
NAUJIENLAIŠKIS

Norisi stabtelėti besibaigiant metams ir visame įvykių verpete prisiminti tai, kas buvo
gera. Džiaugiamės, kad esate drauge ir sakome Ačiū kiekvienam iš Jūsų už

pasitikėjimą, bendradarbiavimą, ištartą Ačiū.
 

Sveikiname sulaukus jaukiausių ir gražiausių žiemos švenčių. Linkime šiltų akimirkų
artimųjų apsuptyje, šypsenų, šviesių minčių, ramybės širdyje. Pasidalinkime

šventiniu džiaugsmu, kad geriausi linkėjimai išsipildytų. Pripildykime širdis gerumo ir
būkime juo dosnūs visiems šiuo ypatingu švenčių laikotarpiu.

 

Visiems – jaukių ir laimingų švenčių!

2022 gruodis

 

Mielieji,
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2022 m. stiprinome šeimos gydytojų komandą

Nuo 2022 m. sausio 1 d. mūsų poliklinikos šeimos gydytojų komandą papildė 7 gydytojai.
Susipažinkite, tai:

Naujienas apie naujus mūsų gydytojus, naujas paslaugas
sekite mūsų tinklapyje www.kaunopoliklinika.lt ir Facebook,

Instagram socialiniuose tinkluose.
 

Išsamią informaciją, kaip prisirašyti prie Kauno miesto
poliklinikos šeimos gydytojo, rasite mūsų tinklapyje

www.kaunopoliklinika.lt 
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2022 m. stiprinome gydytojų specialistų komandą

Prie mūsų kolektyvo 2022 m. prisijungė 16 naujų gydytojų specialistų, 5 medicinos gydytojai, 
1 laboratorinės medicinos gydytojas, 4 gydytojai radiologai.

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
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Visuose penkiuose padaliniuose KMP per metus ne tik
sukūrėme, bet ir įdiegėme naują pacientų aptarnavimo
sistemą, kurioje svarbų vaidmenį patikėjome medicinos
registratorėms.  

Jei anksčiau visas klausimų srautas užgriūdavo vieną šeimos
gydytoją, tai šiuo metu pacientų rūpesčiai paskirstomi visiems
jo komandos nariams pagal kompetencijas. Pagrindinis
tarpininkas tarp paciento ir šeimos gydytojo komandos –
medicinos registratorės – atsiliepia į visus gydytojo
skambučius arbaperskambina, informuoja pacientus, kviečia
dalyvauti prevencinėse programose, vaikų sveikatos
patikrinime prieš mokyklą, vakcinuotis, skanuoja dokumentus
ir t.t. Jei mato, kad šeimos gydytojas išrašė siuntimą, pati
susisiekia su pacientu ir jo pageidavimu užregistruoja
paslaugai Kauno miesto poliklinikoje, o esant reikalui ir
atgaliniam vizitui pas šeimos gydytoją. Šiam tenka su gydymu
susiję klausimai. Slaugytoja kuruoja pasiruošimą operacijai,
suaugusiųjų vakcinaciją, komentuoja kai kuriuos tyrimus ir
pan. 
Visas registratorių darbas – kontroliuojamas, renkama
skambučių statistika, esant reikalui jie perklausomi. Kauno
miesto poliklinikoje neseniai patvirtintas ir pacientų
aptarnavimo telefonu standartas. 

Kokia eilinė darbo diena medicinos registratorės akimis? 
Registratorės sėdi po kelias viename kabinete prie monitorių
ir užsidėjusios ausines perima visus savo aptarnaujamų
šeimos gydytojų skambučius. Jie sujungti su bendra KMP
telefonija. Bendroje informacinėje platformoje komandinės
registratorės mato visą reikalingą informaciją – koks
pacientas skambina, jo elektroninę medicininę kortelę, visų
padalinių komandų duomenis (jų sudėtį, telefonus,
vadavimus), pacientų, kuriuos šiandien turi aptarnauti šeimos
gydytojas statusą (kurie išleisti, kuriems reikia skambinti). 

