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Kodas
3189
3190
3191
3192
04001
04004
04006
04010
08002

08003

08014

08007
08016
08012

09001

Paslaugos pavadinimas
GYDYTOJO KONSULTACIJA
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacija
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacija (kai paciento konsultacijos metu
paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas vienos rūšies procedūrų – kineziterapijos,
fizioterapijos, masažo ar ergoterapijos – kursas)
INJEKCIJOS, INFUZIJOS
Kraujo paėmimas iš venos
Injekcija į veną
Injekcija į veną (paciento priemonės)
Injekcija į raumenis
Injekcija į raumenis (paciento priemonės)
Infuzija į veną (ilgiau kaip 30 min.)
KINEZITERAPIJA
Kvėpavimo gimnastika (grupinis užsiėmimas):
sergant kvėpavimo sistemos ligomis (vaikams)
sergant kvėpavimo sistemos ligomis (suaugusiems)
Aktyvūs pratimai reabilituojant po įvairių ligų (atlieka pats ligonis, prižiūrimas
specialisto, grupinis užsiėmimas):
esant kaklinės stuburo srities pažeidimams (iki 30 min.)
esant krūtininės stuburo srities pažeidimams (iki 30 min.)
esant juosmeninės / kryžmeninės stuburo srities pažeidimams (iki 30 min.)
esant juosmeninės / kryžmeninės stuburo srities pažeidimams + *FES (iki 30 min.)
esant įvairiems susirgimams (suaugusiems) (iki 30 min.)
esant įvairiems susirgimams (suaugusiems) + *FES (iki 30 min.)
kineziterapija vaikams (iki 30 min.)
esant CNS/PNS pažeidimams (iki 30 min.)
esant CNS/PNS pažeidimams + *FES (iki 30 min.)
esant laikysenos sutrikimams (iki 30 min.)
esant ūmiam juosmeninės / kryžmeninės stuburo srities skausmui (iki 30 min.)
esant ūmiam juosmeninės / kryžmeninės stuburo srities skausmui + *FES (iki 30 min.)
KT po traumų ir ortopedinių susirgimų (grupinis užsiėmimas):
esant apatinių galūnių pažeidimams (iki 30 min.)
esant apatinių galūnių pažeidimams + *FES (iki 30 min.)
esant apatinių galūnių pažeidimams (iki 45 min.)
esant apatinių galūnių pažeidimams + *FES (iki 45 min.)
esant čiurnos ir pėdos sąnarių pažeidimams (iki 30 min.)
esant čiurnos ir pėdos sąnarių pažeidimams + *FES (iki 30 min.)
esant alkūnės, riešo, plaštakos ir pirštų sąnarių pažeidimams (iki 30 min.)
esant alkūnės, riešo, plaštakos ir pirštų sąnarių pažeidimams + *FES (iki 30 min.)
esant peties sąnario pažeidimams (iki 30 min.)
esant peties sąnario pažeidimams + *FES (iki 30 min.)
esant kelio sąnario pažeidimams (iki 30 min.)
esant kelio sąnario pažeidimams + *FES (iki 30 min.)
Grupinis organizmą stiprinantis kineziterapijos užsiėmimas vandenyje
Grupinė kineziterapija vandenyje su tempimu
kineziterapija vandenyje + tempimas su svoriais
Sauna (grupinė procedūra):
sauna + apsipylimas šaltu vandeniu, kontrastinio vandens takelis, cirkuliacinis dušas
MECHANOTERAPIJA
Grupinė ergoterapija (smulkiųjų raumenų ir sąnarių treniravimas)
Grupinė ergoterapija (smulkiųjų raumenų ir sąnarių treniravimas) + *FES
Individuali ergoterapija (smulkiųjų raumenų ir sąnarių treniravimas)
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Individuali ergoterapija (smulkiųjų raumenų ir sąnarių treniravimas) + *FES
Stuburo tempimas (tempimo stalas)
Kaklo tempimas (Saunderson)
Stuburo tempimas (Therapy master)
GYDOMASIS MASAŽAS
Galvos masažas (1 balas)
Veido masažas (1 balas)
Kaklo srities masažas (1,5 balo)
Rankos, peties ir mentės srities arba visų viršutinės galūnės sąnarių masažas (2 balai)
Manualinis limfodrenažo masažas vienai galūnei (rankai) (iki 3,5 balo)
Manualinis limfodrenažo masažas dviems galūnėms (rankoms) (iki 6 balų)
Nugaros masažas (2 balai)
Pilvo raumenų masažas (1,5 balo)
Juosmens ir kryžkaulio srities segmentinis masažas (1,5 balo)
Apatinės galūnės masažas (2 balai)
Manualinis limfodrenažo masažas vienai galūnei (kojai) (iki 3,5 balo)
