PATVIRTINTA
VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės
direktoriaus
2020-06-04 įsakymu Nr.V -591

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ, TEIKIAMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
ĮSTAIGOJE SĄRAŠAS IR KAINOS
Kodas

Kaina, eurais

Paslaugos pavadinimas

4. INJEKCIJOS, INFUZIJOS
4004

Injekcijos į veną

4,00

37. PSICHIATRIJA
37001

Psichiatro pirminė apžiūra:visas
psichikos būklės (sąmonė, orientacija,
afektas, stimulas, suvokimas, mąstymas,
amnestinės funkcijos), gyvenimo būdo,
socialinių duomenų, konsultacijų ir
papildomų neurologinių tyrimų įvertinimas
38014 Psichologo apžiūra

31,30

9,30

Viešosios įstaigos Respublikinės Šiaulių ligoninės filialo
Psichiatrijos ligoninės direktoriaus
2013 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. D-1-6

VŠĮ RESPUBLIKINĖS ŠIAULIŲ LIGONINĖS PSICHIATRIJOS KLINIKOJE
TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS IR KAINOS
Eil. Nr.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Paslaugos pavadinimas

Kaina, eurais**

Vieno lovadienio kaina, teikiant mokamas psichiatrijos stacionarines paslaugas
Šlapimo mėginio paėmimas
Medicininė apžiūra apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti, kai naudojama
greito tyrimo priemonė -testas (paslaugos kaina be testo kainos)

29,83
2,57

Medicininė apžiūra neblaivumui nustatyti (be laboratorinio kraujo tyrimo)
Medicininė apžiūra neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti, kai
tiriamoji medžiaga kraujas (be laboratorinio kraujo tyrimo dėl psichiką veikiančių medžiagų
nustatymo kainos)
Medicininė apžiūra neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti, kai
tiriamoji medžiaga šlapimas (be šlapimo tyrimo dėl psichiką veikiančių medžiagų nustatymo
kainos)

11,58

Stacionarinis medicininis išblaivinimas, esant nedidelio ir vidutinio laipsnio intoksikacijai
alkoholiu ar kitomis psichoaktyviomis medžiagomis (be medikamentų kainos)
Paciento teisė susipažinti su paciento medicinos dokumentais (be kopijavimo paslaugos kainos)
Medicininis įvertinimas neblaivumui nustatyti, kai naudojamas ligoninės alkotesteris ir išrašoma
pažyma

8,69

26,07

26,07

49,81
11,01
4,34

Tiriamosios medžiagos kraujo ir/ar šlapimo, dėl alkocholio bei psichiką veikiančių medžiagų
vartojimo, paėmimo ir nusiuntimo ištirti paslauga (be tiriamosios medžiagos kainos)
Gydytojų konsultacinės komisijos paslauga

14,48
43,44

Gydytojų konsultacinės komisijos paslauga, kai reikalingas pirminis psichologinis ištyrimas
Psichologo paslauga, kai atliekamas asmenybės tyrimas
Psichologo paslauga, kai atliekamas mąstymo tyrimas
Psichologo paslauga, kai atliekamas kognityvių funkcijų vertinimas
Psichologo paslauga, kai atliekamas intelekto tyrimas
Pilnas psichologinis ištyrimas (asmenybė, mąstymas, intelektas)
Socialinio darbuotojo tarpininkavimo ir atstovavimo 1-os valandos paslauga

49,42
57,92
28,96
10,14
40,55
81,09
8,07

19.

19.1
19.2
19.3
20.

Slaugytojo konsultacija pasirinktomis temomis (psichikos sveikatos paslaugos ligoninėje;
pagyvenusių žmonių, turinčių psichikos sveikatos sutrikimų, slauga; demensija sergančių
slauga; Alzhaimerio liga sergančiųjų slauga; šizofrenija sergančiųjų slauga; saugus ir teisingas
medikamentų naudojimas, atkryčiai, atkryčių prevencija; pagalba paūmėjus ligai; valgymo
sutrikimai; psichotropinių medžiagų vartojimas ir kita):
1 val.
45 min.
30 min.

8,47
6,35
4,24

Stacionarinis anoniminis išblaivinimas, esant nedidelio ir vidutinio laipsnio intoksikacijai
alkoholiu ar kitomis psichoaktyviomis medžiagomis (be medikamentų kainos)

61,98

PAAIŠKINIMAS

**

kainos perskaičiuotos iš litų į eurus vadovaujantis Viešosios įstaigos Respublikinės
Šiaulių ligoninės generalinio direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. V627 „Dėl viešojoje įstaigoje Respublikinėje Šiaulių ligoninėje teikiamų mokamų
paslaugų kainų nurodymo litais ir eurais“
VšĮ Respublikinės Šiaulių ligoninės
generalinio direktoriaus
2015-10-20 Nr. V-714

PSICHIKOS SVEIKATOS SLAUGOS VIENO LOVADIENIO KAINA
Eil. Nr.
1.

Paslaugos pavadinimas

Psichikos sveikatos slaugos vieno lovadienio kaina

Kaina, eurais
20,00

