
 

 

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA 

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 

ĮSTAIGOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

LICENCIJA 

1999-12-17 Nr. 186 

Vilnius 

 

 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos suteikia teisę viešajai įstaigai Vilniaus rajono centrinei 

poliklinikai, kodas 124246958, registruotai Laisvės pr. 79, Vilniaus m., Vilniaus m. sav., 

verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti šias asmens sveikatos priežiūros 

paslaugas: 

nuo 2021-01-04 

adresu Laisvės pr. 79, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 

 antrinės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos: vidaus ligų, neurologijos, 

kardiologijos, endokrinologijos, dermatovenerologijos, gastroenterologijos, pulmonologijos, 

reumatologijos, oftalmologijos, otorinolaringologijos, ortopedijos ir traumatologijos, fizinės medicinos ir 

reabilitacijos, anesteziologijos ir reanimatologijos, vaikų ligų, vaikų kardiologijos, vaikų neurologijos, 

vaikų gastroenterologijos, vaikų chirurgijos, chirurgijos, kraujagyslių chirurgijos, akušerijos ir 

ginekologijos, urologijos  

 ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos: klinikinės fiziologijos, radiologijos 

(rentgenodiagnostikos), echoskopijos, endoskopijos (virškinimo organų), suaugusiųjų ambulatorinės 

reabilitacijos II (nervų sistemos ligų, judamojo-atramos aparato pažeidimų, kvėpavimo sistemos ligų), 

suaugusiųjų ambulatorinės reabilitacijos I (judamojo-atramos aparato pažeidimų, kvėpavimo sistemos 

ligų) 

 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos: šeimos medicinos, psichikos 

sveikatos priežiūros 

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

slaugos, bendruomenės slaugos, sergančiųjų cukriniu diabetu slaugos, psichikos sveikatos slaugos, 

ambulatorinės slaugos paslaugas namuose), kineziterapijos, greitosios medicinos pagalbos, 

laboratorinės diagnostikos ir atlikti šiuos tyrimus:  
Ėminys Tyrimas (analitė) 

HEMATOLOGINIAI TYRIMAI 

Kraujas  Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas (ne mažiau kaip 5 dalių leukocitų diferenciacijos hematologiniu 

analizatoriumi)   
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Kraujas  Tepinėlio citomorfologinis tyrimas  

Automatizuotas eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) nustatymas 

Mikroskopinis retikulocitų tyrimas 
 

ORGANIZMO SKYSČIŲ TYRIMAI 

Šlapimas Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas 

Automatizuotas šlapimo forminių elementų tyrimas 

Lyties takų 

išskyros 

Mikroskopinis tyrimas 

Skrepliai Citomorfologinis tyrimas 

KOPROLOGINIAI TYRIMAI 

Išmatos Slapto kraujavimo nustatymas imunochromatografijos metodu 

Tepinėlio mikroskopinis tyrimas 

Kirminų kiaušinėlių nustatymas tepinėlyje 

Kirminų kiaušinėlių nustatymas koncentravimo metodu 

Kirminų kiaušinėlių nustatymas lipnios plėvelės metodu 

Pirmuonių ir jų cistų nustatymas 

BIOCHEMINIAI TYRIMAI 

Kraujas Gliukozės koncentracijos nustatymas 

Albumino koncentracijos nustatymas 

Bendro baltymo koncentracijos nustatymas 

Šlapalo koncentracijos nustatymas 

Kreatinino koncentracijos nustatymas 

Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas 

Kalio koncentracijos nustatymas 

Natrio koncentracijos nustatymas 

Kalcio koncentracijos nustatymas 

Kasos amilazės aktyvumo nustatymas 

Cholesterolio koncentracijos nustatymas 

DTL(α) cholesterolio koncentracijos nustatymas 

MTL(β) cholesterolio koncentracijos nustatymas 

Trigliceridų koncentracijos nustatymas 

Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas 

Tiesioginio (konjuguoto) bilirubino koncentracijos nustatymas ir netiesioginio (konjuguoto) bilirubino koncentracijos 