Manualinis limfodrenažo masažas dviems galūnėms (kojoms) (iki 6 balų)
APARATINIS MASAŽAS
Kaklo srities masažas
Apykaklės srities masažas
Plaštakos ir dilbio masažas
Plaštakos ir rankos pirštų masažas
Nugaros masažas
Nugaros masažas su arba be infraraudonųjų spindulių
Vakuuminis masažas
Stuburo srities masažas (užpakalinė kaklo, nugaros bei juosmens ir kryžkaulio sritys nuo
kairės iki dešinės užpakalinės aksiliarinės linijos)
Stuburo srities masažas su arba be infraraudonųjų spindulių
Apatinės galūnės masažas
Apatinės galūnės masažas (limfodrenažas, 1 galūnė / diržas)
Apatinės galūnės masažas (limfodrenažas, 2 galūnės)
Apatinės galūnės masažas (limfodrenažas, „kelnės“)
Gydymas šiluma / šalčiu (1 galūnė / diržas)
Gydymas šiluma / šalčiu (2 galūnės)
Klubo sąnario masažas
Klubų, dubens masažas
Pėdos ir blauzdos masažas
Pėdų ir blauzdų / pėdų masažas
Bendrasis kūno masažas
Vibracinis masažas
Bekontaktis vandens masažas
Stuburo masažas
HIDROTERAPIJA IR PELOIDOTERAPIJA
Gydomieji dušai:
cirkuliacinis
kontrastinis
kontrastinio vandens takelis
kontrastinio vandens takelis + cirkuliacinis dušas
Gydomosios vonios
sukūrinės rankoms:
viršutinių galūnių vonelė
viršutinių galūnių vonelė su beržų lapų ir pumpurų ekstraktu
viršutinių galūnių vonelė su natūraliu pušų ekstraktu
sukūrinės kojoms:
apatinių galūnių vonelė
apatinių galūnių vonelė su beržų lapų ir pumpurų ekstraktu
apatinių galūnių vonelė su natūraliu pušų ekstraktu
perlinės:
su ekstraktų mišiniu (beržų, pušų ekstraktai, melisos eterinis aliejus)
su terpentinu
su beržų lapų ir pumpurų ekstraktu
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su natūraliu pušų ekstraktu
su bišofitu
su ozonu
11013 povandeninis masažas
11014 angliarūgštės
sausa angliarūgštės vonia (CO2)
11021 Purvo aplikacijos:
purvo aplikacija (1 lauko)
purvo aplikacija (2 laukų / 1 galūnė / „kelnaitės“)
purvo aplikacija (3 laukų)
purvo aplikacija su vienkartiniu purvo paketu (1 lauko)
purvo aplikacija su vienkartiniu purvo paketu (2 laukų)
purvo aplikacija su vienkartiniu purvo paketu (3 laukų)
Parafino aplikacijos:
11023 parafino aplikacija (1 lauko)
parafino aplikacija (2 laukų)
parafino aplikacija (3 laukų)
FIZIOTERAPINIS GYDYMAS
12006 Darsonvalizacija
12008 Transkutaninis elektroneurostimuliavimas (4 elektrodai)
Transkutaninis elektroneurostimuliavimas (12 elektrodų / TENS1)
12011 Elektrostimuliavimas (4 elektrodai)
Elektrostimuliavimas (12 elektrodų)
12014 Vaistinių medžiagų inhaliacija
Deguonies terapija
12015 Lazerio terapija
Poliarizuota šviesa (iki 10 min.)
Poliarizuota šviesa (iki 20 min.)
Poliarizuota šviesa (iki 30 min.)
12018 Mikrobangų terapija
12021 Ultragarso terapija
Smūginė terapija
12024 Kintamojo magnetinio lauko terapija
Impulsinio magnetinio lauko terapija
12028 Haloterapija
Negyvosios jūros klimato ir spalvų terapija
Haloterapija, naudojant druskų kapsulę (1 pacientas)
KALBOS KOREKCIJA
1003 Kalbos korekcija
Veido mimikos ir artikuliacinio aparato motorikos lavinimas (masažas, mankšta, 30 min.)
Balso korekcija (30 min.)
PSICHOLOGO KONSULTACIJA
38014 Psichologo apžiūra
37010 Psichikos savireguliavimo metodų mokymas, autogeninė treniruotė, saviįtaiga
Psichikos savireguliavimo metodų mokymas (Progresuojanti raumenų relaksacija)
AKUPUNKTŪRA IR MANUALINĖ TERAPIJA
Akupunktūra:
60007 korporalinė akupunktūros procedūra
60009 mikrosistemos akupunktūros procedūra (aurikuliarinė, skalpinė terapija)
60010 kraniofacialinė regionarinė akupunktūra
60012 prolonguota akupunktūra (mikroakupunktūra ir aplikacijų akupunktūra)
60008 Taškų šildymo procedūra
60017 Farmokologinė punktūra
Autohemoterapija (pagal akupunktūrinius taškus)
*FES (funkcinė elektrostimuliacija)
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