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ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 
PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA 

Viešoji įstaiga Naujosios Akmenės ligoninė 

(įstaigos ID – 385)  

 

 

Eil. Nr. 

PSDF 
biudžeto 
straipsnio 
kodas / 
išlaidų 
klasifikacija 

Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas Paslaugos kodas 

Paslaugos teikiamos adresu Žemaitijos g.6, N.Akmenės m., Akmenės r.sav 

1.  01 01 PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 
PASLAUGOS 

2.  01 01 01 Prisirašiusio prie pirminės ambulatorinės asmens 
sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – PAASPĮ) 
gyventojo aptarnavimas šios PAASPĮ nedarbo metu 
kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje (toliau – 
ASPĮ) (įstaigos atsiskaito tarpusavyje) 

 3241 

3.  01 03 SLAUGOS PASLAUGOS 
4.  01 03 04 Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugos 

5.    Pirminė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba 
(individuali) 

3135 

6.    Tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba 
(individuali) 

3136 

7.    Gydomasis pedikiūras 3137 
8.    Diabetinės pėdos priežiūra 3138 
9.    Tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba 

vaikams (individuali) 
3141 

10.  01 03 01 Stacionarinės slaugos paslaugos 
11.    Slauga ir palaikomasis gydymas 114 
12.    Slauga ir palaikomasis gydymas, kai pacientui 

atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija 3603 
13.    Slauga ir palaikomasis gydymas, kai naujagimiams ir 

jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška 
parenterinės mitybos terapija 

3604 

14.    Slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 
metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška 
parenterinės mitybos terapija 

3605 
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15.    Slauga ir palaikomasis gydymas, kai naujagimiams ir 
jaunesniems nei 2 metų vaikams taikoma visiška 
parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių 
ventiliacija 

3606 

16.   Slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 
metų vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška 
parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių 
ventiliacija 

3607 

17.   Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne 
daugiau kaip 10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas 1976 

18.   Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne 
daugiau kaip 10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas, 
kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija 

3608 

19.   Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne 
daugiau kaip 10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas, 
kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams 
taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 

3609 

20.   Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne 
daugiau kaip 10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas, 
kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems 
taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 

3610 

21.   Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne 
daugiau kaip 10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas, 
kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams 
taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei 
dirbtinė plaučių ventiliacija 

3611 

22.   Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne 
daugiau kaip 10 balų) slauga ir palaikomasis gydymas, 
kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems 
taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei 
dirbtinė plaučių ventiliacija 

3612 

23.   Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, 
kai naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai 

1977 

24.   Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, 
kai naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai, kai 
pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija 

3613 

25.   Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, 
kai naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai, kai 
naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams 
taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 

3614 

26.   Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, 
kai naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai, kai 
vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems 
taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 

3615 

27.   Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, 
kai naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai, kai 
naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams 
taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei 
dirbtinė plaučių ventiliacija 

3616 

28.   Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, 
kai naudojami injekciniai narkotiniai analgetikai, kai 
vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems 

3617 
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taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei 
dirbtinė plaučių ventiliacija 

29.   Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, 
kai naudojamas epidurinis nuskausminimas 

1978 

30.   Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, 
kai naudojamas epidurinis nuskausminimas, kai 
pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija 

3618 

31.   Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, 
kai naudojamas epidurinis nuskausminimas, kai 
naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams 
taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 

3619 

32.   Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, 
kai naudojamas epidurinis nuskausminimas, kai 
vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems 
taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 

3620 

33.   Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, 
kai naudojamas epidurinis nuskausminimas, kai 
naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams 
taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei 
dirbtinė plaučių ventiliacija 

3621 

34.   Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, 
kai naudojamas epidurinis nuskausminimas, kai 
vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems 
taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei 
dirbtinė plaučių ventiliacija 

3622 

35.   Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio 
indeksas iki 40 balų, slauga ir palaikomasis gydymas  

1979 

36.   Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio 
indeksas iki 40 balų, slauga ir palaikomasis gydymas, 
kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija 

3623 

37.   Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio 
indeksas iki 40 balų, slauga ir palaikomasis gydymas, 
kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams 
taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 

3624 

38.   Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio 
indeksas iki 40 balų, slauga ir palaikomasis gydymas, 
kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems 
taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 

3625 

39.   Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio 
indeksas iki 40 balų, slauga ir palaikomasis gydymas, 
kai naujagimiams ir jaunesniems nei 2 metų vaikams 
taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei 
dirbtinė plaučių ventiliacija 

3626 

40.   Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio 
indeksas iki 40 balų, slauga ir palaikomasis gydymas, 
kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems 
taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei 
dirbtinė plaučių ventiliacija 

