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ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA 

UAB „Mano šeimos gydytojas“  
ASPĮ ID – 31744 (4431) 

2022 m.                              d. 

              

Veiklos adresas: Klaipėdos g. 8, Taikos pr. 119-1, Mogiliovo g. 15-3, Šermukšnių g. 1 (su 
odontologija) (ID 60413), Dragūnų g. 2-8, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav.  

Eil.  
Nr. 

PSDF 
biudžeto 

straipsnio 
kodas / 
išlaidų 

klasifikaci
ja 

Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas 
Paslaugos 

kodas 

1.  01 01 PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 
PASLAUGOS 

2.  01 01 01 Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių profesinės 
kvalifikacijos gydytojų paslaugos (apsilankymai) 

3.    Šeimos gydytojas 1 
4.    Šeimos gydytojo profilaktinis asmens sveikatos tikrinimas dėl 

neinfekcinių ligų 
2272 

5.   Nuotolinė šeimos gydytojo sveikatos priežiūros paslauga 3665 
6.    Europos Sąjungos apdraustųjų apsilankymas pas šeimos gydytoją 

dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – 
PAASP) paslaugų 

3202  

7.   PAASP paslaugos, suteiktos namuose apdraustiesiems, 
prisirašiusiems kitoje ASPĮ  (įstaigos atsiskaito tarpusavyje) 

3250 

8.   Bendrosios praktikos slaugytojas 3447 
9.   Nuotolinė bendrosios praktikos slaugytojo sveikatos priežiūros 

paslauga 
3671 

10.   Bendruomenės slaugytojas 3448 
11.   Nuotolinė bendruomenės slaugytojo sveikatos priežiūros 

paslauga 
3673 

12.   Akušeris 3867 
13.   Nuotolinė akušerio sveikatos priežiūros paslauga 3672 
14.   Išplėstinės praktikos slaugytojas 3868 
15.   Nuotolinė išplėstinės praktikos slaugytojo sveikatos priežiūros 

paslauga 
3873 

16.   Gyvensenos medicinos specialistas 3871 
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17.   Nuotolinė gyvensenos medicinos specialisto sveikatos priežiūros 
paslauga 

3874 

18.   Kineziterapeutas 3872 
19.   Nuotolinė kineziterapeuto sveikatos priežiūros paslauga 3875 
20.   Socialinis darbuotojas 3870 
21.   Nuotolinė socialinio darbuotojo sveikatos priežiūros paslauga 3677 
22.   Slaugytojo padėjėjas 3869 
23.   Mobiliosios komandos apsilankymas paciento namuose 3846 
24.  01 01 02 Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių gydytojų, 

slaugytojų ir akušerių papildomai teikiamos skatinamosios paslaugos 

25.    Kraujo krešumo sistemos būklės įvertinimo paslauga 
26.    Kraujo krešumo sistemos būklės ištyrimo ir įvertinimo paslauga 

(įskaitant tyrimo paėmimą) 
3639 

27.    Glikozilinto hemoglobino nustatymo paslauga 
28.    Glikozilinto hemoglobino nustatymas (įskaitant kraujo paėmimą), 

kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra 7 procentai arba mažesnė 
(pacientams, kurie negydomi insulinu) 

3415 

29.    Glikozilinto hemoglobino nustatymas (įskaitant kraujo paėmimą), 
kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra didesnė nei 7 procentai 
(pacientams, kurie negydomi insulinu) 

3416 

30.   Glikozilinto hemoglobino nustatymas (įskaitant kraujo paėmimą), 
kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra 7,5 procento arba 
mažesnė (pacientams, kurie gydomi insulinu) 

3417 

31.   Glikozilinto hemoglobino nustatymas (įskaitant kraujo paėmimą), 
kai atlikto tyrimo rezultato reikšmė yra didesnė nei 7,5 procento 
(pacientams, kurie gydomi insulinu) 