Naujovė poliklinikoje!

Kauno miesto poliklinikoje jau veikia sistema, lengvinanti šeimos gydytojų darbą

V.Kizinevič nuotr.

Poliklinikoje diegiami LEAN vadybos metodai
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Siekiant efektyvinti sveikatos priežiūros paslaugų teikimo
procesus, 2021 m. Kauno miesto poliklinikoje buvo pradėti
diegti LEAN vadybos metodai, kurių tikslas – sukurti daugiau
vertės vartotojui (pacientui ir darbuotojui) naudojant mažiau
resursų (laiko, žmonių darbo, įrengimų, medžiagų, lėšų ir t.t.),
t.y. šalinant švaistymą arba vertės nekuriančias veiklas.

2022 m. gruodžio 5 d. vyko metinis LEAN veiklų aptarimas,
kurio metu KMP įvairių skyrių vadovai, slaugos
administratorės pasidalino gerosiomis praktikomis, pasiektais
rezultatais ir galimais planais bei iššūkiais kitiems metams.
Po vienerių metų darbo galime pasidžiaugti, kad teigiamas
efektas veiklai jau yra akivaizdus.



Naujovė poliklinikoje!

Kauno miesto poliklinikoje gydytojus pavaduoja dirbtinis intelektas 

Kauno miesto poliklinika (KMP) pirmoji Lietuvoje pradėjo
naudoti dirbtinio intelekto sprendimus radiologijai
kuriančios bendrovės „Oxipit“ sprendimą. „ChestLink“
yra skirtas identifikuoti sveikus pacientus ir automatiškai
parengti jų tyrimo aprašus. Veikdamas 99,9 proc.
tikslumu, dirbtinio intelekto sprendimas gali automatiškai
aprašyti 26 proc. visų atliekamų rentgeno tyrimų.

Kitaip nei ligoninėse, pirminėse sveikatos priežiūros įstaigose
dažnai atliekami profilaktiniai sveikatos patikrinimai. Todėl
dažnai daugiau nei pusė poliklinikose atliekamų rentgeno
tyrimuose nenustatoma pakitimų. Nors pacientas ir yra
sveikas, gydytojams vis viena reikia parengti šio tyrimo
aprašus. Tai didina darbuotojų krūvį ir atima laiką nagrinėti
tyrimus, kuriuose aptinkama pakitimų. Šis sprendimas
įdiegtas KMP Darbo medicinos centre, kuriame atliekamos
profilaktinės dirbančiųjų sveikatos patikros, rašoma
pranešime spaudai. 
„Jei rentgenogramoje dirbtinis intelektas nenustato jokių
pakitimų, toks pacientas yra iškart išleidžiamas namo su
galimybe dirbti”, – teigė Kauno miesto poliklinikos radiologijos
centro vadovas Tomas Budrys. Visus „ChestLink“ aprašytus
tyrimus per vieną darbo dieną papildomai patikrina ir
gydytojas radiologas. „Tačiau sveikiems pacientams tyrimo
aprašo nereikia laukti poliklinikoje - jei pacientas sveikas,
tyrimo atsakymą jis gauna iškart. Be to, gerokai taupomas
gydytojų laikas, nes sveikų pacientų aprašus tereikia
patikrinti, o ne aprašyti“, – pasakojo T. Budrys.
KMP taip pat naudoja „ChestEye Quality“ sprendimą. Šis
sprendimas „antromis akimis“ peržvelgia krūtinės ląstos
rentgeno nuotrauką bei jos aprašą, kurį pateikė radiologas.
Jei radiologo apraše nepaminėta patologija, kurią pastebėjo
dirbtinis intelektas, sprendimas paryškina įtartiną vietą
rentgeno nuotraukoje bei išsiunčia pranešimą radiologui, kad
jis šį tyrimą peržiūrėtų dar sykį. Sprendimas ypač naudingas
pastebėti subtilius, vos įžvelgiamus ankstyvus vėžinius
darinius, sudarant galimybę anksčiau ir efektyviau
diagnozuoti plaučių vėžį.  „Oxipit“ duomenimis, tokio
sprendimo naudojimas Lietuvos mastu padėtų gerokai
anksčiau diagnozuoti plaučių vėžį, sudarant galimybę gydymą
pradėti ankstesnėje stadijoje ir pagerinti gydymo prognozes.

