
        Siekdami pacientams suteikti aukščiausios kokybės, plačiai prieinamas sveikatos priežiūros paslaugas, Kauno
miesto poliklinika atnaujino diagnostinę įrangą. Radiologijos centras aprūpintas naujausia modernia aparatūra:
„GE Revolution EVO“ šiuolaikiniu daugiasluoksniu kompiuteriniu tomografu (128 sluoksniai), „Hitachi Echelon
Smart“ japonišku magnetinio rezonanso tomografu (1,5 teslos), skaitmeniniais mamografais be tomosintezės, greitu
metu bus įsigyti ir 6 nauji echoskopai, 5 skaitmeniniai rentgeno aparatai.

NAUJIENLAIŠKIS

Mes atsinaujinome!

MRT ir KT tyrimai atliekami nemokamai apdraustiesiems privalomuoju sveikatos draudimu, turint
gydytojo specialisto siuntimą.

Registracija ir informacija tel. (8 37) 282 233. Daugiau informacijos apie tyrimus www.kaunopoliklinika.lt

2020 rugpjūtis 

Galvos smegenų
Visų stuburo sričių 
Peties sąnario
Alkūnės sąnario
Riešo bei plaštakos

Kauno miesto poliklinikos Šilainių padalinyje (Baltų pr. 7) MRT
tyrimas atliekamas su nauju, itin moderniu 1,5T (teslos) galingumo
magnetinio rezonanso tomografu Hitachi Echelon Smart (Japonija).

Vidutiniškai tyrimas trunka 20-40 min.

Tiriamos sritys:

MAGNETINIO REZONANSO TOMOGRAFIJOS (MRT) TYRIMAS

KOMPIUTERINĖS TOMOGRAFIJOS (KT) TYRIMAS

Galvos smegenų
Veido daubų
Visos stuburo dalies
Kaulų bei raumenų sistema

Kauno miesto poliklinikos Dainavos padalinyje (Pramonės pr. 31)
atliekami kompiuterinės tomografijos tyrimai su nauju, moderniu 128
sluoksnių kompiuteriniu tomografu GE Revolution EVO (JAV).

Tiriamos sritys:

Čiurnos sąnario
Kelio sąnario
Tulžies, kasos bei kepenų latakų
MRT cholangiopankreatografijos
tyrimas

Su šiuo aparatu tyrimas atliekamas ženkliai greičiau nei su kitais
magnetinio rezonanso tomografais dėl specifinių greitųjų sekų, o vaizdų
kokybė viena pirmaujančių rinkoje. Dėka specifinės artefaktų slopinimo
sistemos sumažėjo tyrimo paklaidų tikimybė.



ŠILAINIŲ PADALINYS
Baltų pr. 7, registratūros tel. (8 37) 377 771

EVALDAS KUBILIUS
Gyd. ortopedas – traumatologas (suaugusiųjų)

Darbo sritys: kaulų, raumenų, raiščių ir sausgyslių ligos, skausmai ir sutrikimai po
traumų ir operacijų; minimaliai invazinės operacijos (artroskopinės) ir sąnarių
atstatymo operacijos. PRP bei hialurono rūgšties injekcijos į sąnarius, sausgysles,
tepalinius maišelius.

Specializacija: peties, pėdos, riešo ir plaštakos sąnarių, kelio sąnario
artroskopinės ir minimalios invazijos operacijos.

Darbo patirtis ir išsilavinimas
Ortopedijos traumatologijos studijas baigė LSMU. 10-ies metų darbo patirtis
(rezidentūra LSMU, darbas VŠĮ Raudonojo Kryžiaus klinikinėje ligoninėje, VŠI
Jonavos ligoninėje).

Stažuotės
Kasmetinis dalyvavimas mokslinėse konferencijose, kvalifikacijos kėlimo kursuose
Lietuvoje ir užsienio šalyse. 2008 m. – Miunchenas (Vokietija); 2014 m. – 15th
Effort kongresas Londonas (Anglija); 2015 m. – Watfordas (Anglija).