apskaičiavimas 

Aspartataminotransferazės (ASAT) aktyvumo nustatymas 

Alaninaminotransferazės (ALAT) aktyvumo nustatymas 

Gamaglutamiltransferazės (GGT) aktyvumo nustatymas 

Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas 

Troponino I nustatymas 

Fosforo koncentracijos nustatymas 

Geležies koncentracijos nustatymas 

Magnio koncentracijos nustatymas 

Chloridų kiekio nustatymas 

Jonizuoto kalcio koncentracijos nustatymas 

Reumatoidinio faktoriaus kiekybinis nustatymas  

Antistreptolizino O kiekybinis nustatymas  

C reaktyviojo baltymo nustatymas 

Feritino koncentracijos nustatymas 

Glikozilinto hemoglobino koncentracijos nustatymas 

Tireotropinio hormono (TTH) nustatymas 

Laisvo tiroksino (LT4) koncentracijos nustatymas 

Skydliaukės peroksidazės antikūnų (ATPO) nustatymas 

Prostatai specifinio antigeno (PSA) koncentracijos nustatymas 

Folikulus stimuliuojančio hormono (FSH) koncentracijos nustatymas 

Prolaktino koncentracijos nustatymas 

Estradiolio (E2) koncentracijos nustatymas 

Progesterono koncentracijos nustatymas 

Testosterono koncentracijos nustatymas 

Liutenizuojančio hormono (LH) koncentracijos nustatymas 

Karcinoembrioninio antigeno nustatymas  
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Kraujas Vėžio žymens CA 125 nustatymas 

25-OH Vitamino D koncentracijos nustatymas 

Šlapimas Mikroalbumino koncentracijos nustatymas 

KRAUJO KREŠĖJIMO TYRIMAI 

Kraujas Protrombino laiko tyrimas 

Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko (ADTL) nustatymas 

Fibrinogeno koncentracijos nustatymas 

D-dimerų 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) 

Antikūnų nustatymas, naudojant 3-jų donorų standartinius eritrocitus (hemagliutinacijos reakcija plokštelėje  arba 

hemagliutinacijos reakcija stulpelyje) 

KLINIKINIAI IMUNOLOGINIAI TYRIMAI 

Kraujas Bendro IgE nustatymas  

INFEKCIJŲ SEROLOGINIAI TYRIMAI 

Kraujas Hepatito B viruso (HBV) HBsAg antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu 

Hepatito C viruso (HCV) antikūnų nustatymas 

Žmogaus imunodeficito viruso 1/2 (ŽIV 1/2) antikūnų ir p24 Ag nustatymas imunofermentiniu metodu 

T. gondii IgM nustatymas imunofermentiniu metodu 

T. gondii IgG nustatymas imunofermentiniu metodu 

Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu  

Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu  

RPR kokybinė reakcija 

RPR pusiaukiekybinė reakcija 

TPHA-kokybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponema pallidum antigenu 

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

DIAGNOSTINĖS MIKROBIOLOGIJOS TYRIMAI 

Nosiaryklės 

tepinėlis 

Gripo A ir B virusų antigeno nustatymas 

 

adresu Švenčionių g. 80, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav. 

 bendrąją asmens sveikatos priežiūros - dienos stacionaro (psichiatrijos dienos stacionaro) 

Paberžės ambulatorijoje, adresu Vilniaus g. 28A-3, Paberžės k., Vilniaus r. sav. 

 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos - šeimos medicinos  

 bendrąsias asmens sveikatos priežiūros: akušerio praktikos, slaugos (bendruomenės slaugos)  

Mickūnų ambulatorijoje, adresu Mickūnų g. 3, Mickūnų k., Vilniaus r. sav. 

 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos -  šeimos medicinos 

 bendrąsias asmens sveikatos priežiūros: akušerio praktikos, slaugos (bendruomenės slaugos)  

Rudaminos ambulatorijoje, adresu Taikos g. 10, Rudaminos k., Vilniaus r. sav. 

 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos - šeimos medicinos 

 bendrąsias asmens sveikatos priežiūros: akušerio praktikos, slaugos (bendruomenės slaugos)  

Lavoriškių ambulatorijoje, adresu Liepos g. 9-2, Lavoriškių k., Vilniaus r. sav. 

 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos - šeimos medicinos 

 bendrąsias asmens sveikatos priežiūros: akušerio praktikos, slaugos (bendruomenės slaugos)  

Nemėžio ambulatorijoje, adresu Kelininkų g. 3-9, Nemėžio k., Vilniaus r. sav. 

 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos - šeimos medicinos 

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

bendrosios praktikos slaugos)  
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Marijampolio ambulatorijoje, adresu Pušų g. 1, Marijampolio k., Vilniaus r. sav. 

