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PSDF
biudžeto
straipsnio
Eil. Nr.
Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas
Paslaugos kodas
kodas /
išlaidų
klasifikacija
1.
01 01
PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
PASLAUGOS
2. 01 01 01
Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių profesinės
kvalifikacijos gydytojų paslaugos (apsilankymai)
3.
Prisirašiusio prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos 3241
priežiūros įstaigos (toliau – PAASPĮ) gyventojo
aptarnavimas šios PAASPĮ nedarbo metu kitoje asmens
sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – ASPĮ) (įstaigos
atsiskaito tarpusavyje)
4. 01 04
AMBULATORINĖS SPECIALIZUOTOS ASMENS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS PASLAUGOS
5. 01 04 01
Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės
kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)
6.
Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas Paslaugos Profilakti Ilgalaikio
kodas
nių
sveikatos
sveikatos būklės
tikrinimų stebėjimo
kodas
kodas
7.
01 04 01 01 Abdominalinės chirurgijos gydytojo
1575
1643
3289
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8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

01 04 01 02 Abdominalinės chirurgijos gydytojo (kai
2729
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)
Nuotolinė abdominalinės chirurgijos
3698
gydytojo konsultacija
01 04 01 01 Akušerio-ginekologo
1576
01 04 01 02 Akušerio ginekologo (kai atliekamas
2730
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)
Nuotolinė akušerio ginekologo konsultacija 3699
01 04 01 01 Chirurgo
1579
01 04 01 02 Chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) 2732
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)

15.
16.
17.

01 04 01 01
01 04 01 02

18.
19.

01 04 01 01
01 04 01 02

20.
21.
22.

01 04 01 01
01 04 01 02

23.

01 04 01 01

24.
25.
26.

27.

01 04 01 01
01 04 01 02

Nuotolinė chirurgo konsultacija
Echoskopuotojo
Echoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir
(ar) aspiracinė punkcija)
Endokrinologo
Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės
echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija
(aspiracinė) punkcija), ir (ar) hormoninis
tyrimas)
Nuotolinė endokrinologo konsultacija
Endoskopuotojo
Endoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir
(ar) polipektomija)
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo
(suaugusiesiems)
Nuotolinė fizinės medicinos ir reabilitacijos
gydytojo (suaugusiesiems) konsultacija
Gastroenterologo
Gastroenterologo (kai atliekamas
echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir
(ar) mikrobiologinis tyrimas)
Nuotolinė gastroenterologo konsultacija

3702
1583
2700
1555
2702

3680
1584
2701

3290

3816
1644

1646

1649

1625

3299
3300

3821
1650

3739

3681

3817
3295
3296

3819

3189

1556
2703

3291
3292

1626
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28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.

01 04 01 01 Hematologo
1558
01 04 01 02 Hematologo (kai atliekama kaulų čiulpų
2704
punkcija) (trepanobiopsija)
Nuotolinė hematologo konsultacija
3682
01 04 01 01 Kardiologo
1559
01 04 01 02 Kardiologo (kai atliekama širdies
2705
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)
Nuotolinė kardiologo konsultacija
3683
01 04 01 02 Kardiologo (kai teikiama telekardiologijos 3127
paslauga)
01 04 01 01 Kraujagyslių chirurgo
1591
01 04 01 02 Kraujagyslių chirurgo (kai atliekamas
2734
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)
Nuotolinė kraujagyslių chirurgo
3710
konsultacija
01 04 01 01 Nefrologo
1560
01 04 01 02 Nefrologo (kai atliekama inkstų echoskopija 2706
ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)
Nuotolinė nefrologo konsultacija
3684
01 04 01 01 Neurologo
1595
01 04 01 02 Neurologo (kai atliekama
2721
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)
Nuotolinė neurologo konsultacija
3714
01 04 01 01 Oftalmologo
1596
01 04 01 02 Oftalmologo (kai atliekama ekscizija ir (ar) 2736
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

1628

1629

3301
3302
3822
3303
3304

3823

1655

1630

1659

1660

3307
3308

3825
3433
3434
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46.
47.
48.

49.
50.
51.

52.
53.
54.
55.
56.
57.

58.
59.
60.
61.

tyrimas ultragarsu, ir (ar) kompiuterinė
perimetrija, ir (ar) refrakcijos nustatymas
cikloplegijoje ir parenkami akiniai, ir (ar)
optinės koherentinės tomografijos tyrimas, ir
(ar) elektroretinografijos tyrimas)
Nuotolinė oftalmologo konsultacija
3715
01 04 01 01 Otorinolaringologo
1603
01 04 01 02 Otorinolaringologo (kai atliekamas
2738
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 potencialų 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)
Nuotolinė otorinolaringologo konsultacija 3721
01 04 01 01 Pulmonologo
01 04 01 02 Pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija
ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar)
mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis
bronchų reaktyvumo testas, ir (ar)
spirometrija su broncholitiku)
Nuotolinė pulmonologo konsultacija
01 04 01 01 Radiologo (suaugusiesiems)
01 04 01 01 Radiologo (vaikams iki 18 metų)
01 04 01 02 Radiologo (kai atliekamas rentgenologinis
tyrimas)
01 04 01 01 Reumatologo
01 04 01 02 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)
Nuotolinė reumatologo konsultacija
01 04 01 01 Širdies chirurgo
Nuotolinė širdies chirurgo konsultacija
01 04 01 01 Urologo

1608
2724

3725
1609
1574
1610
1562
2707

3686
1611
3726
1612

1663

3841
3315
3316

3830
1666

3317
3318

3831
1667
1667
1668
1632

1669
1670

3319
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62.