3418 

32.   Asmenų, priskiriamų rizikos grupei, skiepijimas gripo vakcina: 
gydytojo paslauga 

3450 

33.   Asmenų, priskiriamų rizikos grupei, skiepijimas gripo vakcina: 
slaugytojo paslauga 

3451 

34.   Asmenų, priskiriamų rizikos grupei, skiepijimas gripo vakcina: 
slaugytojo ar akušerio paslauga (skyrimas ir atlikimas) 

3843 

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

3452 

36.   Sergančio tuberkulioze asmens išgydymas 3494 
37.   Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis paslaugoms 
38.   4 dantų dengimas silantais 1921 
39.   3 dantų dengimas silantais 1922 
40.   2 dantų dengimas silantais 1923 
41.   1 danties dengimas silantais 1924 
42.    Ankstyvoji piktybinių navikų diagnostika 1843 
43.   Ankstyvasis alkoholio vartojimo rizikos įvertinimas  3543 
44.   Šeimos gydytojo (arba vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, 

akušerio ginekologo ir chirurgo kartu)  paslaugos, 
teikiamos  pacientams, neturintiems teisės į valstybės laiduojamą 
(nemokamą) asmens sveikatos priežiūrą, dėl įtariamos ir (arba) 
diagnozuotos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) 

3845 

45.   Mobiliosios komandos PAASP paslaugos paciento namuose: 
šeimos gydytojo ir slaugytojo padėjėjo ar kito PAASP įstaigos 
darbuotojo apsilankymas paciento namuose (mieste) 

3851 
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46.   Mobiliosios komandos PAASP paslaugos paciento namuose: 
šeimos gydytojo ir slaugytojo padėjėjo ar kito PAASP įstaigos 
darbuotojo apsilankymas paciento namuose (kaime) 

3852 

47.   Mobiliosios komandos PAASP paslaugos paciento namuose: 
bendrosios praktikos slaugytojo (arba bendruomenės slaugytojo) 
ir slaugytojo padėjėjo ar kito PAASP įstaigos darbuotojo 
apsilankymas paciento namuose (mieste) 

3853 

48.   Mobiliosios komandos PAASP paslaugos paciento namuose: 
bendrosios praktikos slaugytojo (arba bendruomenės slaugytojo) 
ir slaugytojo padėjėjo ar kito PAASP įstaigos darbuotojo 
apsilankymas paciento namuose (kaime) 

3854 

49.   Šeimos gydytojo (arba vidaus ligų gydytojo, vaikų ligų gydytojo, 
akušerio ginekologo ir chirurgo kartu) paslaugos, teikiamos 
užsieniečiams, neteisėtai kirtusiems Lietuvos Respublikos 
valstybės sieną ir užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl 
Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje 

3909 

50.   Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos, 
teikiamos užsieniečiams, neteisėtai kirtusiems Lietuvos 
Respublikos valstybės sieną ir užsieniečiams, pasitraukusiems iš 
Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje 

3910 

51.   Pirminės ambulatorinės odontologinės asmens sveikatos 
priežiūros paslaugos, teikiamos užsieniečiams, neteisėtai 
kirtusiems Lietuvos Respublikos valstybės sieną ir užsieniečiams, 
pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių 
veiksmų Ukrainoje 

3911 

52.   Fiziologinio nėštumo priežiūros paslaugos, teikiamos 
užsienietėms, neteisėtai kirtusioms Lietuvos Respublikos 
valstybės sieną ir užsienietėms, pasitraukusioms iš Ukrainos dėl 
Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje 

3912 

53.    Fiziologinio nėštumo priežiūra 
54.    Fiziologinio nėštumo priežiūra: pirmas ir antras gydytojo vizitai 

(mokama už kiekvieną vizitą) 
1980 

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

1991 

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

1981 

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

1992 

58.    Fiziologinio nėštumo priežiūra: septintas gydytojo vizitas 1982 
59.    Fiziologinio nėštumo priežiūra: septintas akušerio vizitas 1993 
60.    Nėščiosios kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D) 

priklausomybės faktoriaus nustatymas  
2650 

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

2651 

62.    Nėščiosios kraujo tyrimas dėl sifilio (RPR) 2652 
63.    Nėščiosios kraujo tyrimas dėl ŽIV antikūnų 2653 
64.   Gliukozės tolerancijos mėginio atlikimas nėščiajai 3589 
65.   Nėščiosios kraujo tyrimas dėl hepatito B (HBsAg) 3590 
66.    Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai 

nustatyti 
3133 
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67.    Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei bakteriurijai 
nustatyti ir antibiotikogramos atlikimas 

