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PROFILAKTINĖS PROGRAMOS 

IŠSAMUS MOTERS PROFILAKTINIS IŠTYRIMAS 
Kiekvienas žmogus vieną kartą per metus privalo profilaktiškai pasitikrinti savo sveikatą. Tikrinantis profilaktiškai svarbu kuo 
išsamiau patikrinti pagrindinių organų darbą. Išsamioje moters profilaktin÷je programoje sud÷ti visi svarbiausi ir pagrindiniai 
organizmo rodikliai. 

Tyrimai: 
ELEKTROLITŲ RODIKLIAI Natris; Kalis; Magnis; Kalcis; Geležis; Feritinas 
CHOLESTEROLIO RODIKLIAI 
ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ 
VEIKLAI VERTINTI 

Cholesterolis; Trigliceridai; DTL (didelio tankio) cholesterolis; MTL (mažo tankio) 
cholesterolis 

KASOS FERMENTŲ RODIKLIAI Pankreatinin÷ amilaz÷ 
KEPENŲ FERMENTŲ RODIKLIAI GOT(AST); GPT(ALT); Gama-GT; Bilirubinas bendras; Bilirubinas tiesioginis 
INKSTŲ RODIKLIAI Kreatininas (Crea); Šlapalas (Urea); Bendras baltymas (TP) 
VöŽIO ŽYMENYS CEA (karcinoembrioninis antigenas); CA-125 (kiaušidžių v÷žio žymuo); CA-15-3 (krūtų 

v÷žio žymuo); CA-19-9 (st.žarnos, pl. Žarnos, kasos, kepenų, kiaušid÷s epitelinių ląstelių 
v÷žio žymuo); CA-72-4 (skrandžio v÷žio žymuo); AFP (kepenų pirminis v÷žys, kepenų, 
kiaušid÷s germinalinių ląstelių, s÷klid÷s germinalinių ląstelių v÷žio žymuo) 

SKYDLIAUKöS HORMONAI TSH (Skydliaukę stimuliuojantis hormonas); FT4 (Laisvas tiroksinas); FT3 ( Laisvas 
trijodtironinas); ATPO (Antitiroperoksidaz÷, skydliauk÷s mikrosominiai autoantikūnai) 

BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI Bendras kraujo tyrimas; C-reaktyvinis baltymas (CRB); Gliukoz÷s koncentracija serume; 
Šlapimo tyrimas 

 
IŠSAMUS VYRO PROFILAKTINIS IŠTYRIMAS 

Kiekvienas žmogus vieną kartą per metus privalo profilaktiškai pasitikrinti savo sveikatą. Tikrinantis profilaktiškai svarbu kuo 
išsamiau patikrinti pagrindinių organų darbą. Išsamioje moters profilaktin÷je programoje sud÷ti visi svarbiausi ir pagrindiniai 
organizmo rodikliai. 

Tyrimai: 
ELEKTROLITŲ RODIKLIAI Natris; Kalis; Magnis; Kalcis; Geležis; Feritinas 
CHOLESTEROLIO RODIKLIAI 
ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ 
VEIKLAI VERTINTI 

Cholesterolis; Trigliceridai; DTL (didelio tankio) cholesterolis; MTL (mažo tankio) 
cholesterolis 

KASOS FERMENTŲ RODIKLIAI Pankreatinin÷ amilaz÷ 
KEPENŲ FERMENTŲ RODIKLIAI GOT(AST); GPT(ALT); Gama-GT; Bilirubinas bendras; Bilirubinas tiesioginis 
INKSTŲ RODIKLIAI Kreatininas (Crea); Šlapalas (Urea); Bendras baltymas (TP) 
VöŽIO ŽYMENYS CEA (karcinoembrioninis antigenas); PSA (Prostatos specifinis antigenas); CA-19-9 

(st.žarnos, pl. Žarnos, kasos, kepenų, kiaušid÷s epitelinių ląstelių v÷žio žymuo); AFP 
(kepenų pirminis v÷žys, kepenų, kiaušid÷s germinalinių ląstelių, s÷klid÷s germinalinių 
ląstelių v÷žio žymuo); CA-72-4 (skrandžio v÷žio žymuo) 

SKYDLIAUKöS HORMONAI TSH (Skydliaukę stimuliuojantis hormonas); FT4 (Laisvas tiroksinas); FT3 ( Laisvas 
trijodtironinas); ATPO (Antitiroperoksidaz÷, skydliauk÷s mikrosominiai autoantikūnai) 

BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI Bendras kraujo tyrimas; C-reaktyvinis baltymas (CRB); Gliukoz÷s koncentracija serume; 
Šlapimo tyrimas 

 
MINIMALUS MOTERS PROFILAKTINIS IŠTYRIMAS 

Kiekvienas žmogus vieną kartą per metus privalo profilaktiškai pasitikrinti savo sveikatą. Tikrinantis profilaktiškai svarbu kuo 
išsamiau patikrinti pagrindinių organų darbą. Išsamioje moters profilaktin÷je programoje sud÷ti pagrindiniai organizmo rodikliai. 

