Pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra
Paslaugos pavadinimas

Paslaugos
vieneto kaina
eurais

1-6 mėn. vaikų priežiūra (penktas-dešimtas slaugytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)
1-6 mėn. vaikų priežiūra (trečias-aštuntas gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)
18 m. ir vyresnių gyventojų pirminės ambulatorinės odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų kompleksas

2,35
4,32
12,94

18 m. ir vyresnių gyventojų pirminės ambulatorinės odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų kompleksas, į kurį įeina burnos higienisto paslaugos
65 m. ir vyresnių gyventojų PAASP paslaugos (be psichikos ir odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų)
7-12 mėn. vaikų priežiūra (vienuoliktas-dvyliktas slaugytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)
7-12 mėn. vaikų priežiūra (devintas-dešimtas gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)
A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymo greitojo testo atlikimas 2–7 metų vaikams, susirgusiems viršutinėmis kvėpavimo takų
infekcinėmis ligomis
Ankstyvasis alkoholio vartojimo rizikos įvertinimas
Ankstyvoji piktybinių navikų diagnostika
Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis gydymas metadonu, priežiūra
Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, anti-HCV testas (testas neatliekamas, jei pacientui jau buvo
nustatytas teigiamas anti-HCV testas)
Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar buprenorfinu, RPR testas
Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis 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, priskiriamų rizikos grupei, skiepijimas gripo vakcina: gydytojo paslauga
Asmenų, priskiriamų rizikos grupei, skiepijimas gripo vakcina: slaugytojo paslauga
Bandinio protrombino aktyvumui nustatyti paėmimas ir rezultatų įvertinimas
Būtinosios medicinos pagalbos teikimas draudžiamiesiems, neįtrauktiems į prirašytų prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gyventojų sąrašą
(pagal Šeimos gydytojo medicinos normą)

14,42
63,26
2,35
4,32

Būtinosios medicinos pagalbos teikimas Europos Sąjungos šalių apdraustiesiems valstybiniu sveikatos draudimu (pagal Šeimos gydytojo medicinos normą)
Būtinosios odontologinės pagalbos teikimas asmenims iki 18 m., pateikusiems Europos sveikatos draudimo kortelę ar ją pakeičiantį sertifikatą (pagal
Gydytojo odontologo medicinos normą)
Būtinosios odontologinės pagalbos teikimas draudžiamiesiems iki 18 m., neįtrauktiems į prirašytų prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos
gyventojų sąrašą (pagal Gydytojo odontologo medicinos normą)
Europos Sąjungos apdraustųjų apsilankymas pas šeimos gydytoją dėl PAASP paslaugų
Fiziologinio nėštumo priežiūra: pirmas ir antras akušerio vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)
Fiziologinio nėštumo priežiūra: pirmas ir antras gydytojo vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)
Fiziologinio nėštumo priežiūra: septintas akušerio vizitas
Fiziologinio nėštumo priežiūra: septintas gydytojo vizitas
Fiziologinio nėštumo priežiūra: trečias-šeštas akušerio vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)
Fiziologinio nėštumo priežiūra: trečias-šeštas gydytojo vizitai (mokama už kiekvieną vizitą)

2,93
0,81
362,61
4,63
10,37
1,45
1,70
3,00
2,13
1,78
1,06
13,42
13,42
14,76
14,76
13,42
3,56
6,45
7,00
4,32
2,35
4,32

Gyventojų iki 1 m. PAASP paslaugos (be psichikos ir odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų)
Gyventojų iki 17 m. pirminės ambulatorinės odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų kompleksas
Gyventojų iki 17 m. pirminės ambulatorinės odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų kompleksas, į kurį įeina burnos higienisto paslaugos
Gyventojų nuo 1 iki 7 m. PAASP paslaugos (be psichikos ir odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų)
Gyventojų nuo 8 iki 17 m. PAASP paslaugos (be psichikos ir odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų)
Gyventojų nuo 18 iki 34 m. PAASP paslaugos (be psichikos ir odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų)
Gyventojų nuo 35 iki 49 m. PAASP paslaugos (be psichikos ir odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų)
Gyventojų nuo 50 iki 65 m. PAASP paslaugos (be psichikos ir odontologinės sveikatos priežiūros paslaugų)
Glikozilinto hemoglobino nustatymas daugiakanaliu analizatoriumi (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra 7 procentai arba
mažesnė

