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Kaunas
1. P a k e i č i u viešosios įstaigos Kauno miesto poliklinikos 2018-01-02 įsakymu Nr. 191.2)-1
“Dėl viešosios įstaigos Kauno miesto poliklinikos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo” patvirtintų
vidaus tvarkos taisyklių:
1.1. 2.1. punktą ir jį išdėstau:
„2.1. Poliklinika dirba darbo dienomis 7.30 – 20.00 val. Centro padalinio Šeimos sveikatos
priežiūros skyriaus poskyriai (Donelaičio g. 70 ir Medvėgalio 21-1), Šančių padalinio Šeimos sveikatos
priežiūros skyriaus poskyriai (Borutos g. 16 ir Kampiškių g. 3), Dainavos padalinio Šeimos sveikatos
priežiūros skyriaus poskyris (T. Masiulio g. 8), dirba kintančiu darbo grafiku, kuris skelbiamas
poliklinikos internetinėje svetainėje www.kaunopoliklinika.lt bei informacinėse lentelėse prie įstaigos
padalinių pagrindinių įėjimų.
Poliklinikos nedarbo laiku šeimos gydytojo paslaugas poliklinikoje prisirašiusiems apdraustiesiems
pacientams teikia VšĮ Kauno klinikinės ligoninės bei VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės priėmimo
skyriai. Ši informacija skelbiama VšĮ Kauno miesto poliklinikos internetinėje svetainėje
www.kaunopoliklinika.lt bei informacinėse lentelėse prie įstaigos padalinių pagrindinių įėjimų.“
1.2. 2.6. punktą ir jį išdėstau:
“2.6. Šeimos gydytojo paslaugas namuose teikia paciento šeimos gydytojas arba pagalbos
namuose tarnybos padalinyje dirbantys šeimos gydytojai poliklinikos direktoriaus įsakymu
nustatyta tvarka. Psichikos sveikatos priežiūros paslaugos namuose teikiamos poliklinikos
direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka. Iškvietimai į namus darbo dienomis registruojami nuo 7.30
iki 16.00 val. Šeimos gydytojų iškvietimai į namus registruojami paskambinus telefonu:
Dainavos padalinyje (8 37) 403 922, Šilainių padalinyje (8 37) 377 771, Centro padalinyje (8 37)
409 222, Kalniečių padalinyje (8 37) 401 490, Šančių padalinyje (8 37) 342 207”.

1.3. 2.7. punktą ir jį išdėstau:
„2.7. Darbo dienomis medicininius mirties liudijimus išrašo šeimos gydytojas. Mirties liudijimai
šeštadieniais išrašo budintis gydytojas nuo 9:00 iki 12:00 val., susisiekus su juo telefonu nuo 9:00 iki
11:00 val. Šeštadieniais budinčių gydytojų telefonų numeriai:
- Šilainių padalinyje: 8 600 49329; 8 600 49330; 8 600 49331;
- Kalniečių padalinyje: 8 601 55050;
- Centro padalinyje bei poskyriuose Donelaičio g. 70, Medvėgalio g. 21-1, Nepriklausomybės a.10:
8 679 37730;
- Šančių padalinyje: 8 610 00703; Panemunės poskyryje (Kampiškių g. 3): 8 600 28587; Rokų
poskyryje (Borutos g. 16): 8 687 74341;
- Dainavos padalinyje: 8 673 23609; Petrašiūnų poskyryje (T.Masiulio g. 8): 8 600 28633.”
1.4. 11.4. punktą ir jį išdėstau:
„11.4. Visuomenės informavimo priemonių atstovams bei fiziniams asmenims poliklinikos
patalpose draudžiama filmuoti, fotografuoti, daryti garso įrašus be raštiško poliklinikos administracijos
leidimo.“
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