Tyrimai: 
ELEKTROLITŲ RODIKLIAI Natris; Kalis; Magnis; Geležis 
CHOLESTEROLIO RODIKLIAI  Cholesterolis 
KASOS FERMENTŲ RODIKLIAI Pankreatinin÷ amilaz÷ 
KEPENŲ FERMENTŲ RODIKLIAI GOT(AST); GPT(ALT); Gama-GT; Šarmin÷ fosfataz÷ (ALP); Bilirubinas bendras 
INKSTŲ RODIKLIAI Kreatininas (Crea); Šlapalas (Urea); Bendras baltymas (TP) 
VöŽIO ŽYMENYS CA-125 (kiaušidžių v÷žio žymuo) 
SKYDLIAUKöS HORMONAI TSH (Skydliaukę stimuliuojantis hormonas) 
BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI Bendras kraujo tyrimas; C-reaktyvinis baltymas (CRB); Gliukoz÷s koncentracija serume 

 
MINIMALUS VYRO PROFILAKTINIS IŠTYRIMAS 

Kiekvienas žmogus vieną kartą per metus privalo profilaktiškai pasitikrinti savo sveikatą. Tikrinantis profilaktiškai svarbu kuo 
išsamiau patikrinti pagrindinių organų darbą. Išsamioje moters profilaktin÷je programoje sud÷ti pagrindiniai organizmo rodikliai. 

Tyrimai: 
ELEKTROLITŲ RODIKLIAI Natris; Kalis; Magnis; Geležis 
CHOLESTEROLIO RODIKLIAI  Cholesterolis 
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KASOS FERMENTŲ RODIKLIAI Pankreatinin÷ amilaz÷ 
KEPENŲ FERMENTŲ RODIKLIAI GOT(AST); GPT(ALT); Gama-GT; Šarmin÷ fosfataz÷ (ALP); Bilirubinas bendras 
INKSTŲ RODIKLIAI Kreatininas (Crea); Šlapalas (Urea); Bendras baltymas (TP) 
VöŽIO ŽYMENYS PSA (Prostatos specifinis antigenas) 
SKYDLIAUKöS HORMONAI TSH (Skydliaukę stimuliuojantis hormonas) 
BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI Bendras kraujo tyrimas; C-reaktyvinis baltymas (CRB); Gliukoz÷s koncentracija serume 

 
INKSTŲ VEIKLOS ĮVERTINIMO PROGRAMA 

L÷tinis inkstų funkcijos nepakankamumas (LIFN) - tai būkl÷, kai negrįžtamai sumaž÷ja glomerulų filtracijos greitis. Tai daugelio 
inkstų ligų pas÷km÷ kai prasideda inkstų fibroz÷ (rand÷jimas) ir išnyksta funkcionuojantys nefronai. Inkstai nesugeba pašalinti iš 
organizmo toksinių medžiagų, vandens pertekliaus, nesintetina tokių reikalingų medžiagų, kaip vitaminas D, eritropoetinas, kuris 
svarbus raudonųjų kraujo kūnelių (eritrocitų) susidarymui. SIMPTOMAI: pykinimas, apatija, apetito stoka, aukštas kraujo 

spaudimas, bendras silpnumas, v÷mimas, odos sausumas, niežulys, odos ir gleivin÷s pageltimas, padid÷jusi kūno mas÷. 
Tyrimai 

Bendras kraujo tyrimas Kalcis 
C reaktyvinis baltymas (CRB) Magnis 
Kreatininas Fosforas 
Šlapalas UREA Šlapimo tyrimas 

 
KEPENŲ IR KASOS IŠTYRIMO PROGRAMA 

Esant ūminiam pankreatitui (kasos uždegimui) staiga žūsta kasos ląstel÷s, agresyvūs kasos fermentai pradeda ardyti, „virškinti“ kasą, 
patenka į kraują, sukeldami sisteminį (viso organizmo) pažeidimą. Kasos uždegimo metu žuvusių kasos ląstelių vietą užpildo 
jungiamasis audinys, kasa rand÷ja, maž÷ja jos fermentų gamyba ir vystosi l÷tinis kasos nepakankamumas. SIMPTOMAI: pykinimas, 

pilvo pūtimas, viduriavimas, karščiavimas, kūno mas÷s maž÷jimas, pilvo skausmas, v÷mimas, dujų susilaikymas. 

