UAB Sveikatos centras „Giles“
Nidos g. 4, Vilnius
Tel. 8-640-42622; info@giles.lt

GYDYTOJŲ – SPECIALISTŲ PASLAUGŲ ĮKAINIAI
ŠEIMOS GYDYTOJO PASLAUGOS
Kaina
Prisirašiusiems
-

PASLAUGA
Šeimos gydytojo konsultacija
Šeimos gydytojo konsultacija PAKARTOTINĖ

Kaina
Neprisirašiusiems
30 €
20 €

PSICHIATRO PASLAUGOS
Kaina

PASLAUGA
Psichiatro konsultacija (40 min.) Išankstinė registracija
Skubi Psichiatro konsultacija (40 min.)
Skubi Psichiatro konsultacija dėl vaistų tęsimo (10 -20 min.)
Nuotolinė Psichiatro konsultacija (40 min.)
Nuotolinė Psichiatro konsultacija dėl vaistų tęsimo (10 -20 min.)
Turintiems šeimos medicinos gydytojo siuntimą (forma Nr.027/a) , bet neregistruotiems sveikatos centre „Gilės“

40 €
50 €
30 €
40 €
20 €
20 €

* Gydytoja psichiatrė ir psichoterapeutė Daiva Morozovienė konsultuoja konfidencialumo siekiančius klientus psichikos sveikatos klausimais, susidūrus su gyvenimiškomis
problemomis, trauminiais patyrimais ar netektimis.
NEUROLOGO PASLAUGOS
PASLAUGA
Gydytojo neurologo konsultacija
Gydytojo neurologo konsultacija PAKARTOTINĖ
Registruotiems sveikatos centre „Gilės“ neurologo konsultacija su siuntimu
Turintiems šeimos medicinos gydytojo siuntimą (forma Nr.027/a) , bet neregistruotiems sveikatos centre „Gilės“

Kaina
Prisirašiusiems
35 €
30 €
0€

Kaina
Neprisirašiusiems
40 €
35 €
20 €
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DIETOLOGO PASLAUGOS
Kaina
Neprisirašiusiems
33 €
23 €
60 €
30 €
35 €
369 €

PASLAUGA
Pirminė gydytojo dietologo konsultacija
Pakartotinė gydytojo dietologo konsultacija
Pirminė gydytojo dietologo konsultacija + 7 dienų mitybos plano sudarymas
Pakartotinė gydytojo dietologo konsultacija ir 7 dienų mitybos plano sudarymas
7 dienų mitybos plano sudarymas
3 dietologo konsultacijos + 7 dienų mitybos plano sudarymas + 10 kartų viso kūno vakuuminis masažas
Registruotiems sveikatos centre „Gilės“ gydytojo dietologo konsultacija
Turintiems šeimos medicinos gydytojo siuntimą (forma Nr.027/a) , bet neregistruotiems sveikatos centre „Gilės“ dietologo konsultacija

0€
20 €

ECHOSKOPUOTOJO PASLAUGOS
PASLAUGA
Vieno organo echoskopija
Visų pilvo organų ( kepenys, tulžies pūslė ir latakai, kasa, blužnis, inkstai) echoskopija
Virškinimo sistemos organų (kepenys, tulžies pūslė ir latakai, kasa, blužnis) echoskopija
Šlapimo organų (inkstai, šlapimo pūslė) echoskopija
Inkstų echoskopija (be šlapimo pūslės ir prostatos)
Skydliaukės echoskopija
Skydliaukės ir priekinės kaklo dalies echoskopija
Echograma

Kaina
Prisirašiusiems
10 €
20 €
18 €
16 €
10 €
20 €
18 €
3€

Kaina
Neprisirašiusiems
15 €
25 €
25 €
18 €
12 €
22 €
25 €
5€
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TRAUMATOLOGO - ORTOPEDO PASLAUGOS
Kaina
Prisirašiusiems
45 €
40 €
40 €
35 €
40 €
35 €
45 €
40 €
35 €
35 €
20 €
15 €
10 €
35 €
15 €
35 €
35 €

