PATVIRTINTA
Ukmergės PSPC vyriausiojo gydytojo
2020 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. V-27
(Pakeista 2020 m. balandžio 20 d. įsakymu
Nr. V-77)
(Pakeista 2020 m. birželio 26 d. įsakymu
Nr. V-108)
(Pakeista 2020 m. gruodžio 21 d. įsakymu
Nr. V-173)
MEDICININIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ KAINYNAS
Kodas

Paslaugos pavadinimas

Paslaugos
kaina, Eur

Paslaugos kodas: 0000 - SAM kainynas, U00000 – Ukmergės PSPC kainynas
02001
Pirminis vidaus ligų, vaikų ligų, akušerio ginekologo gydytojo priėmimas
25,02
ar konsultacija, įskaitant būtinosios dokumentacijos įforminimą sveikatos
priežiūros įstaigos darbo metu
U40000 Kartotinis vidaus ligų gydytojo, akušerio ginekologo, vaikų ligų gydytojo
12,51
priėmimas ar konsultacija, įskaitant būtinosios dokumentacijos
įforminimą sveikatos priežiūros įstaigos darbo metu
02004
Chirurgo konsultacija
25,02
02005
Šeimos gydytojo priėmimas ir konsultacija (pirminė)
31,34
U40001 Šeimos gydytojo priėmimas ir konsultacija (kartotinė)
15,67
02006
Slaugytojos priėmimas ir konsultacija (pirminis)
13,48
U40002 Slaugytojos priėmimas ir konsultacija (kartotinis)
6,74
02010
Šeimos gydytojo gydymas namuose (pirminis)
31,34
U40003 Šeimos gydytojo gydymas namuose (kartotinis)
15,67
02011
Vidaus/vaikų ligų gydytojas/chirurgas: gydymas namuose ir 30,01
konsultavimas (pirminis)
U40004 Vidaus/vaikų ligų gydytojas/chirurgas: gydymas namuose ir
21,01
konsultavimas (kartotinis)
02012
Akušerės, slaugytojos gydymas ir konsultacija namuose (pirminis)
16,20
U40005 Akušerės, slaugytojos gydymas ir konsultacija namuose (kartotinis)
11,34
02014
Gydytojo pirminis naujagimio patronavimas
30,01
02017
Bendrosios praktikos slaugytojos pirminis naujagimio patronavimas
16,20
02018
Bendrosios praktikos slaugytojos atliekamas vaiko iki 1 m. patronavimas
12,18
04003
Injekcijos į odą, po gleivine ar injekcija į raumenį, apsauginis skiepas
2,81
(neįskaitant vakcinos kainos)
04004
Injekcijos į veną
4,02
04006
Injekcijos į raumenis
2,81
04009
Infuzija į veną ilgiau kaip 10- 30 min.
6,74
04010
Infuzija į veną ilgiau kaip 30 min.
8,13
04011
Tepinėlio paėmimas mikroflorai paėmimas
2,81
28027
12 derivacijų EKG užrašymas kabinete (be gydytojo aprašymo)
5,08
U40006 Abiejų ausų kamščių praplovimas
5,80