3134 

68.    Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar 
buprenorfinu, kraujo tyrimai 

69.    Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas 
metadonu ar buprenorfinu, RPR testas 

3185 

70.    Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas 
metadonu ar buprenorfinu, TPHA testas (jei RPR testas 
teigiamas) 

3186 

71.    Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas 
metadonu ar buprenorfinu, ŽIV serologinis antikūnų testas (testas 
neatliekamas, jei pacientui buvo diagnozuota ŽIV liga) 

3187 

72.    Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas 
metadonu ar buprenorfinu, anti-HCV testas (testas neatliekamas, 
jei pacientui jau buvo nustatytas teigiamas anti-HCV testas) 

3188 

73.    Vaikų iki 1 metų sveikatos priežiūra 
74.    Naujagimių priežiūra mieste (pirmas ir antras gydytojo vizitai, 

mokama už kiekvieną vizitą)  
1983 

75.    Naujagimių priežiūra kaime (pirmas ir antras gydytojo vizitai, 
mokama už kiekvieną vizitą)  

1984 

76.    Naujagimių priežiūra mieste (pirmas-ketvirtas slaugytojo ar 
akušerio vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)  

1994 

77.    Naujagimių priežiūra kaime (pirmas-ketvirtas slaugytojo ar 
akušerio vizitai, mokama už kiekvieną vizitą)  

1995 

78.    1-6 mėn. vaikų priežiūra (trečias-aštuntas gydytojo vizitai, 
mokama už kiekvieną vizitą) 

1985 

79.    1-6 mėn. vaikų priežiūra (penktas-dešimtas slaugytojo vizitai, 
mokama už kiekvieną vizitą) 

1996 

80.    7-12 mėn. vaikų priežiūra (devintas-dešimtas gydytojo vizitai, 
mokama už kiekvieną vizitą) 

1986 

81.    7-12 mėn. vaikų priežiūra (vienuoliktas-dvyliktas slaugytojo 
vizitai, mokama už kiekvieną vizitą) 

1997 

82.    Neįgaliųjų sveikatos priežiūra 
83.    Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas į namus (mieste) 1987 
84.    Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas į namus (kaime) 1988 
85.    Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: slaugytojo vizitas į namus 

(mieste) 
1998 

86.    Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: slaugytojo vizitas į namus (kaime) 1999 
87.    Vaikų imunoprofilaktika 
88.    Vaikų imunoprofilaktika: gydytojo paslauga (skyrimas) 1989 
89.   Vaiko psichomotorinės raidos įvertinimas 3640 
90.    Vaikų imunoprofilaktika: slaugytojo ar akušerio paslauga 

(atlikimas) 
2000 

91.   Vaikų imunoprofilaktika: slaugytojo ar akušerio paslauga 
(skyrimas ir atlikimas) 

3662 

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

3288 

93.    Paruošimas mokyklai 
94.    Vaiko paruošimas ikimokyklinio ugdymo įstaigai, 

priešmokyklinio ugdymo įstaigai arba moksleivio paruošimas 
mokyklai: gydytojo paslauga 

1990 
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95.    Vaiko paruošimas ikimokyklinio ugdymo įstaigai, 
priešmokyklinio ugdymo įstaigai arba moksleivio paruošimas 
mokyklai: slaugytojo paslauga 

