
SIUNTIMAS VALSTYBĖS UŽSAKOMIEMS RETŲ, YPAČ PAVOJINGŲ, ĮVEŽTINIŲ IR KITŲ 

SUKĖLĖJŲ SUKELTŲ UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ DIAGNOSTINIAMS TYRIMAMS NR. _________ 
 

_________ m. ___________________  _______ d. 

 
Bendroji dalis 

Užsakovas  

 (pavadinimas) 

 

(adresas) 

Kontaktinis asmuo  

 (pareigos, vardas, pavardė) 

telefonas  mob. telefonas  el. paštas  

  

Tyrimo protokolo pateikimo būdas (pažymėti X)  el. paštu  paštu  kita (nurodyti)  

 

Informacija apie tiriamąjį 

 

Asmens kodas             
 

Vardas  Pavardė  
 

Lytis (pažymėti X)   vyras  moteris Gimimo data   -  -   
  

Diagnozė pagal TLK-10-AM  
  

Susirgimo pradžios data 20 _____ - _____ - ____ 
  

Epidemiologinė anamnezė, simptomai, tyrimų rezultatai (nurodyti)  
 

 

  

Siunčiama (pažymėti X)  pirmą kartą  Pakartotiniam  ištyrimui 
 

Tyrimo tikslas (pažymėti X) 
 

Bakterijų, pirmuonių ir prionų sukeliamos 

užkrečiamosios ligos 

Virusų sukeliamos užkrečiamosios ligos 

 

 juodligė 

 maras 
 tuliaremija 

 bruceliozė 

 įnosės 
 meloidozė 

 Ku karštinė 

 cholera 
 botulizmas 

 leptospirozė 

 legioneliozė 

 

 patogeninių E. coli, gaminančių 

Šiga ir Vero toksinus, infekcija 
 psitakozė 

 minkštasis šankeris 

 histoplazmozė 
 kriptokokozė 

 maliarija 

 Kreucfeldo-Jakobo liga 
 neaiški, pirmą kartą šalyje 

išskirtų bakterijų sukelta liga 

 

 

 Orthopox virusų (raupų, beždžionių, 

karvių raupų) infekcija 
 virusinių hemoraginių karštligių 

(Marburgo, Ebola, Lassa ir kt.) 

infekcija 
 flavivirusų (geltonosios karštligės, 

Vakarų Nilo karštligės, Dengė, Zika 

ir kt. virusų) infekcija 
 alfa virusų infekcija 

 Hanta viruso infekcija 

 žmogaus pasiutligė 

 

 neaiškios kilmės virusinė neuroinfekcija 

 žmogaus pneumonijas sukeliančių 
koronavirusų infekcija 

 sunki ūmi virusinė pneumonija 

 paukščių gripo infekcija 
 žmogaus T ląstelių limfotropinio viruso 

infekcija 

 virusinis hepatitas E 
 neaiški, pirmą kartą šalyje išskirtų virusų 

sukelta liga 

Informacija apie ėminius (pažymėti X) 
Kraujas 

 serumas 

 plazma 

 su EDTA 
 su Na citratu 

 su heparinu 

Tepinėlis 

 iš nosiaryklės 

 iš gerklės 

 iš opos 

 

 
 kraujo kultūra, aer. 

 kraujo kultūra, anaer. 

 likvoras 
 skrepliai 

 bronchoalveolinis lavažas 

 
 šlapimas 

 išmatos 

 žaizdos šašas 
 patologinė anatominė 

medžiaga 

 

 kita 

(nurodyti)_____________________ 

______________________________ 

______________________________ 
 

Paėmimo data  20___ - ___ - ___ Ėminius paėmė  

  (pareigos, vardas, pavardė, parašas) 
 

Reguliariai atnaujinamą informaciją apie užkrečiamųjų ligų diagnostikai tinkamus ėminius bei reikalavimus jų paėmimui, pakavimui 
ir transportavimui galite rasti www.nvspl.lt arba teirautis telefonu (8 5) 234 0201. 

 