PASLAUGA
Traumatologo konsultacija ir sąnario echoskopija
Traumatologo konsultacija ir sąnario echoskopija PAKARTOTINĖ
Traumatologo konsultacija suaugusiems
Traumatologo konsultacija suaugusiems PAKARTOTINĖ
Traumatologo konsultacija vaikams
Traumatologo konsultacija vaikams PAKARTOTINĖ
Sausgyslių echoskopija ir traumatologo konsultacija
Sausgyslių echoskopija ir traumatologo konsultacija PAKARTOTINĖ
Sunkių žaizdų gydymas (gydytojo konsultacija ir gydymas)
Metalo konstrukcijų (vielų) pašalinimas
Rankos/kojos gipsavimas
Žaizdos perrišimas
Vietinė nejautra (Sol. Lidocaine injekcija)
Sąnario punkcija
Siūlų pašalinimas
Sąnario atstatymas
Pirminis chirurginis žaizdos sutvarkymas ir sutvarstymas

Kaina
Neprisirašiusiems
53 €
48 €
45 €
40 €
45 €
40 €
53 €
48 €
38 €
38 €
23 €
18 €
13 €
38 €
18 €
38 €
38 €

GINEKOLOGO PASLAUGOS
PASLAUGA
Gydytojo akušerio ginekologo konsultacija
Gydytojo akušerio ginekologo konsultacija PAKARTOTINĖ
Transabdominalinė echoskopija
Transvaginalinė echoskopija
Transvaginalinė echoskopija PAKARTOTINĖ
Nėštumo echoskopija (iki 12 savaičių)
Nėštumo echoskopija (virš 12 savaičių)

Kaina
Neprisirašiusiems
60 €
50 €
45 €
45 €
40 €
45 €
50 €
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Nėštumo echoskopija ( virš 30 savaičių)
Vaisiaus echoskopija (vieno vaisiaus)
Vaisiaus echoskopija (dvyniai ir daugiau)
Vaisiaus lyties nustatymas
Vaisiaus širdutės tonų matavimas
Gimdos kaklelio ilgio matavimas
Spiralės įvedimas (be spiralės kainos0
Spiralės pašalinimas
Pasėlis iš makšties
Onkocitologinis tepinėlis
Gimdos kaklelio citotologinis PAP tyrimas skystoje terpėje
Žmogaus papilomos viruso ŽPV tyrimas PGR metodu skystoje terpėje
Lytiškai plintančių infekcinių LPI ligų sukėlėjų tyrimas PGR metodu skystoje terpėje
Gimdos kaklelio citotologinis PAP + ŽPV tyrimas skystoje terpėje
Gimdos kaklelio citotologinis PAP + LPI tyrimas skystoje terpėje
Žmogaus papilomos viruso ŽPV + LPI lytiškai plintančių infekcinių ligų sukėlėjų tyrimas skystoje terpėje
Gimdos kaklelio citotologinis PAP + ŽPV + LPI tyrimas skystoje terpėje

55 €
50 €
85 €
25 €
45 €
35 €
50 €
30 €
32 €
22 €
34 €
55 €
65 €
66 €
75 €
93 €
105 €

FIZINĖS MEDICINOS IR REABILITACIJOS GYDYTOJO PASLAUGOS
PASLAUGA
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacija
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacija PAKARTOTINĖ
Registruotiems sveikatos centre „Gilės“ fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacija su siuntimu
Turintiems šeimos medicinos gydytojo siuntimą (forma Nr.027/a) , bet neregistruotiems sveikatos centre
„Gilės“ konsultacija

Kaina
Prisirašiusiems
35 €
30 €
0€

Kaina
Neprisirašiusiems
40 €
35 €
20 €
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DERMATOVENEROLOGO PASLAUGOS
PASLAUGA
Dermatovenerologo konsultacija
Dermatovenerologo konsultacija PAKARTOTINĖ (1 mėn. laikotarpyje su tuo pačiu sveikatos sutrikimu)
Dermatoskopija ( iki 5 apgamų )
Tyrimų rezultatų interpretavimas, gydymo paskyrimas, tyrimų paėmimas

Kaina
Prisirašiusiems
40 €
20 €
15 €
20 €

Kaina
Neprisirašiusiems
45 €
25 €
18 €
20 €

TYRIMAI
Citopatologinis tyrimas iš odos
Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (1 nago)
Nagų mikroskopinis tyrimas grybams nustatyti (10 nagų)
Odos mikroskopinis tyrimas
Plaukų mikroskopinis tyrimas