Narystė organizacijose
Lietuvos artroskopinės chirurgijos asociacijos narys (LOTD)
Lietuvos ortopedų – traumatologų draugijos narys (LACA)

Gydytojas konsultuoja 431 kab.
Registracija:

 tel. (8 37) 377 771
https://kaunopoliklinika.lt/registracija/

ASTA JANAVIČIENĖ
Gyd. nefrologė

Darbo patirtis ir išsilavinimas
Nefrologijos studijas baigė LSMU. 13 metų darbo patirtis (rezidentūra LSMU,
darbas "Nefrologijos centre", A. Laurinaičio ambulatorijoje, S.Kudirkos ligoninėje,
LSMUK Kauno klinikose, Diaverum klinikos DC, Jonavos ligoninėje, Kėdainių
ligoninėje).

Stažuotės
Kasmetinis dalyvavimas nefrologinėse konferencijose, kvalifikacijos kėlimo
kursuose Lietuvoje ir užsienio šalyse. 2010 m. – Baltijos nefrologų suvažiavimas
(Latvija), 2015 m. - Pasaulinis nefrologų kongresas (San Diegas); 2020 m. -
stažuotė „Inkstų susirgimų ultragarsinė diagnostika".

Narystė organizacijose
Visuomeninės organizacijos „Fraternitas Lituanica" narė, studentų mokslinės
organizacijos narė ir dalyvė, LNDTA narė

Gydytojas konsultuoja 317 kab.
Registracija:

 tel. (8 37) 377 771
https://kaunopoliklinika.lt/registracija/

Mūsų nauji darbuotojai!



ŠILAINIŲ PADALINYS
Baltų pr. 7, registratūros tel. (8 37) 377 771

EVALDAS GRABAUSKAS
Gyd. urologas

Konsultacijos dėl seksualinių, šlapimo sistemos (inkstų, šlapimo pūslės,
prostatos) sutrikimų ir gydymo skyrimas
Lytiškai plintančių ligų, prostatos uždegimų, erektilinės disfunkcijos
diagnozavimas ir gydymas
Šlapimo sistemos (inkstų, šlapimo pūslės, prostatos) echoskopijos
Konsultacijos ir gydymas dėl moterų šlapimo nelaikymo

Profesinė veikla: 

Darbo patirtis ir išsilavinimas: 
Urologijos studijas baigė LSMU. 10 metų darbo patirtis (rezidentūra LSMU, darbas
Kėdainių ligoninė, privati klinika Unomeda, „Kardiolitos klinika BMP“, Saulės
šeimos medicinos centras).

Stažuotės
2019 m. – Baltic 2019 – 6th Baltic Meeting in conjunction with the EAU;  2018 m. –
“ESU Master Class in Urology” Salzburg, Austrija;  2018 m. – 5th Baltic Meeting in
conjunction with the EAU, Ryga; 2017 m. – 32nd Annual EAU Congress in
London, Didžioji Britanija; 2017 m . – 4rd EAU Baltic , Vilnius, Lietuva;  2016 m. –
3rd EAU Baltic Regional Meeting, dalyvis, Talinas; 2014 m. – 12-tos Europos
Urologijos Rezidentų Programos dalyvis.

Gydytojas konsultuoja 320 kab.
Registracija:

 tel. (8 37) 377 771
https://kaunopoliklinika.lt/registracija/

INESA KARPAVIČIENĖ
Gyd. ortopedė - traumatologė

Profesinio darbo įgūdžiai: artroskopinės operacijos, pėdos korekcija, ūmi
trauma, sąnarių endoprotezavimo įgūdžiai, darbas bei sertifikatas dirbant su
intraoperaciniu telerentgenu.

