
	

UAB	Vaikų	ir	jaunimo	klinikoje	Empatija	teikiamos	paslaugos.	Nuo	2021-04-21	

PASLAUGA GYDYTOJAS 
KAINA 

PACIENTUI, 
EUR. 

KAINA 
PACIENTUI SU 

SIUNTIMU, EUR. 

REIKALINGAS 
SIUNTIMAS 

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo konsultacija 
Nemokamai konsultuojami vaikai nuo 3 mėn ir suaugusieji, skiriamos 

nemokamos kineziterapijos, masažo,  ergoterapijos ir fizioterapijos procedūros 
Teikiamos kontaktinės ir nuotolinės konsultacijos. 

Gintarė Vaitkienė 
49 

30 (pakartotinė 
ar nuotolinė) 

0 

Taip. Fizinės medicinos ir 
reabilitacijos gydytojo 

konsultacijai 
 

Vaikų ortopedo - traumatologo konsultacija 
Nemokamai konsultuojami vaikai nuo 0 iki 18 m. 

dėl traumų ir jų padarinių, įgimtų ir įgytų kaulų ir sąnarių ligų. Gydytojas 
konsultuoja kūdikius dėl įgimtos sąnario patologijos, atlieka kūdikiams klubo 

sąnarių echoskopinį tyrimą! 

Egidijus Jauniškis 49 
0 

Priemoka už 
echoskopiją 25 Eur 

Taip. Siuntime nurodyti: 
vaikų ortopedo 

traumatologo konsultacijai. 

Echoskopuotojo konsultacija 
(mokama paslauga) 

Konsultuojami vaikai ir suaugę, atliekamos paprastos ir sudėtingos echoskopijos 
modernia GE Healthcare ultragarsine sistema LOGIQ ™. 

Arūnas Stukas 
Eglė 

Krasovskienė 
20 - 50 20 - 50 Ne 

Vaikų ligų gydytojo konsultacija 
Su echoskopija 

Nemokamai konsultuojami vaikai nuo 0 iki 18 m. konsultacijos metu atliekama 
pilvo organų, skydliaukės echoskopija modernia GE Healthcare ultragarsine 

sistema LOGIQ ™. 

Jūratė 
Šimonėlienė 

 
20 - 50 0 

Taip. Siuntime nurodyti  
vaikų ligų gydytojo 

konsultacija su 
echoskopiniu ištyrimu. 

Vaikų ligų gydytojo konsultacija 
(su siuntimu - priemoka) 

Konsultuojami vaikai dėl ūmių ligų ir būklių, antibiotikų, svorio, skiepijimo 

Doc. dr. Sigita 
Burokienė 49 20 

Taip. Pacientai priimami ir 
profilaktiniams 
patikrinimams 

Vaikų ligų gydytojo konsultacija 
Nemokamai konsultuojami vaikai nuo 0 iki 18 m. 

Pacientai priimami ir profilaktiniams patikrinimams pagal LR SAM įsakymą 
„Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ 

Viktoras Sutkus 39 0 
Taip. Pacientai priimami ir 

profilaktiniams 
patikrinimams 

Vaikų gastroenterologo konsultacija 
(mokama paslauga) 

Prof. dr. Vaidotas 
Urbonas 70 70 Ne 



Vaikų infektologo konsultacija 
(su siuntimu - priemoka) 

Profesoriaus konsultacija dėl vaikų skiepijimo ir individualių skiepijimo planų 
sudarymo. 

Teikiamos kontaktinės ir nuotolinės konsultacijos. 

Prof. dr. Vytautas 
Usonis 

70 
Nuotolinė - 50 

50 
Nuotolinė – 30 

Taip. Siuntime nurodyti: 
vaikų infekcinių ligų 

gydytojo konsultacijai. 

Vaikų ir paauglių psichiatro konsultacija 
Nemokamai konsultuojami vaikai nuo 0 iki 18 m, kai konsultacija trunka iki 30 

min. 
Priemoka taikoma už ilgesnės trukmės konsultaciją. 

Gydytoja konsultuoja vaikus ir paauglius bei jų tėvus dėl nerimo ar depresijos, 
elgesio ir bendravimo problemos, mokymosi sunkumai, suicidinės mintys. 

Jolanta 
Trinkūnienė 

49 
Nuotolinė - 30 

Iki 30 min. – 
nemokamai. 

Ilgesnė nei 30 min. 
konsultacija – 25 

eur 
 

Taip. Siuntime nurodyti: 
vaikų ir paauglių psichiatro 

konsultacijai. 

Vaikų kardiologo konsultacija 
(mokama paslauga) 

Išplėstinė konsultacija su kardioechoskopija ir EKG užrašymu. 

Dr. Odeta 
Kinčinienė 

60 
Išplėstinė 80 

 

60 
Išplėstinė 80 

 
Ne 

Vaikų ligų gydytojo konsultacija 
(su siuntimu - priemoka) 

Profesorė konsultuoja dėl šlapimo sistemos ligų ir retų medžiagų apykaitos ligų 
 
 

Prof. dr. Rimantė 
Čerkauskienė 

70 
Nuotolinė - 50 

50 
Nuotolinė – 30 

Taip. 
Siuntime nurodyti: vaikų 

ligų gydytojo – vaikų 
nefrologo  konsultacijai 
arba vaikų ligų gydytojo 

konsultacija dėl retos ligos. 
Vaikų neurologo konsultacija 

(mokama paslauga) 
Gydytoja vaikų neurologė diagnozuoja ir gydo įgimtas ir įgytas vaikų nervų ir 

raumenų ligas, vaikų raidos sutrikimus, galvos skausmą, miego sutrikimus, 
atlieka smegenų echoskopiją kūdikiams 

Rasa Abelytė 

49 
Priemoka už 

echoskopiją 25 
Eur 

49 
Priemoka už 

echoskopiją 25 Eur 
Ne. 

Išplėstinė vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos specialistų 
komandos konsultacija 

vaikams nuo gimimo iki 7 metų amžiaus, turintiems raidos, kalbos sutrikimų, 
elgesio ir bendravimo, judėjimo sutrikimų - dienos stacionaro paslaugos. 

Vaikams iki 3 metų šios paslaugos teikiamos prioritetine tvarka. 

Greta 
Vaičekonienė ir 

specialistų 
komanda 

49 0 Taip. 

Medicinos psichologo konsultacija 
Vaikų ir suaugusiųjų konsultacijos dėl nerimo, elgesio problemų, bendravimo ir 

mokymosi sunkumų 

Miglė 
Blinkevičiūtė 

 
30-40 eur 30-40 eur Ne. 

VJK kainynas: https://vaikuklinika.empatija.lt/paslaugu-kainos/ 
 


