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1. Nėštumo diagnozavimas ir nutraukimas:

1.1. 60001 nėštumo nutraukimas taikant vietinę nejautrą  86,97
1.2. 60002 nėštumo nutraukimas taikant visišką nejautrą    135,92
1.3. 60004 ankstyvas nėštumo diagnozavimas šlapimo tyrimu  7,43
1.4. 60005 vienas hormoninis tyrimas (vidutinė kaina)      16,10
2. Akupunktūra ir manualinė terapija:
2.1. 60006 aurikuliarinė diagnostika                       2,22
2.2. 60007 korporalinė akupunktūros procedūra              4,45
2.3. 60008 taškų šildymo procedūra                         5,94
2.4. 60009 mikrosistemos akupunktūros procedūra (aurikuliarinė, skalpinė 

terapija)                                                                                                                                                                                      

6,67

2.5. 60010 kraniofacialinė regionarinė akupunktūra         4,45
2.6. 60011 intramedianinė akupunktūra                      4,45

(LR SAM 2014 09 01 įsakymo Nr.V-916  nauja redakcija)

Kodas Paslaugos pavadinimasEil. Nr.

- taikomas paslaugų kainoms, patvirtintoms Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000m. rugpjūčio 29d.

įsakymu Nr.476 "Dėl 1999 07 30 sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr.357 " Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros

paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos" papildymo"

(60053 kodas)                                                                       

- taikomas paslaugų kainoms, patvirtintoms Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000m. rugpjūčio 29d.

įsakymu Nr.476 "Dėl 1999 07 30 sveikatos apsaugos ministro įsakymo Nr.357 " Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros

paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos" papildymo"

(60001 ir 60002 kodai)                                                                       

Kainos indeksuotos, vadovaujantis LR SAM 2008 10 31 įsakymu Nr. V- 1065 "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos

apsaugos ministro 1999m. liepos 30d. įsakymo Nr.357 "Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo,

kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos" pakeitimo" ir LR

Sveikatos apsaigos ministerijos 2008 12 09 raštu Nr.10 - (137-281)-7296 "Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros

paslaugų indeksavimo taikymo) koeficientu :

- taikomas paslaugų kainoms, patvirtintoms Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999m. liepos 30d. įsakymu

Nr.357 "Dėl mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių

paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos" papildymo       (išskyrus 60053 ir 60001-60002)                                                                          

VISIEMS PACIENTAMS MOKAMŲ                         
ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, 

TEIKIAMŲ  VISAGINO LIGONINĖJE
SĄRAŠAS IR KAINOS

(patvirtintas LR SAM 1999 07 30 įsakymu Nr.357; 1-u priedu)



2.7. 60012 prolonguota akupunktūra (mikroakupunktūra ir aplikacijų 

akupunktūra)

3,71

2.8. 60013 lazerinė punktūra, termopunktūra                 5,20
2.9. 60014 elektroakupunktūra                              3,71
2.10. 60015 magnetinė punktūra                              4,45
2.11. 60016 magnetinė lazerinė punktūra                     5,94
2.12. 60017 farmakologinė punktūra                          5,94
2.13. 60018 regioninis akupunktūros taškų masažas           4,45
2.14. 60019 bendras akupunktūros taškų masažas              7,43
2.15. 60020 manualinė diagnostika (kaina taikoma visiems metodams) 5,20
2.16. 60021 lokali manualinė terapija (kaina taikoma visiems metodams) 7,43
2.17. 60022 bendra manualinė terapija (kaina taikoma visiems metodams) 11,88
4. Papildoma individuali ligonio priežiūra ir slauga gimdymo 

skyriuje (visą gimdymo laikotarpį), kai pacientė pati renkasi 
gydytoją ir akušerį:

4.1. 60039 gydytojo                                        296,89
4.2. 60040 akušerio                                        148,44
5. Anoniminis piktnaudžiaujančiųjų alkoholiu, narkotikais ir 

kitomis nuodingosiomis medžiagomis gydymas ir asmens 
girtumo, apsvaigimo laipsnio nustatymas:

5.4. 60048 abstinencijos sindromo vėlyvojo periodo simptomų gydymas ir 

potraukio slopinimas

96,49

5.9. 60053 asmens girtumo, apsvaigimo laipsnio nustatymas atliekant 

laboratorinį kraujo ištyrimą         

15,98

6. Kosmetinės chirurgijos operacijos:
6.9. 60062 randų ir tatuiruočių pašalinimas, naudojant vietinių audinių plastiką 

ir laisvą odos skiautę

67,55

6.10. 60063 hipertrofinių randų pašalinimas                 92,04
6.11. 60064 hipertrofinių, keloidinių randų ekscizija (iki 3 cm) 77,29
6.12. 60065 hipertrofinių, keloidinių randų ekscizija (daugiau kaip 3 cm)                   90,19
6.13. 60066 hipertrofinių, keloidinių veido arba kaklo randų ekscizija  (iki 3 cm) 96,62
6.14. 60067 hipertrofinių, keloidinių veido arba kaklo randų ekscizija (daugiau 

kaip 3 cm)             

106,29

7. Dermatologo kosmetinės procedūros:
7.1. 60089 karpos, žvaigždinės hemangiomos pašalinimas skystuoju azotu 5,20
7.2. 60090 užkrečiamojo moliusko pašalinimas skystuoju azotu             1,49
7.5. 60093 išsiplėtusių kapiliarų elektrokoaguliacija      17,06
7.6. 60094 papilomos pašalinimas elektrokoaguliacija       6,67
7.7. 60095 riebalinės liaukos cistos pašalinimas elektrokoaguliacija             3,71
7.8. 60096 ateromos iki 0,5 cm pašalinimas elektrokoaguliacija             17,06
7.9. 60097 karpos pašalinimas elektrokoaguliacija       6,67
8. Kosmetologijos procedūros (1 procedūra):
8.1. masažai:
8.1.1. 60098 veido ir kaklo masažas                          5,20
8.2. gydymo procedūros:
8.2.1. 60102 plaukų gydymas su D 'Arsonvaliu                 3,71
8.2.2. 60103 plaukų gydymas be D 'Arsonvalio                 3,71
8.2.4. 60105 krioterapija                                    1,49
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