01 04 01 02 Urologo konsultacija (kai atliekamas
2739
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)

3320

63.
64.
65.

Nuotolinė urologo konsultacija
3727
01 04 01 01 Vaikų oftalmologo
1620
01 04 01 02 Vaikų oftalmologo (kai atliekama ekscizija, 2741
ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija,
ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar)
drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija)

3832

66.
67.
68.

Nuotolinė vaikų oftalmologo konsultacija
01 04 01 01 Vidaus ligų gydytojo
01 04 01 02 Vidaus ligų gydytojo (kai atliekamas
mikrobiologinis ištyrimas)
Nuotolinė vidaus ligų gydytojo konsultacija

69.

70. 01 04 01
71.

72.
73.

01 04 01 01
01 04 01 02

74.
75.

01 04 01 01
01 04 01 02

76.
77.

01 04 01 01
01 04 01 02

78.
79.

01 04 01 01
01 04 01 02

80.
81.

01 04 01 01
01 04 01 02

82.

01 04 01 01

3734
1623
2728

1677

1679

3737

Gydytojų specialistų tretinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės
kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)
Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas Paslaugos Būtinosio Ilgalaikio
kodas
s
sveikatos
pagalbos būklės
be
stebėjimo
siuntimo kodas
kodas
Abdominalinės chirurgijos gydytojo
1707
1773
3332
Abdominalinės chirurgijos gydytojo (kai
2778
2822
3333
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)
Echoskopuotojo
1712
1778
Echoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir
2768
2812
(ar) aspiracinė punkcija)
Endoskopuotojo
1713
1779
Endoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir 2767
2811
(ar) polipektomija)
Gastroenterologo
1682
1748
Gastroenterologo (kai atliekamas
2750
2794
echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir
(ar) mikrobiologinis tyrimas)
Hematologo
1684
1750
3342
Hematologo (kai atliekama kaulų čiulpų
2751
2795
3343
punkcija (trepanobiopsija))
Kardiologo
1685
1751
3344
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01 04 01 02 Kardiologo (kai atliekama širdies
2752
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)
84. 01 04 01 01 Kraujagyslių chirurgo
1719
85. 01 04 01 02 Kraujagyslių chirurgo (kai atliekamas
2782
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)
86. 01 04 01 01 Nefrologo
1686
87. 01 04 01 02 Nefrologo (kai atliekama inkstų echoskopija 2753
ir (ar) mikrobiologinis tyrimas)
88. 01 04 01 01 Neurologo
1723
89. 01 04 01 02 Neurologo (kai atliekama
2772
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)
90. 01 04 01 01 Radiologo (teikiama suaugusiesiems)
1734
91. 01 04 01 02 Radiologo (kai atliekama biopsija ir (ar)
2766
aspiracinė punkcija)
92. 01 04 01 01 Radiologo (teikiama vaikams iki 18 metų) 1706
93. 4 01 04 01 02 Radiologo (kai atliekamas rentgenologinis 1735
tyrimas)
94. 01 04 01 01 Širdies chirurgo
1736
95. 01 04 01 01 Papildomai apmokamos paslaugos
96.
Kalbos korekcija
182
97. 01 04 01 01 Bendrosios praktikos slaugytojo paslaugos
Bendrosios praktikos slaugytojo
3449
98.
99. 01 04 02
Dienos stacionaro paslaugos
100.
Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas
101.
Dienos stacionaro paslauga I
102.
Dienos stacionaro paslauga III
103.
Dienos stacionaro paslauga IV
83.

2796

3345

1785
2826

1752
2797
1789
2816

3348
3349

1800

1772
1801
1802

Paslaugos kodas
3562
3564
3565
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104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118. 01 04 07
119.
120.
121.
122.
123. 01 04 03
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.

Dienos stacionaro paslauga V
3566
Dienos stacionaro paslauga VI
3567
Dienos stacionaro paslauga VII
3568
Dienos stacionaro paslauga IX
3570
Dienos stacionaro paslauga XII
3849
Kardiologinės intervencinės radiologijos paslaugos
Koronarografija ir (be) ventrikulografija (-os)
3437
Frakcijinis vainikinių arterijų kraujotakos rezervo tyrimas 3438
Intravaskulinis ultragarsinis vainikinių arterijų tyrimas
3439
Endomiokardo biopsija
3440
Pulmoangiografija
3441
Širdies ertmių manometrija ir oksigenometrija
3442
Paprasta perkutaninė koronarinė intervencija
3443
Sudėtinga perkutaninė koronarinė intervencija
3444
Ambulatorinės chirurgijos paslaugos
Ambulatorinė chirurgija I
3238
Ambulatorinė chirurgija II
3239
Ambulatorinė chirurgija III
3240
Ambulatorinė chirurgija IV
3495
Dienos chirurgija
Dermatologinės ir plastinės procedūros
Dienos chirurgija I
Dienos chirurgija II
Dienos chirurgija III
Dienos chirurgija IV
Endokrininės sistemos procedūros
Dienos chirurgija II
Dienos chirurgija VI
Ginekologinės procedūros
Dienos chirurgija I
Dienos chirurgija II
Dienos chirurgija III
Dienos chirurgija IV
Dienos chirurgija V
Dienos chirurgija VI
Kraujo ir kraujodaros organų procedūros
Dienos chirurgija II
Krūties procedūros
Dienos chirurgija III
Nervų sistemos procedūros
Dienos chirurgija II
Dienos chirurgija III
Dienos chirurgija IV
Dienos chirurgija VI
Raumenų ir skeleto sistemos procedūros
Dienos chirurgija II
Dienos chirurgija III
Dienos chirurgija IV
Dienos chirurgija V
Dienos chirurgija VI
Širdies ir kraujagyslių sistemos procedūros
Dienos chirurgija I
Dienos chirurgija II
Dienos chirurgija IV
Dienos chirurgija V
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151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169. 01 04 04
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179. 01 04 05
180.
181.
182. 01 05
183. 01 05 01
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.