Delfi.lt pranešimas 5

 „Tiek Darbo medicinos centre, kur sprendimas
pagerino pacientų aptarnavimo kokybę ir leido
gydytojams daugiau dėmesio skirti tyrimams su
pakitimais, tiek kituose Kauno miesto poliklinikos
padaliniuose „Oxipit“ sprendimus vertiname teigiamai.
Jie padeda gydytojams pamatyti preliminarią diagnozę
anksčiau nei paruošiamas radiologo aprašymas. Jie
taip pat padeda gydytojams kaip antra nuomonė,
atkreipiant dėmesį į patologinius radinius”, – teigė
Kauno miesto poliklinikos radiologijos centro vadovas
Tomas Budrys.



Infrastruktūros atnaujinimas

Kalniečių padalinyje atnaujintas Šeimos sveikatos priežiūros skyrius

2022 m. balandžio 13 d. Kalniečių padalinyje, po kapitalinio
antro aukšto remonto (suremontuota apie 1000 m2), buvo
atidarytas Šeimos sveikatos priežiūros skyrius. Patalpos
pasikeitė neatpažįstamai: perplanuotos erdvės, pakeistos lubos,
sutvarkytas apšvietimas, atnaujinta elektros instaliacija,
perdažytos sienos, iš pagrindų atnaujintas sanitarinis mazgas,
įrengta kondicionavimo sistema kabinetuose ir kt. Remontas
atliktas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal projektą
„Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas Kaune“.

Atnaujinti Odontologijos skyrių kabinetai ir įranga

Pagal Europos regioninės plėtros fondo projektą „Sveikatos
priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas Kaune“ visų
padalinių Odontologijos skyriuose atnaujinta viso 18
odontologijos darbo vietų (Šilainių padalinyje - 6 vnt., Kalniečių
padalinyje 5 vnt., Šančių padalinyje - 4 vnt., Dainavos padalinyje
- 2 vnt., Centro padalinyje - 1 vnt.). Kabinetuose atnaujinta
įranga, baldai, atliktas patalpų remontas ir pan.

Kiti infrastruktūros atnaujinimai

Kalniečių ir Šančių padaliniuose - atliktas pagrindinio įėjimo ir
laiptų į pastatą remontas
Dainavos padalinyje - įrengta elektrinė (100 kW) ant pastato
stogo (dalinis finansavimas iš APVA pagal klimato kaitos
programą)
Šančių padalinyje - nubraižytos linijos automobilių stovėjimui
parkingo aikštėje. Parkingo plotas apie 2770 m2.
Dainavos, Šilainių, Šančių ir Kalniečių padaliniuose - įrengti
kondicionieriai
Kalniečių padalinyje - III aukšte (Odontologijos skyrius,
Psichikos sveikatos centras, Radiologijos centras)
suremontuoti koridoriai
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Paslaugų plėtra

KMP Laboratorija tobulino paslaugų kokybę ir išplėtė tyrimų spektrą

KMP Laboratorija 2022 m. tobulino teikiamų paslaugų
kokybę, neseniai čia įdiegta moderni Laboratorijos
rodiklių stebėjimo statistikos programa ir švieslentės,
kurios padeda laboratorijos specialistams operatyviai
sekti vykstančius procesus Laboratorijoje. Taip pat 
 įdiegtos automatinės kokybės tikslų, verifikacijos
sistemos, atnaujinti procedūriniai kabinetai, į kuriuos
užsukęs nustemba ne vienas lankytojas. Įrangą
atnaujiname kas metus, sekame laboratorinės
diagnostikos naujoves ir inovacijas – visada ieškome
patikimų metodų, kad pacientams galėtume pasiūlyti
patikimus rezultatus. 

