
 

 

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA 

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 

ĮSTAIGOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

LICENCIJA 

1999-10-14 Nr. 187 

Vilnius 

 

 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos suteikia teisę VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ROKIŠKIO PIRMINĖS 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRUI, kodas 173223934, registruotam 

Juodupės g. 1A, Rokiškio m., Rokiškio r. sav., verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir 

teikti šias asmens sveikatos priežiūros paslaugas:  

nuo 2021-07-08 

adresu Juodupės g. 1A, Rokiškio m., Rokiškio r. sav. 

 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos: šeimos medicinos, paliatyviosios 

pagalbos 

 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos odontologinės priežiūros (pagalbos) – odontologijos 

 ambulatorinės asmens sveikatos burnos priežiūros – burnos higienisto praktikos 

 bendrąsias asmens sveikatos priežiūros: akušerio praktikos, slaugos (bendrosios praktikos 

slaugos, bendruomenės slaugos, sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos, ambulatorinės slaugos paslaugas 

namuose), greitosios medicinos pagalbos, laboratorinės diagnostikos ir atlikti šiuos tyrimus: 
Ėminys Tyrimas (analitė) 

 HEMATOLOGINIAI TYRIMAI 

Kraujas Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas (3-jų dalių leukocitų diferenciacija hematologiniu analizatoriumi) 

Automatizuotas eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) nustatymas 

Tepinėlio citomorfologinis tyrimas 

 ORGANIZMO SKYSČIŲ TYRIMAI 

Šlapimas Automatizuotas juostelintis šlapimo tyrimas 

Nuosėdų natyvinio tepinėlio mikroskopinis tyrimas 

Lyties takų išskyros Mikroskopinis tyrimas 

 KOPROLOGINIAI TYRIMAI 

Išmatos Slapto kraujavimo nustatymas imunochromatografijos  metodu 

Tepinėlio mikroskopinis tyrimas 

Kirminų kiaušinėlių nustatymas  tepinėlyje 

Kirminų kiaušinėlių nustatymas  lipnios plėvelės metodu 

 DIAGNOSTINĖS MIKROBIOLOGIJOS TYRIMAI 

Tepinėlis iš 

nosiaryklės 

A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno nustatymo greitojo testo atlikimas  

A ir B tipų gripo virusų antigenų nustatymo greitojo testo atlikimas 
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Išmatos Noroviruso nustatymo greito testo atlikimas 

 Roto viruso ir adeno viruso nustatymo greitojo testo atlikimas 

 BIOCHEMINIAI TYRIMAI 

Kraujas Gliukozės koncentracijos  nustatymas 

Glikozilinto hemoglobino koncentracijos nustatymas 

Šlapalo koncentracijos nustatymas 

Kreatinino koncentracijos nustatymas 

Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas 

Kalio koncentracijos nustatymas 

Natrio koncentracijos nustatymas 

Geležies koncentracijos nustatymas 

Cholesterolio koncentracijos nustatymas 

DTL (α) cholesterolio koncentracijos nustatymas 

MTL (β) cholesterolio koncentracijos apskaičiavimas pagal Friedewaldo formulę 

Trigliceridų koncentracijos nustatymas 

Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas 

Tiesioginio (konjuguoto) bilirubino koncentracijos nustatymas 

Aspartataminotransferazės (ASAT) aktyvumo nustatymas 

Alaninaminotransferazės (ALAT) aktyvumo nustatymas 

Gamagliutamiltransferazės (GGT) aktyvumo nustatymas 

Šarminės fosfatazės (ALP)  aktyvumo nustatymas 

α amilazės aktyvumo nustatymas 

C reaktyviojo baltymo nustatymas 

Prostatai specifinio antigeno (PSA) koncentracijos nustatymas 

Tireotropinio hormono (TTH) koncentracijos nustatymas 

Laisvo tiroksino (LT4) koncentracijos nustatymas 

Šlapimas Mikroalbumino koncentracijos  nustatymas 

 KRAUJO KREŠĖJIMO TYRIMAI 

Kraujas Protrombino laiko tyrimas 

Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) nustatymas 

 IMUNOHEMATOLOGINIAI TYRIMAI 

Kraujas Kraujo grupės pagal ABO sistemą nustatymas (hemagliutinacijos reakcija plokštelėje arba hemagliutinacijos 

reakcija stulpelyje ) 

Rezus faktoriaus Rh(D) nustatymas (hemagliutinacijos reakcija plokštelėje arba hemagliutinacijos reakcija 

stulpelyje ) 

 INFEKCIJŲ SEROLOGINIAI TYRIMAI 

Kraujas RPR kokybinė reakcija 

RPR pusiau kiekybinė reakcija 

TPHA - kokybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponema pallidum antigenu 

SARS-CoV-2 (AMP Rapid Test SARS-CoV-2 IgG/IgM) 

Pandėlio ambulatorijoje, adresu Puodžialaukės g. 1B, Pandėlio m., Rokiškio r. sav. 

 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos - šeimos medicinos  

 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos odontologinės priežiūros (pagalbos) – odontologijos 

 bendrąsias asmens sveikatos priežiūros: akušerio praktikos, slaugos (bendrosios praktikos 

slaugos, bendruomenės slaugos) 

Obelių ambulatorijoje, adresu  Stoties g. 2, Obeliai, Rokiškio r. sav. 

Juodupės ambulatorijoje, adresu Taikos g. 3, Juodupės mstl., Rokiškio r. sav. 

 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos - šeimos medicinos  

 bendrąsias asmens sveikatos priežiūros: akušerio praktikos, slaugos (bendrosios praktikos 

slaugos, bendruomenės slaugos) 

Laibgalių bendrosios praktikos gydytojo kabinete, adresu Ateities g. 3, Laibgalių k., Rokiškio r. sav. 

Jūžintų bendrosios praktikos gydytojo kabinete, adresu Liepų g. 4, Jūžintų mstl., Rokiškio r. sav. 

 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos - šeimos medicinos  

 bendrąsias asmens sveikatos priežiūros - slaugos (bendrosios praktikos slaugos, bendruomenės 

slaugos) 
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Martinonių medicinos punkte, adresu  Lailūnų k., Pandėlio sen., Rokiškio r. sav. 

 bendrąją asmens sveikatos priežiūros - slaugos (bendruomenės slaugos) 

Panemunėlio bendrosios praktikos gydytojo kabinete, adresu Kamajų g. 16, Panemunėlio gel. st, 

Rokiškio r. sav. 

 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos - šeimos medicinos  

 bendrąsias asmens sveikatos priežiūros – slaugos (bendrosios praktikos slaugos) 
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