
pirminė konsultacija 45,00 €          41,85 €                                            

pirminė konsultacija su echoskopija arba kolposkopija 60,00 €          55,80 €                                            

pirminė konsultacija su echoskopija ir kolposkopija 70,00 €          65,10 €                                            

pirminė konsultacija su vaisiaus echoskopija 60,00 €          55,80 €                                            

pirminė konsultacija su echoskopija arba kolposkopija + gydymo plano aptarimas 

nuotoliniu būdu
79,00 €          73,47 €                                            

pakartotinė konsultacija nuotoliniu būdu (turėjusioms siuntimą pas gyd. L. 

Senkienę)
10,00 €          9,30 €                                              

pakartotinė konsultacija (per 2 savaites dėl tos pačios priežasties) 35,00 €          32,55 €                                            

pakartotinė konsultacija su echoskopija arba kolposkopija 45,00 €          41,85 €                                            

pakartotinė konsultacija su echoskopija ir kolposkopija 55,00 €          51,15 €                                            

pakartotinė konsultacija su vaisiaus echoskopija 55,00 €          51,15 €                                            

intrauterininės spiralės įvedimas, be spiralės kainos 45,00 €          41,85 €                                            

intrauterininės spiralės įvedimas (kita), be spiralės kainos 35,00 €          32,55 €                                            

intrauterininės spiralės pašalinimas 25,00 €          23,25 €                                            

intrauterininės spiralė (Mirena) 140,00 €        -

Pagrindinių tyrimų kainos

tepinėlis (MŠL) 7,10 €            6,60 €                                              

onkocitologinis tepinėlis PAP (paprastas) 16,40 €          15,25 €                                            

onkocitologinis tepinėlis PAP (paprastas) - pagal VLK programą - Nemokamai

onkocitologinis tepinėlis (skystoje terpėje) 38,55 €          35,85 €                                            

onkocitologinis tepinėlis (skystoje terpėje) - nuo 35 iki 59 metų* - 29,20 €                                            

onkocitologinis tepinėlis (skystoje terpėje) - pagal VLK programą - 12,00 €                                            

žmogaus papilomos viruso (ŽPV) tyrimas PGR metodu 50,00 €          46,50 €                                            

žmogaus papilomos viruso (ŽPV) tyrimas PGR metodu + PAP 66,50 €          61,85 €                                            

CINtec PLUS tyrimas 63,55 €          59,10 €                                            

Neinvazinis prenatalinis tyrimas NIPT Harmony 13,18,21 trisomijos su lyties 

nustatymu
440,00 €        440,00 €                                         

Neinvazinis prenatalinis tyrimas NIPT Harmony 13,18,21 trisomijos su lyties 

nustatymu + Di Džordžo (22q11.2) mikrodelecijos nustatymas
490,00 €        490,00 €                                         

β-hemolizinio streptokoko tyrimas ir jautrumas antibiotikams (pasėlis) 21,40 €          19,90 €                                            

nuograndų (medžiagos tyrimui) paėmimas konsultacijos metu Nemokamai Nemokamai

 Kainoraštis galioja nuo 2022-05-01. Kainos gali būti pakeistos be išankstinio perspėjimo.
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Apolinaro Juozo Povilaičio g. 18, LT-04338 Vilnius

A/s: LT92 7300 0100 8401 9218

Įmonės kodas: 300025907

www.sveikatosklinika.lt

info@sveikatosklinika.lt

Tel. +370 5 2400401

Faks. +370 5 2784075

• turint siuntimą, gyd. akušerės - ginekologės Laimos Senkienės konsultacijos kaina su manipuliacija - 30 Eur.

Gyd. akušerės - ginekologės: Laima Senkienė, Daiva Keršulytė, Laura Bražėnienė

AKUŠERIJA IR GINEKOLOGIJA

PASLAUGOS PAVADINIMAS KAINA
KAINA SU 7% NUOLAIDA 

KLINIKOS PACIENTAMS

*kaina nurodyta moterims nuo 35-59 amžiaus pasirinkus papildomai atlikti PAP skystoje terpėje (kai tyrimas nėra apmokamas pagal programą)

• gyd. akušerė - ginekologė Daiva Keršulytė teikia tik mokamas konsultacijas.

• turint siuntimą, už gyd. Lauros Bražėnienės konsultacijas, tyrimus ir procedūras apmoka VLK.



PASLAUGOS PAVADINIMAS KAINA
KAINA SU 7% NUOLAIDA 

KLINIKOS PACIENTAMS

4 LPI paletė

Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, 

Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis

7 LPI paletė

Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum

Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Neisseria gonorrhoeae

Trichomonas vaginalis

10 LPI paletė

Chlamydia trachomatis, Chlamydia trachomatis LGV, 

Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma genitalium, 

Treponema pallidum, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria gonorrhoeae (penA genas), 

Trichomonas vaginalis, 

Herpes simplex viruso 1 tipas, Herpes simplex viruso 2 tipas

echoskopija 30,00 €          27,90 €                                            

vaisiaus echoskopija 50,00 €          46,50 €                                            

kolposkopija 30,00 €          27,90 €                                            

1 konsultacija su UT (iki 12 sav., galima ir vėliau) 55,00 € 51,15 €                                            

2 konsultacija (12-13 sav.) 40,00 € 37,20 €                                            

3 konsultacija su vaisiaus UT (19-22 sav.) 55,00 € 51,15 €                                            

4 konsultacija (24 sav.) 35,00 € 32,55 €                                            

5 konsultacija (27-30 sav.) 35,00 € 32,55 €                                            

6 konsultacija su vaisiaus UT (32-34 sav.) 55,00 € 51,15 €                                            

7 konsultacija (37 sav.) 35,00 € 32,55 €                                            

8 konsultacija (40 sav.) 35,00 € 32,55 €                                            

Nėštumo priežiūra (kai pacientės lankosi pastoviai)

UAB „Vilniaus sveikatos namai”

Apolinaro Juozo Povilaičio g. 18, LT-04338 Vilnius

A/s: LT92 7300 0100 8401 9218

Įmonės kodas: 300025907

www.sveikatosklinika.lt

info@sveikatosklinika.lt

Tel. +370 5 2400401

Faks. +370 5 2784075

85,00 €          79,05 €                                            

AKUŠERIJA IR GINEKOLOGIJA

   Kainoraštis galioja nuo 2022-05-01. Kainos gali būti pakeistos be išankstinio perspėjimo.

55,00 €          51,15 €                                            

75,00 €          

Tyrimų ir procedūrų kainos (kai konsultacija nesuteikiama)

69,75 €                                            


