
1 priedas (pakeitimas Nr. 2)

Paslaugos teikiamos: 
Kauno g. 7, Vilnius (ID - 362)

PSDF biudžeto 
straipsnio 

kodas/išlaidų 
klasifikacija

Eil. 
Nr.

Paslaugos 
kodas

01 03

01 03 01 I.

1. 3963

1.1 3964

1.2 3965

1.3 3966

2. 3967

2.1 3968

2.2 3969

2.3 3970

3. 3971

3.1 3972

3.2 3973

3.3 3974

01 03 03 II.
1. 2972

2. 3628

3. 3630

4. 3632

01 05 02 III.
1. 3147

Paliatyvioji pagalba vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems, kai 
taikoma visiška parenterinės mitybos terapija

Paliatyvioji pagalba vyresniems nei 2 metų vaikams ir suaugusiesiems, kai 
pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija ir taikoma visiška 
parenterinės mitybos terapija

Paslaugos asmenims, slaugantiems vaikus (ilgalaikio gydymo, slaugos, paliatyviosios 
Asmuo, slaugantis vaiką (-us) taikant ilgalaikį gydymą

Demencija sergančių pacientų slauga, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių 
ventiliacija

Demencija sergančių pacientų slauga, kai pacientui taikoma visiška 
parenterinės mitybos terapija

Demencija sergančių pacientų slauga, kai pacientui taikoma visiška 
parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija

Stacionarinės paliatyviosios pagalbos paslaugos
Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, teikiama stacionare

Paliatyvioji pagalba suaugusiesiems ir vaikams, kai atliekama dirbtinė plaučių 
ventiliacija

Bendroji slauga, kai pacientui taikoma visiška parenterinės mitybos terapija 
bei dirbtinė plaučių ventiliacija

Vegetacinės būklės pacientų slauga

Vegetacinės būklės pacientų slauga, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių 
ventiliacija

Vegetacinės būklės pacientų slauga, kai pacientui taikoma visiška 
parenterinės mitybos terapija

Vegetacinės būklės pacientų slauga, kai pacientui taikoma visiška 
parenterinės mitybos terapija bei dirbtinė plaučių ventiliacija

Demencija sergančių pacientų slauga

Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas

Slaugos paslaugos
Stacionarinės slaugos paslaugos

Bendroji slauga

Bendroji slauga, kai pacientui atliekama dirbtinė plaučių ventiliacija

Bendroji slauga, kai pacientui taikoma visiška parenterinės mitybos terapija

Asmens sveikatos priežiūros paslaugų 
teikimo ir apmokėjimo Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo biudžeto 
lėšomis sutarties tipinės formos                               

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ NOMENKLATŪRA

VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė    

 ID - 362 

Slaugos paslaugos
 Stacionarinės slaugos, palaikomojo gydymo ir paliatyviosios pagalbos paslaugos
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Paslaugos teikiamos: 
Kauno g. 7, Vilnius (ID - 362)

PSDF biudžeto 
straipsnio 

kodas/išlaidų 
klasifikacija

Eil. 
Nr.

Paslaugos 
kodas

Profilaktinių 
sveikatos 
tikrinimų 

kodas 

Ilgalaikio 
sveikatos 

būklės 
stebėjimo 

kodas

01 04
01 04 01 I.