Šlapimo sistemos procedūros

Vaizdinė diagnostika
Virškinimo sistemos procedūros

Vyro lytinių organų procedūros

Dienos chirurgija VI
Dienos chirurgija I
Dienos chirurgija II
Dienos chirurgija III
Dienos chirurgija IV
Dienos chirurgija VI
Dienos chirurgija III
Dienos chirurgija I
Dienos chirurgija II
Dienos chirurgija III
Dienos chirurgija IV
Dienos chirurgija V
Dienos chirurgija VI
Dienos chirurgija I
Dienos chirurgija II
Dienos chirurgija III
Dienos chirurgija IV
Dienos chirurgija VI

Skubiosios medicinos pagalbos paslaugoms
Skubiosios medicinos pagalbos I paslauga
Skubiosios medicinos pagalbos II paslauga
Skubiosios medicinos pagalbos III paslauga
Skubiosios medicinos pagalbos IV paslauga
Skubiosios medicinos pagalbos IV1 paslauga
Skubiosios medicinos pagalbos V paslauga
Skubiosios medicinos pagalbos VI paslauga
Skubiosios medicinos pagalbos VII paslauga
Skubiosios medicinos pagalbos VIII paslauga
Stebėjimo paslaugos
Stebėjimo paslauga (suaugusiesiems)
Stebėjimo paslauga (vaikams)
STACIONARINĖS PASLAUGOS
Aktyviojo gydymo paslaugos
Suaugusiųjų abdominalinė chirurgija IIA
Suaugusiųjų abdominalinė chirurgija IIB
Suaugusiųjų abdominalinė chirurgija IIIA
Suaugusiųjų abdominalinė chirurgija IIIB
Suaugusiųjų abdominalinė chirurgija IIIC
Suaugusiųjų chirurgija
Suaugusiųjų gastroenterologija II
Suaugusiųjų gastroenterologija III
Ginekologija IIA
Ginekologija IIB
Ginekologija IIC
Ginekologija III
Suaugusiųjų hematologija II

3516
3517
3518
3519
3850
3520
3521
3522
3523
2838
2839
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197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219. 01 06
220.
221. 01 06 05
222. 01 06 02
223.
224.
225.
226.

227.

228.

229. 01 06 03
230. 01 06 08
231. 01 06 07
232.

Suaugusiųjų hematologija III
Suaugusiųjų kardiologija II
Suaugusiųjų kardiologija III
Suaugusiųjų kraujagyslių chirurgija IIA
Suaugusiųjų kraujagyslių chirurgija IIB
Suaugusiųjų kraujagyslių chirurgija III
Suaugusiųjų nefrologija II
Suaugusiųjų nefrologija III
Nėštumo patologija IIA
Suaugusiųjų neurologija II
Suaugusiųjų neurologija III
Reanimacija ir intensyvioji terapija I–I (vaikų )
Reanimacija ir intensyvioji terapija I–I (suaugusiųjų)
Reanimacija ir intensyvioji terapija I–II (suaugusiųjų)
Reanimacija ir intensyvioji terapija II (suaugusiųjų)
Reanimacija ir intensyvioji terapija III (suaugusiųjų)
Suaugusiųjų širdies chirurgija II
Suaugusiųjų širdies chirurgija IIIA
Suaugusiųjų širdies chirurgija IIIB
Suaugusiųjų širdies chirurgija IIIC
Vidaus ligos
Asmuo, slaugantis vaiką (-us) taikant aktyvų gydymą
3146
BRANGIŲJŲ TYRIMŲ IR PROCEDŪRŲ PASLAUGOS
Brangieji tyrimai ir procedūros, teikiami ambulatorinėmis sąlygomis
Gydomoji gravitacinė kraujo chirurgija (ambulatorinėmis 311
sąlygomis)
Kompiuterinės tomografijos tyrimams
Kompiuterinė tomografija, kai atliekamas vienos
3749
anatominės srities tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis
Kompiuterinė tomografija, kai atliekamas dviejų anatominių 3751
sričių tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis
Kompiuterinė tomografija, kai atliekamas trijų ir daugiau
3753
anatominių sričių tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis
Daugiafazė kontrastinė kompiuterinė tomografija, kai
3761
atliekamas vienos anatominės srities tyrimas
ambulatorinėmis sąlygomis
Daugiafazė kontrastinė kompiuterinė tomografija, kai
3763
atliekamas dviejų anatominių sričių tyrimas
ambulatorinėmis sąlygomis
Daugiafazė kontrastinė kompiuterinė tomografija, kai
3765
atliekamas trijų ir daugiau anatominių sričių tyrimas
ambulatorinėmis sąlygomis
Kompiuterinės tomografijos angiografija (ambulatorinė
2044
paslauga)
Magnetinio rezonanso angiografija (ambulatorinė paslauga) 2045
Magnetinio rezonanso tomografijos (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko
stiprumo)
Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau
3785
magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas vienos
anatominės srities tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis
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238. 01 06 01
239. 01 06 09
240.
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245. 01 06 05
246. 01 06 02
247.