68,26
16,07
17,55
59,87
28,89
25,72
32,22
50,37

Glikozilinto hemoglobino nustatymas daugiakanaliu analizatoriumi (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra didesnė nei 7 procentai
Glikozilinto hemoglobino nustatymas vienkanaliu automatiniu analizatoriumi (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra 7 procentai
arba mažesnė
Glikozilinto hemoglobino nustatymas vienkanaliu automatiniu analizatoriumi (įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra didesnė nei 7
procentai
Gliukozės tolerancijos mėginio atlikimas nėščiajai
Imunoprofilaktika vaikams: gydytojo paslauga
Imunoprofilaktika vaikams: slaugytojo paslauga
Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę operaciją - aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) nustatymas
Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę operaciją - kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas
Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę operaciją - protrombino laiko (SPA) ir tarptautinio normalizacijos santykio (INR) nustatymas
Krūminių dantų dengimas silantinėmis medžiagomis (1danties)
Krūminių dantų dengimas silantinėmis medžiagomis (2 dantų)
Krūminių dantų dengimas silantinėmis medžiagomis (3 dantų)
Krūminių dantų dengimas silantinėmis medžiagomis (4 dantų)
Moksleivių paruošimas mokyklai: gydytojo odontologo padėjėjo paslauga
Moksleivių paruošimas mokyklai: gydytojo odontologo paslauga
Naujagimių priežiūra kaime (pirmas ir antras gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)
Naujagimių priežiūra kaime (pirmas-ketvirtas slaugytojo ar akušerio vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)
Naujagimių priežiūra mieste (pirmas ir antras gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)
Naujagimių priežiūra mieste (pirmas-ketvirtas slaugytojo ar akušerio vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)
Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo psichiatro vizitas į namus (kaime)
Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo psichiatro vizitas į namus (mieste)
Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas į namus (kaime)
Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas į namus (mieste)
Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: psichikos sveikatos slaugytojo vizitas į namus (kaime)
Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: psichikos sveikatos slaugytojo vizitas į namus (mieste)
Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: slaugytojo vizitas į namus (kaime)
Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: slaugytojo vizitas į namus (mieste)
Nėščiosios kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas
Nėščiosios kraujo tyrimas dėl hepatito B (HBsAg)

13,74

13,74

17,19
17,19
1,39
2,13
1,78
3,81
3,92
4,90
7,22
9,68
12,07
14,50
0,73
1,81
12,87
7,00
8,57
4,69
12,87
8,57
12,87
8,57
7,00
4,69
7,00
4,69
3,92
5,00

Nėščiosios kraujo tyrimas dėl sifilio (RPR)
Nėščiosios kraujo tyrimas dėl ŽIV antikūnų
Nėščiosios Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu, kai moters Rh neigiama, o vyro Rh teigiama kraujo grupė
Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti
Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti ir antibiotikogramos atlikimas
Pirminė psichikos sveikatos priežiūra, atliekama suaugusiųjų, vaikų ir paauglių, priklausomybės ligų gydytojų psichiatrų kartu su psichologu, slaugos
specialistais ir socialiniais darbuotojais pagal psichikos sveikatos centrams keliamus reikalavimus
Pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos: grupinė
Pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos: individuali
Pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos: šeimos
Priedas už gerus darbo rezultatus , teikiant PAASP paslaugas 18-65 m. amžiaus gyventojams
Priedas už gerus darbo rezultatus , teikiant PAASP paslaugas 65 m. ir vyresnio amžiaus gyventojams
Priedas už gerus darbo rezultatus , teikiant PAASP paslaugas vaikams (iki 18 m. amžiaus)
Priedas už gerus darbo rezultatus , teikiant pirminės ambulatorinės odontologinės sveikatos priežiūros paslaugas
Priedas už gerus darbo rezultatus , teikiant pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugas
Priedas už šeimos gydytojų aptarnaujamus gyventojus
Priemoka už kiekvieną aptarnaujamą kaimo gyvenamųjų vietovių ir miesto, kurio gyventojų skaičius neviršija 3 tūkst., gyventoją
Protrombino laiko (INR) nustatymas
Savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinis vertinimas
Sergančio tuberkulioze asmens išgydymas
Slaugytojo procedūros namuose: kraujo paėmimas tirti (kaime)
Slaugytojo procedūros namuose: kraujo paėmimas tirti (mieste)
Slaugytojo procedūros namuose: lašelinės infuzijos (kaime)
Slaugytojo procedūros namuose: lašelinės infuzijos (mieste)
Slaugytojo procedūros namuose: pragulų priežiūra (kaime)
Slaugytojo procedūros namuose: pragulų priežiūra (mieste)
Tuberkulino mėginio (mantu mėginio) atlikimas 7 metų vaikams ir rizikos grupių vaikams
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

3,00
5,11
7,28
3,23
10,51
5,36
6,84
3,42
6,84
6,56
6,56
6,56
0,17
0,44
0,73
15,57
4,90
5,70
59,34
4,69
3,56
9,31
7,00
7,00
4,69
3,41
4,32
3,56

