
Kam turi būti atliktas laboratorinis 
tyrimas dėl COVID-19 ligos? 

 Pacientams, kuriems planuojamas operacinis 
gydymas, dienos chirurgijos procedūros, 
spindulinis ar chemoterapinis gydymas stacionare 
ir dienos stacionare. 

 Pacientams, kurie iš NVI stacionaro perkeliami į 
palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninę. 

 Pacientams, kurie po gydymo stacionare 
išleidžiami gydytis ambulatoriškai, jeigu jiems 
pasireiškė bent vienas COVID-19 ligos simptomas 
(karščiavimas ≥37 °C, kosulys, pasunkėjęs 
kvėpavimas ar dusulys). 

 Artimajam, jeigu jis lieka įstaigoje kartu su 
pacientu (paciento slaugai, priežiūrai ar kt.). 
 

Ar būtinas tyrimas atvykstant konsultacijai į 
polikliniką? 

 Atvykstantiems konsultacijai ar ištyrimui šis 
tyrimas nebūtinas. 

 Atvykstantiems dienos chirurgijos procedūroms – 
būtinas. 

 NVI šis tyrimas atliekamas ir pacientams prieš 
endoskopinę procedūrą.  
 

Kiek laiko galioja atliktas tyrimas? 

 Viruso SARS-CoV-2 tyrimas (tiriant PGR metodu) 
gali būti atliekamas iki planuojamos paslaugos 
suteikimo datos likus ne daugiau kaip 48 val. 
 
 
 

Kur atlikti tyrimą dėl COVID-19 ligos? 

 Ėminys tyrimui gali būtų paimtas mobiliame 
punkte pagal gyvenamąją vietą šeimos gydytojo 
arba gydytojo specialisto siuntimu. 

 NVI COVID-19 diagnostikos kabinete (adresu P. 
Baublio g. 3B, Nr. 113) ėminys gali būti paimtas 
darbo dienomis nuo 8.00 iki 14.45 val., šeštadienį 
nuo 8.00 iki 13.45 val. 

Ar bus nukeltas gydymas, jei neturiu 
atsakymo dėl COVID-19 ligos? 

 Pacientui planinis gydymas stacionare 
pradedamas nelaukiant tyrimo atsakymo. 
 

Tyrimo dėl COVID-19 ligos NVI pacientams 
atlikimo eiga mobiliame punkte. 

 Šeimos gydytojas arba gydytojas specialistas 
elektroniniu būdu užpildo siuntimą (formą E027). 

 Pacientas skambina į Karštąją liniją telefonu 1808 
ir registruojasi tyrimui. 

 Užregistruotas pacientas automatiškai gauna į 
savo telefoną žinutę, kurioje nurodoma tepinėlio 
ėmimo vieta ir tikslus atvykimo į mobilų punktą 
laikas. 

 Šeimos gydytojas ar slaugytojas, gavęs paciento 
tyrimo atsakymą, nedelsdamas informuoja 
pacientą.  

 Pacientas pats gali pasitikrinti tyrimo atsakymo 
rezultatus prisijungęs prie www.esveikata.lt 
portalo. 

 Gavęs neigiamą atsakymą, pacientas atvyksta į 
NVI planiniam gydymui. 

 

Tyrimo dėl COVID-19 ligos NVI pacientams 
atlikimo eiga NVI patalpose. 

 Prieš planinį gydymą NVI pacientui 
rekomenduojama 7 d. saviizoliacija. 

 Gydantis gydytojas paskirdamas tyrimą dėl 
COVID-19, užregistruoja pacientą tyrimui ir 
nurodo pacientui tikslų tyrimo laiką. 

 Tyrimas atliekamas likus ne daugiau kaip 48 val. 
iki operacinio gydymo, ar naujai paskirto 
chemoterapijos, ar spindulinio gydymo kurso. 

 Pacientui tęsiant chemoterapijos ar spindulinės 
terapijos kursą, testas gydančio gydytojo 
sprendimu, gali būti kartojamas kas 14 d.  

 Jei gydymui pacientas atvyksta be atsakymo dėl 
COVID-19, NVI priėmimo skyriuje imamas ėminys 
ir tyrimo rezultatų laukiama izoliacinėje palatoje.  

 Pacientas privalo pasirašyti sutikimą, kad tyrimo 
rezultato sutinka laukti nurodytoje izoliavimo 
vietoje. 

 Jeigu pacientas atsisako atlikti laboratorinį tyrimą 
dėl COVID-19 ligos, NVI specialistai pasirašytinai 
supažindina pacientą su galimais atsisakymo 
padariniais. Tokiu atveju gali būti nutrauktas 
sveikatos priežiūros paslaugų teikimas, išskyrus 
atvejus, jei grėstų pavojus paciento gyvybei.  

  

  

http://www.esveikata.lt/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYRIMO DATA IR LAIKAS 

 

_______________________________________ 

 

 

Tyrimo atsakymas bus įkeltas į www.esveikata.lt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVID-19  
TYRIMŲ LABORATORIJA 

NVI Mokslinių tyrimų padalinys,  

Baublio g. 3B, 113 kab., Vilnius 

Darbo laikas:  
darbo dienomis – 8.00 – 14.45 

šeštadienį – 8.00 – 13.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 