2001 

96.   Moksleivių paruošimas mokyklai: gydytojo odontologo paslauga 3286 
97.   Moksleivių paruošimas mokyklai: gydytojo odontologo padėjėjo 

paslauga 
3287 

98.   Moksleivių paruošimas mokyklai: burnos higienisto paslauga 3842 
99.    Slaugos personalo procedūros namuose 

100.   Slaugos personalo procedūros namuose: kraujo paėmimas tirti 
(mieste) 

2002 

101.   Slaugos personalo procedūros namuose: kraujo paėmimas tirti 
(kaime) 

2003 

102.   Slaugos personalo procedūros namuose: pragulų priežiūra 
(mieste) 

2004 

103.   Slaugos personalo procedūros namuose: pragulų priežiūra 
(kaime) 

2005 

104.   Slaugos personalo procedūros namuose: lašelinė infuzija (mieste) 2006 
105.   Slaugos personalo procedūros namuose: lašelinė infuzija (kaime) 2007 
106.   Būtinosios medicinos pagalbos teikimas 
107.   Būtinosios medicinos pagalbos teikimas apdraustiesiems 

privalomuoju sveikatos draudimu, neįtrauktiems į prirašytų prie 
PAASP įstaigos gyventojų sąrašą, ir neapdraustiems privalomuoju 
sveikatos draudimu asmenims, nuolat gyvenantiems Lietuvoje 

2025 

108. 05 06 01 Būtinosios medicinos pagalbos teikimas Europos Sąjungos šalių 
apdraustiesiems, pateikusiems vieną iš šių dokumentų: Europos 
sveikatos draudimo kortelę, ją pakeičiantį sertifikatą, E123 formos 
pažymą arba dokumentą DA1 

3205 

109. 01 01 02 Kraujo tyrimai, atliekami prieš planinę operaciją 
110.   Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę invazinę ir (ar) 

intervencinę procedūrą – protrombino laiko (PL) ir tarptautinio 
normalizacijos santykio (TNS) nustatymas 

3199 

111.   Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę invazinę ir (ar) 
intervencinę procedūrą – aktyvinto dalinio tromboplastino laiko 
(ADTL) nustatymas 

3200 

112.   Kraujo tyrimas, atliekamas prieš planinę invazinę ir (ar) 
intervencinę procedūrą – kraujo grupės pagal ABO antigenus ir 
rezus Rh (D) priklausomybės faktoriaus nustatymas 

3201 

113. Pirminės odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos 
114.   Gydytojas odontologas 6 
115.  Burnos higienistas 3598 
116.   Odontologo, teikiančio pirminės asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas, profilaktinis tikrinimas vaikams 
3142 

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

3143 

118.   Būtinosios medicinos pagalbos teikimas 
119. 01 01 02 Būtinosios odontologinės pagalbos teikimas apdraustiesiems 

privalomuoju sveikatos draudimu, neįtrauktiems į prirašytų prie 
PAASP įstaigos gyventojų sąrašą, ir  neapdraustiems privalomuoju 
sveikatos draudimu asmenims, nuolat gyvenantiems Lietuvoje 

3204 
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120. 05 06 01 Būtinosios odontologinės pagalbos teikimas Europos Sąjungos 
šalių apdraustiesiems, pateikusiems vieną iš šių dokumentų: 
Europos sveikatos draudimo kortelę, ją pakeičiantį sertifikatą, 
E123 formos pažymą arba dokumentą DA1 

3206 

121. 01 03 SLAUGOS PASLAUGOS 
122.  Ambulatorinės slaugos paslaugos namuose 
123.  Bazinis mokėjimas už ambulatorinių slaugos paslaugų namuose 

gavėją 
3813 

124.  Skatinamasis priedas už ambulatorines slaugos paslaugas 
namuose teikiančio komandos nario apsilankymą pas paslaugos 
gavėją 

3814 

125.  Gleivių išsiurbimo paslauga (teikia slaugytojas) 3815 
126. 05 SVEIKATOS PROGRAMŲ PASLAUGOS 
127. 05 01 Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių  programos 

paslaugos 
128.   Gimdos kaklelio citologinio tepinėlio paėmimas ir rezultatų 

įvertinimas 
1844 

129.   Informavimo apie gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktiką 
paslauga 

1845 

130.  Gimdos kaklelio medžiagos paėmimas AR ŽPV tyrimui ir gimdos 
kaklelio citologinio tepinėlio tyrimui atlikti (kai AR ŽPV tyrimo 
rezultatas teigiamas) bei rezultatų įvertinimas 