01 04 01 01 1. 1578
01 04 01 02 2. 2743

01 04 01 01 3. 3420

01 04 01 01 4. 1583 1649
01 04 01 02 5. 2700

01 04 01 01 6. 1584 1650
01 04 01 02 7. 2701

01 04 01 01 8. 3189

01 04 01 01 9. 1556 1626
01 04 01 02 10. 2703

01 04 01 01 11. 1559 1629 3303

01 04 01 02 12. 2705 3304

01 04 01 01 13. 1595 1659 3307
01 04 01 02 14. 2721 3308

01 04 01 01 15.
1610 1668

01 04 01 01 16. 1609 1667

Kardiologo

Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir 
(ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis 
elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) 
EKG Holter  kompiuterinė analizė, ir (ar) paros 
arterinio kraujospūdžio stebėsena, ir (ar) 
kraujagyslių standumo tyrimas, ir (ar) kaklo 
kraujagyslių ultragarsinis tyrimas)
Neurologo
Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir 
(ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai, ir 
(ar) elektroneuromiografija, ir (ar) transkranijinė 
doplerografija (TKD), ir (ar) transkranijinė 
spalvinė sonografija (TKSS), ir (ar) transkranijinė 
sonoskopija, ir (ar) klausos sukeltų smegenų 
kamieno potencialų tyrimas (BERA), ir (ar) regos 
sukeltų smegenų kamieno potencialų tyrimas 
(VEP), ir (ar) motorinių sukeltųjų potencialų 
tyrimas (MSP), ir (ar) somatosensorinių sukeltųjų 
potencialų tyrimas (SSP), ir (ar) transkranijinė 
magnetinė stimuliacija (TMS), ir (ar) ištyrimas 
kognityviniais testais)

Radiologo (kai atliekamas rentgenologinis 
tyrimas)
Radiologo (teikiama suaugusiesiems)

Echoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) 
aspiracinė punkcija)
Endoskopuotojo
Endoskopuotojo (kai  atliekama biopsija ir (ar) 
polipektomija)
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo 
(suaugusiesiems)
Gastroenterologo
Gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir 
(ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis 
tyrimas)

Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos
Gydytojų specialistų antrinio lygio paslaugos (nurodytos profesinės kvalifikacijos 
gydytojo konsultacijos)
Anesteziologo reanimatologo
Anesteziologo reanimatologo (kai atliekama 
bendrinė arba spinalinė nejautra)

Dietologo
Echoskopuotojo

Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas
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01 04 01 01 17. 1623 1679
01 04 01 02 18. 2728

01 04 01 01 19. 1588
01 04 01 02 II.

01 04 01 02
1. 3530

Paslaugos teikiamos: 

Kauno g. 7, Vilnius (ID - 362)
PSDF biudžeto 

straipsnio 
Eil. 
Nr.

Paslaugos 
kodas

01 04
01 04 04 I.

1. 3516
2. 3517
3. 3518
4. 3519
5. 3520
6. 3521
7. 3522
8. 3523

Paslaugos teikiamos: 

Kauno g. 7, Vilnius (ID - 362)
PSDF biudžeto 

straipsnio 
Eil. 
Nr.

Paslaugos 
kodas

01 04
01 04 05 I.

1. 2838

Paslaugos teikiamos: 

Kauno g. 7, Vilnius (ID - 362)
PSDF biudžeto 

straipsnio 
Eil. 

01 05
01 05 01

1.
2.

Geriatrija
Suaugusiųjų neurologija II

Stebėjimo paslauga (suaugusiesiems) 

Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos
Aktyviojo gydymo paslaugos

Paslaugos pavadinimas
Stacionarinės paslaugos
Aktyviojo gydymo paslaugos

Skubiosios medicinos pagalbos VII paslauga 

Skubiosios medicinos pagalbos VIII paslauga 

 Stebėjimo paslaugos

Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas
Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos
Stebėjimo paslaugos

Skubiosios medicinos pagalbos I paslauga 
Skubiosios medicinos pagalbos II paslauga 
Skubiosios medicinos pagalbos III paslauga 
Skubiosios medicinos pagalbos IV paslauga 
Skubiosios medicinos pagalbos V paslauga 
Skubiosios medicinos pagalbos VI paslauga 

Vidaus ligų gydytojo

Geriatro

Skubiosios  medicinos pagalbos paslaugos

Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas

Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos
Skubiosios medicinos pagalbos paslaugos

Vidaus ligų gydytojo (kai atliekamas 
mikrobiologinis ištyrimas)

Kitos gydytojų specialistų paslaugos
Gydytojo geriatro (kai atliekamas išsamus 
geriatrinis tyrimas)
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3.

4.
5.

Paslaugos teikiamos: 

Kauno g. 7, Vilnius (ID - 362)
PSDF biudžeto 

straipsnio 
Eil. 
Nr.

Paslaugos 
kodas

01 06

I.

01 06 02 1.
3749

01 06 02 2.
3751

01 06 02 3.
3753

01 06 02 4.
3761

01 06 02 5.
3763

01 06 02 6.
3765

01 06
II.