 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos - šeimos medicinos 

 bendrąsias asmens sveikatos priežiūros: akušerio praktikos, slaugos (bendruomenės slaugos)  

Pagirių ambulatorijoje, adresu Šiltnamių g. 15-1, Pagirių k., Vilniaus r. sav. 

 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos - šeimos medicinos 

 bendrąsias asmens sveikatos priežiūros: akušerio praktikos, slaugos (bendruomenės slaugos)  

Juodšilių ambulatorijoje, adresu Šv. Uršulės g. 25-2, Juodšilių k., Vilniaus r. sav. 

 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos - šeimos medicinos 

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

bendrosios praktikos slaugos), masažo 

Maišiagalos ambulatorijoje, adresu Vilniaus g. 15, Maišiagala, Vilniaus r. sav. 

 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos - šeimos medicinos 

 bendrąsias asmens sveikatos priežiūros: akušerio praktikos, slaugos (bendruomenės slaugos)  

Kalvelių ambulatorijoje, adresu Bažnyčios g. 7A-4, Kalvelių k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav. 

 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos - šeimos medicinos 

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

bendrosios praktikos slaugos)  

Skaidiškių ambulatorijoje, adresu Rudaminos g. 12A, Skaidiškių k., Nemėžio sen., Vilniaus r. sav. 

 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos - šeimos medicinos 

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

bendrosios praktikos slaugos)  

Rukainių ambulatorijoje, adresu Vaikų g. 2, Rukainių k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav. 

 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos - šeimos medicinos 

 bendrąsias asmens sveikatos priežiūros: akušerio praktikos, slaugos (bendruomenės slaugos)  

Naujosios Vilnios bendrosios praktikos gydytojo kabinete, adresu A. Kojelavičiaus g. 146-3, Vilniaus 

m., Vilniaus m. sav. 

 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos - šeimos medicinos 

 bendrąsias asmens sveikatos priežiūros: akušerio praktikos, slaugos (bendruomenės slaugos)  

Baltosios Vokės bendrosios praktikos gydytojo kabinete, adresu Statybininkų g. 12-18, Vaidotų k., 

Vilniaus r. sav. 

 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos - šeimos medicinos 

 bendrąsias asmens sveikatos priežiūros: akušerio praktikos, slaugos (bendruomenės slaugos)  

Medininkų bendrosios praktikos gydytojo kabinete, adresu Medaus g. 28, Medininkų k., Medininkų sen., 

Vilniaus r. sav. 

 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos - šeimos medicinos 

 bendrąsias asmens sveikatos priežiūros: akušerio praktikos, slaugos (bendruomenės slaugos)  

Sudervės bendrosios praktikos gydytojo kabinete, adresu Vilniaus g. 25-2, Sudervės k., Sudervės sen., 

Vilniaus r. sav. 

 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros medicinos - šeimos medicinos 

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

bendrosios praktikos slaugos)  

Riešės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje, adresu Kalino g. 1, Kalino k., Riešės sen., Vilniaus r. 

sav. 

 pirminės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros - palaikomojo gydymo ir slaugos 

 bendrąją asmens sveikatos priežiūros - dietisto praktikos 
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Šumsko palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje, adresu Vilniaus g. 158, Šumsko mstl., Kalvelių sen., 

Vilniaus r. sav. 

 pirminės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros: palaikomojo gydymo ir slaugos, 

paliatyviosios pagalbos 

 bendrąją asmens sveikatos priežiūros - dietisto praktikos 

Juodšilių palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje, adresu Šv. Uršulės g. 25-1, Juodšilių k., Vilniaus r. 

sav. 

 pirminės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros: palaikomojo gydymo ir slaugos, 

paliatyviosios pagalbos 

 bendrąją asmens sveikatos priežiūros - dietisto praktikos 

Visalaukės medicinos punkte, adresu Jaunimo g. 2, Visalaukės I k., Vilniaus r. sav. 

 bendrąją asmens sveikatos priežiūros - slaugos (bendruomenės slaugos) 

Savičiūnų medicinos punkte, adresu Naujakurių g. 5, Savičiūnų k., Rukainių sen., Vilniaus r. sav. 

 bendrąją asmens sveikatos priežiūros - slaugos (bendruomenės slaugos) 
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