3627 

41.  01 03 03 Stacionarinės paliatyviosios pagalbos paslaugos 

42.    Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, teikiama stacionare 2972 
43.   Paliatyvioji pagalba suaugusiesiems ir vaikams, kai 

atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija 
3628 
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44.   Paliatyvioji pagalba vyresniems nei 2 metų vaikams ir 
suaugusiesiems, kai taikoma visiška parenterinės 
mitybos terapija 

3630 

45.   Paliatyvioji pagalba vyresniems nei 2 metų vaikams ir 
suaugusiesiems, kai pacientui atliekama dirbtinė 
plaučių ventiliacija ir taikoma visiška parenterinės 
mitybos terapija 

3632 

46.  01 05 02 Paslaugos asmenims, slaugantiems vaikus (ilgalaikio gydymo, slaugos, 
paliatyviosios pagalbos profiliai) 

47.    Asmuo, slaugantis vaiką (-us) taikant ilgalaikį gydymą  3147 
48.  01 04 AMBULATORINĖS SPECIALIZUOTOS ASMENS SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS PASLAUGOS 
49.  01 04 01 Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės 

kvalifikacijos gydytojo konsultacijos) 
50.   Paslaugų grupė ir paslaugos   

pavadinimas  
 

Paslaugos 
kodas 

Profilakti
nių 
sveikatos 
tikrinimų 
kodas 

Ilgalaikio 
sveikatos 
būklės 
stebėjimo 
kodas 

51.  01 04 01 01 Akušerio-ginekologo 1576 1644 3291 
52.   Anesteziologo reanimatologo 1578   
53.   Burnos chirurgo 1813 1814  
54.   Chirurgo 1579 1646 3295 
55.   Dermatovenerologo  1581 1648 3297 
56.   Echoskopuotojo 1583 1649  
57.   Endokrinologo 1555 1625 3299 
58.   Endoskopuotojo 1584 1650  
59.   Fizinės medicinos ir reabilitacijos 

gydytojo (suaugusiesiems) 
3189   

60.   Fizinės medicinos ir reabilitacijos 
gydytojo (vaikams) 

3190   

61.   Gastroenterologo 1556 1626  
62.   Geriatro 1588   
63.   Infektologo 1587 1653  
64.   Kardiologo 1559 1629 3303 
65.   Neurologo 1595 1659 3307 
66.   Oftalmologo 1596 1660 3433 
67.   Ortopedo traumatologo 1602 1662 3313 
68.   Otorinolaringologo 1603 1663 3315  
69.   Radiologo (suaugusiesiems) 1609 1667  
70.   Radiologo (vaikams iki 18 metų) 1574 1667  
71.   Radiologo (kai atliekamas 

rentgenologinis tyrimas) 
1610 1668  

72.   Radiologo (kai teikiama teleradiologijos 
paslauga suaugusiesiems) 

3223   

73.   Radiologo (kai teikiama teleradiologijos 
paslauga vaikams) 

3222   

74.   Gydytojo specialisto (kurios metu 
naudojamos teleradiologijos priemonės) 

3525   

75.   Urologo 1612 1670 3319 
76.   Vaikų kardiologo 1567 1637 3323 
77.   Vaikų ligų gydytojo 1617 1674 3325 



5 
 

78.   Vaikų neurologo 1569 1639 3327 
79.   Vidaus ligų gydytojo 1623 1679  
80.  01 04 01 02 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) 

2730  3292 

81.   Anesteziologo reanimatologo (kai 
atliekama bendrinė arba spinalinė 
nejautra) 

2743 
  

82.   Burnos chirurgo (kai atliekama 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) 

2731   

83.    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) 

2732  3296 

84.    Dermatovenerologo (kai atliekami odos 
mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti 
ir (ar) biopsija, ir (ar) mikrobiologiniai 
tyrimai, ir (ar) skaitmeninė programinė 
dermatoskopija, ir (ar) odos bei poodžio 
ultragarsinis tyrimas) 

2718  3298 

85.   Echoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir 
(ar) aspiracinė punkcija) 

2700   

86.    Endokrinologo (kai atliekamas 
skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) 
biopsija (aspiracinė) punkcija), ir (ar) 
hormoninis tyrimas) 

2702  3300 

87.    Endoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir 
(ar) polipektomija) 

2701   

88.    Gastroenterologo (kai atliekamas 
echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, 
ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) 

2703   

89.    Infektologo (kai atliekamas 
mikrobiologinis ištyrimas) 

2719   

90.   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) 

2705  3304 
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kraujagyslių standumo tyrimas,   ir (ar) 
kaklo kraujagyslių  ultragarsinis tyrimas)  

91.    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) 

2721  3308 

92.    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) 

2736  3434 

93.   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, 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)  

2737  3314 

94.    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 

2738  3316 
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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) 

95.    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) 

