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PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS 

KOMPENSUOJAMŲ DIENOS CHIRURGIJOS PASLAUGŲ KAINOS: 

Nr.  Paslaugos pavadinimas  Kaina (EUR)  

1.  Krūties gerybinio naviko pašalinimas 0,00 

 Galimas papildomas paciento mokėjimas prie kompensuojamų paslaugų 

kainos (žr. PSDF lėšomis nekompensuojamas laisvai pasirenkamas 

papildomas paslaugas, teikiant Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 

lėšomis kompensuojamas dienos chirurgijos paslaugas) 

200,00* 

2.  Vienpusė / abipusė poodinė mastektomija (esant ginekomastijai, vyrams) 0,00 

 Galimas papildomas paciento mokėjimas prie kompensuojamų paslaugų 

kainos (žr. PSDF lėšomis nekompensuojamas laisvai pasirenkamas 

papildomas paslaugas, teikiant Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 

lėšomis kompensuojamas dienos chirurgijos paslaugas) 

200,00* 

3.  Cirkumcizija (apyvarpės pašalinimo operacija) 0,00 

 Galimas papildomas paciento mokėjimas prie kompensuojamų paslaugų 

kainos (žr. PSDF lėšomis nekompensuojamas laisvai pasirenkamas 

papildomas paslaugas, teikiant Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 

lėšomis kompensuojamas dienos chirurgijos paslaugas) 

200,00* 

4.  Cistoskopija 0,00 

 Galimas papildomas paciento mokėjimas prie kompensuojamų paslaugų 

kainos (žr. PSDF lėšomis nekompensuojamas laisvai pasirenkamas 

papildomas paslaugas, teikiant Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 

lėšomis kompensuojamas dienos chirurgijos paslaugas) 

200,00* 

5.  Hidrocelės ekscizija 0,00 

 Galimas papildomas paciento mokėjimas prie kompensuojamų paslaugų 

kainos (žr. PSDF lėšomis nekompensuojamas laisvai pasirenkamas 

papildomas paslaugas, teikiant Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 

lėšomis kompensuojamas dienos chirurgijos paslaugas) 

200,00* 

6.  Gimdos kaklelio konizacija 0,00 

 Galimas papildomas paciento mokėjimas prie kompensuojamų paslaugų 

kainos (žr. PSDF lėšomis nekompensuojamas laisvai pasirenkamas 

papildomas paslaugas, teikiant Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 

lėšomis kompensuojamas dienos chirurgijos paslaugas) 

200,00* 

7.  Abrazija 0,00 

 Galimas papildomas paciento mokėjimas prie kompensuojamų paslaugų 

kainos (žr. PSDF lėšomis nekompensuojamas laisvai pasirenkamas 

papildomas paslaugas, teikiant Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 

lėšomis kompensuojamas dienos chirurgijos paslaugas) 

200,00* 

8.  Diagnostinė histeroskopija  0,00 

 Galimas papildomas paciento mokėjimas prie kompensuojamų paslaugų 

kainos (žr. PSDF lėšomis nekompensuojamas laisvai pasirenkamas 

papildomas paslaugas, teikiant Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 

lėšomis kompensuojamas dienos chirurgijos paslaugas) 

200,00* 

9.  Gimdos polipektomija, atliekant histeroskopiją 0,00 
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 Galimas papildomas paciento mokėjimas prie kompensuojamų paslaugų 

kainos (žr. PSDF lėšomis nekompensuojamas laisvai pasirenkamas 

papildomas paslaugas, teikiant Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 

lėšomis kompensuojamas dienos chirurgijos paslaugas) 

200,00* 

10.  Gimdos miomektomija, atliekant histeroskopiją 0,00 

 Galimas papildomas paciento mokėjimas prie kompensuojamų paslaugų 

kainos (žr. PSDF lėšomis nekompensuojamas laisvai pasirenkamas 

papildomas paslaugas, teikiant Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 

lėšomis kompensuojamas dienos chirurgijos paslaugas) 

200,00* 

11.  Gimdos miomektomija, atliekant laparoskopiją 0,00 

 Galimas papildomas paciento mokėjimas prie kompensuojamų paslaugų 

kainos (žr. PSDF lėšomis nekompensuojamas laisvai pasirenkamas 

papildomas paslaugas, teikiant Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 

lėšomis kompensuojamas dienos chirurgijos paslaugas) 

