
Перелік безплатних діагностичних тестів,
на які може направити лікар первинної медичної допомоги

1. Гематологічні дослідження:
1. загальний аналіз крові;

2. тромбоцити;

3. ретикулоцити;

4. швидкість осідання еритроцитів (ШОЄ);

5. рівень глікозилювання гемоглобіну (HbA1c).

2. Біохімічні та імунохімічні дослідження в сироватці крові:
1.натрій;

2. калій;

3. іонізований кальцій;

4. залізо;

5. залізо - загальна залізозв’язуюча здатність сироватки (TIBC)

6. насичення трансферину;

7. сечовина;

8. креатинін;

9. глюкоза;

10. глюкозотолерантний тест;

11. загальний білок;

12. протеїнограма;

13. альбумін;

14. сечова кислота;

15. загальний холестерин;

16. холестерин-ЛПВЩ;

17. холестерин-ЛПНЩ;

18. тригліцериди;

19. загальний білірубін;

20. прямий білірубін;

21. лужна фосфатаза (ЛФ);

22. Аспартатамінотрансфераза (АСТ);

23. аланінамінотрансфераза (АЛТ);

24. гамма-глутамілтранспептидаза (ГГТ);

25. амілаза;
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26. Креатинфосфокіназа (КФК);

27. Загальна кисла фосфатаза (КФ);

28. Ревматоїдний фактор (РФ)

29. антистрептолізин O (АСЛ);

30. тиреотропний гормон (ТТГ);

31. антиген HBs-AgHBs;

32. VDRL-тест;

33. FT3;

34. FT4;

35. ПСА- простатоспецифічний антиген.

3. Аналізи сечі:
1. загальний аналіз сечі з мікроскопією осаду;

2. кількісне визначення білка;

3. кількісне визначення глюкози;

4. кількісне визначення кальцію;

5. кількісне визначення амілази.

4. Аналізи калу:
1. загальний аналіз;

2. паразити;

3. прихована кров - імунохімічний метод.

5. Коагуляційні дослідження:
1. протромбіновий індекс;

2. Активний частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ);

3. фібриноген.

6. Мікробіологічні дослідження:
1. посів сечі з антибіограмою;

2. посів мазка горла;

3. посів на патогенну кишкову групу (сальмонели, шигели);

4. С-реактивний білок (CRP).

7. Спірометрія
8. Електрокардіографічне дослідження (ЕКГ) у спокої.
9. Ультразвукове дослідження (УЗД):

1. УЗД органів черевної порожнини та заочеревинного простору, ,

2. УЗД щитовидної та паращитовидної залоз;
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3. УЗД слинних залоз;

4. УЗД нирок, сечового міхура;

5. УЗД периферичних лімфатичних вузлів.

10. Радіологія:
1. рентген грудної клітки в прямій та бічній проекції;

2. рентген кісток, кінцівки та таз в прямій та бічний проекції;

3. рентген черепа та пазух в прямій та бічній проекції;

4. оглядова рентгенограма черевної порожнини.

11. Ендоскопічні дослідження:
1. гастроскопія;

2. колоноскопія.

Перелік тестів узгоджується із переліком, що міститься у положеннях Міністра охорони здоров’я від 21 
березня 2019 року про гарантовані послуги у сфері первинної медико-санітарної допомоги (Журнал 
законодавства від 2019 року, п. 736).

damian.pl/ua


