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Mieli  pacientai ,
Dėkojame, kad sutikote gauti mūsų naujienas, aktualijas bei kad savo 
sveikatos priežiūros įstaiga pasirinkote Kauno miesto polikliniką.
Siekdami geriau Jus informuoti apie mūsų naujienas, aktualijas, pristatome 
pirmąjį Kauno miesto poliklinikos Naujienlaiškį.
 
Primename, kad apie mus, gydytojų darbo grafikus, teikiamas paslaugas, 
mokamų paslaugų kainas bei  kitas aktualijas Jūs galite daugiau sužinoti 
apsilankę mūsų internetinėje svetainėje www.kaunopoliklinika.lt. Čia Jūs 
turite galimybę ne tik palikti atsiliepimą apie gydytojus, įvertinti mūsų 
darbą ar teikti pasiūlymus, bet taip pat galite ir registruotis internetu pas 
gydytojus.
 
Kauno miesto poliklinika yra akredituota šeimos medicinos paslaugai, 
Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM 
pripažino, kad atitinkame sveikatos priežiūros paslaugų standartus.
Mums rūpi kiekvienas pacientas, teikiamų paslaugų kokybė, todėl 
siekiame, kad atvykus į bet kurį Kauno miesto poliklinikos padalinį, visi 
pacientai galėtų naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis vienodai patogiai 
ir prieinamai.
 

Sveikiname  su  artėjančiomis  

šv .  Velykomis!

Tegul Velykų rytas kiekvienam tampa 
įkvepiančio atsinaujinimo, naujos 

vilties, nuoširdaus džiaugsmo, šilumos 
ir stiprybės simboliu. Visiems – šviesių, 

linksmų šv. Velykų!

Prisijunkite prie mūsų www.kaunopoliklinika.lt

KMP administracija



Norite  greito  ar  gero  gydymo?

Kauno miesto poliklinika siekdama pagerinti sveikatos 
priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę bei skirti 
pakankamai laiko paciento sveikatos problemoms spręsti, 
2019 m. kovo mėn. pradėjo informacinę / edukacinę 
programą „Norite greito ar gero gydymo?“.
Nemaža dalis pacientų pas gydytojus einantys be eilės ir 
išankstinės registracijos dažniausiai teigia, kad jie „vos 5 
minutėms“. Tačiau poliklinikoje, kaip ir visur, kokybiškos 
paslaugos suteikimui reikia laiko. Kitu atveju, kai viskas 
vyksta greitai, nespėjama įsigilinti į paciento nusiskundimus, 
jo sveikatos problemas, tokiu būdu suteikiama 
nepilnavertiška paslauga, ko pasekoje gaunasi skubota 
diagnozė – lyg greitas maistas.
Tad kviečiame būti supratingais ir registruotis planiniam 
vizitui iš anksto. Esant ūmiai ligai ar staiga pablogėjus 
sveikatai ir, jei tą dieną registruojantis vizitui pas šeimos 
gydytoją nėra laisvo talono, registratorė Jus gali užregistruoti 
į Neplaninės pagalbos kabinetą.
Jeigu užsiregistravote pas gydytoją ir negalite atvykti sutartu 
metu, prašome Jūsų būti atsakingais ir kaip galima anksčiau 
pranešti apie norimą atšaukti vizitą. Atšaukti vizitą galite 
paskambinę į poliklinikos skambučių centrą.
 
Siekime bendro tikslo kartu!
 

Prisirašyti prie Kauno miesto poliklinikos galima 

ir elektroniniu būdu

Dar nesate mūsų pacientas? Ar gal Jūsų artimieji, 
pažįstami norėtų savo sveikatos priežiūros įstaiga 
pasirinkti Kauno miesto polikliniką? Jūsų patogumui, 
Kauno miesto poliklinikos pacientais galite tapti 
neatvykdami į polikliniką! 
Jums tereikia:

 apsilankyti https://kaunopoliklinika.lt/registracija/
 prisijungti per E.valdžios vartus
 viršutiniame meniu pasirinkti PRISIRAŠYMAS

 
Prisirašant elektroniniu būdu netaikomas dokumentų 
tvarkymo mokestis.
 



