pirmojo etapo ambulatorinė medicininės reabilitacijos paslauga, 

teikiama grupei žmonių (ne mažiau kaip 5 grupinio užsiėmimo priemonės, 

nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies)


