
JŪRININKŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO

NEMOKAMŲ PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA

Eil.
Nr. Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas

1. Šeimos gydytojas

2. Šeimos gydytojo profilaktinis asmens sveikatos tikrinimas dėl neinfekcinių ligų

3. Šeimos gydytojo nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga

4. Vidaus ligų gydytojas

5. Vidaus ligų gydytojo profilaktinis asmens sveikatos tikrinimas dėl neinfekcinių ligų

6. Vidaus ligų gydytojo nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga

7. Vaikų ligų gydytojas

8. Vaikų ligų gydytojo profilaktinis asmens sveikatos tikrinimas dėl neinfekcinių ligų

9. Vaikų ligų gydytojo nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga

10. Gydytojas akušeris-ginekologas

11. Gydytojo akušerio-ginekologo nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga

12. Gydytojas chirurgas

13. Gydytojo chirurgo nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga

14. Bendrosios praktikos slaugytojas

15. Bendrosios praktikos slaugytojo nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga

16. Bendruomenės slaugytojas

17. Bendruomenės slaugytojo nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga

18. Akušerio nuotolinė sveikatos priežiūros paslauga

19.

Prisirašiusio prie pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau –
PAASPĮ) gyventojo aptarnavimas šios PAASPĮ nedarbo metu kitoje asmens sveikatos
priežiūros įstaigoje (toliau – ASPĮ) (įstaigos atsiskaito tarpusavyje)

21. Pirminės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

22. Gydytojas odontologas

23.
Odontologo, teikiančio pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, profilaktinis
tikrinimas vaikams

24.
Odontologo, teikiančio pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, profilaktinis
tikrinimas suaugusiesiems



25. Burnos higienisto paslaugos

26.
Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių gydytojų, slaugytojų ir
akušerių teikiamos skatinamosios paslaugos:

26.1 Kraujo krešumo sistemos būklės įvertinimo paslauga

26.2 Bandinio protrombino aktyvumui nustatyti paėmimas ir rezultatų įvertinimas

26.3 Protrombino laiko (INR) nustatymas

26.4 Glikozilinto hemoglobino nustatymo paslauga

26.5

Glikozilinto hemoglobino nustatymas vienkanaliu automatiniu analizatoriumi
(įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra 7 procentai arba
mažesnė

26.6

Glikozilinto hemoglobino nustatymas vienkanaliu automatiniu analizatoriumi
(įskaitant kraujo paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra didesnė nei 7
procentai

26.7
Glikozilinto hemoglobino nustatymas daugiakanaliu analizatoriumi (įskaitant kraujo
paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra 7 procentai arba mažesnė

26.8
Glikozilinto hemoglobino nustatymas daugiakanaliu analizatoriumi (įskaitant kraujo
paėmimą), kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra didesnė nei 7 procentai

26.9 Ankstyvoji piktybinių navikų diagnostika

26.10 Fiziologinio nėštumo priežiūra

26.11
Fiziologinio nėštumo priežiūra: pirmas ir antras gydytojo vizitai (mokama už
kiekvieną vizitą)

26.12
Fiziologinio nėštumo priežiūra: pirmas ir antras akušerio vizitai (mokama už
kiekvieną vizitą)

26.13
Fiziologinio nėštumo priežiūra: trečias-šeštas gydytojo vizitai (mokama už kiekvieną
vizitą)

26.14
Fiziologinio nėštumo priežiūra: trečias-šeštas akušerio vizitai (mokama už kiekvieną
vizitą)

26.15 Fiziologinio nėštumo priežiūra: septintas gydytojo vizitas

26.16 Fiziologinio nėštumo priežiūra: septintas akušerio vizitas

26.17
Nėščiosios kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės
faktoriaus nustatymas

26.18
Nėščiosios Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu, kai moters Rh –
neigiama, o vyro Rh – teigiama kraujo grupė

26.19 Nėščiosios kraujo tyrimas dėl sifilio (RPR)



26.20 Nėščiosios kraujo tyrimas dėl ŽIV antikūnų

26.21 Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti

26.22
Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai nustatyti ir
antibiotikogramos atlikimas

26.23 Vaikų iki 1 metų sveikatos priežiūra

26.24
Naujagimių priežiūra mieste (pirmas ir antras gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną
vizitą)

27.25
Naujagimių priežiūra mieste (pirmas–ketvirtas slaugytojo ar akušerio vizitai, mokama
už kiekvieną vizitą)

27.26
1–6 mėn. vaikų priežiūra (trečias–aštuntas gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną
vizitą)

27.27
1–6 mėn. vaikų priežiūra (penktas–dešimtas slaugytojo vizitai, mokama už kiekvieną
vizitą)