Darbo patirtis ir išsilavinimas: 
Ortopedo traumatologo studijas baigė LSMU. Virš 10 metų darbo patirtis
(rezidentūra LSMU, darbas VšĮ Kaišiadorių ligoninėje, Ignalinos sveikatos centre,
VšĮ Visagino ligoninėje).

Stažuotės, kursai
2015 m. – Tarptautinis ortopedų traumatologų kongresas; 2014 m. - Mokslinė-
praktinė konferencija „Artroskopijos dienos Lietuvoje"; 2013 m. - ATLS (pažangus
gyvybės palaikymas traumos atveju); 2011 m. - LVOTD vaikų ortopedijos
traumatologijos 36 val. kursas

Gydytojas konsultuoja 431 kab.
Registracija:

 tel. (8 37) 377 771
https://kaunopoliklinika.lt/registracija/



ŠILAINIŲ PADALINYS
Baltų pr. 7, registratūros tel. (8 37) 377 771

MARGARITA PAULAUSKIENĖ
Gyd. alergologė - klinikinė imunologė

konsultuoja vaikus ir suaugusiuosius sergančius įvairiomis alerginėmis ir
imuninėmis  ligomis: astma, alerginiu rinitu, atopiniu dermatitu, alerginiu
kontaktiniu dermatitu, esant įsijautrinimui vabzdžių įgėlimams
Taiko imunoterapiją alergenais, konsultuoja įtariant alergiją maistui ar esant
nusilpusiam imunitetui

Profesinė veikla: 

Darbo patirtis ir išsilavinimas: 
Alergologijos ir klinikinės imunologijos studijas baigė LSMU. Rezidentūros metu
dirbo LSMU Kauno klinikų imunologijos ir alergologijos klinikoje. Studijų metu
domėjosi įvairiomis temomis – lėtine idiopatine dilgėline, alerginiu rinitu bei astma, 
įgimtais imunodeficitais – šiomis temomis išspausdino publikacijas, vykdė
mokslinius darbus. Nuolat dalyvauja Lietuvos ir užsienio mokslinėse
konferencijose. 

Narystė organizacijose
Lietuvos alergologų ir klininių imunologų draugijos bei Europos alergolgologų ir
klinikinių imunologų draugijos jaunoji narė

Gydytojas konsultuoja 158 kab.
Registracija:

 tel. (8 37) 377 771
https://kaunopoliklinika.lt/registracija/

GEDIMINAS BRAZAITIS
Gyd. kardiologas

Darbo patirtis ir išsilavinimas: 
Kardiologijos studijas baigė LSMU. Virš 5 metų darbo patirtis (rezidentūra LSMU,
darbas Respublikinėje Kauno ligoninėje, LSMU Kauno klinikose).

Narystė organizacijose
Lietuvos kardiologų draugijos narys, Kauno kardiologų draugijos narys

Mokslinė veikla: skaitomi pranešimai LSMUK Kardiologijos klinikoje, straipsniai
Lietuvos gydytojų žurnaluose „Medicinos teorija ir praktika", „Sveikatos mokslai"

Gydytojas konsultuoja 323 kab.
Registracija:

 tel. (8 37) 377 771
https://kaunopoliklinika.lt/registracija/



ŠILAINIŲ PADALINYS
Baltų pr. 7, registratūros tel. (8 37) 377 771

GRAŽINA MISEVIČIENĖ
Gyd. neurologė

Darbo patirtis ir išsilavinimas: 
Neurologijos studijas baigė LSMU. 30 metų darbo patirtis (rezidentūra LSMU,
darbas Kauno rajono Garliavos poliklinikoje, „Corpus sanum", „Inmedica klinika",
VšĮ Kauno Šilainių poliklinikoje, Kauno klinikinėje ligoninėje).

