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Eil.
Nr.

Paslaugos
pavadinimas

Paslaugos aprašymas

Paslaugos
bazinė
kaina

(balais)

Paslaugos
bazinė
kaina

koeficientas
1,371

1. Priėmimo-
skubiosios 
pagalbos 
paslauga I

Atliekama paciento apžiūra, laboratorinis 
ištyrimas (ne mažiau kaip 1 tyrimas iš 
nurodytųjų Reikalavimų 341 ir
35 punktuose, įskaitant tyrimus iš įstaigos 
vadovo patvirtinto papildomo tyrimų sąrašo) ir 
skiriamas konservatyvus medikamentinis 
gydymas ir (arba) atliekama nesudėtinga 
medicininė intervencija (pvz., žaizdos 
sutvarstymas, akių plovimas, priekinės nosies 
ertmės tamponavimas, valomoji klizma)

16,79 23,02

2. Priėmimo-
skubiosios 
pagalbos 
paslauga II

Atliekama paciento apžiūra, laboratorinis 
ištyrimas (ne mažiau kaip 4 tyrimai iš 
nurodytųjų Reikalavimų 341 ir 35 punktuose, iš 
jų vienas tyrimas gali būti iš įstaigos vadovo 
patvirtinto papildomo tyrimų sąrašo) ir 
skiriamas konservatyvus medikamentinis 
gydymas ir (arba) atliekama nesudėtinga 
medicininė intervencija (pvz., žaizdos 
sutvarstymas, akių plovimas, priekinės nosies 
ertmės tamponavimas, valomoji klizma)

28,72 39,37

3. Priėmimo-
skubiosios 
pagalbos 
paslauga III

Paviršinių svetimkūnių šalinimas iš akies 15,71 21,54

Paviršinių svetimkūnių šalinimas iš odos
Skrandžio zondavimas (plovimas)
Sėklidžių apsisukimo korekcija
Šlapimo pūslės kateterizacija
Sifoninė klizma
Užpakalinės nosies ertmės tamponavimas

4. Priėmimo-
skubiosios 
pagalbos 
paslauga IV

Galūnių imobilizacija gipsu / įtvaru / tampriu 
tvarsčiu

35,44 48,59

Chirurginis žaizdos ar kelių žaizdų 
sutvarkymas
Svetimkūnių iš paodžio ar minkštųjų audinių 
šalinimas, kai atliekama incizija
Paciento aktyvus šildymas specialiomis 
priemonėmis (taikant šiltų tirpalų 
infuzoterapiją arba suleidžiant šiltus tirpalus 
per zondą į skrandį ir kartu naudojant specialią 
šildomąją antklodę arba čiužinį) arba aktyvus 
šaldymas specialiomis priemonėmis 
(suleidžiant šaltus tirpalus per zondą į skrandį 
ir kartu naudojant specialią šaldomąją antklodę 
arba čiužinį, arba specialius vyniojamus 
drabužius)



Paciento būklės psichodiagnostinis įvertinimas,
įtariant bandymą nusižudyti (atliekamas 
gydytojo psichiatro ar gydytojo vaikų ir 
paauglių psichiatro)

5. Priėmimo-
skubiosios 
pagalbos 
paslauga V

Blackmoro zondo įvedimas 43,27 59,32
Giluminių svetimkūnių šalinimas iš akies
Ilgalaikių drenų / kateterių pakeitimas
Infuzoterapija, skiriama lašiniu būdu (trukmė 
iki 4 val.)
Kaulų (pvz., dubens) imobilizacija specialiu 
įtvaru
Lūžio ar išnirimo uždara repozicija, atliekant 
imobilizaciją / neatliekant imobilizacijos
Nekrektomija
Pilvaplėvės ertmės punkcija / paracentezė
Perikardo punkcija
Pleuros drenažas
Pleuros punkcija / torakocentezė
Punkcinė ar chirurginė krikotirotomija
Pūlinio ar kraujosrūvos atvėrimas
Sąnario / bursos punkcija
Stuburo kanalo punkcija
Kraujavimo iš hemorojinių mazgų stabdymas

6. Priėmimo-
skubiosios 
pagalbos 
paslauga VI

Bronchoskopija 56,33 77,23

Elektrinė defibriliacija arba kardioversija
Ezofagogastroduodenoskopija arba 
kolonoskopija
Kraujuojančių stemplės varikozinių mazgų 
ligavimas
Perkutaninės cistostomos suformavimas
Tracheostominio vamzdelio pakeitimas

7. Priėmimo-
skubiosios 
pagalbos 
paslauga VII

Kardiopulmoninis gaivinimas arba žmogaus 
gyvybinių funkcijų palaikymas, kai atliekamos 
ne mažiau kaip 2 iš šių procedūrų: 
endotrachėjinė intubacija, invazinė ar 
neinvazinė dirbtinė plaučių ventiliacija, 
defibriliacija ar kardioversija, kaulų čiulpų 
punkcija, centrinės venos punkcija ar 
kateterizacija; gaivinimo standartuose, 
patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 31 d. 
įsakymu Nr. V-822 „Dėl gaivinimo standartų 
patvirtinimo“, nurodytų medikamentų skyrimas

175,51 240,62

8. Priėmimo-
skubiosios 
pagalbos 
paslauga VIII

Bendrinė nejautra, atliekama teikiant 
priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugas III–
VI

49,95 68,48

_________________________________