01 06 02 1.
3750

01 06 02 2.
3752

01 06 02 3.
3754

01 06 02 4.
3762

01 06 02 5. 3764
01 06 02 6. 3766

Paslaugos teikiamos: 

Kauno g. 7, Vilnius (ID  -362)
PSDF biudžeto 

straipsnio 
Eil. Paslaugos Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas

Kompiuterinė tomografija, kai atliekamas trijų ir daugiau anatominių sričių 
tyrimas, taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą

Daugiafazė kontrastinė kompiuterinė tomografija, kai atliekamas vienos 
anatominės srities tyrimas, taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą

Daugiafazė kontrastinė kompiuterinė tomografija, kai atliekamas dviejų 
Daugiafazė kontrastinė kompiuterinė tomografija, kai atliekamas trijų ir 
daugiau anatominių sričių tyrimas,  taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį 

Prevencinių priemonių programų paslaugos
 Antrinės prevencinių priemonių programų paslaugos

Daugiafazė kontrastinė kompiuterinė tomografija, kai atliekamas vienos 
anatominės srities tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis

Daugiafazė kontrastinė kompiuterinė tomografija, kai atliekamas dviejų 
anatominių sričių tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis
Daugiafazė kontrastinė kompiuterinė tomografija, kai atliekamas trijų ir 
daugiau anatominių sričių tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis

Brangieji tyrimai ir procedūros taikant aktyviojo gydymo paslaugoms nepriskiriamas, 
slaugos, reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas
Kompiuterinė tomografija, kai atliekamas vienos anatominės srities tyrimas, 
taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą

Kompiuterinė tomografija, kai atliekamas dviejų anatominių sričių tyrimas, 
taikant ilgalaikį ir (ar) reabilitacinį gydymą

Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas

Brangiųjų tyrimų ir procedūrų paslaugos

Brangieji tyrimai ir procedūros ambulatorinėmis sąlygomis

Kompiuterinė tomografija, kai atliekamas vienos anatominės srities tyrimas 
ambulatorinėmis sąlygomis
Kompiuterinė tomografija, kai atliekamas dviejų anatominių sričių tyrimas 
ambulatorinėmis sąlygomis

Kompiuterinė tomografija, kai atliekamas trijų ir daugiau anatominių sričių 
tyrimas ambulatorinėmis sąlygomis

Suaugusiųjų gastroenterologija II

Reanimacija ir intensyvioji terapija I-II (suaugusiųjų), II (suaugusiųjų)

Vidaus ligos

Brangieji tyrimai ir procedūros
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05

05 05 I.

1.
3020

2.
3021

3.
3025

4.
3026

5.
3027

6.
3028

7.
3029

8.
3030

9.
3031

10.
3032

11.
3033

12.
3034

13.
3035

14. 3036
15. 3421

Paslaugos teikiamos: 

Kauno g. 7, Vilnius (ID - 362)
PSDF biudžeto 

straipsnio 
kodas/išlaidų 

Eil. 
Nr.

Paslaugos 
kodas

03
03 03

03 03 I.

03 03 1.
3980

03 03 2.
3981

Ambulatorinė reabilitacija: judamojo-atramos aparato pažeidimai 
(reabilitacijos trukmė – 14 dienų)

Medicininės reabilitacijos ir/ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugos

Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas

Medicininės reabilitacijos paslaugos
Ambulatorinėms medicininės reabilitacijos paslaugoms (išskyrus psichosocialinę 
reabilitaciją)

Ambulatorinės reabilitacijos paslaugos suaugusiesiems

Ambulatorinė reabilitacija: judamojo-atramos aparato pažeidimai 
(reabilitacijos trukmė – 20 dienų)

Kolonoskopijos biopsijos medžiagos ištyrimas ir įvertinimas – nustatytas 
neuroendokrininis navikas
Kolonoskopijos biopsijos medžiagos ištyrimas ir įvertinimas – nustatytas 
nepiktybinis neepitelinis navikas
Kolonoskopijos biopsijos medžiagos ištyrimas ir įvertinimas – nustatytas 
piktybinis neepitelinis navikas
Kolonoskopijos biopsijos medžiagos ištyrimas ir įvertinimas – nustatyta 
limfoma

Kolonoskopijos biopsijos medžiagos ištyrimas ir įvertinimas – nustatytas 
Kolonoskopijos biopsijos medžiagos ištyrimas ir įvertinimas – kiti 
patologiniai pakitimai