248.
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250.

251.

252.

253. 01 06 03
254. 01 06 08

Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau
3787
magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas dviejų
anatominių sričių tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis
Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau
3789
magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas trijų ir daugiau
anatominių sričių tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis
Daugiafazė kontrastinė magnetinio rezonanso tomografija (1 3797
teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas
vienos anatominės srities tyrimas ambulatorinėmis
sąlygomis
Daugiafazė kontrastinė magnetinio rezonanso tomografija (1 3799
teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas
dviejų anatominių sričių tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis
Daugiafazė kontrastinė magnetinio rezonanso tomografija (1 3801
teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas
trijų ir daugiau anatominių sričių tyrimas ambulatorinėmis
sąlygomis
Paprastoji hemodializė (atliekama ambulatorinėmis
1925
sąlygomis)
Hematologijos brangieji tyrimai
Genetinis tyrimas
2954
Kraujo krešėjimo veiksnių tyrimas
2955
Pirminis imunotipavimo tyrimas
2952
Pakartotinis imunotipavimo tyrimas
2953
Brangieji tyrimai ir procedūros, atliekami taikant aktyviojo gydymo
paslaugoms nepriskiriamas slaugos, reabilitacijos ir sanatorinio gydymo
paslaugas
Gydomoji kraujo gravitacinė chirurgija, taikant ilgalaikį ir 3181
(ar) reabilitacinį gydymą
Kompiuterinės tomografijos tyrimams
Kompiuterinė tomografija, kai atliekamas vienos
3750
anatominės srities tyrimas, taikant ilgalaikį ir (ar)
reabilitacinį gydymą
Kompiuterinė tomografija, kai atliekamas dviejų anatominių 3752
sričių tyrimas, taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą
Kompiuterinė tomografija, kai atliekamas trijų ir daugiau
3754
anatominių sričių tyrimas, taikant ilgalaikį ir (ar)
reabilitacinį gydymą
Daugiafazė kontrastinė kompiuterinė tomografija, kai
3762
atliekamas vienos anatominės srities tyrimas, taikant
ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą
Daugiafazė kontrastinė kompiuterinė tomografija, kai
3764
atliekamas dviejų anatominių sričių tyrimas, taikant ilgalaikį
ir (ar) reabilitacinį gydymą
Daugiafazė kontrastinė kompiuterinė tomografija, kai
3766
atliekamas trijų ir daugiau anatominių sričių tyrimas,
taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą
Kompiuterinės tomografijos angiografija, taikant ilgalaikį ir 3183
(ar) reabilitacinį gydymą
Magnetinio rezonanso angiografija, taikant ilgalaikį ir (ar) 3184
reabilitacinį gydymą
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271.
272.
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Magnetinio rezonanso tomografijos (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko
stiprumo)
Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau
3786
magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas vienos
anatominės srities tyrimas, taikant ilgalaikį ir (ar)
reabilitacinį gydymą
Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau
3788
magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas dviejų
anatominių sričių tyrimas, taikant ilgalaikį ir (ar)
reabilitacinį gydymą
Magnetinio rezonanso tomografija (1 teslos ir daugiau
3790
magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas trijų ir daugiau
anatominių sričių tyrimas, taikant ilgalaikį ir (ar)
reabilitacinį gydymą
Daugiafazė kontrastinė magnetinio rezonanso tomografija (1 3798
teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas
vienos anatominės srities tyrimas, taikant ilgalaikį ir (ar)
reabilitacinį gydymą
Daugiafazė kontrastinė magnetinio rezonanso tomografija (1 3800
teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas
dviejų anatominių sričių tyrimas, taikant ilgalaikį ir (ar)
reabilitacinį gydymą
Daugiafazė kontrastinė magnetinio rezonanso tomografija (1 3802
teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo), kai atliekamas
trijų ir daugiau anatominių sričių tyrimas, taikant ilgalaikį ir
(ar) reabilitacinį gydymą
01 06 01
Paprastoji hemodializė, taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį 3182
gydymą
01 04 01 02 Gydytojų specialistų konsultacijos, į kurias įeina ir paciento, sergančio
lėtine liga, mokymas
Gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacija, į kurią įeina 3458
ir paciento, sergančio širdies nepakankamumu, mokymas
Gydytojo kardiologo ir slaugytojo konsultacija, į kurią įeina 3502
ir paciento, sergančio širdies nepakankamumu, mokymas
bei išsamus paciento ištyrimas
05
SVEIKATOS PROGRAMŲ PASLAUGOS
Antrinės prevencinių priemonių programų paslaugos
05 01
Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos
paslaugos
Gimdos kaklelio biopsijos ir jos rezultatų įvertinimo
2247
paslauga
05 04
Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos
paslaugos
Urologo konsultacijos ir priešinės liaukos biopsijos paslauga, kai histologiškai
nustatytas:
normalus prostatos audinys
2036
prostatitas
2037
Urologo konsultacijos ir priešinės liaukos biopsijos paslauga, kai histologiškai
nustatyta prostatos:
adenokarcinoma
2038
atipinė liaukinė proliferacija
2039
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gerybinė hiperplazija
2040
intraepitelinė neoplazija
2041
kita navikinė patologija
2042
kita nenavikinė patologija
2043
Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos
paslaugos
Gydytojo specialisto konsultacija su kolonoskopija ir, jei
3020
reikia, biopsijos medžiagos paėmimu
Gydytojo specialisto konsultacija su kolonoskopija ir, jei
3021
reikia, biopsijos medžiagos paėmimu, taikant intraveninę
nejautrą
Kolonoskopijos biopsijos medžiagos ištyrimas ir įvertinimas 3025
– nustatyta, kad biopsijos medžiaga neinformatyvi
(netinkama)
Kolonoskopijos biopsijos medžiagos ištyrimas ir įvertinimas 3026
– nustatyta, kad audiniai normalūs (norma)
Kolonoskopijos biopsijos medžiagos ištyrimas ir įvertinimas 3027
– nustatytas polipas
Kolonoskopijos biopsijos medžiagos ištyrimas ir įvertinimas 3028
– nustatyta adenoma
Kolonoskopijos biopsijos medžiagos ištyrimas ir įvertinimas 3029
– nustatyta adenoma su aukšto laipsnio displazija
Kolonoskopijos biopsijos medžiagos ištyrimas ir įvertinimas 3030
– nustatyta intraepitelinė neoplazija (displazija), susijusi su
uždegimine žarnyno liga (UŽL)
Kolonoskopijos biopsijos medžiagos ištyrimas ir įvertinimas 3031
– nustatyta karcinoma
