
 

Ambulatorinių specializuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius 

Paslauga Paslaugos 
kodas 

Laikotarpis  

 10 mėnesių Mėnesiui Dienai 

Echoskopuotojo konsultacija 1583 1710 171 6 

Reumatologo konsultacija 1562 170 17 1 

Reumatologo konsultacija (kai atliekama 
sąnario ertmės punkcija ir (ar) atramos-
judėjimo aparato echoskopija, ir (ar) odos ir 
paodžio, raumenų, sąnario dangalų, mažųjų 
seilių liaukų audinių biopsija, ir (ar) 
elektromiografija, ir (ar) imunologinis 
laboratorinis tyrimas) 

2707 50 5 - 

Radiologo paslauga (teikiama vaikams iki 18 
metų) 

1574 390 39 1 

Radiologo paslauga (suaugusiesiems) 1609 128 13 - 

Radiologo paslauga (suaugusiesiems) 
PROFILAKTIKA 

1667 128 13 - 

Radiologo paslauga (kai atliekamas 
rentgenologinis tyrimas) 

1610 4100 410 14 

Radiologo paslauga (kai atliekamas 
rentgenologinis tyrimas) PROFILAKTIKA 

1668 1 - - 

Alergologo ir klinikinio imunologo konsultacija 1577 50 5 - 

Alergologo ir klinikinio imunologo konsultacija 
(kai atliekami odos mėginiai lėtinei 
sensibilizacijai nustatyti) 

2060 20 2 - 

Akušerio-ginekologo konsultacija 1576 170 17 1 
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Akušerio ginekologo konsultacija (kai 
atliekamas echoskopinis ir (ar) kolposkopinis 
tyrimas, ir (ar) biopsija, ir (ar) ekscizija, ir (ar) 
ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) 
rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) drenavimas, ir 
(ar) incizija, ir (ar) ligacija, ir (ar) polipektomija, 
ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) 

2730 1451 145 5 

Vaikų ortopedo traumatologo konsultacija 1621 290 29 1 

Otorinolaringologo konsultacija 1603 - - - 

Otorinolaringologo konsultacija (kai atliekamas 
prienosinių ančių endoskopinis tyrimas ir (ar) 
punkcija (zondavimas), ir (ar) mikrobiologinis 
tyrimas, ir (ar) audiograma, 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) klausos sukeltų 
smegenų kamieno potencialų tyrimas (BERA), 
ir (ar) regos sukeltų smegenų kamieno 
patencialų tyrimas (VEP), ir (ar) otoakustinės 
emisijos tyrimas (OAE), ir (ar) 
neurootometrinis tyrimas, ir (ar) 
videonistagmografija, ir (ar) vaizdo 
laringostroboskopija, ir (ar) akustinis balso 
lauko ištyrimas) 

2738 1640 164 6 

Kraujagyslių chirurgo konsultacija (kai 
atliekamas kraujagyslių ultragarsinis tyrimas ir 
(ar) 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) 

2734 208 21 1 

Neurologo 1595 840 84 3 



Neurologo konsultacija (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) 

2721 40 4 - 

Urologo konsultacija 1612 50 5 - 

Urologo konsultacija (kai atliekamas 
echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir 
(ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) 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) 

2739 990   

Endokrinologo konsultacija 1555 280 28 1 

Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės 
echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija 
(aspiracinė) punkcija), ir (ar) hormoninis 
tyrimas) 

2702 800 80 3 

Kardiologo konsultacija (kai atliekama širdies 
echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) 
perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas 
(stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė 
analizė, ir (ar) paros arterinio kraujospūdžio 

2705 2 - - 



stebėsena, ir (ar) kraujagyslių standumo 
tyrimas, ir (ar) kaklo kraujagyslių ultragarsinis 
tyrimas) 

Ambulatorinė chirurgija 

Ambulatorinė chirurgija I 3238 1 - - 

Ambulatorinė chirurgija II 3239 1 - - 

 


