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Eil. Nr. Paslaugos pavadinimas Kaina (EUR) 

Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos gydytojo konsultacijos): 

1.  Akušerio-ginekologo 0.00 

2.  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) 

0.00 

3.  Nuotolinė akušerio ginekologo konsultacija 0.00 

4.  Alergologo ir klinikinio imunologo 0.00 

5.  Alergologo, klinikinio imunologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai 
nustatyti) 

0.00 

6.  Nuotolinė alergologo ir klinikinio imunologo konsultacija 0.00 

7.  Chirurgo 0.00 

8.  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) 

0.00 

9.  Nuotolinė chirurgo konsultacija 0.00 

10.  Dermatovenerologo 0.00 

11.  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) 

0.00 

12.  Nuotolinė dermatovenerologo konsultacija 0.00 

13.  Echoskopuotojo 0.00 

14.  Echoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) aspiracinė punkcija) 0.00 

15.  Endokrinologo 0.00 

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

0.00 

17.  Nuotolinė endokrinologo konsultacija 0.00 

18.  Kardiologo 0.00 

19.  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) 

0.00 

20.  Nuotolinė kardiologo konsultacija 0.00 

21.  Kraujagyslių chirurgo 0.00 

22.  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) 

0.00 

23.  Nuotolinė kraujagyslių chirurgo konsultacija 0.00 

24.  Neurologo 0.00 
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25.  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) 

0.00 

26.  Nuotolinė neurologo konsultacija 0.00 

27.  Neurochirurgo 0.00 

28.  Neurochirurgo (kai atliekama elektroencefalograma) 0.00 

29.  Nuotolinė neurochirurgo konsultacija 0.00 

30.  Ortopedo traumatologo 0.00 

31.  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) 

0.00 

32.  Nuotolinė ortopedo traumatologo konsultacija 0.00 

33.  Otorinolaringologo 0.00 

34.  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 
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) 

0.00 

35.  Nuotolinė otorinolaringologo konsultacija 0.00 

36.  Radiologo (suaugusiesiems) 0.00 

37.  Radiologo (vaikams iki 18 metų) 0.00 

38.  Radiologo (kurios metu naudojamos teleradiologijos priemonės; teikiama suaugusiesiems) 0.00 

39.  Radiologo (kurios metu naudojamos teleradiologijos priemonės; teikiama vaikams) 0.00 

40.  Radiologo (kai atliekamas rentgenologinis tyrimas) 0.00 

41.  Gydytojo specialisto (kurios metu naudojamos teleradiologijos priemonės) 0.00 

42.  Reumatologo 0.00 

43.  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) 

0.00 

44.  Nuotolinė reumatologo konsultacija 0.00 

45.  Pulmonologo 0.00 

46.  Pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) 
mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija 
su broncholitiku) 

0.00 
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47.  Nuotolinė pulmonologo konsultacija 0.00 

48.  Sporto medicinos gydytojo  0.00 

49.  Nuotolinė sporto medicinos gydytojo konsultacija 0.00 

50.  Urologo 0.00 

51.  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) 

0.00 

52.  Nuotolinė urologo konsultacija 0.00 

53.  Vidaus ligų gydytojo 0.00 

54.  Vidaus ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) 0.00 

55.  Nuotolinė vidaus ligų gydytojo konsultacija 0.00 

56.  Vaikų alergologo 0.00 

57.  Vaikų alergologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti) 0.00 

58.  Nuotolinė vaikų alergologo konsultacija 0.00 

59.  Vaikų kardiologo 0.00 

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

0.00 

61.  Nuotolinė vaikų kardiologo konsultacija 0.00 

62.  Vaikų ligų gydytojo 0.00 

63.  Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) 0.00 

64.  Nuotolinė vaikų ligų gydytojo konsultacija 0.00 

65.  Vaikų ortopedo traumatologo 0.00 

66.  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) 

0.00 

67.  Nuotolinė vaikų ortopedo traumatologo konsultacija 0.00 

Ambulatorinės chirurgijos paslaugos: 

68.  Ambulatorinė chirurgija I 0.00 

69.  Ambulatorinė chirurgija II 0.00 

Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programos paslaugos: 

70.  Mamogramų atlikimo paslauga 0.00 

71.  Mamogramų vertinimo paslauga (BI-RADS I) 0.00 

72.  Mamogramų vertinimo paslauga (BI-RADS II) 0.00 

73.  Mamogramų vertinimo paslauga (BI-RADS III) 0.00 

74.  Mamogramų vertinimo paslauga (BI-RADS IV) 0.00 

75.  Mamogramų vertinimo paslauga (BI-RADS V) 0.00 

76.  Mamogramų vertinimo paslauga (BI-RADS 0) 0.00 
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Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos paslaugos: 

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

77.  normalus prostatos audinys  0.00 

78.  prostatitas 0.00 

 Urologo konsultacijos ir priešinės liaukos biopsijos paslauga, kai histologiškai nustatyta 
prostatos: 

 

79.  adenokarcinoma 0.00 

80.  atipinė liaukinė proliferacija 0.00 

81.  gerybinė hiperplazija 0.00 

82.  intraepitelinė neoplazija 0.00 

83.  kita navikinė patologija 0.00 

84.  kita nenavikinė patologija 0.00 

PSDF lėšomis nekompensuojamos pacientų laisvai pasirenkamos papildomos paslaugos: 

85.  Rentgenodiagnostikos tyrimo vaizdų surinkimas ir įrašymas į CD laikmeną 2.00 

86.  Rentgenodiagnostikos tyrimo vaizdų surinkimas ir įrašymas į USB laikmeną 15.00 

87.  Brangiau kainuojantis tyrimo standartas rentgeno diagnostikos tyrimams (kainų 

skirtumas) 

14.00 

 

PASTABOS: 

➢ Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau - PSDF) biudžeto lėšomis kompensuojami tyrimai atliekami ir 
kitos asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos tik Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais 
atvejais ir jose numatytomis sąlygomis, pvz., pacientas turi būti draustas privalomuoju sveikatos draudimu, 
pacientas turi pateikti gydytojo – specialisto išduotą siuntimą (pagal Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2008-06-28 įsakymo Nr. V – 636 aktualią redakciją) ir t.t.; skubos tvarka atliekami tyrimai 
nėra kompensuojami PSDF biudžeto lėšomis. 

➢ Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis kompensuojamos paslaugos 
teikiamos pagal šių paslaugų darbo dienos teikimo planą-grafiką. Išnaudojus (suteikus) plane-grafike 
nurodytą paslaugų skaičių, PSDF biudžeto lėšomis apmokamos paslaugos nebeteikiamos. PSDF biudžeto 
lėšomis teikiamų paslaugų planas-grafikas skelbiamas viešai paslaugų teikimo vietoje ir www.affidea.lt.  

➢ Pacientai už laisvai pasirinktas (papildomas) paslaugas turi sumokėti jų užsakymo metu. 

 

Kainynas taikomas nuo 2022 m. vasario 8 d.  

Patvirtinimas 

Parengė: Patvirtino: Patvirtinimo data: Įsakymo Nr. 

  
Kristina  

Mackevičienė 

Finansų 

direktorė 
2022 m. vasario 8 d. SM-2022/40 
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