Panoraminės  dantų  rentgeno  nuotraukos  

naujuoju  skaitmeniniu  rentgeno  aparatu

Kauno miesto poliklinikos Šilainių ir Dainavos padaliniuose 
naujuoju skaitmeniniu panoraminiu rentgeno aparatu yra 
atliekamos panoraminės dantų rentgeno nuotraukos, 
kurios naudojamos:
• bendrai dantų ir žandikaulių būklei įvertinti
• periodonto būklei įvertinti
• planuojant protezavimo darbus
• planuojant chirurgines procedūras
• planuojant ortodontinį gydymą
Panoraminės dantų nuotraukos kaina tik 7 Eur.
Būtinas gydytojo odontologo siuntimas.
Kreiptis:
Dainavos padalinys (Pramonės pr. 31), Tel. 403900, 317 kab.
Šilainių padalinys (Baltų pr. 7), Tel. 301606, 601 kab.
 
 
Naujos  paslaugos  Panemunės  poskyryje
Kauno miesto poliklinikos Panemunės poskyryje (Kampiškių g. 3) 
teikiamos naujos paslaugos:
· Gydytojo endokrinologo paslaugos. Gyd. endokrinologė Jūratė 
Lašienė, dirbanti ir Kauno klinikose, Jus priims II nuo 8.00 iki 12.00 
val. Būtinas šeimos gydytojo siuntimas. Registracija tel. 399 355
·  Masažo paslaugos. Masažuotoja Inga Lapinskienė (106 kab.) 
Jus priims I, III, V nuo 8.00 iki 14.00 val. ir II, IV nuo 13.00 iki 
19.00 val. Kviečiame registruotis Šančiuose ir Panemunėje 
gyvenančius pacientus tel. 399 355 po FMR gydytojo konsultacijos. 
Būtinas FMR gydytojo paskyrimas.

Kviečiame  prisidėti  2% GPM !
Kad neprailgtų vaikučiams poliklinikoje laukti gydytojo 
konsultacijos, kviečiame prisidėti prie vaikų erdvių įrengimo 
Kauno miesto poliklinikoje ir skirti 2 proc. Jūsų sumokėto gyventojų 
pajamų mokesčio.
Paramą per VMI elektroninio deklaravimo sistemą galite skirti iki 
gegužės 2 d. įrašę šiuos duomenis:
 
Paramos gavėjo pavadinimas: VšĮ „Kauno miesto poliklinika“
Paramos gavėjo kodas: 135042394
Adresas: Pramonės pr. 31, Kaunas
 



NAUJA! Sąnarių judrumo atkūrimas nuolatinio pasyvaus 

judesio aparatu Šilainių padalinyje

esant kelio ir klubo sąnario ligoms
po lūžių 
endoprotezavimo ir artroskopinių operacijų raiščių rekonstrukcijos ir  
kitų operacijų, kai reikia atkurti sąnarių judrumą

Procedūros taikomos:

Procedūros skirtos:

grąžinti kelio ar klubo sąnarių judesio amplitudę
gerinti sąnario metabolizmą
kontraktūrų prevencijai
kremzlių ir raiščių regeneracijai stimuliuoti
greitesnei hematomos rezorbcijai
limfotakos ir kraujotakos skatinimui
tromboembolijų profilaktikai

Šilainių padalinys 
Baltų pr. 7 

tel. (8 37) 377 771

Procedūras skiria fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas.

Gydymas nuolatinio pasyvaus judesio aparatu gerai dera su kitomis reabilitacijos ir sveikatinimo paslaugomis
 - kineziterapija vandenyje, limfodrenažo procedūromis, o kompleksinis poveikis greičiau grąžina judėjimo  
kokybę.

NAUJA! Dinaminė giliųjų bangų terapija StimaWell 
aparatu Šilainių padalinyje

Procedūros skirtos:

jei po darbo dienos maudžia, gelia, tempia kaklo ar nugaros  
raumenis
jei kamuoja nugaros ar kaklo skausmas esant osteochondrozei,  
spondiloartrozei, spondilolistezei, tarpslankstelinių diskų ligoms,  
stuburo kanalo stenozei ar osteoporozei, vargina laikysenos 
sutrikimas, nugaros raumenų silpnumas ar raumenų įtampa

malšina skausmą
atpalaiduoja ar tonizuoja raumenis
šildo 
giluminio masažo efektas

Procedūrų nauda:

Procedūros gerai dera su kitomis reabilitacijos ir sveikatinimo paslaugomis - kineziterapija vandenyje,  
povandeninio masažo procedūromis, o kompleksinis poveikis greičiau grąžina judėjimo kokybę.

Šilainių padalinys 
Baltų pr. 7 

tel. (8 37) 377 771

Dėl procedūrų skyrimo konsultuoja fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Procedūros mokamos.