200,00* 

12.  Mergystės plėvės pašalinimas 0,00 

 Galimas papildomas paciento mokėjimas prie kompensuojamų paslaugų 

kainos (žr. PSDF lėšomis nekompensuojamas laisvai pasirenkamas 

papildomas paslaugas, teikiant Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 

lėšomis kompensuojamas dienos chirurgijos paslaugas) 

200,00* 

13.  Gimdos kaklelio biopsija bendrinėje nejautroje 0,00 

 Galimas papildomas paciento mokėjimas prie kompensuojamų paslaugų 

kainos (žr. PSDF lėšomis nekompensuojamas laisvai pasirenkamas 

papildomas paslaugas, teikiant Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 

lėšomis kompensuojamas dienos chirurgijos paslaugas) 

200,00* 

14.  Makšties gerybinių navikų šalinimas 0,00 

 Galimas papildomas paciento mokėjimas prie kompensuojamų paslaugų 

kainos (žr. PSDF lėšomis nekompensuojamas laisvai pasirenkamas 

papildomas paslaugas, teikiant Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 

lėšomis kompensuojamas dienos chirurgijos paslaugas) 

200,00* 

15.  Endoskopinė endometriumo abliacija  0,00 

 Galimas papildomas paciento mokėjimas prie kompensuojamų paslaugų 

kainos (žr. PSDF lėšomis nekompensuojamas laisvai pasirenkamas 

papildomas paslaugas, teikiant Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 

lėšomis kompensuojamas dienos chirurgijos paslaugas) 

200,00* 

16.  Raiščio procedūra esant stresiniam šlapimo nelaikymui (moteriai) 0,00 

 Galimas papildomas paciento mokėjimas prie kompensuojamų paslaugų 

kainos (žr. PSDF lėšomis nekompensuojamas laisvai pasirenkamas 

papildomas paslaugas, teikiant Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 

lėšomis kompensuojamas dienos chirurgijos paslaugas) 

200,00* 

17.  Bartolinio liaukos cistos gydymas 0,00 

 Galimas papildomas paciento mokėjimas prie kompensuojamų paslaugų 

kainos (žr. PSDF lėšomis nekompensuojamas laisvai pasirenkamas 

papildomas paslaugas, teikiant Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 

lėšomis kompensuojamas dienos chirurgijos paslaugas) 

200,00* 

18.  Odos ir poodinio audinio pažeidimo ekscizija bendrinėje nejautroje 1 vnt.  0,00 
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 Galimas papildomas paciento mokėjimas prie kompensuojamų paslaugų 

kainos (žr. PSDF lėšomis nekompensuojamas laisvai pasirenkamas 

papildomas paslaugas, teikiant Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 

lėšomis kompensuojamas dienos chirurgijos paslaugas) 

200,00* 

19.  Odos ir poodinio audinio pažeidimo ekscizija bendrinėje nejautroje 2 vnt.  0,00 

 Galimas papildomas paciento mokėjimas prie kompensuojamų paslaugų 

kainos (žr. PSDF lėšomis nekompensuojamas laisvai pasirenkamas 

papildomas paslaugas, teikiant Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto 

lėšomis kompensuojamas dienos chirurgijos paslaugas) 

200,00* 

*Pažymėtoms paslaugoms yra taikoma akcija, kuri galioja nuo 2022.11.03 d. iki 2022.12.31 d. Paslaugų kainos ne 

akcijos metu: 

• Krūties gerybinio naviko pašalinimas 440,00€ – 570,00€ 

• Vienpusė / abipusė poodinė mastektomija (esant ginekomastijai, vyrams) 440,00€ - 570,00€ 

• Cirkumcizija (apyvarpės pašalinimo operacija) 200,00€ - 550,00€ 

• Cistoskopija 285,00€ - 415,00€ 

• Hidrocelės ekscizija 200,00€ - 605,00€ 

• Gimdos kaklelio konizacija 525,00€ - 655,00€ 

• Abrazija 465,00€ - 595,00€ 

• Diagnostinė histeroskopija  565,00€ - 695,00€ 

• Gimdos polipektomija, atliekant histeroskopiją 615,00€ - 745,00€ 

• Gimdos miomektomija, atliekant histeroskopiją 615,00€ - 775,00€ 

• Gimdos miomektomija, atliekant laparoskopiją 1495,00€ - 1525,00€ 

• Mergystės plėvės pašalinimas 225,00€ - 355,00€ 

• Gimdos kaklelio biopsija bendrinėje nejautroje 210,00€ - 340,00€ 

• Makšties gerybinių navikų šalinimas 370,00€ - 500,00€ 

• Endoskopinė endometriumo abliacija  575,00€ - 905,00€ 

• Raiščio procedūra esant stresiniam šlapimo nelaikymui (moteriai) 570,00€ - 740,00€ 