27.28
7–12 mėn. vaikų priežiūra (devintas–dešimtas gydytojo vizitai, mokama už kiekvieną
vizitą)

27.29
7–12 mėn. vaikų priežiūra (vienuoliktas–dvyliktas slaugytojo vizitai, mokama už
kiekvieną vizitą)

27.30 Neįgaliųjų sveikatos priežiūra

27.31 Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas į namus (mieste)

27.32 Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: slaugytojo vizitas į namus (mieste)

27.33 Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo psichiatro vizitas į namus (mieste)

27.34 Vaikų imunoprofilaktika

27.35 Vaikų imunoprofilaktika: gydytojo paslauga

27.36 Vaikų imunoprofilaktika: slaugytojo paslauga

27.37
Vaiko paruošimas ikimokyklinio ugdymo įstaigai, priešmokyklinio ugdymo įstaigai
arba mokyklai:

27.38
Vaiko paruošimas ikimokyklinio ugdymo įstaigai, priešmokyklinio ugdymo įstaigai
arba mokyklai: gydytojo paslauga

27.39
Vaiko paruošimas ikimokyklinio ugdymo įstaigai, priešmokyklinio ugdymo įstaigai
arba mokyklai: slaugytojo paslauga

27.40 Moksleivių paruošimas mokyklai: gydytojo odontologo paslauga

27.41 Moksleivių paruošimas mokyklai: gydytojo odontologo padėjėjo paslauga

27.42 Slaugos personalo procedūros namuose



27.43 Slaugos personalo procedūros namuose: kraujo paėmimas tirti (mieste)

27.44 Slaugos personalo procedūros namuose: pragulų priežiūra (mieste)

27.45 Slaugos personalo procedūros namuose: lašelinė infuzija (mieste)

27.46 Būtinosios medicinos pagalbos teikimas

27.47

Būtinosios medicinos pagalbos teikimas draudžiamiesiems, neįtrauktiems į prirašytų
prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gyventojų sąrašą (pagal Šeimos
gydytojo medicinos normą)

27.48

Būtinosios odontologinės pagalbos teikimas draudžiamiesiems iki 18 m.,
neįtrauktiems į prirašytų prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos gyventojų
sąrašą (pagal Gydytojo odontologo medicinos normą)

27.49 Kraujo tyrimai, atliekami prieš planinę operaciją

27.50
Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę operaciją – protrombino laiko (SPA) ir
tarptautinio normalizacijos santykio (INR) nustatymas

27.51
Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę operaciją – aktyvinto dalinio tromboplastino
laiko (ADTL) nustatymas

27.52
Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę operaciją – kraujo grupės pagal ABO
antigenus ir rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas

27.53
Tuberkulino mėginio (Mantu mėginio) atlikimas 7 metų vaikams ir rizikos grupių
vaikams

27.54 Asmenų, priskiriamų rizikos grupei, skiepijimas gripo vakcina

27.55 Asmenų, priskiriamų rizikos grupei, skiepijimas gripo vakcina: gydytojo paslauga

27.56 Asmenų, priskiriamų rizikos grupei, skiepijimas gripo vakcina: slaugytojo paslauga

27.57
A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymo greitojo testo atlikimas 2–
7 metų vaikams, susirgusiems viršutinėmis kvėpavimo takų infekcinėmis ligomis

27.58 Vaikų krūminių dantų dengimas silantinėmis medžiagomis skatinamosios paslaugos

4 dantų dengimas silantais

3 dantų dengimas silantais

2 dantų dengimas silantais

1 danties dengimas silantais

28. SLAUGOS PASLAUGOS

28.1 Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose

28.2 Slaugos procedūros (gydytojui paskyrus)



28.3 Opų, pragulų ir žaizdų priežiūra (gydytojui paskyrus)

28.4 Savarankiškos slaugytojo paslaugos

28.5 Gleivių išsiurbimo paslauga

28.6 Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugos

28.7 Pirminė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali)

Tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali)

Gydomasis pedikiūras

Diabetinės pėdos priežiūra

Tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba vaikams (individuali)

29.

Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos
gydytojo konsultacijos):

29.1 Akušerio-ginekologo

29.2 Darbo medicinos gydytojo

29.3 Echoskopuotojo

29.4 Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (suaugusiesiems)

29.5 Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (vaikams)

29.6 Ortopedo odontologo

29.7 Periodontologo

29.8 Radiologo (teikiama suaugusiesiems)

29.9 Radiologo (teikiama vaikams iki 18 metų)

29.10 Radiologo (kai atliekamas rentgenologinis tyrimas)

29.11 Odontologijos paslauga – 1 danties dengimas silantais

29.12 Odontologijos paslauga – 2 dantų dengimas silantais

29.13 Odontologijos paslauga – 3 dantų dengimas silantais

29.14 Odontologijos paslauga – 4 dantų dengimas silantais


