PIRMINIO LYGIO TYRIMAI, KURIŲ ATLIKIMAS UŽTIKRINAMAS ŠEIMOS
GYDYTOJO PASLAUGAS TEIKIANČIŲASPĮ
Tyrimai numatyti šeimos gydytojo medicinos
normoje (turi atlikti PAASP paslaugas teikianti
įstaiga arba turi užtikrinti šių laboratorinių
tyrimų atlikimą per sudarytą sutartį su kita ASPĮ)

Hematologinis kraujo tyrimas PSP specifikai
pritaikytu analizatoriumi

Glikemijos kiekis kraujyje

Gliukozės toleravimo mėginys

C reaktyvus baltymas ir/arba ENG

Šlapimo tyrimas juostele (su analizatoriumi)
Kalio ir natrio kiekis kraujo serume

Skatinamosios pirminės ambulatorinės asmens sveikatos
priežiūros paslaugos (tyrimai už kuriuos ligonių kasa iš
PSDF biudžeto apmoka papildomai)
Kraujo krešumo sistemos būklės įvertinimas
(protrombino laiko (INR) nustatymas)
Skiriama pacientui, kuriam paskirtas gydymas geriamaisiais
netiesioginio veikimo antikoaguliantais (Warfarinum,
Acenocoumarolum), per kalendorinius metus apmokama
iki 12 tyrimų
Glikozilinto hemoglobino nustatymas
Skiriama pacientui, kuriam paskirtas cukrinio diabeto
gydymas vaistais, per kalendorinius metus apmokama iki 4
tyrimų
Nėščiosios šlapimo pasėlio tyrimas besimptomei
bakteriurijai nustatyti ir, esant reikalui, antibiotikogramos
atlikimas
Nėščiosios kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh
(D) priklausomybės faktoriaus nustatymas
Nėščiosios Rh antikūnų nustatymas netiesioginiu
Kumbso metodu, kai moters Rh neigiama, o vyro Rh
teigiama kraujo grupė
Nėščiosios kraujo tyrimas dėl sifilio (RPR)
Nėščiosios kraujo tyrimas dėl ŽIV antikūnų

Kreatininas ir šlapalas (urea)

Nėščiosios kraujo tyrimas dėl hepatito B
Gliukozės tolerancijos mėginys nėščiajai

Cholesterolio kiekis kraujyje (asmenims nuo 40
metų amžiaus ar esant šeiminei anamnezei,
antsvoriui, sergant kai kuriomis, tarp jų
endokrininėmis, ligomis)

ALAT, ASAT, ŠF, GGT
Bilirubinas
TTH ir FT4
PSA (pacientams po radikalaus priešinės liaukos
vėžio gydymo)
Geležies (Fe) kiekio kraujyje
Mikroalbumino kiekio šlapime

Asmenų, kuriems taikomas pakaitinis palaikomasis
gydymas metadonu ar buprenorfinu, kraujo tyrimai
(RPR testas, TPHA testas, ŽIV serologinis antikūnų testas,
anti-HCV testas)
Kraujo tyrimai, atliekami prieš planinę operaciją:
Protrombino laiko (SPA) ir tarptautinio normalizacijos
santykio (INR) nustatymas
Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL)
nustatymas
Kraujo grupės pagal ABO antigenus ir rezus Rh (D)
priklausomybės faktoriaus nustatymas
Tuberkulino mėginio (Mantu mėginio) atlikimas 7 metų
vaikams ir rizikos grupių vaikams
Greitojo A grupės beta hemolizinio streptokoko antigeno
nustatymo testo atlikimas 2–7 metų vaikams, susirgusiems
viršutinėmis kvėpavimo takų infekcinėmis ligomis