Onkocitologinio tepinėlio paėmimas iš genitalijų
6,32
Onkocitologinio tepinėlio paėmimas iš genitalijų į skystą terpę
17,00
Beta-hemolitinių streptokokų identifikavimas
21,61
Tyrimas ir konsultavimas nėštumo metu
7,80
Tepinėlio mikroflorai nustatyti paėmimas iš urogenitalinės sistemos
7,80
Konsultacija kontracepsijos ir nėštumo išsaugojimo klausimais
4,71
Pokalbiai su paciento artimaisiais apie kontracepsiją, nėštumo
4,71
išsaugojimą ir kitais klausimais
39012
Kolposkopija ir jos išvadų aprašymas
18,83
39013
Makšties gydomosios vonelės
4,71
39022
Gimdos spiralės įdėjimas (be spiralės kainos)
9,79
39023
Gimdos spiralės išėmimas
8,76
03029
Gipsinio tvarsčio nuėmimas
4,71
45051
Kateterio, stomos pakeitimas, įskaitant skalavimą, kateterio (stomos)
65,73
fiksavimą ir tvarstį (be kateterio ar stomos kainos)
46003
Siūlų ir kabučių išėmimas įskaitant perrišimą
12,42
U40008 Siūlų išėmimas
3,51
U40009 Žaizdų perrišimas
8,13
U40010 Skystų terpių gimdos kaklelio tyrimo (su terpe) SurePath, ir PSDF
biudžeto kompensuojamo citologinio tyrimo kainų skirtumas, kai
8,90
pacientė programiniam tyrimui atlikti, pageidauja atlikti tyrimą iš skystos
terpės
Viduriniojo medicinos personalo paslaugos teikiamos paciento namuose (1 procedūra)
02023
Žaizdų perrišimas
8,13
02024
Kraujospūdžio pamatavimas
2,54
INFEKCIJŲ SUKELĖJŲ DNR TYRIMAI (PGR metodu)
U40011 Chlamydia trachomatis (PGR)
10,00
U40012 Neisseria gonorrheae (PGR)
10,00
U40013 Mycoplasma hominis (PGR)
10,00
U40014 Mycoplasma genitalium (PGR)
10,00
U40015 Ureaplasma spp. (PGR)
10,00
U40016 Gardnerella vaginalis (PGR)
10,00
U40017 Herpes Simplex virusas (SV ½)(PGR)
10,00
U40018 ŽPV 16 ir 18 genotipų nustatymas 1 (PGR)
25,00
U40019 ŽPV 16 ir 18 genotipų nustatymas 1 su aukštos rizikos genotipų
30,00
(31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) atranka (PGR)
U40020 ŽPV
aukštos
rizikos
genotipo
nustatymas
1
34,00
(16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) (PGR)
U40021 3-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma
26,00
genitalium, Ureaplasma urealyticum nustatymas (PGR)
U40022 5-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Neisseria
40,00
gonorrheae, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum,
Ureaplasma parvum) nustatymas (PGR)
U40023 6-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Neisseria
47,00
gonorrheae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma
urealyticum, Trichomonas vaginalis) nustatymas (PGR)
39005
U40007
17071
39002
39006
39010
39011

50,00

U40027

7-ių lytiškai plintančių sukėlėjų (Chlamydia trachomatis, Neisseria
gonorrheae, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma
urealyticum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis) nustatymas
(PGR)
Bakterinės vaginozės nustatymas (PGR) (Gardnerella vaginalis,
Atopobium vaginae, Lactobacillus spp.)
Kandidozės nustatymas (PGR) (Candida albicans, Candida glabrata,
Candida krusei, Candida prapsilosis, Candida tropicalis)
COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) ištyrimas (PGR metodu)

U40028

Corona viruso (SARS-CoV-2Ag) antigeno nustatymas greituoju testu

20,00

U40024

U40025
U40026

26,00
26,00
70,00

-------------------------------------------------------------------Pastabos:
1. Kartotinių medicininių paslaugų (kodai: U040001, U40002, U40003) kaina sudaro 50 proc.
pirminės pacientų priėmimo ir paslaugų teikimo kainos, jei kartotinė paslauga teikiama dviejų
savaičių laikotarpiu;
2. Kartotinio pacientų gydymo ir konsultavimo namuose (be transporto išlaidų, 1 apsilankymas)
paslaugos kainai (kodai: U40004, U40005) taikoma 30 proc. nuolaida nuo pirminio pacientų gydymo
ir konsultavimo namuose kainos.
3. Pacientėms pageidaujant pakeisti onkocitologinio tepinėlio tyrimą iš genitalijų pagal
programą (39005), finansuojamą iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto,
į Skystų terpių gimdos kaklelio tyrimą (su terpe) SurePath (U40007), pacientės primoka kainų
skirtumą tarp skystos terpės ir PSDF biudžeto kompensuojamo citologinio tyrimo.
4. Vakcinos kaina nustatoma prie vakcinos gavimo savikainos pridedant 15 proc. (išskyrus
Ukmergės PSPC darbuotojus, kuriems taikoma vakcinos kaina yra lygi vakcinos gavimo savikainai.