KEPENŲ FERMENTŲ RODIKLIAI 

GOT(AST) 
GPT(ALT) 
Bendras bilirubinas 
Tiesioginis bilirubinas 
Gama-GT (GGT) 
Šarmin÷ fosfaz÷ (ALP) 

KASOS FERMENTŲ RODIKLIAI 
Pankreatinin÷ amilaz÷  
Lipaz÷  
Bendras baltymas 

KREŠöJIMO RODIKLIAI Protrombinas (SPA/INR) 

 
MAŽAKRAUJYSTöS PROGRAMA 

Mažakraujyst÷ arba anemija – tai tokia patologin÷ būkl÷, kuriai būdingas hemoglobino kiekio sumaž÷jimas kraujyje, d÷l ko pablog÷ja 
deguonies transportas į audinius ir kyla audinių hipoksija. Geležies stokos anemija - tai dažniausiai pasitaikanti mažakraujyst÷s forma. 
Anemija dažniau sergama žiemą ir pavasarį, kai trūksta vitaminų. SIMPTOMAI: d÷mesio koncentracijos pablog÷jimas, dusulys, 

galvos skausmas, skonio pakitimai, bendras silpnumas, darbingumo sumaž÷jimas, dažnesnis pulsas, odos blyškumas, raumenų 

silpnumas, uosl÷s sutrikimas. 
Tyrimai 

Geležis Bendras kraujo tyrimas 
Feritinas Kraujo forminių elementų mikroskopavimas (Leukograma) 

 
VIRŠKINAMOJO TRAKTO IŠTYRIMO PROGRAMA 

Kramtant maistą su seil÷mis ima skirtis virškinimo fermentai, padedantys skaidyti maistines medžiagas, kurias organizmas sugeba 
įsisavinti. Sukramtyto maisto kelion÷ į žarnyną – ilgas fizikinių ir cheminių reakcijų procesas. Jeigu jis vyksta be trikdžių – jaučiam÷s 
puikiai. Tačiau ne visada žarnynas paj÷gia atlikti savo funkcijas. Dažniausiai sergama funkcine dispepsija, kuri atsiranda d÷l 
skrandžio motorikos sutrikimų. SIMPTOMAI: vargina pilvo pūtimas, skausmas skrandyje, spazmai žarnyne, pykinimas, greitas 

pasisotinimo jausmas valgant, v÷mimas ir pilvo pūtimas.  

KEPENŲ FERMENTŲ RODIKLIAI 

GOT(AST) 
GPT(ALT) 
Bendras bilirubinas 
Tiesioginis bilirubinas 
Gama-GT (GGT) 
Šarmin÷ fosfaz÷ (ALP) 

KASOS FERMENTAS Pankreatinin÷ amilaz÷  

SKRANDŽIO ŽYMENYS 
Helicobactori pylori IgG antikūnių nustatymo testas  
Ca-72-4- skrandžio v÷žio žymuo 
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VIRUSINIŲ HEPATITŲ PROGRAMA 

Reik÷tų prisiminti, kad nepriklausomai nuo hepatito virusų tipų, ši liga s÷kmingai gydoma. Svarbų vaidmenį gydyme atlieka savalaik÷ 
ligos diagnostika: šiuolaikiniai metodai leidžia tiksliai nustatyti viruso rūšis ankstyviausioje ligos vystymosi stadijoje. Būtinas 
patikrinimas atliekamas specializuotuose medicinos centruose. Hepatitai diagnozuojami atliekant kraujo tyrimus. Teigiama, kad 
virusų plitimo keliai yra gerai ištirti. Užsikr÷timą hepatitu galima sumažinti dešimtis kartų,  laikantis elementarių higienos taisyklių. 
Mokytis pasipriešinti ligai būtina nuo pat mažens – tikimyb÷, kad hepatitu užsikr÷s vaikai – labai didel÷, be to, ligą gali lyd÷ti įvairios 
komplikacijos. 