20 €
17 €
120 €
17 €
17 €

LPI PGR tyrimai
Herpes simplex viruso (HSV) 1/2 DNR (PGR metodu)
Candida albicans DNR (PGR metodu)
Candida glabrata DNR (PGR metodu)
Candida krusei DNR (PGR metodu)
Candida albicans DNR (PGR metodu) šlapime
Chlamydia trachomatis DNR (PGR metodu)
Chlamydia trachomatis DNR (PGR metodu) šlapime
Gardnerella vaginalis DNR (PGR metodu)
Gardnerella vaginalis DNR (PGR metodu) šlapime
Mycoplasma genitalium DNR (PGR metodu)
Mycoplasma genitalium DNR (PGR metodu) šlapime
Mycoplasma hominis DNR (PGR metodu)
Mycoplasma hominis DNR (PGR metodu) šlapime
Neisseria gonorrhoeae DNR (PGR metodu)
Neisseria gonorrhoeae DNR (PGR metodu) šlapime
Trichomona vaginalis DNR (PGR metodu)
Trichomona vaginalis DNR (PGR metodu) šlapime
Ureaplasma spp. DNR (PGR metodu)

16 €
16 €
16 €
16 €
18 €
20 €
16 €
16 €
16 €
20 €
16 €
20 €
16 €
20 €
16 €
20 €
16 €
21 €
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Ureaplasma spp. DNR (PGR metodu) šlapime
Herpes simplex viruso (HSV) 1/2 DNR (PGR metodu) šlapime
U. urealyticum DNR RL PGR
U. urealyticum DNR RL PGR šlapime
U. parvum DNR RL PGR
U. parvum DNR RL PGR šlapime
Candida glabrata DNR (PGR metodu) šlapime
Candida krusei DNR (PGR metodu) šlapime

LPI 6-ių sukėlėjų: LPI 6-ių sukėlėjų: Chlamydia trachomatis/Mycoplasma genitalium/Neisseria
gonorrhoeae/Trichomonas vaginalis/Mycoplasma hominis/U. urealyticum DNR nustatymas šlapime
(PGR metodu)
LPI 7-ių sukėlėjų: Neisseria gonorrhoeae/Mycoplasma genitalium/Chlamydia trachomatis/Trichomona
vaginalis/Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum/Mycoplasma hominis DNR nustatymas (PGR
metodu)
LPI 9-ių sukėlėjų: Neisseria gonorrhoeae/Mycoplasma genitalium/Chlamydia trachomatis/Herpes
simplex virusas I/Herpes simplex virusas II/Ureaplasma urealyticum/U.Parvum/Trichomonas
vaginalis/Gardnerella vaginalis DNR nustatymas šlapime (PGR metodu)
LPI 9-ių sukėlėjų: Neisseria gonorrhoeae/Mycoplasma genitalium/Chlamydia trachomatis/Herpes
simplex virusas I/Herpes simplex virusas II/Ureaplasma urealyticum/Ureaplasma parvum/Trichomonas
vaginalis/Gardnerella vaginalis DNR nustatymas (PGR metodu)
LPI 4-ių sukėlėjų: Chlamydia trachomatis/Mycoplasma genitalium/Mycoplasma hominis/ Ureaplasma
spp. DNR nustatymas (PGR metodu)
LPI 3-ių sukėlėjų: Chlamydia trachomatis/Mycoplasma genitalium/Neisseria gonorrhoea DNR
nustatymas šlapime (PGR metodu)
LPI 4-ių sukėlėjų: Chlamydia trachomatis/Mycoplasma genitalium/Neisseria gonorrhoeae/Trichomonas
vaginalis DNR nustatymas (PGR metodu)
LPI 3-ių sukėlėjų: Chlamydia trachomatis/Mycoplasma genitalium/Ureaplasma spp. DNR nustatymas
šlapime (PGR metodu)
LPI 3-ių sukėlėjų: Chlamydia trachomatis/Mycoplasma genitalium/Neisseria gonorrhoea DNR
nustatymas (PGR metodu)
LPI 3-ių sukėlėjų: Chlamydia trachomatis/Mycoplasma hominis/Ureaplasma spp. DNR nustatymas (PGR
metodu)
LPI 3-ių sukėlėjų: Chlamydia trachomatis/Mycoplasma genitalalium/Ureaplasma spp. DNR nustatymas
(PGR metodu)

16 €
25 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
139 €

139 €

95 €

95 €
69 €
59 €
95 €
78 €
47 €
75 €
78 €
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LPI 3-ių sukėlėjų: Chlamydia trachomatis/Mycoplasma hominis/Ureaplasma spp. DNR nustatymas
šlapime (PGR metodu)
LPI 4-ių sukėlėjų: Chlamydia trachomatis/Mycoplasma genitalium/Neisseria gonorrhoeae/Trichomonas
vaginalis DNR nustatymas šlapime (PGR metodu)
LPI 4-ių sukėlėjų: Chlamydia trachomatis/Mycoplasma genitalium/Neisseria gonorrhoeae/Trichomonas
vaginalis DNR nustatymas (PGR metodu)

