
• neribotas ambulatorines (kai atvykstate į gydymo įstai gą) šeimos arba vaikų ligų gydytojo konsultacijas visus metus, įskaitant laikino nedarbingumo pažymėjimo suteiki-
mą, kompensuojamųjų ir nekompensuojamųjų receptinių vaistų, sveikatos pažymų išrašymą
• nemokamas skiepijimo nuo užkrečiamųjų ligų paslaugas, jei vakcina finansuojama iš valstybės biudžeto ar įsigyjama kliento ir jei easate Lietuvoje draustas privalomuoju 
sveikatos draudimu. 

Pasirinkę SVEIKATOS KLUBAS+ NARYSTĖS paketą gausite šias paslaugas:

INDIVIDUALUS POŽIŪRIS Į SVEIKATĄ

SUKŪRĖME „ŽALIĄ KORIDORIŲ“

BRANGINAME JŪSŲ LAIKĄ

AUKŠTOS REPUTACIJOS GYDYTOJAI

ASMENINIS DĖMESYS1

2

3

4

5

Pasirinkę SVEIKATOS KLUBO+ narystę jūs tapsite pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos –  
Medicinos diagnostikos ir gydymo centro – pacientu.
Gausite:
• NERIBOTĄ šeimos gydytojo priežiūrą ištisus metus;
• NERIBOTĄ kiekį pagrindinių laboratorinių tyrimų;
• nuolaidas kitoms paslaugoms.

Pasirūpinsime VISAIS su jūsų ir jūsų šeimos sveikata susijusiais klausimais.

Mūsų šeimos gydytojas rūpinasi, kad būtumėte sveiki. O, 
kai susergate – daro viską, kad pasveiktumėte.
- skiria jums tinkamus tyrimus, reabilitacijos paslaugas;
- pateikia rekomendacijas ligų prevencijai pagal jūsų  

gyvenimo būdą;
- informuoja, kaip pasiruošti tyrimui, operacijai, reabilitacijai ar kt.

Gerbdami jūsų laiką, vizitą planuojame taip, kad ištyrimą 
ir gydymo paskyrimą atliktume per 1 dieną*.
* https://www.medcentras.lt/informacija-pacientams/tyrimai- 

ir-gydymo-paskyrimas-1-diena/

Šeimos gydytojas jus priims tą pačią dieną.
Svarbiausius laboratorinius tyrimus atliekame per 1-2 
val., kitus – per 1 dieną.

Visuomet ieškome JUMS tinkamiausio šeimos gydyto-
jo arba specialisto.

Kiekvienam pacientui skiriame daugiau laiko nei įprastai 
kitose klinikose:
- rezervuojame dvigubą konsultacijos laiką pirmajam  

vizitui (30-60 min.);
- konsultacijai vidutiniškai skiriame 20-30 min.;
- siūlome patogias darbo valandas ir galimybę kontaktuoti  

su gydytoju nuo pirmadienio iki šeštadienio.



PASLAUGOS SVEIKATOS KLUBO+ 
NARYSTĖ 
prisirašiusiems

Metinis sutarties mokestis 21 €/mėn 
(252 €/metams)*

Taikomos nuolaidos

Šeimos gydytojo/ pediatro konsultacijos 100%

Pagrindiniams laboratoriniams tyrimams  
(neribotai visus metus):

100%

Kalis (K)

Natris (Na)

Gliukozė

Glikozilintas hemoglobinas

Kreatininas (CREA) serume

Cholesterolis (CHOL)

Trigliceridai (Trig)

Cholesterolis mažo tankio lipoproteinuose (Chol MTL)

Cholesterolis didelio tankio lipoproteinuose (Chol DTL)

Aspartatminotransferazė (AST)

Alaninaminotransferazė (ALT)

C reaktyvus baltymas (CRB)

Eritrocitų nusėdimo greitis (ENG)

Protrombino aktyvumo ir fibrinogeno nustatymas

Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas  (ADTL)

Gliukozės tolerancijos mėginys (gliukozė po 1 val., po 2 val.)

Citopatologinis gimdos kaklelio tepinėlio tyrimas

Skydliaukę stimuliuojantis hormonas (TSH)

Prostatos specifinis antigenas (PSA)

Automatinis  kraujo  tyrimas  (26 analitės)

Citomorfologija

Šlapimo mikroskopija

Automatinis šlapimo tyrimas 

Koprograma

Šlapimo rūgštis (ŠR)

Šarminė fosfatazė (ŠF; ALP)

Tiesioginis bilirubinas (T. Bil.)  
PAPILDOMAI TIK PAS MUS!

Bendras bilirubinas (B. Bil.)  
PAPILDOMAI TIK PAS MUS!

Geležis PAPILDOMAI TIK PAS MUS!

Gamaglutamiltransferazė  (GGT)  
PAPILDOMAI TIK PAS MUS!

Laisvas tiroksinas (LT4)  
PAPILDOMAI TIK PAS MUS!

Chloras PAPILDOMAI TIK PAS MUS!

Nuogramdų tyrimas spalinėms nustatyti  
PAPILDOMAI TIK PAS MUS!

Kalcis PAPILDOMAI TIK PAS MUS!

Kitiems laboratoriniams tyrimams** 15%

Kiti tyrimai: 100%

Regos aštrumo nustatymas 
(atliekama šeimos gydytojo kabinete)

Ramybės elektrokardiograma (EKG)  
(atliekama šeimos gydytojo kabinete)

Programiniai tyrimai: 100%

Kolonoskopija (Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnos-
tikos programa)  

Skiriama vyrams ir moterims nuo 50 iki 74 metų (imtinai), vieną 
kartą per 2 metus  

Mamografija (Krūties vėžio ankstyvosios diagnostikos progra-
ma (abiejų krūtų)) 

Skiriama moterims nuo 50 iki 69 metų (imtinai), kartą per 2 metus

Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa 

Skiriama vyrams nuo 50 iki 69 metų (imtinai) ir vyrams nuo 
45 metų

Širdies ir kraujagyslių ligų prevencijos programa 

Skiriama vyrams nuo 40 iki 54 metų (imtinai) ir moterims nuo 
50 iki 64 metų 

Gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios diagnostikos programa    

Skiriama moterims nuo 25 iki 59 metų (imtinai), kartą per 3 metus  

Kitos paslaugos: 100%

Pirminis žaizdos sutvarkymas ir sutvarstymas

Vakcinavimas  (be vakcinos kainos)

Imunoprofilaktika vaikams

Asmenų, priskiriamų rizikos grupei skiepijimas, gripo vakcina

Vaiko paruošimas ikimokyklinio/ priešmokyklinio ugdymo 
įstaigai arba mokyklai

Gydytojų specialistų konsultacijoms 5%

** Chirurgijos, stacionarinėms paslaugoms, medikamentams ir genetiniams tyrimams 
nuolaidos netaikomos

1 suaugęs 21 €/mėn.
(252 €/metams)*

1 suaugęs  + 1 vaikas  
(-50% nuolaida vaiko sutarčiai) 378 € 504 €

1 suaugęs  + ≥ 2 vaikai  
(-65% nuolaida vaikų sutartims) 428 € 756 €

2 suaugęs  + 1 vaikas  
(-50% nuolaida vaiko sutarčiai) 630 € 756 €

2 suaugęs  + ≥ 2 vaikai  
(-65% nuolaida vaikų sutartims) 680 € 1 008 €

SVEIKATOS KLUBO+ NARYSTĖ

* Metinis sutarties mokestis pamėnesiui neskaidomas, apmokamas per 1-ą kartą.
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