Kursai, konferencijos
2019 m. - Neurologijos mokslo ir praktikos aktualijos; Aktualūs neurologijos ir
radiologijos klausimai; Epilepsija ir miego sutrikimai; Skausmas ir kiti neurologijos
sutrikimai, Lietuvos insulto asociacijos konferencija. 2018 m. - Aktualūs migrenos
diagnostikos ir gydymo klausimai; Galvos ir kaklo skausmas: rekomendacijos
praktikui. 2017 m. - Periferinės nervų sistemos pažeidimai ir jų gydymo bei slaugos
aspektai; 2015 m. - 14-asis Lietuvos skausmo draugijos suvažiavimas ir kt.

Narystė organizacijose
Neurologų draugijos narė, Lietuvos neurologų asociacijos narė, Lietuvos galvos
skausmų specialistų asociacijos narė

Gydytojas konsultuoja 512 kab.
Registracija:

 tel. (8 37) 377 771
https://kaunopoliklinika.lt/registracija/

JUSTINA JUŠKIENĖ
Gyd. psichiatrė

Išsilavinimas: 
Medicinos gydytojo magistro laipsnį įgijo LSMU Medicinos akademijoje, vėliau
Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Psichiatrijos klinikoje baigė individualios
psichodinaminės psichoterapijos studijas ir LSMU įgijo gydytojo psichiatro
kvalifikaciją.

Darbo patirtis
Virš 4 metų (privati praktika - individuali psichodinaminė psichoterapija)

Psichikos sveikatos centro dienos
stacionaras (Baltų pr. 7, Kaunas)

Tel. (8 37) 408 017, 
mob. 8 695 33333

Savo darbinėje praktikoje siekiu didinti paciento žinias ir
sąmoningumą apie psichikos sveikatą, gilinti žinias apie psichikos
ligas, jų gydymą, taip pat atkreipti dėmesį į santykio su aplinka,
kitais žmonėmis kokybę ir svarbą.



MALVINA KURTINA ITIENĖ

Darbo patirtis 3 metai. 
Domėjimosi sritys: šeimos ir vaikų sveikatos
priežiūra, sveikos gyvensenos propagavimas,
lėtinių ligų profilaktika, gydymas ir priežiūra.

Šeimos gydytoja

ŠILAINIŲ PADALINYS
Baltų pr. 7, registratūros tel. (8 37) 377 771

VIRGINIJA VORUŠILIENĖ

Darbo patirtis virš 17 metų 
Domėjimosi sritys: vaikų ligos, darbo
medicina, paliatyvi pagalba.

Šeimos gydytoja

BRIGITA VĖTAITĖ-KRIKŠČIŪNIENĖ

Darbo patirtis virš 15 metų. 
Gydytoja turi daug patirties dirbant su vaikais,
naujagimiais, yra  maloni, švelni,
labai rūpestinga ir atsidavusi savo profesijai.

Šeimos gydytoja
JURGITA JOCKUTĖ

Po LSMU šeimos gydytojų rezidentūros baigimo,
jauna gydytoja patirtį įgijo 2 metus dirbdama
Ukmergės Šeimos sveikatos priežiūros įstaigoje.
Jurgita yra labai mylima ir laukiama pacientų
namuose, kur mūsų komanda teikia sveikatos
priežiūros paslaugas slaugomiems pacientams. Ji
iškėlė sau asmenines užduotis ir viena iš jų - teikti
paliatyvią ambulatorinę pagalbą. Tą ji darys jau
visai netrukus, baigusi Paliatyvios pagalbos kursus.

Pagalbos namuose tarnybos
šeimos gydytoja



DAINAVOS PADALINYS
Pramonės pr. 31, registratūros tel. (8 37) 403 900

med. dr. JOLITA GINTAUTIENĖ
Gyd. vaikų ortopedė - traumatologė
Darbo sritys: Vaikų, patyrusių traumą, bei turinčių ortopedinę patologiją,
konsultacija, diagnostika, konservatyvus ir operacinis  gydymas.
2004 metais pirmoji Lietuvoje ir Baltijos šalyse pradėjo taikyti populiarų visame
pasaulyje Ponseti metodą šleivapėdystei gydyti.
 