LPI 4-ių sukėlėjų: Chlamydia trachomatis/Mycoplasma genitalium/Mycoplasma hominis/
Ureaplasma spp. DNR nustatymas šlapime (PGR metodu)
MIKROSKOPINIS
Lyties organų išskyrų mikr. (iš šlaplės) S
Lyties organų išskyrų mikr. (iš šlaplės)
Lyties organų išskyrų mikr. (iš gimdos kaklelio)
Lyties organų išskyrų mikr. (iš gimdos kaklelio) S
Lyties organų išskyrų mikr. (iš makšties) S
Lyties organų išskyrų mikr. (iš makšties)
Lyties organų išskyrų mikr. (vyras, iš šlaplės)
Lyties organų išskyrų mikr. (vyras, iš šlaplės). S

75 €
95 €
95 €
63 €

16 €
16 €
10 €
10 €
10 €
10 €
16 €
16 €

LPI SEROLOGINĖ DIAGDOSTIKA
Antikūnai IgA prieš Chlamydia trachomatis
Antikūnai IgG prieš Chlamydia trachomatis
Antikūnai IgM prieš Chlamydia trachomatis
RPR Sifilio antikūnų nustatymas RPR testu
TPHA Sifilio antikūnų nustatymas TPHA metodu
Sifilio antikūnai (Treponema pallidum) IgM/IgG

15 €
15 €
15 €
10 €
10 €
20 €
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REABILITACIJA
PASLAUGA

Kaina
1 vnt.

KINEZITERAPIJA, ERGOTERAPIJA
Individualus kineziterapijos užsiėmimas (30 min.)
Individualus ergoterapeuto užsiėmimas (30 min.)

20 €
20 €

MASAŽAI
Galvos masažas (plaukuotoji galvos dalis, kakta, ausys) (1,5 balo) 12 min.
Veido masažas (veidas, ausys, priekinė kaklo dalis) (1 balas) 8 min.
Apykaklinės srities masažas (kaklas, viršutinė torso dalis iki 7 torakalinio slankstelio) (1,5 balo) 12 min.
Viršutinės galūnės masažas (apimant mentę) (2 balai) 16 min.
Plaštakos ir dilbio masažas ( 1,5 balo) 12 min.
Alkūnės sąnario masažas (1 balas) 8 min.
Riešo sąnario masažas (1 balas) 8 min.
Krūtinės ląstos masažas (3 balai) 24 min.
Nugaros masažas (kaklo krūtininė dalis) (2 balai) 16 min.
Nugaros ir juosmens srities masažas (3 balai) 24 min.
Pilvo raumenų masažas ( 1,5 balo) 12 min.
Juosmens ir kryžkaulio srities masažas (apimant sėdmenis) (2 balai) 16 min.
Stuburo srities masažas (užpakalinė kaklo, nugaros bei juosmens ir kryžkaulio sritys, sėdmenys iki šoninės vidurio linijos) (3 balai) 24 min.
Apatinės galūnės masažas (apimant sėdmenis) (2 balai) 16 min.
Apatinės galūnės ir juosmens srities masažas (pėdos, blauzdos, šlaunies, sėdmenų bei juosmens ir kryžkaulio sritys) (3 balai) 24 min.
Klubo sąnario ir sėdmens masažas ( 1,5 balo) 12 min.
Klubo sąnario masažas (1 balas) 8 min.
Kelio sąnario masažas (1 balas) 8 min.
Pėdos ir blauzdos masažas ( 1,5 balo) 12 min.
Čiurnos sąnario masažas (1 balas) 8 min.
Bendras kūno masažas (kūdikiams) 30 min.
Bendras masažas vaikams (iki 12 metų) 30 min.

7,5 €
5€
7,5 €
10 €
7,5 €
5€
5€
15 €
10 €
15 €
7,5 €
10 €
15 €
10 €
15 €
7,5 €
5€
5€
7,5 €
5€
15 €
15 €
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REABILITACIJA
PASLAUGA

Kaina
1 vnt.

Kaina
10 vnt.

10 €
10 €
3€

89 €
89 €

FIZIOTERAPIJA
Nuskausminamoji elektros stimuliacija
Raumenų funkcinė elektrostimuliacija (1 laukas, procedūros trukmė 10–12 min.)
Elektrodai 1 vnt.

KINEZIOTEIPAVIMAS
Kinezioteipavimas (FMR gydytojo konsultacijos metu)
Kineziologinis teipas 1 metras

10 €
2,50 €