Kolonoskopijos biopsijos medžiagos ištyrimas ir įvertinimas 3032
– nustatytas neuroendokrininis navikas
Kolonoskopijos biopsijos medžiagos ištyrimas ir įvertinimas 3033
– nustatytas nepiktybinis neepitelinis navikas
Kolonoskopijos biopsijos medžiagos ištyrimas ir įvertinimas 3034
– nustatytas piktybinis neepitelinis navikas
Kolonoskopijos biopsijos medžiagos ištyrimas ir įvertinimas 3035
– nustatyta limfoma
Kolonoskopijos biopsijos medžiagos ištyrimas ir įvertinimas 3036
– nustatytas antrinis navikas
Kolonoskopijos biopsijos medžiagos ištyrimas ir įvertinimas 3421
– kiti patologiniai pakitimai
Transplantacijos programos potencialaus donoro paruošimo paslaugos
suaugusiesiems, teikiamos stacionaro sąlygomis
Potencialaus donoro identifikavimas (jei nustatyta smegenų 3115
mirtis)
Potencialaus donoro paruošimas (jei nustatyta smegenų
3118
mirtis)
Mirusio žmogaus audinių ir organų paėmimas (jei nustatyta 3120
smegenų mirtis)
MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS
Ambulatorinės reabilitacijos I paslaugos
Suaugusiesiems
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Ambulatorinė reabilitacija I: inkstų ligos, III reabilitacijos 3046
etapas (reabilitacijos trukmė – 10 dienų)
Ambulatorinė reabilitacija I: judamojo-atramos aparato
2895
pažeidimai, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė –
12 dienų)
Ambulatorinė reabilitacija I: kraujotakos sistemos ligos, III 3039
reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė – 10 dienų)
Ambulatorinė reabilitacija I: virškinimo sistemos ligos, III 3044
reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė – 10 dienų)
Ambulatorinės reabilitacijos II paslaugos
Suaugusiesiems
Ambulatorinė reabilitacija II: ginekologinės ligos, III
3052
reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė – 14 dienų)
Ambulatorinė reabilitacija II: inkstų ligos, III reabilitacijos 3047
etapas (reabilitacijos trukmė – 12 dienų)
Ambulatorinė reabilitacija II: judamojo-atramos aparato
3038
pažeidimai, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė –
14 dienų)
Ambulatorinė reabilitacija II: kraujotakos sistemos ligos, III 3040
reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė – 14 dienų)
Ambulatorinė reabilitacija II: nervų sistemos ligos, III
3037
reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė – 14 dienų)
Ambulatorinė reabilitacija II: nervų sistemos ligos. Būklė po 3877
COVID-19 ligos (reabilitacijos trukmė 14 dienų)
Ambulatorinė reabilitacija II: virškinimo sistemos ligos, III 3045
reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė – 14 dienų)
Reabilitacijos II paslaugos
Suaugusiesiems
Reabilitacija II: inkstų ligos (reabilitacijos trukmė –16
2940
dienų)
Reabilitacija II: judamojo-atramos aparato pažeidimai
2938
(reabilitacijos trukmė –16 dienų)
Reabilitacija II: judamojo-atramos aparato pažeidimai
3063
(reabilitacijos trukmė – 18 dienų)
Reabilitacija II: judamojo-atramos aparato pažeidimai
2937
(reabilitacijos trukmė – 20 dienų)
Reabilitacija II: judamojo-atramos aparato pažeidimai
941
(reabilitacijos trukmė – 24 dienos)
Reabilitacija II: kraujotakos sistemos ligos (reabilitacijos
3065
trukmė – 12 dienų)
Reabilitacija II: kraujotakos sistemos ligos (reabilitacijos
2943
trukmė – 14 dienų)
Reabilitacija II: kraujotakos sistemos ligos (reabilitacijos
3064
trukmė – 18 dienų)
Reabilitacija II: kraujotakos sistemos ligos (reabilitacijos
2941
trukmė – 20 dienų)
Reabilitacija II: nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė – 3062
20 dienų)
Reabilitacija II: nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė – 939
24 dienos)
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Reabilitacija II: nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė – 3061
32 dienos)
Reabilitacija II: nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė – 937
40 dienų)
Reabilitacija II: nervų sistemos ligos. Būklė po COVID-19 3881
ligos (reabilitacijos trukmė 20 dienų)
Reabilitacijos III paslaugos
Suaugusiesiems
Reabilitacija III: judamojo-atramos aparato pažeidimai
3060
(reabilitacijos trukmė – 12 dienų)
Reabilitacija III: judamojo-atramos aparato pažeidimai
3059
(reabilitacijos trukmė – 18 dienų)
Reabilitacija III: judamojo-atramos aparato pažeidimai
3058
(reabilitacijos trukmė – 24 dienos)
Reabilitacija III: judamojo-atramos aparato pažeidimai
951
(reabilitacijos trukmė – 30 dienų)
Reabilitacija III: nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 949
– 30 dienų)
Reabilitacija III: nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 3057
– 40 dienų)
Reabilitacija III: nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 947
– 45 dienos)
Reabilitacija III: nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 3056
– 54 dienos)
Reabilitacija III: nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 945
– 70 dienų)
Reabilitacija III: nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė 944
– 100 dienų)
Pakartotinės reabilitacijos paslaugos
Suaugusiesiems
Pakartotinė reabilitacija: judamojo-atramos aparato
2945
pažeidimai (reabilitacija II)
Pakartotinė reabilitacija: judamojo-atramos aparato
2930
pažeidimai (reabilitacija III)
Pakartotinė reabilitacija: nervų sistemos ligos (reabilitacija 2944
II)
Pakartotinė reabilitacija: nervų sistemos ligos (reabilitacija 2929
III)
Pirmojo etapo ambulatorinėms medicininės reabilitacijos paslaugoms
Suaugusiųjų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė
medicininės reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 5
individualios priemonės, nepriklausomai nuo pasirinktos
3856
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
3858
priemonės rūšies: kineziterapijos, fizioterapijos, masažo ar
ergoterapijos)
Suaugusiųjų pirmojo etapo didelės apimties ambulatorinė
3860
medicininės reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 15
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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
3862
pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos, fizioterapijos,
masažo ar ergoterapijos)
Suaugusiųjų pirmojo etapo ambulatorinė medicininės
reabilitacijos paslauga, teikiama grupei žmonių (ne mažiau
3864
kaip 5 grupinio užsiėmimo priemonės, nepriklausomai nuo
pasirinktos priemonės rūšies)
SKUBIOS KONSULTACINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PAGALBOS
PASLAUGOS
Gydytojo anesteziologo-reanimatologo ir slaugytojo brigados
SPECIALIZUOTOS SKUBIOS KONSULTACINĖS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS PAGALBOS PASLAUGOS
Gydytojo kraujagyslių chirurgo

