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Paslaugos teikiamos: 

Taikos g. 6A, Elektrėnai (ID - 632)
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Nuotolinė gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro sveikatos priežiūros 

paslauga 

Nuotolinė medicinos psichologo sveikatos priežiūros paslauga 

Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių gydytojų, slaugytojų ir 

akušerių teikiamos paslaugos, už kurias mokamas skatinamasis priedas

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra

Nuotolinė gydytojo suaugusiųjų psichiatro sveikatos priežiūros paslauga 

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar 

buprenorfinu, ŽIV serologinis antikūnų testas (testas neatliekamas, jei 

pacientui buvo diagnozuota ŽIV liga)

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar 

buprenorfinu, anti-HCV testas (testas neatliekamas, jei pacientui jau buvo 

nustatytas teigiamas anti-HCV testas)

Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos

Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių profesinės kvalifikacijos 

gydytojų paslaugos (apsilankymai)

Suaugusiųjų psichiatras (psichikos sveikatos centras)

Vaikų ir paauglių psichiatras (psichikos sveikatos centras)

Psichologas (psichikos sveikatos centras)

Psichikos sveikatos slaugytojas (psichikos sveikatos centras)

Socialinis darbuotojas (psichikos sveikatos centras) 

Asmenų, kuriems taikomas pakaitininis palaikomasis gydymas metadonu ar 

buprenorfinu, TPHA testas (jei RPR testas teigiamas)

VšĮ Elektrėnų psichikos sveikatos priežiūros centras

ID - 632

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas

Pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos

Pirminę ambulatorinę asmens sveikatos priežiūrą vykdančių gydytojų, slaugytojų ir 

akušerių teikiamos paslaugos, už kurias mokamas skatinamasis priedas

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar 

buprenorfinu, kraujo tyrimai

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis gydymas metadonu ar 

buprenorfinu, RPR testas
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Taikos g. 6, Elektrėnai (ID - 37979)
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Ambulatorinė trumpalaikė psichosocialinė reabilitacija. Būklė po COVID-19 

ligos
Ambulatorinė ilgalaikė psichosocialinė reabilitacija. Būklė po COVID-19 

ligos 

Paslaugos teikiamos:

Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas

Medicininės reabilitacijos paslaugos

Psichosocialinės reabilitacijos paslaugos suaugusiesiems

Ambulatorinė trumpalaikė psichosocialinė reabilitacija

Ambulatorinė ilgalaikė psichosocialinė reabilitacija

Medicininės reabilitacijos ir/ar sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugos

Pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos: individuali

Pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos: grupinė

Pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos: šeimos

Ankstyvasis alkoholio vartojimo rizikos įvertinimas

Pirminės ambulatorinės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos, teikiamos 

užsieniečiams, neteisėtai kirtusiems Lietuvos Respublikos valstybės sieną

 Dienos stacionaro paslaugos

Paslaugos teikiamos:

Paslaugų grupė ir paslaugos pavadinimas

Ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos

Dienos stacionaro paslaugos

Suaugusiųjų psichiatrija

Pirminės psichologinės-psichoterapinės intervencijos

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo psichiatro vizitas į namus (mieste)

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo psichiatro vizitas į namus (kaime)

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra:psichikos sveikatos slaugytojo vizitas į namus 

(mieste)

Neįgaliųjų sveikatos priežiūra:psichikos sveikatos slaugytojo vizitas į namus 

(kaime)

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis gydymas metadonu, priežiūra

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis gydymas metadonu, priežiūra

Savižudybės krizę išgyvenančių asmenų psichosocialinis vertinimas


