
Gerbiami pacientai, 
(prisiregistravę prie Visagino PSPC bei apdrausti PSD) 

 
Atvykę į ligoninės Priėmimo-skubiosios pagalbos 

skyrių arba Registratūrą Visagino PSPC (poliklinikos) 

darbo metu: 

Nuo 7.00 iki 19.00 (darbo dienomis) 

Nuo 8.00 iki 14.00 (šeštadieniais) 

BE SIUNTIMO 
(privačiai dirbančių gydytojų, nesudariusių sutarčių su teritorinėmis ligonių kasomis,  

siuntimai negalioja) 

 
nors ir esate apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, 

privalote mokėti už pirmą mūsų gydytojo 

specialisto konsultaciją – 30 Eur 

 
 

ir jei mūsų gydytojas nustato, kad Jūs kreipėtės pagrįstai, tolimesnio 

gydymo išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo 

fondo biudžeto, t.y. tolimesnis gydymas Jums bus atliekamas 

nemokamai. 
  

  

 Pastaba: kreipiantis  dėl skubiosios medicinos pagalbos ar pas gydytoją 

dermatovenerologą, gydytojo siuntimas neprivalomas.  Ar skubi medicinos pagalba 

pacientui reikalinga, nustato jį apžiūrintis gydytojas.  

 
PASTABA: kaina yra patvirtinta 2022 02 04 VšĮ Visagino ligoninės direktoriaus įsak. Nr.1-21 

 (galioja paslaugoms, suteiktoms nuo 2022 02 07) 

Informaciją apie kainas bei mokamų paslaugų teikimo tvarką Jums visada maloniai suteiks Priėmimo-

skubiosios pagalbos, Registratūros, skyrių vadovaujantis  ar administracijos personalas. 



Gerbiami pacientai, 
(prisiregistravę prie  

UAB Sedulinos sveikatos centro bei 

apdrausti PSD) 
 

Atvykę į ligoninės Priėmimo-skubiosios pagalbos 

skyrių arba Registratūrą: 

Nuo 8.00 iki 19.00 (darbo dienomis) 

BE SIUNTIMO 
 
nors ir esate apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, 

privalote mokėti už pirmą mūsų gydytojo 

specialisto konsultaciją –  

30 Eur 
 

ir jei mūsų gydytojas nustato, kad Jūs kreipėtės pagrįstai, tolimesnio 

gydymo išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo 

fondo biudžeto, t.y. tolimesnis gydymas Jums bus atliekamas 

nemokamai. 
 Pastaba: kreipiantis  dėl skubiosios medicinos pagalbos ar pas gydytoją 

dermatovenerologą, gydytojo siuntimas neprivalomas.  Ar skubi medicinos pagalba 

pacientui reikalinga, nustato jį apžiūrintis gydytojas.  
 

 

 

 
PASTABA: kaina yra patvirtinta 2022 02 04 VšĮ Visagino ligoninės direktoriaus įsak. Nr.1-21 

 (galioja paslaugoms, suteiktoms nuo 2022 02 07) 

Informaciją apie kainas bei mokamų paslaugų teikimo tvarką Jums visada maloniai suteiks Priėmimo-

skubiosios pagalbos, Registratūros, skyrių vadovaujantis  ar administracijos personalas. 

 



 

Gerbiami pacientai, 
(prisiregistravę prie  

UAB MediCA klinika bei apdrausti PSD) 
 

Atvykę į ligoninės Priėmimo-skubiosios pagalbos 

skyrių arba Registratūrą: 

BE SIUNTIMO 
Nuo 8.00 iki 19.00 (darbo dienomis) 

(UAB MediCA klinika darbo laiku) 
 
nors ir esate apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu, 

privalote mokėti už pirmą mūsų gydytojo 

specialisto konsultaciją –  

30 Eur 
 

ir jei mūsų gydytojas nustato, kad Jūs kreipėtės pagrįstai, tolimesnio 

gydymo išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo 

fondo biudžeto, t.y. tolimesnis gydymas Jums bus atliekamas 

nemokamai. 
 Pastaba: kreipiantis  dėl skubiosios medicinos pagalbos ar pas gydytoją 

dermatovenerologą, gydytojo siuntimas neprivalomas.  Ar skubi medicinos pagalba 

pacientui reikalinga, nustato jį apžiūrintis gydytojas.  
 

 

 

 
PASTABA: kaina yra patvirtinta 2022 02 04 VšĮ Visagino ligoninės direktoriaus įsak. Nr.1-21 

 (galioja paslaugoms, suteiktoms nuo 2022 02 07) 

Informaciją apie kainas bei mokamų paslaugų teikimo tvarką Jums visada maloniai suteiks Priėmimo-

skubiosios pagalbos, Registratūros, skyrių vadovaujantis  ar administracijos personalas. 