2739  3320 

96.   Vaikų kardiologo (kai atliekama širdies 
echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) 
perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas 
(stimuliacija), ir (ar) EKG Holter 
kompiuterinė analizė) 

2712 

  

3324 

97.    Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas 
mikrobiologinis ištyrimas) 

2726  3326 

98.   Vaikų neurologo (kai atliekama 
elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai 
kaklo kraujagyslių tyrimai, ir(ar) 
neurosonografija) 

2714  3328 
 

99.    Vidaus ligų gydytojo (kai atliekamas 
mikrobiologinis ištyrimas) 

2728   

100.                 Nuotolinės konsultacijos 

101.  Nuotolinė endokrinologo konsultacija 3680  3821 

102.  Nuotolinė gastroenterologo  konsultacija 3681   
103.  Nuotolinė kardiologo  konsultacija 3683  3823 

104.  Nuotolinė vaikų neurologo  konsultacija 3693  3836 

105.  Nuotolinė akušerio ginekologo  
konsultacija 

3699  3817 

106.  Nuotolinė anesteziologo reanimatologo  
konsultacija 

3701   

107.  Nuotolinė chirurgo  konsultacija 3702  3819 

108.  Nuotolinė dermatovenerologo  
konsultacija 

3704  3820 

109.  Nuotolinė infektologo  konsultacija 3707   

110.  Nuotolinė geriatro  konsultacija 3708   

111.  Nuotolinė neurologo  konsultacija 3714  3825 

112.  Nuotolinė oftalmologo  konsultacija 3715  3841 

113.  Nuotolinė ortopedo traumatologo  
konsultacija 

3720  3829 

114.  Nuotolinė otorinolaringologo  
konsultacija 

3721  3830 
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115.  Nuotolinė urologo  konsultacija 3727  3832 
116.  Nuotolinė vaikų kardiologo konsultacija  3691  3834 
117.  Nuotolinė vaikų ligų gydytojo  

konsultacija 
3731  3835 

118.  Nuotolinė vidaus ligų gydytojo  
konsultacija 

3737   

119.  Nuotolinė burnos chirurgo  konsultacija 3738   
120.  Nuotolinė fizinės medicinos ir 

reabilitacijos gydytojo (suaugusiųjų)  
konsultacija 

3739   

121.  Nuotolinė fizinės medicinos ir 
reabilitacijos gydytojo (vaikų)  
konsultacija 

3740   

122. 01 04 01 
01 

Bendrosios praktikos slaugytojo paslaugos (apsilankymai) 

123.  Bendrosios praktikos slaugytojo paslauga 3449   

124. 01 04 02 Dienos stacionaro paslaugos 
125.  Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas Paslaugos kodas 
126.  Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos 

paslauga (vaiko raida A) 
3251 

127.  Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos 
paslauga (vaiko raida B)  

3252 

128.  Dienos stacionaro paslauga I  3562 
129. 01 04 07 Ambulatorinės chirurgijos paslaugos  Paslaugos kodas 
130.   Ambulatorinė chirurgija I 3238 
131.   Ambulatorinė chirurgija II 3239 
132.   Ambulatorinė chirurgija III 3240 
133. 01 04 03 Dienos chirurgija  
134.  Ausies ir speninės ataugos procedūros  Dienos chirurgija I 
135.   Dienos chirurgija IV 
136.  Dermatologinės ir plastinės procedūros  Dienos chirurgija I 
137.   Dienos chirurgija II 
138.   Dienos chirurgija III 
139.   Dienos chirurgija IV 
140.  Ginekologinės procedūros  Dienos chirurgija I 
141.   Dienos chirurgija II 
142.   Dienos chirurgija III 
143.   Dienos chirurgija IV 
144.  Kraujo ir kraujodaros organų procedūros Dienos chirurgija II 
145.  Nosies, burnos ir ryklės procedūros  Dienos chirurgija I 
146.   Dienos chirurgija II 
147.   Dienos chirurgija III 
148.  Raumenų ir skeleto sistemos procedūros  Dienos chirurgija II 
149.   Dienos chirurgija III 
150.   Dienos chirurgija IV 
151.  Šlapimo sistemos procedūros  Dienos chirurgija I 
152.   Dienos chirurgija II 
153.   Dienos chirurgija III 
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154.   Dienos chirurgija IV 
155.  Virškinimo sistemos procedūros  Dienos chirurgija I 
156.   Dienos chirurgija II 
157.   Dienos chirurgija III 
158.   Dienos chirurgija IV 
159.  Vyro lytinių organų procedūros  Dienos chirurgija I 
160.   Dienos chirurgija II 
161.   Dienos chirurgija III 
162.   Dienos chirurgija IV 
163.  Skubiosios medicinos pagalbos paslaugos, teikiamos skubiosios 

