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Nr. Paslaugos pavadinimas Kaina 

(EUR) 

1.  Šeimos gydytojo konsultacija ir kitos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros 

paslaugos prisirašiusiems pacientams 

0,00 

2.  Echoskopuotojo konsultacija 0,00 

3.  Radiologo (teikiama vaikams iki 18 metų) paslauga 0,00 

4.  Radiologo (suaugusiesiems) paslauga 0,00 

5.  Radiologo paslauga (kai atliekamas rentgenologinis tyrimas) 0,00 

6.  Radiologo paslauga (kai atliekamas rentgenologinis tyrimas) PROFILAKTIKA 0,00 

7.  Otorinolaringologo konsultacija 0,00 

8.  Otorinolaringologo konsultacija (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 

patencialų 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 

9.  Ortopedo traumatologo konsultacija 0,00 

10.  Ortopedo traumatologo konsultacija(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 

11.  Urologo konsultacija 0,00 

12.  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 

13.  Endokrinologo konsultacija 0,00 

14.  Endokrinologo konsultacija (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija  

(aspiracinė) punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas) 

0,00 

15.  Vaikų endokrinologo konsultacija (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) 

biopsija (aspiracinė punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas) 

0,00 

 

Pastaba: 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 https://www.alytausmedea.lt/  
Prisirašiusieji pacientai atskirai nemoka už šeimos gydytojo konsultacijos metu suteiktas sveikatos priežiūros 
paslaugas bei kitas pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jei šios paslaugos pagal teisės 
aktų nustatytą tvarką ir sąlygas yra kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis. 
 
 

Kainynas taikomas nuo 2021 m. spalio 20 d. 
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