Darbo patirtis ir išsilavinimas: Ortopedijos traumatologijos studijas baigė LSMU.
2016 m. apginta daktaro disertacija, suteiktas mokslų daktaro vardas. 17 metų
darbo patirtis (LSMU KK Vaikų ortopedijos traumatologijos klinikoje, LSMU
Ortopedijos traumatologijos katedroje).
 

Stažuotės: 2007 – 2009 m.– Europos vaikų ortopedų draugijos kursai Austrijoje
Vienoje; Suomijoje Helsinkyje; Prancūzijoje Marselyje; Izraelyje Tel Avive; 2007 m.
– Zalsburge, Austrijoje; 2004 m. – Hamburgo vaikų ligoninėje; 2013 m. –
Austrijoje, Graco Universitetinėje ligoninėje; 2016 m. – Zalsburge, Austrijoje ir kt.
 

Skaityti pranešimai: Lietuvos vaikų ortopedų traumatologų, Lietuvos ortopedų
traumatologų, Lietuvos vaikų chirurgų, Baltijos šalių vaikų chirurgų, ortopedų
traumatologų organizuojamose konferencijose; Europos vaikų ortopedų draugijos
kasmetinėse konferencijose.
 

Narystė organizacijose: Lietuvos vaikų ortopedų traumatologų draugija; Lietuvos
vaikų chirurgų draugija; Europos vaikų ortopedų draugija; Lietuvos gydytojų sąj.

Gydytojas konsultuoja 253 kab.
Registracija:  tel. (8 37) 403 900

https://kaunopoliklinika.lt/registracija/

AUŠRA AKELAITIENĖ
Šeimos gydytoja, skyriaus vedėja

Darbo patirtis ir išsilavinimas: 
Bendros praktikos gydytojo kvalifikaciją įgijo LSMU. Virš 24 metų darbo patirtis
(rezidentūra LSMU, darbas AB „Achema" poliklinikoje, UAB „Grand SPA Lietuva", 
Garliavos PSPS, Girionių ambulatorija).

Gydytoja nuolat kelia kvalifikaciją įvairuose kursuose, konferencijose savo
profesinėje srityje.

341 kab.
Registracija: tel. (8 37) 403 900

https://kaunopoliklinika.lt/registracija/

Esu pareiginga, nuosekli, reikli sau ir kitiems, punktuali, imli
naujovėms, lengvai bendraujanti su įvairaus išsilavinimo ir intelekto
žmonėmis, turiu humoro jausmą, pradėtus darbus stengiuosi
padaryti iki galo. Mėgstu iššūkius.



DAINAVOS PADALINYS
Pramonės pr. 31, registratūros tel. (8 37) 403 900

med. dr. GINTARAS KUPRIONIS
Gyd. radiologas

skydliaukės ir prieskydinių liaukų ligų diagnostika ir gydymas 
bendroji ultragarsinė diagnostika

Pagrindinės veiklos sritys: 

Darbo patirtis ir išsilavinimas: 
Apgynė medicinos mokslo daktaro vardą Kauno medicinos universitete 2003
metais. 25 metų klinikinė patirtis dirbant Kauno klinikose, UAB „Bendroji
medicinos praktika".

Mokslinė veikla: Yra paskelbęs apie 60 mokslinių publikacijų medicinos mokslo
žurnaluose kaip autorius ir bendraautorius. Skaito pranešimus mokslinėse
konferencijose ir kongresuose. Skaitytos paskaitas LSMU Medicinos fakulteto
studentams ir kursantams. Dalyvauta radiologijos ir endokrinologijos rezidentų
mokyme.

 318-3 kab.