Kolonoskopijos biopsijos medžiagos ištyrimas ir įvertinimas – nustatyta, kad 
audiniai normalūs (norma)
Kolonoskopijos biopsijos medžiagos ištyrimas ir įvertinimas – nustatytas 
polipas
Kolonoskopijos biopsijos medžiagos ištyrimas ir įvertinimas – nustatyta 
adenoma

Kolonoskopijos biopsijos medžiagos ištyrimas ir įvertinimas – nustatyta 
adenoma su aukšto laipsnio displazija
Kolonoskopijos biopsijos medžiagos ištyrimas ir įvertinimas – nustatyta 
intraepitelinė neoplazija (displazija), susijusi su uždegimine žarnyno liga 
(UŽL)Kolonoskopijos biopsijos medžiagos ištyrimas ir įvertinimas – nustatyta 
karcinoma

Sveikatos programų paslaugos

Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programos paslaugos  

Gydytojo specialisto konsultacija su kolonoskopija ir, jei reikia, biopsijos 
medžiagos paėmimu
Gydytojo specialisto konsultacija su kolonoskopija ir, jei reikia, biopsijos 
medžiagos paėmimu, taikant intraveninę nejautrą
Kolonoskopijos biopsijos medžiagos ištyrimas ir įvertinimas – nustatyta, kad 
biopsijos medžiaga neinformatyvi (netinkama)
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03 03 3.
3982

03 03 4.
3984

03 03 5.
3998

03 03 6.
3977

03 03 7.
3978

03 03 8.

3979

03 03 9.
3999

03 03 10.
4000

03 03 11. 3985
03 03 12.

3986

03 04 II.

03 04 1.
4112

03 04 2. 4111

03 04 III.

03 04 1.
4034

03 04 2.
4035

03 04 3. 4036

03 04 4. 4037

03 04 5. 4029

03 04 6. 4030

03 04 7.
4031

03 04 8.
4032

03 04 9.

4049

03 04 10. 4050
03 04 11.

4033

IV.
03 04 1. 4052

Reabilitacija II: nervų sistemos ligos. Būklė po COVID-19 
ligos (reabilitacijos trukmė – 20 dienų)

Reabilitacija II: nervų sistemos ligos. Būklė po COVID-19 ligos (vyrauja 
Reabilitacija II: nervų sistemos ligos – neuroziniai, stresiniai ir 
somatoforminiai sutrikimai, potrauminio streso sutrikimas (reabilitacijos 

Reabilitacijos II paslaugos suaugusiesiems (kartotinis kursas)

Reabilitacija II: judamojo-atramos aparato pažeidimai (kartotinis kursas, 

Reabilitacija II: judamojo-atramos aparato pažeidimai (reabilitacijos trukmė – 
18 dienų)
Reabilitacija II: judamojo-atramos aparato pažeidimai (reabilitacijos trukmė – 
16 dienų)
Reabilitacija II: nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė – 40 dienų)

Reabilitacija II: nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė – 32 dienos)

Reabilitacija II: nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė – 24 dienos)

Reabilitacija II: nervų sistemos ligos  (reabilitacijos trukmė – 20 dienų)

Palaikomoji reabilitacija: judamojo-atramos aparato pažeidimai (reabilitacijos 
trukmė – 20 dienų)

Palaikomoji reabilitacija: nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė – 20 
Stacionarinėms medicininės reabilitacijos paslaugoms (išskyrus psichosocialinę 
reabilitaciją)

Reabilitacijos II paslaugos suaugusiesiems

Reabilitacija II: judamojo-atramos aparato pažeidimai (reabilitacijos trukmė – 
24 dienos)
Reabilitacija II: judamojo-atramos aparato pažeidimai (reabilitacijos trukmė – 
20 dienų)

Ambulatorinė reabilitacija: nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė – 10 
dienų)

Ambulatorinė reabilitacija: nervų sistemos ligos. Būklė po COVID-19 
ligos (reabilitacijos trukmė – 14 dienų)
Ambulatorinė reabilitacija: nervų sistemos ligos. Būklė po COVID-19 ligos  
(pokovidinis sindromas su liekamaisiais neuropsichiatriniais simptomais) 
(reabilitacijos trukmė – 12 dienų)Ambulatorinė reabilitacija: virškinimo sistemos ligos (reabilitacijos trukmė – 
14 dienų)
Ambulatorinė reabilitacija: virškinimo sistemos ligos (reabilitacijos trukmė – 
10 dienų)

