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PATVIRTINTA  

Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus  

2016 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-52 

(Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus  

2022 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. V-65 redakcija) 

 

 

MOKAMŲ AMBULATORINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ  

BE SIUNTIMO SĄRAŠAS 

 

KODAS PASLAUGOS PAVADINIMAS 
KAINA, 

EUR 

  Kineziterapija   

8001 Kvėpavimo gimnastika (1 procedūra): individualus užsiėmimas 5,94 

8002 Kvėpavimo gimnastika (1 procedūra): grupinis užsiėmimas 3,57 

8003 
Aktyvūs pratimai reabilituojant po įvairių ligų (atlieka pats ligonis, 

prižiūrimas specialisto, 1 procedūra): grupinis užsiėmimas 
5,34 

8004 
Aktyvūs pratimai reabilituojant po įvairių ligų (atlieka pats ligonis, 

prižiūrimas specialisto, 1 procedūra): individualus užsiėmimas 
8,31 

8006 
Kineziterapija vandenyje: individualus užsiėmimas (1 val.) (baseine, 1 

asmuo) 
35,56 

8007 Kineziterapija vandenyje: grupinis užsiėmimas (1 val.) (baseine) 11,89 

8009 
Hidromasažas baseine (30 min.): individualus užsiėmimas (baseine, 1 

asmuo) 
28,48 

8010 Hidromasažas baseine (30 min.): grupinis užsiėmimas 11,89 

8013 
KT po traumų ir ortopedinių susirgimų (1 procedūra): individualus 

užsiėmimas 
14,26 

8014 
KT po traumų ir ortopedinių susirgimų (1 procedūra): grupinis 

užsiėmimas 
9,52 

8016 Stuburo tempimas ir mankšta vandenyje 14,26 

8017 Stuburo tempimas ir mankšta salėje 8,31 

8018 Taikomoji kineziterapija: individualus užsiėmimas 11,89 

8019 Taikomoji kineziterapija: grupinis užsiėmimas 8,31 

      

  Mechanoterapija   

9001 Smulkiųjų raumenų ir sąnarių treniravimas specialia įranga 9,52 

9002 Vidutiniųjų raumenų ir sąnarių treniravimas specialia įranga 11,89 

9005 Raumenyno stiprinimas treniruokliais 11,89 

      

  Gydomasis masažas   

10001 Galvos masažas (1 vienetas)* 3,57 

10003 Kaklo srities masažas (1,5 vieneto) * 5,34 

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

sąnarių masažas (2 vienetai)* 
7,08 

10005 Alkūnės sąnario masažas (1 vienetas)* 3,57 

10006 Riešo sąnario masažas (1 vienetas)* 3,57 

10007 Plaštakos ir dilbio masažas (1 vienetas)* 3,57 
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10008 Krūtinės ląstos masažas (iš priekio ir nugaros - 3 vienetai)* 10,65 

10009 Nugaros masažas (2 vienetai)* 7,08 

10011 Juosmens ir kryžkaulio srities segmentinis masažas (1,5 vieneto)* 5,34 

10012 Nugaros ir juosmens srities masažas (3 vienetai)* 10,65 

10014 

Stuburo srities masažas (užpakalinė kaklo, nugaros bei juosmens ir 

kryžkaulio sritys nuo kairės iki dešinės užpakalinės aksiliarinės linijos - 3 

vienetai)* 

11,89 

10015 Apatinės galūnės masažas (2 vienetai)* 7,08 

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

sėdmenų bei juosmens ir kryžkaulio sritys - 3 vienetai)* 
10,65 

10017 Klubo sąnario masažas (1 vienetas)* 3,57 

10018 Kelio sąnario masažas (1 vienetas)* 3,57 

10019 Čiurnos sąnario masažas (1 vienetas)* 3,57 

10020 Pėdos ir blauzdos masažas (1 vienetas)* 3,57 

10021 Bendrasis masažas kūdikiams 12,31 

10022 Bendrasis kūno masažas (10 vienetų)* 35,56 

10024 Bendrasis masažas vaikams (iki 10 metų) 12,31 

L002 Limfodrenažinis masažas 7,00 

      

  Balneologija ir hidroterapija   

11011 Gydomosios vonios: perlinės                                11,89 

11013 Gydomosios vonios: povandeninis masažas          14,26 

11023 Purvo procedūros: parafino aplikacija 11,89 

11021 Purvo procedūros: purvo aplikacija 11,89 

      

  Fizioterapinis gydymas   

L003 Aparatinis limfodrenažinis masažas 7,00 

      

 

     *1 vienetas – 8 min.  