DAINAVOS PADALINYS
Pramonės pr. 31, registratūros tel. (8 37) 403 900

TADAS MIKALAUSKAS
Gyd. odontologas

Išsilavinimas: LSMU odontologijos fakultetas 2014m. – 2019m. Studijų laikotarpiu
atlikta praktika privačiose odontologijos klinikose. Stebėta ir asistuota atliekant
dantų implantacijas, operacinius dantų šalinimus. Atliktos visų dantų restauracijos
kompozitinėmis medžiagomis, protezuota vainikėliais, pilnomis ir dalinėmis
plokštelėmis, atliktas protezavimas ant implantų. Internatūra atlikta Kauno miesto
poliklinikos Dainavos padalinyje, burnos chirurgijos skyriuje.
 

Darbo patirtis: nuo 2019 m. gydytojas odontologas Kauno miesto poliklinikoje.
 

Stažuotės: 2015 m. „Pažanga odontologijoje – tobulybės link“; 2017 m.
„Šiuolaikiniai implantacijos ir protezavimo metodai“; Endobaltic 2017; 2018 m.
Gydytojų odontologų konferencija Druskininkuose; 2019 m. Teorinis ir praktinis
kursas „Implantų protezavimo pagrindai”.  
 

Narystė organizacijose: LR Odontologų rūmų narys.

304 kab.
Registracija:  tel. (8 37) 403 900

IGNAS ČESTOVAS
Gyd. odontologas

Darbo patirtis ir išsilavinimas: 2017 metais baigtas LSMU, įgyta odontologijos
specialybė. Studijų metais atlikta praktika LSMU KK, internatūra atlikta UAB
„Sargėnų sveikatos centras".
 
Gydytojas nuolat dalyvauja konferencijose, tobulinasi mokymuose, domisi
naujovėmis odontologijos srityje.
  304 kab.

Registracija:  tel. (8 37) 403 900

Tik kaupdamas naujas žinias ir patirtį gali žengti tolimesnius žingsnius
kuo didesnio profesionalumo link. Dauguma pacientų prisiminę senųjų
laikų patirtį bijo, ateina įsitempę ir nervingi. Stengiuosi išklausyti
kiekvieno paciento nusiskundimus, norus ar baimes. Noriu, kad
pacientų patirtis šalinant dantis būtų kuo geresnė ir komfortiškesnė.

Dirbdamas savo darbą stengiuosi atlikti jį profesionaliai, suteikdamas
pacientams pasitikėjimo ir saugumo jausmą. Savo darbais noriu
pakeisti žmonių požiūrį, kad odontologinės procedūros yra labai
skausmingos ir baisios.



AUŠRA MAČIULYTĖ

Darbo patirtis: 2 metai (RKL Neurologijos sk.).
Domėjimosi sritys: Rezidentūros studijų metu
gilino žinias skiepijimo, širdies ir kraujagyslių
bei nervų sistemos ligų, vaikų sveikatos
klausimais.

Šeimos gydytoja

ŠANČIŲ PADALINYS
Juozapavičiaus pr. 72, registratūros tel. (8 37) 342 167

GINTARĖ  ALIŠAUSKIENĖ

Darbo patirtis: 4 metai
Domėjimosi sritys: vaikų sveikatos priežiūra,
kardiologija, endokrinologija, nuolat tobulina savo žinias
įvairių konferencijų metu. 

Šeimos gydytoja

AUKSĖ BUNGARDAITIENĖ

Darbo patirtis: virš 4 metų (Prienų rajono
PSPC, Šilavoto ambulatorijoje)
Domėjimosi sritys: domisi inovacijomis
medicinos srityje, yra nuoširdi, kruopšti ir
atsakinga specialistė. 
Narystė organizacijose:
Lietuvos šeimos gydytojų profesinės sąjungos ir
Lietuvos šeimos gydytojų kolegijos narė