• Bartolinio liaukos cistos gydymas  360,00€ - 490,00€ 

• Odos ir poodinio audinio pažeidimo ekscizija bendrinėje nejautroje 1 vnt.  450,00€ 

• Odos ir poodinio audinio pažeidimo ekscizija bendrinėje nejautroje 2 vnt.  550,00€ 

 

 

PASTABOS:  

1. Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis kompensuojamos 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 siuntimą 

(pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008-06-28 įsakymo Nr. V – 636 aktualią redakciją) 

ir t.t.; ne eilės tvarka teikiamos paslaugos nėra kompensuojamos PSDF biudžeto lėšomis.  

2. 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.  

3. Pacientai už laisvai pasirinktas (papildomas) paslaugas turi sumokėti jų užsakymo metu. Galutinė kaina 

paaiškės vizito metu, kuomet atsižvelgiant į paslaugų indikacijas, paciento sveikatą ir pageidavimus 

specialistas pasitarimo su pacientu metu įvertins laisvai pasirenkamų papildomų paslaugų poreikį ir apimtį. 
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PACIENTŲ MOKAMOS DIENOS CHIRURGIJOS PASLAUGOS 

Nr. Paslaugos pavadinimas Kaina (EUR) 

1.  Krūties gerybinio naviko pašalinimas 1048,00 

2.  Vienpusė / abipusė poodinė mastektomija (esant ginekomastijai, vyrams)  1048,00 

3.  Cirkumcizija (apyvarpės pašalinimo operacija) 574,00 

4.  Cistoskopija 409,00 

5.  Hidrocelės ekscizija 842,00 

6.  Gimdos kaklelio konizacija 940,00 

7.  Gimdos turinio atsiurbimas (7-9 sav.) bendrinėje nejautroje 350,00 

8.  Abrazija 834,00 

9.  Diagnostinė histeroskopija  1012,00 

10.  Gimdos polipektomija, atliekant histeroskopiją 1106,00 

11.  Gimdos miomektomija, atliekant histeroskopiją 1645,00 

12.  Gimdos miomektomija, atliekant laparoskopiją 2526,00 

13.  Mergystės plėvės pašalinimas 349,00 

14.  Gimdos kaklelio biopsija bendrinėje nejautroje 725,00 

15.  Makšties gerybinių navikų šalinimas 785,00 

16.  Endoskopinė endometriumo abliacija  1606,00 

17.  Raiščio procedūra esant stresiniam šlapimo nelaikymui (moteriai) 1728,00 

18.  Bartolinio liaukos cistos gydymas 775,00 

19.  Nepatikslinto odos, poodinio darinio chirurginis išpjovimas 160,00 

20.  Odos ir poodinio audinio pažeidimo ekscizija vietinėje nejautroje 1 vnt.  300,00 

21.  Odos ir poodinio audinio pažeidimo ekscizija vietinėje nejautroje 2 vnt.  400,00 

22.  Odos ir poodinio audinio pažeidimo ekscizija bendrinėje nejautroje 1 vnt.  500,00 

23.  Odos ir poodinio audinio pažeidimo ekscizija bendrinėje nejautroje 2 vnt.  600,00 

 
PASTABOS:  

• Anestezijos kaina įskaičiuota į operacijų kainą. 

• Visas Šiaulių Affidea klinikoje teikiamų paslaugų kainas galite rasti komercinių paslaugų kainyne 

https://affidea.lt/kainynai/ 

• Mokamų paslaugų teikimo tvarka (žr. vidaus tvarkos taisykles) ir sąlygos skelbiamos paslaugų teikimo 
vietoje ir https://affidea.lt/vidaus-tvarkos-taisykles/ 

 

 

Kainynas taikomas nuo 2022 m. lapkričio 3 d. 
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