3920 

131.  Gimdos kaklelio medžiagos paėmimo AR ŽPV tyrimui ir gimdos 
kaklelio citologinio tepinėlio tyrimui atlikti (kai AR ŽPV tyrimo 
rezultatas teigiamas) bei rezultatų įvertinimas (AR ŽPV tyrimas 
neinformatyvus) 

3921 

132.  Gimdos kaklelio medžiagos paėmimo AR ŽPV tyrimui ir gimdos 
kaklelio citologinio tepinėlio tyrimui atlikti (kai AR ŽPV tyrimo 
rezultatas teigiamas) bei rezultatų įvertinimas (AR ŽPV tyrimo 
rezultatas neigiamas) 

3922 

133. 05 02 Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programos paslaugos  
134.   Informavimo apie krūties piktybinių navikų ankstyvąją diagnostiką 

paslauga 
3902 

135.  Siuntimo atlikti mamografijos tyrimą ir rezultatų įvertinimo 
paslauga 

3903 

136. 05 03 Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, 
atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programa 

137.   Informavimo apie didelę širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, šios 
tikimybės įvertinimo, pirminės prevencijos priemonių plano 
sudarymo ar siuntimo išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų 
tikimybę paslauga 

2029 

138. 05 04 Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos  
paslaugos  

139.   Informavimo apie ankstyvąją priešinės liaukos vėžio diagnostiką ir prostatos 
specifinio antigeno (PSA) nustatymo paslauga: 

140.   - kai PSA kiekis yra 1 ng/ml ir mažesnis (vyrams iki 59 m. imtinai) 3496 
141.  - kai PSA kiekis didesnis kaip 1, bet mažesnis nei 3 ng/ml (vyrams 

iki 59 m. imtinai) 
3497 

142.  - kai PSA kiekis yra 2 ng/ml ir mažesnis (vyrams nuo 60 iki 69 m. 
imtinai) 

3498 

143.  - kai PSA kiekis yra didesnis kaip 2 ng/ml, bet mažesnis nei 3 ng/ml 
(vyrams nuo 60 iki 69 m. imtinai) 

3499 
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144.   kai PSA kiekis yra 3 ng/ml ir didesnis 2035 
145. 05 05 Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos paslaugos   
146.   Informavimas apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir 

iFOBT rezultatų įvertinimas, kai  nustatytas iFOBT neigiamas (–) 
3023 

147.   Informavimas apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir 
iFOBT rezultatų įvertinimas, kai nustatytas iFOBT teigiamas (+) 

3024 

148.   Paciento siuntimas pas gydytoją specialistą atlikti kolonoskopiją 3019 
149. 05 10 DANTŲ PROTEZAVIMO PASLAUGOS 
150.   Asmenų, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, dantų protezavimo 

paslaugos 
151.   Asmenų, pripažintų nedarbingais arba iš dalies darbingais, dantų protezavimo 

paslaugos 
152.   Vaikų dantų protezavimo paslaugos 
153.  Asmenų, kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos, veido ir žandikaulių 

onkologinės ligos, protezavimo paslaugos 

Veiklos adresas: Šermukšmių g. 1, Klaipėda 
154. 01 03 04 Sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos paslaugos 
155.   Pirminė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali) 3135 
156.   Tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba (individuali) 3136 
157.  Nuotolinė tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba 

(individuali) Lietuvos Respublikoje paskelbto karantino ir (ar) 
valstybės lygio ekstremaliosios situacijos metu 

3844 

158.   Gydomasis pedikiūras 3137 
159.   Diabetinės pėdos priežiūra 3138 
160.   Tęstinė slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba vaikams 

(individuali) 
3141 

161. 01 04 AMBULATORINĖS SPECIALIZUOTOS ASMENS SVEIKATOS 
PRIEŽIŪROS PASLAUGOS 

162. 01 04 01 Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės 
kvalifikacijos gydytojo konsultacijos) 