Rokų poskyrio šeimos gydytoja,
vyresnioji ordinatorė

GIEDRĖ  TAMOŠA ITIENĖ

Ūžesiai- naujagimių ir kūdikių bei vyresnių vaikų
kardioechoskopija
Sportuojančių vaikų kardiovaskulinė sveikata ir ištyrimas
Ritmo ir laidumo sutrikimų diagnostika

Darbo patirtis: 2012-2020 m. studijavo ir dirbo LSMU Kauno
klinikose vaikų ligų ir vaikų kardiologijos rezidentūroje.
Domėjimosi sritys: 

Gyd. vaikų kardiologė
Vaikas nėra mažas suaugęs, o jų širdeles kamuoja visiškai kitos
bėdos nei vyresnių žmonių. Mano stiprioji pusė yra mokėjimas
prieiti prie mažo vaiko, kad galėčiau kuo išsamiau jį ištirti,
nuraminti ir atsakyti į visus rūpimus tėvelių klausimus.



SAULIUS  NARAUSKAS

Darbo patirtis: 6 m. (VšĮ Jonavos pirminės
sveikatos priežiūros centro filiale Bukonių slaugos ir
palaikomojo gydymo skyriuje, VšĮ Raseinių pirminės
sveikatos priežiūros centre Šiluvos ir Žaiginio
ambulatorijose)

Šeimos gydytojas

KALNIEČIŲ PADALINYS
Savanorių pr. 369, registratūros tel. (8 37) 401 422

AUDRONĖ  VĖLAVIČIENĖ

Baigusi LSMU ir atlikusi rezidentūrą Šeimos
medicinos klinikoje, darbą pradėjo Kauno miesto
poliklinikos Kalniečių padalinyje kaip medicinos
gydytoja. Mokslinio ir praktinio darbo sritys: šeimos
sveikatos priežiūra, kardiologija, sveika gyvensena.

Šeimos gydytoja

SIGITA BUTKUTĖ
Šeimos gydytoja

Darbo patirtis: 2 m. (UAB „Kėdainių šeimos
klinika".
Šeimos medicinos studijas baigė LSMU,
rezidentūrą atliko Šeimos medicinos klinikoje.
Rūpestinga, atidi, jauna ir ambicinga gydytoja
dalyvauja įvairiose konferencijose, mokymuose,
praktiniuose užsiėmimuose, domisi naujienomis. 

EGLĖ  ZINKEVIČIENĖ
Gydytoja dermatologė

Išsilavinimas:  Baigusi LSMU medicinos gydytojo
magistrą bei gydytojo dermatovenerologo
rezidentūrą ir dirba šioje srityje nuo 2015 metų.
Darbo sritys: diagnozuoja odos ir venerines ligas,
atlieka darinių dermatoskopiją, krioterapijos,
elektrokoaguliacijos procedūras, šalina darinius
chirurginiu būdu.



TADAS  ŠAKALIS

Išsilavinimas: 2013 m. LSMU suteiktas medicinos magistro
laipsnis ir gydytojo kvalifikacija, baigta internatūra ir 2016 m.
baigtos šeimos medicinos rezidentūros studijos ir suteikta šeimos
medicinos gydytojo profesinė kvalifikacija. Mokslinio ir praktinio
darbo sritys: šeimos sveikatos priežiūra.
Darbo patirtis: 6 metų darbo patirtis (VšĮ Jurbarko ligoninėje, VšĮ
Kelmės ligoninėje, VšĮ Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros
centre, VšĮ Pilėnų pirminės sveikatos priežiūros centre.)

Šeimos gydytojas

CENTRO PADALINYS
A.Mickevičiaus g.4, registratūros tel. (8 37) 409 222

PAULIUS  KAZAKAUSKIS

Darbo patirtis: nuo 2017 m.
Šeimos gydytojas

POVILAS ANIULIS
Gydytojas urologas

prostatos hiperplazija
šlapimo pūslės bei prostatos onkologiniai susirgimai
urogenitalinės infekcijos, vyrų seksualinės funkcijos sutrikimai

Darbo patirtis nuo 2016 metų.

