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PATVIRTINTA  

Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus  

2013 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-183 

(Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus  

2021 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. V- 16 redakcija) 

 

PRIEDAS NR. 2 

 

 

VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE RADVILIŠKIO LIGONINĖJE  

TEIKIAMŲ MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ 

SĄRAŠAS IR KAINOS 

 

KODAS PASLAUGOS PAVADINIMAS 
KAINA, 

EUR 

  Injekcijos, infuzijos   

04003 Injekcijos į odą, į poodį, po gleivine ar injekcija į raumenį, apsauginis 

skiepas (neįskaitant vakcinos kainos) 

2,81 

04004 Injekcija į veną 4,02 

L001 Trombocitų koncentrato injekcija (PRP) 35,00 

04009 Infuzija į veną 10-30 min. 6,74 

04010  Infuzija į veną ilgiau kaip 30 min. 8,13 

04011 Tepinėlio paėmimas mikroflorai nustatyti 2,81 

      

  Priėmimas ir konsultavimas   

02024 Kraujospūdžio pamatavimas   

2838 Stebėjimo paslauga (suaugusiesiems) 111,38 

2839 Stebėjimo paslauga (vaikams) 111,38 

3238 Ambulatorinė chirurgija I 46,64 

3239 Ambulatorinė chirurgija II 68,36 

3240 Ambulatorinė chirurgija III 92,35 

3516 Skubiosios medicinos pagalbos I paslauga 18,80 

3517 Skubiosios medicinos pagalbos II paslauga 32,17 

3518 Skubiosios medicinos pagalbos III paslauga 17,60 

3519 Skubiosios medicinos pagalbos IV paslauga 39,69 

3520 Skubiosios medicinos pagalbos V paslauga 48,46 

3521 Skubiosios medicinos pagalbos VI paslauga 63,09 

3522 Skubiosios medicinos pagalbos VII paslauga 196,57 

3523 Skubiosios medicinos pagalbos VIII paslauga 55,94 

3562 Dienos stacionaro paslauga I 35,38 

      

  Chirurginės paslaugos   

03001 Perrišimas 3,51 

03018 Gipsinio įtvaro tvarstis 7,80 

03029 Gipsinio tvarsčio nuėmimas 4,71 
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  Kineziterapija   

08001 Kvėpavimo gimnastika (1 procedūra): individualus užsiėmimas 5,08 

08002 Kvėpavimo gimnastika (1 procedūra): grupinis užsiėmimas 3,05 

08003 Aktyvūs pratimai reabilituojant po įvairių ligų (atlieka pats ligonis, 

prižiūrimas specialisto, 1 procedūra): grupinis užsiėmimas 

4,56 

08004 Aktyvūs pratimai reabilituojant po įvairių ligų (atlieka pats ligonis, 

prižiūrimas specialisto, 1 procedūra): individualus užsiėmimas 

7,10 

08006 Kineziterapija vandenyje: individualus užsiėmimas (1 val.) (baseine, 1 

asmuo) 

30,37 

08007  Kineziterapija vandenyje: grupinis užsiėmimas (1 val.) (baseine) 10,15 

08009 Hidromasažas baseine (30 min.): individualus užsiėmimas (baseine, 1 

asmuo) 

24,33 

08010 Hidromasažas baseine (30 min.): grupinis užsiėmimas 10,15 

08013 KT po traumų ir ortopedinių susirgimų (1 procedūra): individualus 

užsiėmimas 

12,18 

08014 KT po traumų ir ortopedinių susirgimų (1 procedūra): grupinis 

užsiėmimas 

8,13 

08016 Stuburo tempimas ir mankšta vandenyje 12,18 

08017 Stuburo tempimas ir mankšta salėje 7,10 

08018 Taikomoji kineziterapija: individualus užsiėmimas 10,15 

08019 Taikomoji kineziterapija: grupinis užsiėmimas 7,10 

      

  Mechanoterapija   

09001 Smulkiųjų raumenų ir sąnarių treniravimas spec. įrenginiais 8,13 

09002 Vidutiniųjų raumenų ir sąnarių treniravimas spec. įrenginiais 10,15 

09005 Raumenyno stiprinimas treniruokliais 10,15 

      

