PASLAUGOS
PASLAUGOS
TRUKMĖ

KAINA, EUR

Pirminė psichiatro konsultacija

iki 50 min.

70

Pakartotinė psichiatro konsultacija*

iki 25 min

50

iki 1 val. 20 min.

100

iki 15 min.

25

iki 1 val. 20 min.

120

Pakartotinė vaikų ir paauglių psichiatro konsultacija/
šeimos konsultavimas (med. moksl. dr.)*

iki 50 min.
iki 25 min.

90
60

Pirminė dietologo konsultacija

iki 50 min

70

Pakartotinė dietologo konsultacija*

iki 25 min.

50

Mitybos rekomendacijų parengimas

iki 25 min.

30

Psichologo konsultacija

iki 50 min.

40

iki 6 val. (paslauga
išskaidoma dalimis)

270

Vaikų ir paauglių asmenybės tyrimas

iki 2 val.

100

Vaikų ir paauglių intelekto tyrimas

iki 2 val.

100

Vaikų ir paauglių (nuo 12 metų) mąstymo tyrimas

iki 2 val.

100

Vaikų psichologo konsultacija

iki 50 min.

50

Pirminė socialinio darbuotojo konsultacija

iki 50 min.

40

Pakartotinė socialinio darbuotojo konsultacija*

iki 25 min.

30

Psichoterapija individuali

iki 50 min.

50

Psichoterapija grupinė

iki 90 min.

20

Biofeedback, Neurofeedback sesija

30–45 min.

30

Neurofeedback sesija su psichologo konsultacija

iki 50 min.

45

PASLAUGA

Psichiatro konsultacija šeimai
Trumpa psichiatro konsultacija su vaistų išrašymu**
Pirminė vaikų ir paauglių psichiatro konsultacija/
šeimos konsultavimas (med. moksl. dr.)

Diferencinis vaikų ir paauglių psichodiagnostinis ištyrimas
(apima asmenybės tyrimą, intelekto tyrimą, mąstymo
tyrimą (mąstymo tyrimas atliekamas nuo 12 m. amžiaus).
Ištyrimą atlieka vaikų psichologė)

PASLAUGOS
PASLAUGA
Pirminis ištyrimas dėl ADHD (psichiatro konsultacija
įskaitant diagnostinį testavimą bei diferencinę diagnostiką;
psichologinis neurokognityvinis testavimas; EKG; gydymo
plano parinkimas)

PASLAUGOS
TRUKMĖ

KAINA, EUR
200

iki 4 val.

(įprastinė atskirų konsultacijų
kaina 235)

Atvejo koordinavimas

iki 50 min.

30

Pirminė neurofeedback sesija su reakcijos į stresorius
testu*** ir psichologo konsultacija

iki 50 min.

50

iki 2 val.

120

Psichiatro ir psichosocialinė konsultacija bei poreikų bei
rizikų įvertinimas, priežiūros plano sudarymas

iki 2–3 val.

150–200

Psichoedukacinė konsultacija elektroninėmis ryšio
priemonėmis (Skype, telefonu)

iki 15 min.

15

10 narkotinių medžiagų (COC/AMP/MET/THC/MTD/
MDMA/OPI/TCA/BAR/BZO) nustatymas šlapime

iki 15 min.

20

Psichosocialinė konsultacija ir poreikių bei rzikų įvertinimas,
priežiūros plano sudarymas

Injekcija į veną (kaina nurodyta be vaistų )

8

Injekcija į raumenis (kaina nurodyta be vaistų)

4

Infuzinės sistemos pastatymas (kaina nurodyta be vaistų)

20

Ramybės elektrokardiograma (EKG)

10

Medicininio dokumento paruošimas ir
atspausdinimas (užsienio k.)

20

Dokumentų siuntimas registruotu paštu

5

Mokestis už neatvykimą į konsultaciją/procedūrą****

15

Psichoedukacinė konsultacija elektroninėmis ryšio
priemonėmis (Skype, telefonu)

iki 15 min.

15

* – pakartotinis gydytojo priėmimas 3 mėnesių laikotarpyje po pirminio priėmimo dėl tos pačios ligos.
** - paslauga teikiama IPS klinikos gydytojų paskirto tęstinio gydymo atveju, kai reikalingas pakartotinis vaistų išrašymas kas mėnesį ar dažniau. Jei
reikalinga konsultacija kitu pagrindu (pvz. dėl vaistų keitimo ar atsiradusių naujų ligos simptomų) taikomas pakartotinės psichiatro konsultacijos
įkainis.
*** – Reakcijos į stresorius testas – tai neilgos trukmės testas, kurio metu yra registruojami biologiniai signalai: raumenų įtampa, kūno
temperatūra, pulsas, odos varža, kvėpavimo dažnis. Pateikiant įvairius stresorius (kognityvinius, emocinius) stebima, kaip kinta minėtieji biologiniai
signalai: kurie autonominės nervų sistemos parametrai yra labiausiai paveikiami stresorių, kurie parametrai greičiausiai atsistato ir grįžta į ramybės
būsenos lygį, kokio tipo stresoriai turi didesnį poveikį biologinių signalų pokyčiams.
**** – taikoma, kai rezervuojamas specialisto darbo laikas, bet neatvykstama į priėmimą ir apie pasikeitusius planus nepranešama prieš 24 val.

