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Šilutės Affidea klinikoje PSDF biužeto lėšomis teikiamų 

ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius 

Paslauga Paslaugos 
kodas 

Laikotarpis  

 8 mėnesiams Mėnesiui Dienai 

Echoskopuotojo konsultacija 1583 1600 200 10 

Reumatologo konsultacija 1562 1 - - 

Reumatologo konsultacija (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) 

2707 8 1 - 

Radiologo paslauga (teikiama vaikams iki 18 
metų) 

1574 152 19 1 

Radiologo paslauga (suaugusiesiems) 1609 1 - - 

Radiologo paslauga (suaugusiesiems) 
PROFILAKTIKA 

1667 1 - - 

Radiologo paslauga (kai atliekamas 
rentgenologinis tyrimas) 

1610 3200 400 20 

Radiologo paslauga (kai atliekamas 
rentgenologinis tyrimas) PROFILAKTIKA 

1668 1680 210 10 

Radiologo paslauga (kurios metu naudojamos 
teleradiologijos priemonės; teikiama 
suaugusiesiems) 

3223 8 1 - 
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Radiologo paslauga (kurios metu naudojamos 
teleradiologijos priemonės; teikiama vaikams) 

3222 8 - - 

Gydytojo specialisto paslauga (kurios metu 
naudojamos teleradiologijos priemonės) 

3525 8 1 - 

Alergologo ir klinikinio imunologo konsultacija 
(kai atliekami odos mėginiai lėtinei 
sensibilizacijai nustatyti) 

2060 8 - - 

Akušerio-ginekologo konsultacija (profilaktinis 
sveikatos tikrinimas) 

1644 1 - - 

Akušerio-ginekologo konsultacija  1576  16 8 - 

Akušerio ginekologo konsultacija (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 1064 133 6 

Vaikų ortopedo traumatologo konsultacija 1621 80 10 - 

Vaikų 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) polipektomija, ir 
(ar) sąnario punkcija) 

2742 8 1 - 

Otorinolaringologo konsultacija (kai atliekamas 
prienosinių ančių endoskopinis tyrimas ir (ar) 

2738 1320 165 8 
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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) 

Kraujagyslių chirurgo konsultacija (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) 

2734 224 28 1 

Kraujagyslių chirurgo konsultacija 1591 1 - - 

Neurologo konsultacija 1595 600 75 4 

Neurologo konsultacija (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 

2721 8 1 - 
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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) 

Urologo konsultacija 1612 1 - - 

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 960 120 6 

Endokrinologo konsultacija 1555 144 18 1 

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

2702 616 77 4 

Nuotolinė endokrinologo konsultacija 3680 1 - - 

Kardiologo konsultacija 1559 1 - - 

Kardiologo konsultacija (kai atliekama širdies 
echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) 
perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas 
(stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė 

2705 10 8 - 
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analizė, ir (ar) paros arterinio kraujospūdžio 
stebėsena, ir (ar) kraujagyslių standumo 
tyrimas, ir (ar) kaklo kraujagyslių ultragarsinis 
tyrimas) 

Vaikų kardiologo konsultacija 1567 1 - - 

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

2712 8 1 - 

Dermatovenerologo konsultacija 1581 1 - - 

Dermatovenerologo konsultacija (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) 

2718 8 1 - 

Neurochirurgo konsultacija 1594 8 1  
 
 
 
 
 
 
 
- 
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Neurochirurgo konsultacija (kai atliekama 
elektroencefalograma) 

2720 8 1 - 

Ortopedo – traumatoloko konsultacija 1602 32 4 - 

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) 

2737 8 1 - 

Pulmonologo konsultacija 1608 64 8 - 

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

2724 72 9 - 

Vaikų ligų gydytojo konsultacija 1617 48 6 - 
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Vaikų ligų gydytojo konsultacija (kai atliekamas 
mikrobiologinis ištyrimas) 

2726 8 - - 

Endokrinologo konsultacija (profilaktinis 
sveikatos tikrinimas) 

1625 1 - - 

Chirurgo konsultacija 1579 1 - - 

Chirurgo konsultacija (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 8 1 - 

Vidaus ligų gydytojo konsultacija 1623 1 - - 

Vidaus ligų gydytojo konsultacija (kai 
atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) 

2728 8 1 - 

Echoskopuotojo konsultacija (kai atliekama 
biopsija ir (ar) aspiracinė punkcija) 

2700 8 1 - 

Ambulatorinė chirurgija 

Ambulatorinė chirurgija I 3238 3 - - 

Ambulatorinė chirurgija II 3239 3 - - 

 