  Gydomasis masažas   

10001 Galvos masažas (1 vienetas)* 3,05 

10003 Kaklo srities masažas (1,5 vieneto) * 4,56 

10004 Viršutinės galūnės, peties ir mentės srities arba visų viršutinės galūnės 

sąnarių masažas (2 vienetai)* 

6,04 

10005 Alkūnės sąnario masažas (1 vienetas)* 3,05 

10006 Riešo sąnario masažas (1 vienetas)* 3,05 

10007 Plaštakos ir dilbio masažas (1 vienetas)* 3,05 

10008 Krūtinės ląstos masažas (iš priekio ir nugaros - 3 vienetai)* 9,10 

10009 Nugaros masažas (2 vienetai)* 6,04 

10011 Juosmens ir kryžkaulio srities segmentinis masažas (1,5 vieneto)* 4,56 

10012 Nugaros ir juosmens srities masažas (3 vienetai)* 9,10 

10014 Stuburo srities masažas (užpakalinė kaklo, nugaros bei juosmens ir 

kryžkaulio sritys nuo kairės iki dešinės užpakalinės aksiliarinės linijos 

- 3 vienetai)* 

10,15 

10015 Apatinės galūnės masažas (2 vienetai)* 6,04 

10016 Apatinės galūnės ir juosmens srities masažas (pėdos, blauzdos, 

šlaunies, sėdmenų bei juosmens ir kryžkaulio sritys - 3 vienetai)* 

9,10 



Puslapis 3 iš 7 

10017 Klubo sąnario masažas (1 vienetas)* 3,05 

10018 Kelio sąnario masažas (1 vienetas)* 3,05 

10019 Čiurnos sąnario masažas (1 vienetas)* 3,05 

10020 Pėdos ir blauzdos masažas (1 vienetas)* 3,05 

10021 Bendrasis masažas kūdikiams 10,52 

10022 Bendrasis kūno masažas (10 vienetų)* 30,37 

10024 Bendrasis masažas vaikams (iki 10 metų) 10,52 

L002 Limfodrenažinis masažas 7,00 

      

  Balneologija ir hidroterapija   

11013 Gydomosios vonios: povandeninis masažas 12,18 

11023 Parafino aplikacija 10,15 

11021 Purvo aplikacija 10,15 

      

  Fizioterapinis gydymas   

12001 Amplipulsterapija: su medikamentais 4,02 

12002 Amplipulsterapija: be medikamentų 3,60 

12004 Elektroforezė (su medikamentais) 7,10 

12006 Darsonvalizacija (vieno lauko) 4,02 

12008 Transkutaninis elektroneurostimuliavimas 4,02 

12010 Diodinaminės srovės (DDS 1 lauko) 4,02 

12011 Elektrostimuliavimas (1 laukas) 4,02 

12012 Induktotermija 4,02 

12013 Magnetolazerinė terapija (1 lauko) 3,60 

12014 Vaistinių medžiagų inhaliacija 5,08 

12015 Lazerio terapija (1 lauko) 4,02 

12016 Ultravioletinių spindulių terapija: bendra 8,13 

12017 Ultravioletinių spindulių terapija: lokali 2,02 

12018 Mikrobangų terapija: decimetrinės mikrobangos 4,02 

12019 Mikrobangų terapija: centimetrinės mikrobangos 4,02 

12020 Mikrobangų terapija: milimetrinės mikrobangos 4,02 

12021 Ultragarso terapija (1 lauko) 4,02 

12022 UAD terapija 3,05 

12023 Fonoforezė (ultragarsas su medikamentais, 1 lauko) 5,08 

12026 Interferencinių srovių terapija (1 lauko) 4,02 

L003 Aparatinis limfodrenažinis masažas 7,00 

      

  Rentgenografija   

25003 Rentgenograma 24x30 cm. dydžio 4,56 

25006 Rentgenograma 35x43 cm. dydžio 6,56 

L004 Dantų panoraminė rentgenograma 8,69 

L007 Skaitmeninė rentgenograma CD laikmenoje  1,45 
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  Funkcinės diagnostikos tyrimai   

28019 Elektroencefalografija 24,05 

28027 12-kos derivacijų EKG užrašymas kabinete be gydytojo aprašymo 5,08 

28051 Holterio (24 val., EKG) stebėsena 81,14 

      

  Nėštumo nutraukimas, kai nėra medicininių parodymų   

60001 Taikant vietinę nejautrą 58,35 

60002 Taikant visišką nejautrą 91,19 

      

  Gydytojo specialisto konsultacija   

L013 Gydytojo specialisto (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 10,36 

182 Kalbos korekcija  15,07 

1555 Endokrinologo  23,36 

1556 Gastroenterologo 23,36 

1559 Kardiologo 23,36 

1567 Vaikų kardiologo 23,36 

1569 Vaikų neurologo 23,36 

1570 Vaikų pulmonologo 23,36 

1576 Akušerio ginekologo  19,06 

1578 Anesteziologo reanimatologo 19,06 

1579 Chirurgo 19,06 

1581 Dermatovenerologo 19,06 

1583 Echoskopuotojo 23,62 

1584 Endoskopuotojo 23,62 

1587 Infektologo 19,06 

1595 Neurologo 19,06 

1596 Oftalmologo 19,06 

1602 Ortopedo traumatologo 19,06 

1603 Otorinolaringologo 19,06 

1608 Pulmonologo 19,06 

1610 Radiologo (kai atliekamas rentgenologinis tyrimas) 19,06 

1612 Urologo 19,06 

1617 Vaikų ligų gydytojo 19,06 

1623 Vidaus ligų gydytojo 19,06 

1813 Burnos chirurgo 19,06 

2701 Endoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) polipektomija) 28,19 

2702 Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir 

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

32,50 

2703 Gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis 

tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) 

32,50 

2705 Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, 

ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) 

EKG Holter kompiuterinė analizė, ir (ar) paros arterinio kraujospūdžio 

stebėsena, ir (ar) kraujagyslių standumo tyrimas, ir (ar) kaklo 

kraujagyslių ultragarsinis tyrimas) 

