VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

ĮSTAIGOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS

LICENCIJA
1999-10-14 Nr. 119
Vilnius

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos
apsaugos ministerijos suteikia teisę viešajai įstaigai Marijampolės pirminės sveikatos
priežiūros centrui, kodas 165803535, registruotam P. Kriaučiūno g. 2, Marijampolės m.,
Marijampolės sav., verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti šias asmens
sveikatos priežiūros paslaugas:
nuo 2021-11-19
adresu P. Kriaučiūno g. 2, Marijampolės m., Marijampolės sav.
 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos: šeimos medicinos, psichikos
sveikatos priežiūros, 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, psichikos sveikatos slaugos, ambulatorinės slaugos paslaugas namuose),
masažo
 bendrąją asmens sveikatos priežiūros - laboratorinės diagnostikos ir atlikti šiuos tyrimus:
Ėminys
Kraujas

Šlapimas

Išmatos

Tyrimas (analitė)
HEMATOLOGINIAI TYRIMAI
Automatizuotas kraujo tyrimas: eritrocitai, hematokritas, vidutinis eritrocitų tūris, hemoglobinas, vidutinis
hemoglobino kiekis eritrocite, trombocitai, vidutinis trombocitų tūris, leukocitai, limfocitai, monocitai,
granulocitai, retikulocitai
Eritrocitų nusėdimo greitis (ENG)
Tepinėlio mikroskopinis tyrimas su leukocitų diferenciaciniu skaičiavimu
Tepinėlio mikroskopinis tyrimas: retikulocitai
BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI
Automatizuotas šlapimo tyrimas: reakcija (pH), santykinis tankis, baltymas, gliukozė, nitritai, bilirubinas,
urobilinogenas, ketoninės medžiagos, leukocitai, eritrocitai
Fizinės savybės (spalva, skaidrumas)
Nuosėdų mikroskopinis tyrimas
Koprograma
Mikroskopinis tyrimas (kirminų kiaušinėliai, pirmuonys)
Slaptasis kraujavimas

Direktorė

Nora Ribokienė
žr. 1 tęsinį

A 12030

2
Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos,
išduotos 1999-10-14, Nr. 119
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1
Išmatos
Lytinių organų
išskyros
Skrepliai
Oda, plaukai, nagai
Nosies sekretas

Kraujas

Kraujas

Kraujas

2
Roto viruso antigenas (Ag)
Adenoviruso antigenas (Ag)
Tepinėlio mikroskopinis tyrimas (intraceliuliniai gramneigiami diplokokai, trichomonos, grybeliai, leukocitai,
epitelis)
Fizinės savybės
Mikroskopinis tyrimas (leukocitai, eritrocitai, alveoliniai makrofagai, epitelis, rūgščiai atsparios bakterijos)
Mikroskopinis tyrimas (grybeliai)
Mikroskopinis tyrimas (eozinofilai)
BIOCHEMINIAI TYRIMAI
Automatizuoti biocheminiai tyrimai:
Gliukozė
Bendrasis baltymas
Šlapalas
Kreatininas
Šlapimo rūgštis
Kalcis
Kalis
Natris
Geležis
Magnis
Chloras
Fosforas
Kreatinkinazė (CK)
Cholesterolis
Didelio tankio lipoproteinai (DTL)
Mažo tankio lipoproteinai (MTL)
Trigliceridai
Bilirubinas (bendrasis)
Bilirubinas (tiesioginis)
Šarminė fosfatazė
C reaktyvusis baltymas
Reumatoidinis faktorius
Aspartataminotransferazė (AST/SGOT)
Alaninaminotransferazė( ALT/SGPT)
α amilazė
Protrombino aktyvumas
Aktyvintas dalinis tromboplastino laikas (ADTL)
IMUNOLOGINIAI, IMUNOFERMENTINIAI TYRIMAI
Antikūnai prieš Treponema pallidum
Glikozilintas hemoglobinas (HBA1C)
Troponinas I
Laisvasis tiroksinas (LT4)
Tireotropinis hormonas (TTH)
Laisvasis trijodtironinas (FT3)
Prostatos specifinis antigenas (PSA)
Antikūnai prieš žmogaus imunodeficito virusą (ŽIV)
Hepatito B viruso paviršinis antigenas (HBsAg)
Antikūnai prieš hepatito B viruso šerdinį antigeną (Anti-HBc)
Antikūnai prieš hepatito C virusą (Anti-HCV)
Antikūnai prieš Toxocara canis
Mycoplasma pneumoniae antikūnai
Vėžio žymuo CA 15-3
Vėžio žymuo CA 125
KRAUJO GRUPIŲ NUSTATYMO IR KRAUJO SUDERINAMUMO TYRIMAI
Kraujo grupės pagal ABO sistemą
Rh faktoriaus priklausomumas (Rh D antigenas)

adresu Bažnyčios g. 19, Marijampolės m., Marijampolės sav.
 pirminės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros: palaikomojo gydymo ir slaugos,
paliatyviosios pagalbos
 bendrąją asmens sveikatos priežiūros - psichiatrijos dienos stacionaro
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Gudelių ambulatorijoje, adresu Ivoniškio g. 1, Gudelių mstl., Marijampolės sav.
 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos - šeimos medicinos
 bendrąsias asmens sveikatos priežiūros: slaugos (bendrosios praktikos slaugos, bendruomenės
slaugos)
Direktorė

Nora Ribokienė

B 12509

