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Šiaulių Affidea klinikoje PSDF biužeto lėšomis teikiamų 

ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius 

Paslauga Paslaugos 
kodas 

Laikotarpis 

 8 mėnesiams Mėnesiui Dienai 
Echoskopuotojo konsultacija 1583 408 51 2 

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

2700 8 1 - 

Radiologo paslauga (kai atliekamas rentgenologinis 
tyrimas)  

1610 533 67 3 

Ortopedo traumatologo konsultacija 1602 3 - - 

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 - 

Vaikų neurologo (kai atliekama elektroencefalograma 
ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, ir (ar) 
neurosonografija) 

2714 8 1 - 

Dermatovenerologo konsultacija 1581 3 - - 

Dermatovenerologo (kai atliekami odos mėginiai 
lėtinei sensibilizacijai nustatyti ir (ar) biopsija, ir (ar) 

2718 8 1 - 
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mikrobiologiniai tyrimai, ir (ar) skaitmeninė 
dermatoskopija, ir (ar) odos bei poodžio ultragarsinis 
tyrimas) 

Neurologo konsultacija 1595 3 - - 

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) 

2721 8 1 - 

Akušerio-ginekologo konsultacija 1576 3 - - 

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) 

2730 8 1 - 

Chirurgo konsultacija 1579 3 - - 

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) 

2732 8 1 - 
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tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) 
incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, ir (ar) 
pleuros ar sąnario ertmės punkcija) 

Psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis 
ištyrimas) 

2723 8 1 - 

Psichoterapinė konsultacija 3657 8 1 - 

 