Paslaugos teikiamos adresu: Taikos pr. 46, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.
361. 01 04
AMBULATORINĖS SPECIALIZUOTOS ASMENS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS PASLAUGOS
362. 01 04 01
Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės
kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)
363.
Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas Paslaugo Profilakt Ilgalaikio
s kodas inių
sveikatos
sveikatos būklės
tikrinim stebėjimo
ų kodas kodas
364. 01 04 01 01 Bendrosios praktikos slaugytojo paslaugos
365.
Bendrosios praktikos slaugytojo
3449
Paslaugos teikiamos adresu: Klaipėdos pl. 76, Palangos m.
366. 01 01
PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
PASLAUGOS
367. 01 01 01
Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių profesinės
kvalifikacijos gydytojų paslaugos (apsilankymai)
368.
Prisirašiusio prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos
3241
priežiūros įstaigos (toliau – PAASPĮ) gyventojo aptarnavimas šios
PAASPĮ nedarbo metu kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje
(toliau – ASPĮ) (įstaigos atsiskaito tarpusavyje)
369. 01 04
AMBULATORINĖS SPECIALIZUOTOS ASMENS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS PASLAUGOS
370. 01 04 01
Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės
kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)
371.
Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas Paslaugos Profilakt Ilgalaikio
kodas
inių
sveikatos
sveikatos būklės
tikrinim stebėjimo
ų kodas kodas
372. 01 04 01 01 Chirurgo
1579
1646
3295

16

373. 01 04 01 02 Chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) 2732
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)
374.
Nuotolinė chirurgo konsultacija
3702
375. 01 04 01 01 Echoskopuotojo
1583
376. 01 04 01 02 Echoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir
2700
(ar) aspiracinė punkcija)
377. 01 04 01 01 Endokrinologo
1555
378. 01 04 01 02 Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės 2702
echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija
(aspiracinė) punkcija), ir (ar) hormoninis
tyrimas)
379.
Nuotolinė endokrinologo konsultacija
3680
380. 01 04 01 01 Endoskopuotojo
1584
381. 01 04 01 02 Endoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir 2701
(ar) polipektomija)
382. 01 04 01 01 Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo 3189
(suaugusiesiems)
383.
Nuotolinė fizinės medicinos ir reabilitacijos
gydytojo (suaugusiesiems) konsultacija
384. 01 04 01 01 Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo 3190
(vaikams)
385.
Nuotolinė fizinės medicinos ir reabilitacijos 3740
gydytojo (vaikams) konsultacija
386. 01 04 01 01 Kardiologo
1559
387. 01 04 01 02 Kardiologo (kai atliekama širdies
2705
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)
388.
Nuotolinė kardiologo konsultacija
3683
389. 01 04 01 01 Neurologo
1595
390. 01 04 01 02 Neurologo (kai atliekama
2721
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
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3819
1649

1625

3299
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3821
1650

1629

1659

3303
3304

3823
3307
3308
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398.
399.
400.
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404.
405.

