
PACIENTŲ DĖMESIUI ! 
 

Dėl Jūsų saugumo ir toliau pirmenybę teiksime paslaugų teikimui 

nuotoliniu būdu, o tiesioginė konsultacija bus teikiama tik tuomet, kai dėl 

klinikinės būtinybės jos nebus įmanoma suteikti nuotoliniu būdu. 

• Pacientai pirmiausiai registruojasi šeimos gydytojo nuotolinei konsultacijai 

skambindami poliklinikos registratūros telefonais: (8 41) 552813; (8 41) 552878 

(8 41 ) 552 818. 

• Nuotolinėms paslaugoms (vaistų, medicinos priemonių išrašymui, elektroninių 

nedarbingumo pažymėjimų išdavimui ir tęsimui, konsultacijai) pacientų 

registraciją vykdo tik registratūros darbuotojai telefonu. 

• Šeimos gydytojas nuotolinės konsultacijos metu spręs dėl pacientui reikalingo 

ištyrimo ir gydymo: galės paskirti reikiamus tyrimus, užregistruoti savo 

tiesioginio kontakto konsultacijai  ar gydytojo specialisto nuotolinei 

konsultacijai, kuris taip pat spręs dėl paciento tiesioginės konsultacijos. 

• TIK turintys šeimos gydytojo elektroninį siuntimą, pacientai patys gali 

registruotis gydytojo specialisto konsultacijai. 

• Kraujo paėmimui ir kitiems tyrimams, išskyrus skiepijimą,  registruoja šeimos 

gydytojai telefonu.  

• Nuo š. m. gegužės 13 d. FMR gydytojas pacientus konsultuoja ir nuotoliniu būdu 

(telefonu) pagal šeimos gydytojo el. būdu išduotą siuntimą. 

• Nuo š. m. gegužės 18 d. atnaujinta odontologinė pagalba, registraciją vykdo 

registratūros darbuotojai telefonu. 

• Kaip ir viso karantino metu, į polikliniką bus įleidžiami tik iš anksto 

užsiregistravę pacientai ir tik sutartu vizito laiku. 

 

Primename, kad gavus leidimą atvykti į polikliniką: 

 

•  Paslaugos poliklinikoje Jums bus teikiamos TIK paskirtu vizito laiku. 

•  Į polikliniką būsite įleidžiamas likus ne daugiau nei 10 min. iki paskirto vizito 

laiko. Esant būtinybei, kartu su Jumis gali būti vienas lydintis asmuo. 

• Atvykus į polikliniką matuojama paciento kūno temperatūra ir tikrinami 

registracijos duomenys. Atvykstant pacientai privalo turėti asmens tapatybę 

patvirtinantį dokumentą ir dėvėti apsauginę kaukę. Medicinines kaukes privalote 

dėvėti visą vizito laiką poliklinikoje. 

•  Įėjus ir išeinant iš poliklinikos privalote dezinfekuoti rankas. 



•  Poliklinikoje privalote išlaikyti ne mažesnį nei 1 m atstumą iki kito paciento ir 

/ ar darbuotojo, kol būsite pakviesti užeiti į kabinetą. 

•  Turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz. karščiavimas, 

sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) nebus aptarnaujami. 

 

               Skambinti šiais telefono numeriais: 

Registratūra Tel. 8 41 552  813 

Tel. 8 41 552  878 

Tel. 8 41 462  113 

Tel. 8 41 552  818 

Vaikų registratūra Tel. 8 41 552  762 

Odontologų registratūra Tel. 8 41 552  781 

Profilaktinių apžiūrų kabinetas  Tel. 8 41 462  114 

Fizinės medicinos ir reabilitacijos kabinetas Tel. 8 41 591  421 

Tel. 841  591  420 

Psichikos sveikatos centro registratūra Tel. 8 41 416  653 

Ginekologinis kabinetas Tel. 8 41 552  930 

Registracija echoskopijoms Tel. 8 41 462  114 

Radiologo konsultacijai iš kitų gydymo įstaigų Tel. 8 41 552  813 

Šeimos, vaikų, vidaus ligų gydytojai: 

Antanina Andriulienė  

Tel. 841 591 406 

 

Rita Paškevičienė 

Austė Misevičiūtė 

Irena Vida Sakalienė  

Tel. 841 591 407 Birutė Marija Paplauskienė 

Gražina Cikanavičienė 

Violeta Kolomyc  

Tel. 841 552 814 Justina Kompauskienė (nuo 07.27 iki 07.31) 

Brigita Baldauskaitė 

Raminta Vaitonytė  

Tel. 841 462 112 Gražina Sadauskaitė 

Aldutė Žebrauskienė 

Algirdas Jaruševičius  

Tel. 841 591 413 Rima Globienė 

Gražina Sadauskaitė (nuo 07.27-07.31) 

Virginija Venckienė  

Tel. 841 552 826 

 

Aldona Misiūnaitė 

Audronė Norkuvienė 

Justina Kompauskienė (nuo 07.13 iki 07.24) 

Audronė Lunskienė Tel. 841 591 404 

 Asta Kazlauskienė 

                                                                                                                       Administracija 