163.  Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas Paslaugo
s kodas 

Profilakti
nių 
sveikatos 
tikrinimų 
kodas 

Ilgalaiki
o 
sveikatos 
būklės 
stebėjim
o kodas 

164.  01 04 01 01 Vaikų ligų gydytojo 1617 1674 3325 
165.  01 04 01 02 Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas 

mikrobiologinis ištyrimas) 
2726   3326 

166.  Nuotolinė vaikų ligų gydytojo konsultacija 3731  3835 
167. 01 01 01 Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos 
168.   Suaugusiųjų psichiatras (psichikos sveikatos 

centras) 
249   

169.  Nuotolinė gydytojo suaugusiųjų psichiatro 
sveikatos priežiūros paslauga 

3674   

170.  Vaikų ir paauglių psichiatras (psichikos 
sveikatos centras) 

250   

171.  Nuotolinė gydytojo vaikų ir paauglių 
psichiatro sveikatos priežiūros paslauga 

3675   

172.   Psichologas (psichikos sveikatos centras) 252   
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173.  Nuotolinė medicinos psichologo sveikatos 
priežiūros paslauga 

3676   

174.   Psichikos sveikatos slaugytojas (psichikos 
sveikatos centras) 

253   

175.   Socialinis darbuotojas (psichikos sveikatos 
centras)  

254   

176.  Nuotolinė socialinio darbuotojo sveikatos 
priežiūros paslauga 

3677   

177. 01 01 02 Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, už 
kurias mokamas skatinamasis priedas 

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

3282   

179.  Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo 
psichiatro vizitas į namus (kaime) 

3283   

180.  Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: psichikos 
sveikatos slaugytojo vizitas į namus (mieste) 

3284   

181.  Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: psichikos 
sveikatos slaugytojo vizitas į namus (kaime) 

3285   

182.  Savižudybės krizę išgyvenančių asmenų 
psichosocialinis vertinimas 

3539   

183.  Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis 
gydymas metadonu, priežiūra 

3453   

184.  Pirminės psichologinės-psichoterapinės 
intervencijos 

   

185.  Pirminės psichologinės-psichoterapinės 
intervencijos: individuali 

3540   

186.  Pirminės psichologinės-psichoterapinės 
intervencijos: grupinė 

3541   

187.  Pirminės psichologinės-psichoterapinės 
intervencijos: šeimos 

3542   

Veiklos adresas: Taikos pr. 119-1, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 
188. 01 04 AMBULATORINĖS SPECIALIZUOTOS ASMENS SVEIKATOS 

PRIEŽIŪROS PASLAUGOS 
189. 01 04 01 Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės 

kvalifikacijos gydytojo konsultacijos) 
190.  Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas Paslaugo

s kodas 
Profilakti
nių 
sveikatos 
tikrinimų 
kodas 

Ilgalaiki
o 
sveikatos 
būklės 
stebėjim
o kodas 

191.  01 04 01 01 Vaikų ligų gydytojo 1617 1674 3325 
192.  01 04 01 02 Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas 

mikrobiologinis ištyrimas) 
2726   3326 

193.  Nuotolinė vaikų ligų gydytojo konsultacija 3731  3835 
194. 01 04 02 Dienos stacionaro paslaugos 
195.  Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas Paslaugo

s kodas 
196.  Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslauga (vaiko 

raida A) 
3251 

197.  Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos paslauga (vaiko 
raida B) 

3252 
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198. 01 04 01 02 Kitos gydytojų specialistų paslaugos 
199.  Išplėstinė vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos 

specialistų komandos konsultacija 
3545 

Veiklos adresas: Naujoji Uosto g. 20-1, Klaipėda 
200. 01 01 01  Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių profesinės 

kvalifikacijos gydytojų paslaugos (apsilankymai) 
201.   Bendrosios praktikos slaugytojas 3447 
202.   Nuotolinė bendrosios praktikos slaugytojo sveikatos priežiūros 

paslauga 
3671 