(MSP), ir (ar) somatosensorinių sukeltųjų
potencialų tyrimas (SSP), ir (ar)
transkranijinė magnetinė stimuliacija (TMS),
ir (ar) ištyrimas kognityviniais testais)
Nuotolinė neurologo konsultacija
3714
01 04 01 01 Oftalmologo
1596
01 04 01 02 Oftalmologo (kai atliekama ekscizija ir (ar) 2736
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)
Nuotolinė oftalmologo konsultacija
3715
01 04 01 01 Otorinolaringologo
1603
01 04 01 02 Otorinolaringologo (kai atliekamas
2738
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 potencialų 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)
Nuotolinė otorinolaringologo konsultacija 3721
01 04 01 01 Radiologo (suaugusiesiems)
1609
01 04 01 01 Radiologo (vaikams iki 18 metų)
1574
01 04 01 02 Radiologo (kai atliekamas rentgenologinis 1610
tyrimas)
01 04 01 01 Vaikų ligų gydytojo
1617
01 04 01 02 Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas
2726
mikrobiologinis ištyrimas)
Nuotolinė vaikų ligų gydytojo konsultacija 3731
01 04 01 01 Vaikų oftalmologo
1620
01 04 01 02 Vaikų oftalmologo (kai atliekama ekscizija, 2741
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
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akiniai, ir (ar) optinės koherentinės
tomografijos tyrimas)
Nuotolinė vaikų oftalmologo konsultacija
3734
01 04 01 01 Vidaus ligų gydytojo
1623
1679
01 04 01 02 Vidaus ligų gydytojo (kai atliekamas
2728
mikrobiologinis ištyrimas)
Nuotolinė vidaus ligų gydytojo konsultacija 3737
05 SVEIKATOS PROGRAMŲ PASLAUGOS
Antrinės prevencinių priemonių programų paslaugos
05 05
Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos
paslaugos
Gydytojo specialisto konsultacija su kolonoskopija ir, jei reikia,
3020
biopsijos medžiagos paėmimu
01 03
SLAUGOS PASLAUGOS
01 03 01
Stacionarinės slaugos paslaugos
Slauga ir palaikomasis gydymas
114
Slauga ir palaikomasis gydymas, kai pacientui atliekama dirbtinė
3603
plaučių ventiliacija
Slauga ir palaikomasis gydymas, kai naujagimiams ir jaunesniems
3604
nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija
Slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų
vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos 3605
terapija
Slauga ir palaikomasis gydymas, kai naujagimiams ir jaunesniems
nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 3606
bei dirbtinė plaučių ventiliacija
Slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų
vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos 3607
terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija
Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 1976
10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas
Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip
10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas, kai pacientui atliekama 3608
dirbtinė plaučių ventiliacija
Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip
10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas, kai naujagimiams ir
3609
jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės
mitybos terapija
Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip
10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2
3610
metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės
mitybos terapija
Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip
10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas, kai naujagimiams ir
3611
jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės
mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija
Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip
10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2
3612
metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės
mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija
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Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai
1977
naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai
Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai
naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai, kai pacientui
3613
atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija
Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai
naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai, kai naujagimiams ir
3614
jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės
mitybos terapija
Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai
naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai, kai vyresniems nei 2
3615
metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės
mitybos terapija
Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai
naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai, kai naujagimiams ir
3616
jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės
mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija
Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai
naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai, kai vyresniems nei 2
3617
metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės
mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija
Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai
1978
naudojamas epidurinis nuskausminimas
Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai
naudojamas epidurinis nuskausminimas, kai pacientui atliekama 3618
dirbtinė plaučių ventiliacija
Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai
naudojamas epidurinis nuskausminimas, kai naujagimiams ir
3619
jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės
mitybos terapija
Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai
naudojamas epidurinis nuskausminimas, kai vyresniems nei 2 metų
3620
vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos
terapija
Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai
naudojamas epidurinis nuskausminimas, kai naujagimiams ir
3621
jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės
mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija
Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai
naudojamas epidurinis nuskausminimas, kai vyresniems nei 2 metų
3622
vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos
terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija“
Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 1979
balų, slauga ir palaikomasis gydymas
Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40
balų, slauga ir palaikomasis gydymas, kai pacientui atliekama
3623
dirbtinė plaučių ventiliacija
Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40
balų, slauga ir palaikomasis gydymas, kai naujagimiams ir
3624
jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės
mitybos terapija
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Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40
balų, slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų
3625
vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos
terapija
Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40
balų, slauga ir palaikomasis gydymas, kai naujagimiams ir
3626
jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška parenterinės
mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija
Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40
balų, slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų
3627
vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos
terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija
01 03 03
Stacionarinės paliatyviosios pagalbos paslaugos
Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, teikiama stacionare
2972
Paliatyvioji pagalba suaugusiesiems ir vaikams, kai atliekama
3628
dirbtinė plaučių ventiliacija
Paliatyvioji pagalba vyresniems nei 2 metų vaikams ir
3630
suaugusiesiems, kai taikoma visiška parenterinės mitybos terapija
Paliatyvioji pagalba vyresniems nei 2 metų vaikams ir
suaugusiesiems, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių
3632
ventiliacija ir taikoma visiška parenterinės mitybos terapija
01 04 07
Ambulatorinės chirurgijos paslaugos
Ambulatorinė chirurgija I
3238
Ambulatorinė chirurgija II
3239
Ambulatorinė chirurgija III
3240
01 05
STACIONARINĖS PASLAUGOS
01 05 01
Aktyviojo gydymo paslaugos
Reanimacija ir intensyvioji terapija I–II (suaugusiųjų)
Vidaus ligos
01 04 04
Skubiosios medicinos pagalbos paslaugoms
Skubiosios medicinos pagalbos I paslauga
3516
Skubiosios medicinos pagalbos II paslauga
3517
Skubiosios medicinos pagalbos III paslauga
3518
Skubiosios medicinos pagalbos IV paslauga
3519
1
Skubiosios medicinos pagalbos IV paslauga
3850
Skubiosios medicinos pagalbos V paslauga
3520
Skubiosios medicinos pagalbos VI paslauga
3521
Skubiosios medicinos pagalbos VII paslauga
3522
Skubiosios medicinos pagalbos VIII paslauga
3523
01 04 05
Stebėjimo paslaugos
Stebėjimo paslauga (suaugusiesiems)
2838
Stebėjimo paslauga (vaikams)
2839
01 04 01 01 Bendrosios praktikos slaugytojo paslaugos
Bendrosios praktikos slaugytojo
3449
03
MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS
03 07
Pirmojo etapo ambulatorinėms medicininės reabilitacijos paslaugoms
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Suaugusiųjų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė
medicininės reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 5 individualios
3856
priemonės, nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies:
kineziterapijos, fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos)
Suaugusiųjų pirmojo etapo vidutinės apimties ambulatorinė
medicininės reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 10 individualių
3858
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
3860
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
3862
priemonių, nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies:
kineziterapijos, fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos)
Suaugusiųjų pirmojo etapo ambulatorinė medicininės reabilitacijos
paslauga, teikiama grupei žmonių (ne mažiau kaip 5 grupinio
3864
užsiėmimo priemonės, nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės
rūšies)
Vaikų pirmojo etapo mažos apimties ambulatorinė medicininės
reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 5 individualios priemonės,
3855
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,
3857
nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos,
fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos)
Vaikų pirmojo etapo didelės apimties ambulatorinė medicininės
reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 15 individualių priemonių,
3859
nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės rūšies: kineziterapijos,
fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos)
Vaikų pirmojo etapo didžiausios apimties ambulatorinė
medicininės reabilitacijos paslauga (ne mažiau kaip 20 individualių
3861
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
3863
užsiėmimo priemonės, nepriklausomai nuo pasirinktos priemonės
rūšies)

