
Kauno Savanorių Endemik klinikoje PSDF biužeto lėšomis teikiamų 

ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius 

Paslauga Paslaugos kodas Laikotarpis 

 5 mėnesiams Mėnesiui Dienai 
Akušerio – ginekologo konsultacija 
 

1576 1 - - 

Infekcinių ligų gydytojo konsultacija 1587 1 - - 

Infektologo konsultacija (kai atliekamas 
mikrobiologinis ištyrimas) 

2719 1 - - 

Nuotolinė infektologo konsultacija 3707 1 - - 

Neurologo konsultacija 1595 1 - - 

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 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 1 - - 

Nuotolinė neurologo konsultacija 3714 1 -  

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 1 - - 

Nuotolinė akušerio ginekologo konsultacija 3699 1 - - 
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Echoskopuotojo konsultacija 1583 1 - - 

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

2700 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 1 -  

Nuotolinė chirurgo konsultacija 3702 1 - - 

Ortopedo traumatologo konsultacija 1602 1 - - 

Psichiatro konsultacija 1606 1 - - 

Psichiatro konsultacija (kai atliekamas pirminis 
psichologinis ištyrimas) 

2723 1 - - 

Nuotolinė psichiatro konsultacija 
 

3724 1 - - 

Ambulatorinė chirurgija I 3238 1 - - 

Ambulatorinė chirurgija II 3239 1 - - 

 