Ekspertinės sritys – šlapimo nelaikymas, inkstų onkologinės ligos, šlapimo takų
akmenligė.

Konsultuoja ir gydo pacientus sergančius urologinėmis ligomis: 

Narystė organizacijose:
Europos urologų draugijos narys
Lietuvos urologų draugijos narys
Uroginekologijos draugijos narys

Gydytojas konsultuoja 108 kab.
Registracija:  tel. (8 37) 409 222

https://kaunopoliklinika.lt/registracija/



ŽIVILĖ  STANEVIČIŪTĖ-JACIKĖ

Išsilavinimas: LSMU Medicininės ir
veterinarinės genetikos bakalauras, Medicinos
biologo magistro kvalifikacinis laipsnis
Darbo patirtis: 3 metai (UAB „Medicinos tyrimų
laboratorija”, laboratorijos vadovės pareigose).
Domėjimosi sritys: laboratorijos procesų
optimizavimas, valdymas, naujų tyrimo metodų,
technologijų diegimas.
Studijų metu gilinosi į tiriamojo bei mokslinio
darbo organizavimą ir vykdymą LSMU,
Molekulinės kardiologijos laboratorijoje. Atliktos
praktikos įvairiose Lietuvos ir užsienio
laboratorijose. 
Mokslinė veikla: 
Paskelbti 5 moksliniai straipsniai ir tezės
mokslinėse konferencijose Lietuvos ir užsienio
šalių renginiuose. 

Laboratorijos vedėja,
medicinos biologė

LABORATORIJA
Informacija tel. (8 37) 210 016

EVALDAS  KONTAUTAS

Darbo patirtis: 8 m. (UAB „Medicina Practica“)
Didelė patirtis bendraklinikinių ir hematologinių tyrimų
srityje. Atlieka ir vertina citologinę mikroskopiją bei
bendraklinikinių tyrimų sektoriaus darbą. Konsultuoja
pacientus laboratorinės diagnostikos klausimais.

Laboratorinės medicinos gydytojas

RAMINTA ŠIDLAUSKIENĖ

Darbo patirtis: virš 20 m. (Kauno Klinikinė ligoninė,
Kauno Dainavos poliklinika, Respublikinė Kauno ligoninė)
Domėjimosi sritys: hemostazės sutrikimų laboratorinė
diagnostika, kokybės vadyba klinikinėje laboratorijoje
Narystė organizacijose: Lietuvos Laboratorinės
medicinos draugijos narė
Profesinis tobulinimasis: nuolatinis kvalifikacijos
kėlimas kursuose, konferencijose Lietuvoje ir Europoje

Laboratorinės medicinos gydytoja

Profesiją pasirinkau siekdama
gerinti laboratorinę diagnostikos
galimybes, imtis naujų, inovatyvių
sprendimų, kurie padėtų gydytojui
ir pacientui drauge priimti sveikatai
naudingus sprendimus.



Visas mūsų naujienas apie naujus gydytojus, naujas paslaugas sekite mūsų tinklapyje
www.kaunopoliklinika.lt ir socialiniame tinkle Facebook.

Išsamią informaciją, kaip tapti KAUNO MIESTO POLIKLINIKOS pacientu, rasite mūsų
tinklapyje www.kaunopoliklinika.lt (Pacientams / Tapkite mūsų pacientu)

DAINAVOS padalinys                    Pramonės pr. 31                           Tel. (8 37) 403 900 
CENTRO padalinys                       A. Mickevičiaus g. 4                      Tel. (8 37) 409 222
ŠILAINIŲ padalinys                       Baltų pr. 7                                      Tel. (8 37) 377 771
KALNIEČIŲ padalinys                   Savanorių pr. 369                          Tel. (8 37) 401 422
ŠANČIŲ padalinys                         Juozapavičiaus pr. 72                   Tel. (8 37) 342 167


