
 

 

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA 

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 

ĮSTAIGOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

LICENCIJA 

1999-12-17 Nr. 1110 

Vilnius 

 

 Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos  

apsau gos ministerijos suteikia teisę viešajai įstaigai „Rokiškio psichiatrijos ligoninė“, 

kodas 173222266, registruotai Vytauto g. 47, Rokiškio m., Rokiškio r. sav., verstis 

asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti šias asmens sveikatos priežiūros paslaugas: 

nuo 2023-02-22 

adresu Vytauto g. 47, Rokiškio m., Rokiškio r. sav. 

 antrinės stacionarinės asmens sveikatos priežiūros: psichiatrijos II, specialiosios psichiatrijos 

(gydymas bendro, sustiprinto ir griežto stebėjimo sąlygomis) 

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

radiologijos (rentgenodiagnostikos, ultragarsinių tyrimų) 

 antrinės ambulatorinės asmens sveikatos odontologinės priežiūros (pagalbos) - odontologijos 

 pirminės ambulatorinės asmens sveikatos odontologinės priežiūros (pagalbos) - odontologijos 

 slaugos - psichikos sveikatos slaugos 

 kitas ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros: kineziterapijos, masažo, ergoterapijos 

 bendrąją asmens sveikatos priežiūros - laboratorinės diagnostikos ir atlikti šiuos tyrimus: 
Ėminys Tyrimas (analitė) 

 HEMATOLOGINIAI TYRIMAI 

Kraujas 

 

Automatizuotas hematologinis (kraujo) tyrimas (3 dalių leukocitų diferenciacijos hematologiniu 

analizatoriumi) 

Automatizuotas eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) nustatymas 

Tepinėlio citomorfologinis tyrimas 

 ORGANIZMO SKYSČIŲ TYRIMAI 

Šlapimas Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas 

Nuosėdų natyvinio tepinėlio mikroskopinis tyrimas 

 KOPROLOGINIAI TYRIMAI 

Išmatos Slapto kraujavimo nustatymas  imunochromatografijos metodu 

Tepinėlio mikroskopinis tyrimas 

Kirminų kiaušinėlių nustatymas  tepinėlyje 

 BIOCHEMINIAI TYRIMAI 

Kraujas Gliukozės koncentracijos nustatymas 

 

Teisės ir veiklos administravimo skyriaus vedėjas, 

laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas                                                                          Darius Giruckas 
žr . 1 tęsinį 
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Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos,  

išduotos 1999-12-17 Nr. 1130  

1 tęsinys 
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Kraujas Šlapalo koncentracijos nustatymas 

Kreatinino koncentracijos nustatymas 

Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas 

Kalio koncentracijos nustatymas 

Natrio koncentracijos nustatymas 

Magnio koncentracijos nustatymas 

Geležies koncentracijos nustatymas 

Cholesterolio koncentracijos nustatymas 

Trigliceridų koncentracijos nustatymas 

Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas 

Aspartataminotransferazės (ASAT) aktyvumo nustatymas 

Alaninaminotransferazės (ALAT) aktyvumo nustatymas 

Gamaglutamiltransferazės (GGT) aktyvumo nustatymas 

Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas 

α amilazės aktyvumo nustatymas 

C reaktyviojo baltymo nustatymas 

Šlapimas Psichotropinių ir narkotinių medžiagų nustatymas (atrankinis) 

 INFEKCIJŲ SEROLOGINIAI TYRIMAI 

Kraujas RPR kokybinė reakcija 

RPR pusiaukiekybinė reakcija 

TPHA-kokybinė hemagliutinacijos reakcija su Treponema pallidum antigenu 

 

 

Teisės ir veiklos administravimo skyriaus vedėjas, 

laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas                                                                          Darius Giruckas 
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