PACIENTŲ DĖMESIUI !
Nuo 2020-11-07 visoje šalyje įvedus visuotinį karantiną įstaigoje stabdomos
tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijos ir pradedamos teikti nuotolinės paslaugos.
Informuojame Jus, kad šio karantino metu sveikatos priežiūros paslaugos bus mažiau
ribojamos, nei pirmojo karantino metu.
Sveikatos priežiūros paslaugos bus teikiamos užtikrinant pacientų srautų valdymą.
Asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis specialistas nuotolinės konsultacijos
metu įvertins tiesioginio kontakto su pacientu konsultacijos poreikį. Nustačius
tiesioginio kontakto su pacientu poreikį, specialistas ar jo komandos narys paskirs
konsultaciją įstaigoje, nurodys laiką, kada atvykti paskirtai konsultacijai.
Per registratūrą registracija vyksta tik nuotolinei konsultacijai.

• Laboratoriniams tyrimams registruoja šeimos gydytojo komandos narys,
nurodydamas tikslų laiką, kada atvykti į laboratoriją.
• Vaikų ir suaugusiųjų skiepijimai pagal Nacionalinę imunoprofilaktikos programą
registruojami iš anksto ir atvykstama tik paskirtu laiku, registraciją vakcinacijai
vyksta per šeimos gydytojo komandą.
• Gydytojai akušeriai-ginekologai, gydytojai odontologai paslaugas teikia
tiesioginio kontakto būdu. Registracija pas ginekologus tel. 841 552930, pas
odontologus tel. 841 552781.
• Psichikos

sveikatos

centre

prioritetas

teikiamas

nuotolinėms

gydytojų

konsultacijoms, tik esant būtinybei bus teikiamos pirminės gydytojų psichiatrų
konsultacijos. Pakartotinės konsultacijos tik nuotoliniu būdu, išskyrus atvejus kai
gydytojas konsultacijos metu priims kitokį sprendimą.
• Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius teiks visas planuotas gydomąsias
procedūras.
• Echoskopijos, rentgenologinės ir kitos paslaugos, teikiamos pagal įstaigos
nustatytą planą, jei yra išrašytas šeimos gydytojo ar gydytojo specialisto
elektroninis siuntimas.

• Ribojimai netaikomi atliekant profilaktinių sveikatos tikrinimų paslaugas dėl
įsidarbinančių asmenų, siekiančių dirbti tokioje veiklos srityje, kurioje dirbant
patiriamas atitinkamas kenksmingų rizikos veiksnių poveikis. Registracija
vyksta per įstaigos registratūrą.
Visi pacientai, kuriems pasireiškia peršalimo simptomai aptarnaujami nuotoliniu
būdu, o įvertinus jų būklę ir esant poreikiui atlikti tyrimus bus nukreipiami į įstaigoje
veikiantį karščiuojančių pacientų apžiūros kabinetą (izoliavimo patalpą).

Primename, kad į įstaigą atvykti galima tik gavus šeimos gydytojo
leidimą:
• Paslaugos įstaigoje bus teikiamos tik paskirtu vizito laiku.
• Į įstaigą būsite įleidžiamas likus ne daugiau nei 10 min. iki paskirto vizito laiko. Esant
būtinybei, kartu su Jumis gali būti vienas lydintis asmuo.
• Atvykus Jums bus matuojama kūno temperatūra ir tikrinami registracijos duomenys.
Atvykstantys pacientai privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir dėvėti
nosį ir burną dengiančią kaukę ar respiratorių (taikoma ir pacientą lydinčiam asmeniui).
Kaukes ar respiratorius privalote dėvėti visą vizito laiką poliklinikoje.
• Įėjus ir išeinant iš įstaigos privalote dezinfekuoti rankas.
• Įstaigoje privalote išlaikyti ne mažesnį nei 2 metro atstumą iki kito paciento ir / ar
darbuotojo, kol būsite pakviesti užeiti į kabinetą.
• Pacientai, turintys kvėpavimo takų infekcijos požymių, kontaktavę su sergančiaisiais
COVID-19, ar užsieniečiais arba saviizoliacijoje esančiais žmonėmis, privalo iš anksto
telefonu informuoti įstaigos darbuotojus.
• Atvykus į įstaigą prašome sekti nuorodas ir vadovautis darbuotojų nurodymais.
• Jei karščiuojate ar turite kitų viršutinių kvėpavimo takų simptomų į įstaigą nevykite,
susisiekite su įstaigos registratūra žemiau nurodytais telefonais:
Registratūra

Vaikų registratūra
Odontologų registratūra
Profilaktinių apžiūrų kabinetas
Fizinės medicinos ir reabilitacijos kabinetas
Psichikos sveikatos centro registratūra
Ginekologinis kabinetas

Tel. 8 41 552
Tel. 8 41 552
Tel. 8 41 462
Tel. 8 41 552
Tel. 8 41 552
Tel. 8 41 552
Tel. 8 41 462
Tel. 8 41 591
Tel. 8 41 591
Tel. 8 41 416
Tel. 8 41 552

813
878
113
818
762
781
114
421
420
653
930

Registracija echoskopijoms
Radiologo konsultacijai iš kitų gydymo įstaigų

Tel. 8 41 462 114
Tel. 8 41 552 813

Administracija

