
 

 

Tyrimus dėl ŽIV siūloma atlikti: 

1. karščiuojate arba kosite ilgiau kaip mėnesį; 

2. viduriuojate ilgiau kaip mėnesį; 

3. dažnai (>2k./metus) sergate plaučių uždegimais, bronchitais, gerklės, ausų ir 

kitais uždegimais; 

4. be priežasties netekote daug svorio; 

5. nuolat jaučiate nuovargį ir silpnumą; 

6. naktimis gausiai prakaituojate; 

7. susirgote tuberkulioze; 

8. padidėjo kaklo ar pažastų, ar kirkšnies limfmazgiai; 

9. sergate Herpes infekcija (lėtinės opos, trunkančios ilgiau kaip 1 mėn.); 

10. įsidūrėtė kažkieno naudota adata; 

11. esate nėščia; 

12. užsikrėtėte sifiliu, gonorėja ar kita lytiškai plintančia infekcija; 

13. turėjote ar turite lytinius santykius su asmeniu, kuris turi daug lytinių partnerių; 

14. lytiškai santykiavote su vartojančiais ar vartojusiais narkotines medžiagas; 

15. vartojate ar vartojote injekcinius narkotikus; 

16. turėjote lytinius santykius (ypač analinius) su tos pačios lyties asmeniu; 

17. jūs ar jūsų lytiniai partneriai turėjo daugiau nei vieną lytinį partnerį per 

pastaruosius 12 mėn.  

18. turėjote lytinius santykius su ŽIV užsikrėtusiu asmeniu; 

19. susirgote Kapoši sarkoma; 

20. sergantiems (ar užsikrėtusiems) hepatitu C ar B; 

21. patyrėte seksualinę prievartą; 

22. turėjote lytinių santykių su seksualinių paslaugų teikėjais; 

23. turėjote lytinių santykių su asmenimis iš šalių, kur didelis ŽIV paplitimas (Afrika, 

Estija, Ukraina ir k t.) 

24. vaikams, kuriuos pagimdė narkotines ir psichotropines medžiagas vartojanti 

motina; 

25. vaikams, kuriuos pagimdė ŽIV užsikrėtusi motina; 



26. asmenims, turėjusiems sąlytį (įskaitant ir profesinį) su ŽIV užsikrėtusio ar galimai 

užsikrėtusio asmens krauju ar kitais organizmo skysčiais; 

27. asmenims, kuriems pasireiškia ūmiai ŽIV infekcijai būdingi simptomai (į gripą 

panašūs simptomai, trunkantys 1-2sav.); 

28. asmenims, kuriems diagnozuota kita liga, kuri, gydytojo nuomone, gali būti 

ląstelinio imuniteto nepakankamumo priežastis; 

29. asmenims, kuriems diagnozuota viena iš AIDS indikacinių ligų (vadovaujantis LR 

sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-384 „Dėl 

Žmogaus imunodeficito viruso ligos diagnostikos ir gydymo, kompensuojamo iš 

Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

 

Parengė Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras www.ulac.lt 

 

http://www.ulac.lt/