Tyrimai 
GOT(AST) HbsAg (Hepatito B paviršinis antigenas) 
GPT(ALT) Anti-HBcor (Hepatito B šerdinio antigeno antikūniai) 
Bendras bilirubinas Anti-HCV (Hepatito C viruso antikūniai) 

 
ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ PROFILAKTINö PROGRAMA 

Širdies ir kraujagyslių ligos nusineša daugiausia gyvybių, daug ligonių lieka neįgalūs. Šių ligų naštą galima sumažinti žinant rizikos 
veiksnius, pakeitus gyvensenos įpročius. Pasak gydytojų kardiologų, širdies nepakankamumas - tai dažniausiai sergant kitomis 
ligomis besiformuojantis ir l÷tai progresuojantis procesas, kurio metu pakinta anatomin÷ ir funkcin÷ širdies struktūra. D÷l to sutrinka 
širdies skilvelių geb÷jimas prisipildyti krauju ar išstumti kraują iš širdies, siekiant tinkamai aprūpinti juo gyvybiškai svarbius 
organus. Laiku diagnozuotas širdies nepakankamumas yra prielaida ankstyvam ir veiksmingam gydymui. Vaistai ar jų deriniai 
įgalina pasiekti gerų rezultatų, ligoniai gali gyventi ne tik įprastai, bet ir žymiai ilgiau. Įprastiniai sutrikusios širdies funkcijos 
simptomai yra šie: dusulys, atsirandantis nedidelių fizinių pastangų metu; pasunk÷jęs kv÷pavimas gulint ant žemos pagalv÷s; 

svorio did÷jimas, patinimai kojose d÷l skysčių susilaikymo; bendras silpnumas ir nuolatinis nuovargio jausmas. 

KEPENŲ FERMENTŲ RODIKLIAI 
GOT(AST) 
GPT(ALT) 

CHOLESTEROLIO TYRIMAS 

Cholesterolis 
MTL-cholesterolis 
DTL-cholesterolis 
Trigliceridai 

ELEKTROLITAI 
Kalis 
Natris 

UŽDEGIMINIS RODIKLIAI C-reaktyvinis baltymas (CRB) 
KREŠöJIMO RODIKLIAI Protrombinas (SPA/INR) 

 
LöTINIO NUOVARGIO PROGRAMA 

L÷tinio nuovargio sindromas – tai nuolatinis ar pasikartojantis nuovargis, nepraeinantis išsimiegojus ir sumažinantis vidutinį dienos 
aktyvumą mažiausiai šešiems m÷nesiams. SIMPTOMAI: galvos skausmas, sąnarių skausmas, gerkl÷s skausmas, bendras nuovargis, 

raumenų skausmas, atminties pablog÷jimas, temperatūros pokyčiai. 

BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI 
Bendras kraujo tyrimas 
Gliukoz÷ 

INKSTŲ RODIKLIAI 
Kreatininas (Crea) 
Bendras baltymas 

SKYDLIAUKöS HORMONAI 
TSH (Skydliaukę stimuliuojantis hormonas) 
FT4 (Laisvas tiroksinas) 

CHOLESTEROLIO RODIKLIAI 

Cholesterolis 
MTL-cholesterolis 
DTL-cholesterolis 
Trigliceridai 

KEPENŲ FERMENTŲ RODIKLIAI 

GOT(AST) 
GPT(ALT)  
Bendras bilirubinas 
Tiesioginis bilirubinas 
Šarmin÷ fosfataz÷ (ALP) 
Gama-GT (GGT) 

 
MOTERS ONKOLOGINö PROGRAMA 

Pasaulyje smarkiai auga v÷žinių susirgimų skaičius. Onkologinių susirgimų, be kita ko, daug÷ja d÷l did÷jančios gyvenimo trukm÷s, 
taip pat d÷l pasikeitusių gyvenimo įpročių. V÷žys yra liga, kuri d÷l aplinkos užterštumo pasitaiko vis dažniau, praneša Pasaulio 
sveikatos organizacija. Labai svarbu ligai užkirti kelią anksčiau ir pasitikrinti ne tik atsiradus pokyčiams, o profilaktiškai.  

BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI 
Bendras kraujo tyrimas 
C – reaktyvinis baltymas (CRB) 
Eritrocitų nus÷dimo greitis (ENG) 

VöŽIO ŽYMENYS 

CEA (karcinoembrioninis antigenas) 
CA-125 (kiaušidžių v÷žio žymuo) 
CA-15-3 (krūtų v÷žio žymuo) 
CA-19-9 (st.žarnos, pl. Žarnos, kasos, kepenų, kiaušid÷s epitelinių ląstelių v÷žio žymuo) 
AFP (kepenų pirminis v÷žys, kepenų, kiaušid÷s germinalinių ląstelių, s÷klid÷s 
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germinalinių ląstelių v÷žio žymuo) 
Ca-72-4 (skrandžio v÷žio žymuo) 

 
VYRO ONKOLOGINö PROGRAMA 

Pasaulyje smarkiai auga v÷žinių susirgimų skaičius. Onkologinių susirgimų, be kita ko, daug÷ja d÷l did÷jančios gyvenimo trukm÷s, 
taip pat d÷l pasikeitusių gyvenimo įpročių. V÷žys yra liga, kuri d÷l aplinkos užterštumo pasitaiko vis dažniau, praneša Pasaulio 
sveikatos organizacija. Labai svarbu ligai užkirti kelią anksčiau ir pasitikrinti ne tik atsiradus pokyčiams, o profilaktiškai.  

BENDRAKLINIKINIAI TYRIMAI 
Bendras kraujo tyrimas 
C – reaktyvinis baltymas (CRB) 
Eritrocitų nus÷dimo greitis (ENG) 

VöŽIO ŽYMENYS 

CEA (karcinoembrioninis antigenas) 
PSA (Prostatos specifinis antigenas) 
CA-19-9 (st.žarnos, pl. Žarnos, kasos, kepenų, kiaušid÷s epitelinių ląstelių v÷žio žymuo) 
AFP (kepenų pirminis v÷žys, kepenų, kiaušid÷s germinalinių ląstelių, s÷klid÷s 
germinalinių ląstelių v÷žio žymuo) 

 
OSTEOPOROZöS PROGRAMA 

Osteoporoz÷ – tai sistemin÷ kaulų liga, kuriai būdinga maža kaulin÷ mas÷ d÷l kaulų tankio sumaž÷jimo, tod÷l padid÷ja kaulų 
trapumas bei lūžių rizika. SIMPTOMAI: kaulų lūžiai, juosmens skausmas, raumenų silpnumas, m÷šlungis, kaulų tankio ret÷jimas, 

apatin÷s krūtin÷s dalies skausmas, stuburo iškrypimas, kupros formavimasis, ūgio maž÷jimas, naktinis kojų prakaitavimas. 
ELEKTROLITŲ/ 
MIKROELEMENTŲ TYRIMAI 

Fosforas 
Kalcis 

VITAMINAI Vitaminas D 
VöŽIO ŽYMENYS Beta-CrossLaps (Kaulų rezorbcijos žymuo) 
HORMONAI Parathormonas (PTH) 

 
NöŠČIŲJŲ PROFILAKTINö PROGRAMA 

Toksoplazmoz÷ – tai parazitin÷ infekcija, savo simptomais primenanti gripą. Toksoplazmozę sukelia vienas iš labiausiai pasaulyje 
paplitusių parazitinių mikroorganizmų – Toxoplasma gondii. Didžiajai daliai užsikr÷tusiųjų Toxoplasma gondii, jokie simptomai 
nepasireiškia, tačiau žmon÷ms, kurių imunin÷ sistema nusilpusi, ir vaikams, užsikr÷tusiems nuo motinos n÷štumo metu, ji gali 
sukelti rimtų komplikacijų. Citomegalo virusas (CMV), priklausantis Herpes virusų grupei: infekcijos šaltinis yra CMV apsikr÷tęs 
žmogus. Apie 1proc.moterų, užsikr÷tusių iki pastojimo, perduoda virusą vaisiui per gimdą. N÷štumo metu susirgus pirmine 
infekcija, perdavimo rizika vaisiui yra apie 50 proc. Pogimdyvinę CMV infekciją lemia viruso buvimas gimdos kaklelio sekrete, bet 
dar dažnesnis infekcijos šaltinis - motinos pienas.  

VIRUSOLOGINIŲ LIGŲ 
Citomegalos viruso IgM ir IgG antikūnai 
Toxoplasmos viruso IgM ir IgG antikūnai 

HEPATITAI Hepatito B nustatymas (HbsAg) 
KRAUJO GRUPö Kraujo grup÷s ABO ir Rh faktoriaus nustatymas 

UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ 
Žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV) nustatymas 
Sifilio RPR 
Sifilio TPHA 

 


