
PATVIRTINTA

2013 10 10 VšĮ Visagino ligoninės 

direktoriaus K.Matulevičiaus įsakymu Nr. 1-185

(papildyta 2013 12 16 įsakymu Nr.1-267, 2014 07 03 įsakymu Nr.1-154)

(pakoreguota pagal 2020 01 30 įsak. Nr.1-18, 2022 05 02 įsak. Nr.1-60)

Kiekis, vnt. Eur/ 1proc.

Nuolatinis LR 

gyventojas
Apdraustas PSD 5 Nemokamai

6 - 10 2,61Eur

virš 10 2,03 Eur

Nuolatinis LR 

gyventojas

  Nenuolatinis LR 

gyventojas (taip pat 

laikinai gyvenantis LR)

5 Nemokamai

6 - 10 2,61Eur

virš 10 2,03Eur

4.

5.

6. Neatliekama****
Visos 

mokamos

8,10 Eur    (kaina 

iš kainyno Nr.11-96-2; 

kodas-12028)

1,74 Eur- suaugusiems                                       

(ir vaikams nuo 7m.);                               

0,87Eur (50% nuolaida)-                     

vaikams iki 7m.

7.

**** - 

Pastabos:

1. Nepilnamečiai šeimos nariai įgauna tokias pačias teises, teikiant ASP paslaugas, kaip nurodytų kategorijų pacientai (jei neturi kitų dokumentų)

2. Užsienio šalių piliečiai priskiriami atitinkamai pacientų kategorijai, priklausomai nuo jų gyvenamosios vietos deklaravimo ir turimo draustumo

Ruošė: vyr.ekonomistė J.Konošovienė, 2013 12 16; 2014 08 22 (papildyta); 2022 05 02 (pakeista po kainyno 11-96-2 indeksavimo 2022 05 02 įsak. Nr.1-60, paslaugoms, suteiktoms nuo 2022 05 10)

HALOTERAPIJOS (DRUSKŲ TERAPIJOS) PASLAUGŲ KAINOS

E
il

.N
r.

PACIENTŲ KATEGORIJA KAINOS

Gyvenamoji 

vieta
Draustumas

Siuntimas fizinės medicinos ir reabilitacijos 

gydytojui

Fizinės medicinos ir 

reabilitacijos 

gydytojo 

konsultacija

Haloterapijos procedūros Pagalbinių priemonių  

rinkinys*, Eur /1vnt. visam gydymo 

kursui

1.

Su PSPC gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimu

Nemokamai

1,74 Eur - suaugusiems                                         

(ir vaikams nuo 7m.);                                             

0,87 Eur (50% nuolaida)-                         

vaikams iki 7m. 

  Nenuolatinis LR 

gyventojas (taip pat 

laikinai gyvenantis LR)

Apdraustas PSD 
(teisėtai dirbantys 

LR)

2.
Neapdraustas 

PSD

29,30 Eur                
(kaina iš kainyno Nr.11-96-2; 

kodas-2004)

Visos 

mokamos

Nemokamai              
(100 % nuolaida)

Visos 

mokamos

8,10 Eur    (kaina 

iš kainyno Nr.11-96-2; 

kodas- 12028)

8,10 Eur    (kaina 

iš kainyno Nr.11-96-2; 

kodas-12028)

1,74Eur- suaugusiems                       

(ir vaikams nuo 7m.);                                     

0,87 Eur (50% nuolaida)-              

vaikams iki 7m.

3.
Mamoms (ar kitiems  lydintiems asmenims) su vaikais iki 7m. (ar su pacientais, kuriems būtina slaugančiojo asmens 

priežiūra)**

1,74Eur- suaugusiems                       

(ir vaikams nuo 7m.);                     

be gydytojų apžiūros ir nukreipimo savo noru  pageidaujantys atlikti haloterapijos procedūras privalo pasirašyti raštišką sutikimą, kad pats pacientas atsako dėl galimo šalutinio poveikio haloterapijos procedūrų metu

Gydomoji arbata po haloterapijos procedūros - 0,23 Eur/1 (200ml) puodelį (visiems pacientams) 

* - į pagalbinių priemonių rinkinį, išduodamų visam haloterapijos gydymo procedūrų kursui,  įeina vienkartiniai antbačiai, chalatas ir kepuraitė; ligoninės darbuotojams taikoma 50% nuolaida

** - lydintys asmenys gali kartu dalyvauti, atliekant haloterapijos procedūras, tik leidus fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojui ir esant lydinčio asmens raštiškam sutikimui dėl galimo šalutinio poveikio jam pačiam

*** - tik leidus tuo metu pacientą gydančiam gydytojui

1,74 Eur- suaugusiems                         

(ir vaikams nuo 7m.);                                          

0,87 Eur (50% nuolaida)-                    

vaikams iki 7m. 

Pacientai, atvykę pas fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytoją ambulatorinėmis sąlygomis 

konsultuotis su PSPC ar gydytojo specialisto siuntimu dėl vienos ligos, ir pageidaujantys savo 

noru papildomai prie pagrindinės ligos gydymo gauti haloterapijos procedūras***

Pacientai, pageidaujantys savo noru be PSPC gydytojo ar gydytojo specialisto siuntimo, taip pat 

be fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo apžiūros ir nukreipimo atlikti haloterapijos 

procedūras****

Pacientai, gulintys stacionare, ir pageidaujantys savo noru papildomai prie pagrindinės ligos 

gydymo gauti haloterapijos procedūras***