Paslaugos teikiamos adresais: Aušros g. 27, Švėkšnos m.
486. 01 05
STACIONARINĖS PASLAUGOS
487. 01 05 01
Aktyviojo gydymo paslaugos
488.
Psichiatrija II
489.
Priklausomybės ligų psichiatrija II
490.
Suaugusiųjų medicininė reabilitacija
491.
Psichosocialinės reabilitacijos paslaugos suaugusiesiems
492. 03 05
Ambulatorinė trumpalaikė psichosocialinė reabilitacija
493.
Ambulatorinė ilgalaikė psichosocialinė reabilitacija
494. 03 06
Stacionarinė psichosocialinė reabilitacija

3430
3431
3432
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495. Aktyviojo gydymo paslaugoms nepriskiriamos stacionarinės paslaugos
496. 01 05 02
Ilgalaikio gydymo paslaugos
497.
Stacionarinės paslaugos suaugusiesiems ir vaikams (ilgalaikis gydymas)
498.
Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas
Paslaugos
kodas
499.
Sergančiųjų psichikos ligomis ilgalaikis gydymas
2444
500. 01 04 05
Stebėjimo paslaugos
501.
Stebėjimo paslauga (suaugusiesiems)
2838
502.
Stebėjimo paslauga (vaikams)
2839
503. 01 04
AMBULATORINĖS SPECIALIZUOTOS ASMENS SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS PASLAUGOS
504. 01 04 01
Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės
kvalifikacijos gydytojo konsultacijos)
505.
Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas Paslaugos Profilakt Ilgalaiki
kodas
inių
o
sveikatos sveikatos
tikrinim būklės
ų kodas stebėjim
o kodas
506. 01 04 01 01 Psichiatro
1606
1664
507. 01 04 01 02 Psichiatro (kai atliekamas pirminis
2723
psichologinis ištyrimas)
508.
Nuotolinė psichiatro konsultacija
3724
509. 01 04 01 01 Radiologo (suaugusiesiems)
1609
1667
510. 01 04 01 01 Radiologo (vaikams iki 18 metų)
1574
1667
511. 01 04 01 02 Radiologo (kai atliekamas rentgenologinis
1610
1668
tyrimas)

Direktoriaus pavaduotoja,
laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas
Vilma Stasiulienė

ASPĮ vadovas

