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MOKAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ
SĄRAŠAS
Eil.
Nr.

Paslaugos pavadinimas

1.
Gydytojo psichiatro paslaugos:
1.1. 37001 Psichiatro pirminė apžiūra: visas psichikos būklės, gyvenimo
būdo, socialinių duomenų, konsultacijų ir papildomų
neurologinių tyrimų įvertinimas.*
1.2. 37002 Kartotinė psichiatro apžiūra, verbalinis gydymas ir gydymo
kurso koregavimas.*
1.3. 37003 Psichopatologinio sindromo neatidėliotinas gydymas
dekompensacijos (pvz., bandymo nusižudyti) atveju, įskaitant
verbalinę intervenciją.
1.4. 02009 Paciento gydymas ir konsultavimas namuose (1 gydytojo psichiatro
ar medicinos psichologo apsilankymas, be transporto išlaidų).
1.5. 37004 Ligonio slaugytojo mokymas ir nurodymai slaugyti gydomą
psichikos ligonį
1.6. 37005 Biografinės anamnezės surinkimas, įskaitant vaiko ir paauglio
psichopatologiją ir kreipiant dėmesį į vaiko ir paauglio raidos
psichologijos rodiklius
1.7. 37006 Vaiko ir paauglio įvertinimas, atsižvelgiant į ligonio slaugytojo ir
su ligoniu kontaktuojančio asmens pastabas; išsivystymo
psichologiniai rodikliai, konsultacijų ir papildomų neurologinių
tyrimų rezultatai.*
1.8. 37007 Vaiko ar paauglio psichopatologinio sindromo verbalinis gydymas
į šį procesą įtraukiant ligonio slaugytoją arba su ligoniu
kontaktuojantį asmenį ir psichiatrijos statuso aprašymas pagal
esamus duomenis
1.9. 37008 Detalus kontaktuojančio asmens ar ligonio slaugytojo
(priklausomai nuo situacijos) instruktavimas apie vaiko ar
paauglio, kurio klinikinis vaizdas psichologiškai pagrįstas, gydymą
2.
Gydytojo psichiatro pirminis paciento priėmimas
neatskleidžiant asmens tapatybės
2.1.
Gydytojo psichiatro kartotinis paciento priėmimas
neatskleidžiant asmens tapatybės
3.
Medicinos psichologo paslaugos:
3.1. 37010 Psichikos savireguliavimo metodų mokymas, autogeninė
treniruotė, saviįtaiga (1 seansas)
3.2.
Medicinos psichologo konsultacija neatskleidžiant asmens

Kaina,
Eur

31,34
6,32
39,13
30,01
15,64
14,08

14,08

14,08

15,65
19,98
9,56

31,34
16,08

tapatybės
3.3. 38014 Medicinos psichologo individuali konsultacija*
3.4.
Pakartotinė medicinos psichologo konsultacija (iki gydymo kurso
pabaigos)
3.5.
Medicinos psichologo konsultacija (dviejų asmenų šeimai )
3.6.
Pakartotinė medicinos psichologo konsultacija (dviejų asmenų
šeimai iki gydymo kurso pabaigos)
3.7.
Psichodiagnostika
Elgesio pataisos programa (EPP) šeši užsiėmimai
4.
Vienas EPP
užsiėmimas
5.
Profilaktinis sveikatos tikrinimas:
5.1. 60036 Norinčių įsigyti civilinį ginklą sveikatos tikrinimas**
5.2. 60037 Vairuotojų sveikatos tikrinimas
5.3. 60038 Aviatorių mėgėjų sveikatos tikrinimas
5.4.
Profilaktinis sveikatos tikrinimas įsidarbinant ir dirbant- gydytojo
psichiatro konsultacija
6.
Injekcijos:
6.1. 04006 Injekcijos į raumenis*
7.
Privalomasis mokymas apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus
sveikatai:
7.1.
Privalomojo mokymo apie alkoholio ir narkotikų žalą žmogaus
sveikatai programa (4 ak. Val. trukmės)
7.2.
Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimo dublikato
išdavimas
Narkotinių medžiagų nustatymas šlapime, naudojant
8.
multitestą
Kitos paslaugos:
9.
9.1.
Medicininio pažymėjimo Forma Nr. 046/a išdavimas
9.2.
Išrašo, iš asmens sveikatos istorijos, išdavimas
9.3.
Kopijavimas (1 lapas /1 pusė)

9,37
7,24
20,27
14,48
20,27
60,84
10,14
9,13
9,13
9,13
1,16

2,81

20,00
3,00
19,17

1,45
1,45
0,04

 Už paslaugas turi mokėti: asmenys neprisirašę prie Kretingos rajono pirminės sveikatos
priežiūros įstaigų.
 Asmenys nedrausti privalomuoju sveikatos draudimu.
 Tvarkantis leidimą arba jo pratęsimą ginklui, reikalinga charakteristika iš seniūnijos arba iš
darbovietės, arba iš medžiotojų draugijos. Neturint charakteristikos medicinos pažymos
nebus išduodamos.