32,50 
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2714 Vaikų neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) 

ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, ir (ar) neurosonografija) 

32,50 

2718 Dermatovenerologo (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) 

27,07 

2719 Infektologo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) 27,07 

2721 Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai 

kaklo kraujagyslių tyrimai, ir (ar) elektroneuromiografija) 

27,07 

2724 Pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmes 

punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų 

reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku) 

27,07 

2726 Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) 27,07 

2728 Vidaus ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) 27,07 

2730 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) 

33,86 

2731 Burnos chirurgo (kai atliekama 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) 

33,86 

2732 Chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir 

(ar) amputacija, ir (ar) biges 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 ertmes 

punkcija) 

33,86 

2736 Oftalmologo (kai atliekama 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, ir (ar) akių tyrimas ultragarsu, ir (ar) 

kompiuterinė perimetrija, ir (ar) refrakcijos nustatymas cikloplegijoje 

ir parenkami akiniai, ir (ar) optinės koherentinės tomografijos tyrimas) 

33,86 

2737 
Ortopedo traumatologo (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) 

33,86 
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2738 
Otorinolaringologo (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 potencialų 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) 

33,86 

2739 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) 

33,86 

3189 Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo 19,06 

3493 Gydytojo pulmonologo arba vaikų pulmonologo konsultacija, kai 

atliekami bakteriologiniai tuberkuliozės tyrimai (tarp jų ir pasėlio 

skystoje BACTEC MIGT terpėje tyrimas) 

57,29 

      

  Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriaus paslaugos    

114 Slauga ir palaikomasis gydymas 41,07 

3603 Slauga ir palaikomasis gydymas, kai pacientui atliekama dirbtinė 

plaučių ventiliacija 

224,25 

3605 Slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir 

suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 

139,44 

3607 Slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir 

suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei 

dirbtinė plaučių ventiliacija 

322,63 

1976 Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 

balų) slauga ir palaikomasis gydymas 

53,44 

3608 Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 

balų) slauga ir palaikomasis gydymas, kai pacientui atliekama dirbtinė 

plaučių ventiliacija 

224,25 

3610 Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 

balų) slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų 

vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos 

terapija 

151,80 

3612 Vegetacinių ligonių (pagal Glasgow komų skalę ne daugiau kaip 10 

balų) slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų 

vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos 

terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija 

322,63 

1977 Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami 

injekciniai narkotiniai analgetikai 

56,26 

3613 Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami 

injekciniai narkotiniai analgetikai, kai pacientui atliekama dirbtinė 

plaučių ventiliacija 

224,25 

3615 Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami 

injekciniai narkotiniai analgetikai, kai vyresniems nei 2 metų vaikams 

154,63 
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ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 

3617 Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojami 

injekciniai narkotiniai analgetikai, kai vyresniems nei 2 metų vaikams 

ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei 

dirbtinė plaučių ventiliacija 

322,63 

1978 Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojamas 

epidurinis nuskausminimas 

67,73 

3618 Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojamas 

epidurinis nuskausminimas, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių 

ventiliacija 

224,25 

3620 Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojamas 

epidurinis nuskausminimas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir 

suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 

166,11 

3622 Onkologinių ligonių slauga ir palaikomasis gydymas, kai naudojamas 

epidurinis nuskausminimas, kai vyresniems nei 2 metų vaikams ir 

suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos terapija bei 

dirbtinė plaučių ventiliacija 

322,63 

1979 Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 

balų, slauga ir palaikomasis gydymas 

43,78 

3623 Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 

balų, slauga ir palaikomasis gydymas, kai pacientui atliekama dirbtinė 

plaučių ventiliacija 

224,25 

3625 Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 

balų, slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų 

vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos 

terapija 

142,16 

3627 Negalinčių savęs aptarnauti ligonių, kurių Bartelio indeksas iki 40 

balų, slauga ir palaikomasis gydymas, kai vyresniems nei 2 metų 

vaikams ir suaugusiesiems taikoma visiška parenterinės mitybos 

terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija 

322,63 

      

  Kitos medicininės paslaugos   

L008 Medicininis išblaivinimas 45,47 

L009 Medicininė apžiūra girtumui nustatyti, atliekant laboratorinį ištyrimą 

(vežama į Šiaulius) 

33,60 

L010 Medicininė apžiūra girtumui nustatyti, atliekant laboratorinį ištyrimą 

(vežama į Vilnių) 

116,00 

L011 Girtumo nustatymas alkotesteriu 5,00 

L012 Ureazės testas, kuris atliekamas endoskopijos metu 2,90 

3137 Gydomasis pedikiūras 13,23 

3138 Diabetinės pėdos priežiūra 9,39 

L012 Audiometrija (klausos tyrimas) 3,53 

      

  Anestezijos paslaugos   

33033 Bendra anestezija atliekant kitas operacijas (intraveninis metodas) iki 

1 val. 

38,26 

      

     *1 vienetas – 8 min.  