Palaikomosios reabilitacijos paslaugos suaugusiesiems

Ambulatorinė reabilitacija: judamojo-atramos aparato pažeidimai 
(reabilitacijos trukmė – 10 dienų)
Ambulatorinė reabilitacija: kvėpavimo sistemos ligos  (reabilitacijos trukmė – 
14 dienų)
Ambulatorinė reabilitacija: kvėpavimo sistemos ligos. Būklė po COVID-19 
ligos (reabilitacijos trukmė – 14 dienų)
Ambulatorinė reabilitacija: nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė – 20 
dienų)
Ambulatorinė reabilitacija:  nervų sistemos ligos (reabilitacijos trukmė – 14 
dienų)
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03 04 2.
4051

03 07 V.

03 07 1.
4128

03 07 2.

4129

03 07 3.
4130

03 07 4.
4131

03 07 5.
4132

03 07 6.
4133

03 07 7.
4134

03 07 8. 4135
03 07 9.

4136

Kauno g. 7, Vilnius (ID - 362)

PSDF biudžeto 
straipsnio 

kodas/išlaidų 
klasifikacija

Eil. 
Nr.

Paslaugos 
kodas

01 07 I.

01 07 1. 3948

01 07 2. 3949

01 07 3. 3950

01 07 4. 3951

01 07 5. 3952COVID-19 ligos diagnostikos paslauga II, kai atliekamas greitasis SARS-CoV-

Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos paslaugos

COVID-19 ligos diagnostikos paslauga I, kai  atliekamas greitasis SARS-CoV-
2 antigeno testas (testas įsigyjamas ne ASPĮ lėšomis) (teikiant ambulatorines 
paslaugas)
COVID-19 ligos diagnostikos paslauga II, kai atliekamas greitasis SARS-CoV-
2 antigeno testas (testas įsigyjamas ASPĮ lėšomis) (teikiant ambulatorines 
paslaugas )
COVID-19 ligos diagnostikos paslauga III, kai atliekamas SARS-CoV-2 
viruso tyrimas PGR metodu (priemonės įsigyjamos ASPĮ lėšomis) (teikiant 
ambulatorines paslaugas)
COVID-19 ligos diagnostikos paslauga I, kai  atliekamas greitasis SARS-CoV-
2 antigeno testas (testas įsigyjamas ne ASPĮ lėšomis)  (teikiant stacionarines 
paslaugas)

Mažos apimties ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai  
atliekamos 2 procedūros  

Mažos apimties ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai 
atliekamos 3 procedūros  

Mažos apimties ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai 
Pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, teikiama grupei 
asmenų, kai atliekamos 5 grupinio užsiėmimo procedūros

COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostikos paslaugos

Paslaugos teikiamos:

Pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslaugos

Mažos apimties pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, 
kai atliekamos 5 individualios procedūros (kineziterapijos, ir (ar) 
fizioterapijos, ir (ar) masažo  ir (ar) ergoterapijos)
Vidutinės apimties pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos 
paslauga, kai atliekama 10 individualių procedūrų (kineziterapijos, ir (ar) 
fizioterapijos, ir (ar) masažo ar ir (ar) ergoterapijos)

Didelės apimties pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, 
kai atliekama 15 individualių  procedūrų (kineziterapijos, ir (ar) fizioterapijos, 
Didžiausios apimties pradinės ambulatorinės medicininės reabilitacijos 
paslauga, kai atliekama 20 individualių procedūrų (kineziterapijos, ir (ar) 
fizioterapijos, ir (ar) masažo ir (ar) ergoterapijos)
Mažos apimties ambulatorinės medicininės reabilitacijos paslauga, kai 
atliekama 1 procedūra

Reabilitacija II: nervų sistemos ligos (kartotinis kursas, reabilitacijos trukmė – 
24 dienos)
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01 07 6. 3953COVID-19 ligos diagnostikos paslauga III, kai atliekamas SARS-CoV-2 
viruso tyrimas PGR metodu (priemonės įsigyjamos ASPĮ lėšomis ) (teikiant 