medicinos pagalbos skyriuose ir skubiosios medicinos pagalbos 
kabinetuose 

164.  Skubiosios medicinos pagalbos I paslauga  3516 

165.  Skubiosios medicinos pagalbos II paslauga  3517 

166.  Skubiosios medicinos pagalbos III paslauga  3518 

167.  Skubiosios medicinos pagalbos IV paslauga  3519 

168.  Skubiosios medicinos pagalbos V paslauga  3520 

169.  Skubiosios medicinos pagalbos VI paslauga  3521 

170.  Skubiosios medicinos pagalbos VII paslauga  3522 

171.  Skubiosios medicinos pagalbos VIII paslauga 3523 
172. 01 04 05 Stebėjimo paslaugos 
173.   Stebėjimo paslauga (suaugusiesiems)  2838 
174.   Stebėjimo paslauga (vaikams) 2839 
175. 01 05 STACIONARINĖS PASLAUGOS 
176. 01 05 01 Aktyviojo gydymo paslaugos  
177.  Geriatrija  
178.  Reanimacija ir intensyvioji terapija I–II (suaugusiųjų) 
179.  Reanimacija ir intensyvioji terapija I–II (vaikų) 
180.  Vaikų ligos II 
181.  Vidaus ligos 
182.  Ilgalaikis tęstinis (aktyvus) gydymas 
183.   Asmuo, slaugantis vaiką (-us) taikant aktyvų gydymą  3146 
184. 05 SVEIKATOS PROGRAMŲ PASLAUGOS 
185. Antrinės prevencinių priemonių programų paslaugos  
186. 05 01 Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programos 

paslaugos 
187.   Gimdos kaklelio biopsijos ir jos rezultatų įvertinimo 

paslauga 
2247 

188. 05 02 Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programos 
paslaugos 

189.  Mamogramų atlikimo paslauga 1960 

190.  Mamogramų vertinimo paslauga (BI-RADS I) 2048 

191.  Mamogramų vertinimo paslauga (BI-RADS II) 2049 

192.  Mamogramų vertinimo paslauga (BI-RADS III) 2050 

193.  Mamogramų vertinimo paslauga (BI-RADS IV) 2051 
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194.  Mamogramų vertinimo paslauga (BI-RADS V) 2052 

195.  Mamogramų vertinimo paslauga (BI-RADS 0) 2053 

196. 05 04 Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos  
paslaugos  

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

198.   normalus prostatos audinys  2036 
199.   prostatitas 2037 
200.   Urologo konsultacijos ir priešinės liaukos biopsijos paslauga, kai 

histologiškai nustatyta prostatos: 

201.   adenokarcinoma 2038 
202.   atipinė liaukinė proliferacija 2039 
203.   gerybinė hiperplazija 2040 
204.   intraepitelinė neoplazija 2041 
205.   kita navikinė patologija 2042 
206.   kita nenavikinė patologija 2043 
207. 03 MEDICININĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS 
208. 03 03 Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos suaugusiesiems 
209.  Ambulatorinė reabilitacija I: judamojo-atramos aparato 

pažeidimai, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos 
trukmė 12 – dienų) 

2895 

210.   Ambulatorinė reabilitacija II: nervų sistemos ligos, III 
reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė – 14 dienų) 

3037 

211.  Ambulatorinė reabilitacija II: nervų sistemos ligos. 
Būklė po COVID-19 ligos (reabilitacijos trukmė 14 
dienų) 

3877 

212.  Ambulatorinė reabilitacija II: judamojo-atramos 
aparato pažeidimai, III reabilitacijos etapas 
(reabilitacijos trukmė – 14 dienų) 

3038 

213. 03 07 Pirmojo etapo ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos 
214.  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) 

3855 

215.  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) 

3856 

216.  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) 

3857 

217.  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) 

3858 
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218.  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) 

3859 

219.  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) 

3860 

220.  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) 

3861 

221.  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) 

3862 

222.  Vaikų pirmojo etapo ambulatorinė medicininės 
reabilitacijos paslauga, teikiama grupei žmonių (ne mažiau 
kaip 5 grupinio užsiėmimo priemonės, nepriklausomai nuo 
pasirinktos priemonės rūšies) 

3863 

223.  Suaugusiųjų pirmojo etapo ambulatorinė medicininės 
reabilitacijos paslauga, teikiama grupei žmonių (ne mažiau 
kaip 5 grupinio užsiėmimo priemonės, nepriklausomai nuo 
pasirinktos priemonės rūšies) 

3864 

224. 05 10 DANTŲ PROTEZAVIMO PASLAUGOS 
225.   Asmenų, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, dantų protezavimo 

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

paslaugos 
227.  Vaikų dantų protezavimo paslaugos 
228.  Asmenų, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių 

onkologinės ligos, protezavimo paslaugos 


