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GYDYTOJŲ SPECIALISTŲ  MOKAMŲ KONSULTACIJŲ SĄRAŠAS IR KAINOS 

Eil.N

r. 

Paslaugos pavadinimas Kodas Kaina, EUR 

1 2 3 4 

1 Endokrinologo 01555 23,05 

2 Kardiologo 01559 23,05 

3 Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir ar 

veloergometrija, ir ar perstemplinis 

elektrofiziologinis ištyrimas, ir ar EKG Holter 

kompiuterinė analizė)  

02705 

                     

32,07 

4 Akušerio ginekologo 01576 18,80 

5 Akušerio ginekologo (kai atliekamas echoskopinis 

ir ar kolposkopinis tyrimas, ir ar ekscyzija, ir ar 

ekstirpacija, ir ar ektomija, rafija, ir ar rezekcija, ir 

ar tomija, ir ar biopsija, drenavimas, ir ar incizija, ir 

ar ligacija, ir ar polipektomija 

02730 

                             

33,41 

6 Chirurgo 01579 18,80 

7 Chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir ar 

echoskopinis tyrimas, ir ar amputacija, ir ar bigės 

suformavimas, ir ar ekscizija, bigės 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 punkcija) 

         02732 

                                                                            

33,41 

8 Dermatovenerologo 01581 18,80 

9 Dermatovenerologo (kai atliekami odos mėginiai 

lėtinei sensibilizacijai nustatyti, ir ar biopsija, ir ar 

mikrobiologiniai tyrimai) 

02718 

                              

26,71 

10 Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo 01582 18,80 

11 Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai 

paciento konsultacijos metu paskiriamas, keičiamas 

ir atliekamas vienos rūšies procedūrų kursas 

02061 

                                               

26,71 

12 Infektologo 01587 18,80 

13 Infektologo (kai kai atliekamas mikrobiologinis 

ištyrimas) 

02719 26,71 

14 Neurologo 01595 18,80 
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15 Neurologo (kai atliekama elektroencefalografija ir 

ar ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai) 
02721 

26,71 

16 Oftalmologo 

 

01596 18,80 

17 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) 

02736 

                          

33,41 

18 Ortopedo traumatologo 01602 18,80 

19 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 polipektomija, ir ar sąnario punkcija) 

02737 

                                     

33,41 

20  Otorinolaringologo 01603 18,80 

21 Otorinolaringologo (kai atliekamas prienosinių 

ančių endoskopinis tyrimas, ir ar punkcija, 

zondavimas, ir ar mikrobiologinis tyrimas, ir ar 

audiograma, ir ar ekscizija, ekstirpacija, ir ar 

ektomia, ir ar rezekcija, ir ar rafija, ir ar tomija, ir ar 

biopsija, ir ar drenavimas, ir ar incizija, ir ar 

ligacija, ir ar polipektomija) 

 

02738 

                          

33,41 

22 Pulmonologo 01608 18,80 

 

 

23 Pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir ar 

pleuros ertmės punkcija, ir ar mikrobiologinis 

tyrimas, ir ar provokacinis bronchų reaktyvumo 

testas, ir ar spirometrija su broncholitiku) 

        02724 

                          

26,71 

24 Urologo 01612 18,80 

25 Urologo (kai atliekamas echoskopinis ir ar 

endoskopinis tyrimas, ir ar mikrobiologinis tyrimas, 

ir ar ekscizija, ektomija, ir ar rafija, ir ar rezekcija, 

tomija, ir ar biopsija, ir ar biopsija, drenavimas, ir ar 

incizija, ir ar ligacija) 

      02739 

                           

33,41 

26 Vaikų ligų gydytojo 01617 18,80 

27 Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas 

mikrobiologinis ištyrimas) 
02726 

26,71 

28 Vidaus ligų gydytojo (priėmimo – skubios pagalbos 

skyriuje) 

01623 18,80 

29 Radiologo (teikiama vaikams iki 18 metų) 01574 24,77 

30 Radiologo (teikiama suaugusiems) 01609 24,74 

31 Echoskopuotojo 01583 23,31 

32 Endoskopuotojo 01584 23,31 

33 Echoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir ar 

aspiracinė punkcija) 
02700 

27,82 
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34 Endoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir ar 

polipektomija) 

                          

02701 

                          

27,82 

35 Nefrologo 01560         23,05  

36 Nefrologo (kai atliekama inkstų echoskopija ir ar 

mikrobiologinis tyrimas) 

                           

02706 

                       

32,07 

37 Gydytojo specialisto profilaktinio patikrinimo 

paslauga (asmeniui apdraustam privalomuoju 

sveikatos draudimu)   

                          

60040 

                           

18,80 

38 Gydytojo specialisto profilaktinio sveikatos 

patikrinimo paslauga (asmeniui, neapdraustam 

privalomuoju sveikatos draudimu) 

                       

60040 

                          

18,80 

 

39 Vaikų pulmonologo 01570 23,05 

40 Vaikų pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija 

ir (ar) pleuros ertmėns punkcija, ir (ar) 

mikrobiologinis tyrimas ir (ar) provokacinis 

bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su 

broncholitiku) 

                           

02715 

                           

32,07 

41 Radiologo (kai atliekamas rentgenologinis tyrimas) 01610 18,80 

42 Radiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) 01667 10,23 

_______________________________________ 