Primename, kad KMP Laboratorijoje atliekami itin
plataus spektro kraujo tyrimai - nuo pačių
paprasčiausių ir populiariausių, tokių kaip - bendras
hematologinis kraujo tyrimas, gliukozės kiekio tyrimas,
lipidograma ar kalio kiekio nustatymas, iki retų tyrimų,
kuriuos atlieka išimtinai tik KMP Laboratorija,
pavyzdžiui, streso indikatorių nustatymo tyrimas.
Tyrimų spektras labai platus, nuo molekulinių,
hematologinių iki imunocheminių ir serologinių tyrimų.
Neseniai laboratorijoje pradėti atlikti mažiesiems
pacientams aktualūs roto/adeno virusų antigenų
nustatymo testai, kalprotektino ir prokalcitonino
tyrimai. Pastarasis (PCT) yra bakterijų, grybelių ir
parazitų sukeltų infekcinių ligų žymuo. Jis taip pat yra
vienas iš specifiškiausių rodiklių sepsio diagnostikoje.
Prokalcitonino koncentracijos tyrimas gali būti
panaudotas tiek skubiai diagnostikai, tiek gydymo
veiksmingumui įvertinti.

J.Lasauskaitės nuotr. 7



Išplėstos Pagalbos namuose tarnybos paslaugos

vertinama ir sekama paciento būklė
leidžiami vaistai į raumenis ar veną
prijungiama ir prižiūrima lašelinė sistema
atliekama stomų, žaizdų, pragulų priežiūra
paimamas kraujas laboratoriniams tyrimams
užrašoma elektrokardiograma
atliekama vakcinacija gripo, Covid-19 ir
kitomis vakcinomis
apmokomi slaugos ir priežiūros paciento
artimieji bei slaugytojai

pagal Slaugos paslaugų poreikio vertinimo
klausimyną yra nustatytas mažas, vidutinis
ar didelis slaugos poreikis;
po suteiktų dienos chirurgijos paslaugų,
išlieka sutrikęs gebėjimas savarankiškai
rūpintis savo asmeniniu gyvenimu ir yra
reikalinga pooperacinė slauga namuose.

Kauno miesto poliklinikoje veikia Pagalbos
namuose tarnyba, kurios darbuotojai
ambulatorines slaugos ir paliatyviosios
pagalbos paslaugas teikia prie Kauno miesto
poliklinikos prisirašiusiems pacientams namuose,
Kauno miesto ribose, siekdami užtikrinti slaugos
paslaugų prieinamumą, tęstinumą, tenkinant
paciento slaugos poreikius namų sąlygomis,
skatinant paciento savirūpą bei gerinant paciento
gyvenimo kokybę.

Paciento namuose teikiamos šios slaugos
paslaugos:

Slauga namuose skiriama pacientams, kurie dėl
sveikatos būklės negali atvykti į polikliniką ir
kuriems:

Paslaugų plėtra

Reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją, kuris,
įvertinęs paciento indikacijas paliatyviai
pagalbai, parašys siuntimą.
Pagalbos namuose tarnybos gydytojas įvertins
informaciją, atsižvelgs į paciento sveikatos
būklę, paliatyviosios pagalbos kriterijus ir
indikacijas, nurodytas teisės aktuose ir priims
sprendimą dėl paliatyviosios pagalbos teikimo.
Gydytojas, atvykęs į paciento namus, sudarys
paciento priežiūros ir gydymo planą. 

Norint gauti paliatyviosios pagalbos paslaugas
namuose:

Plačiau: https://kaunopoliklinika.lt

Vilmanto Raupelio nuotr.
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https://kaunopoliklinika.lt/paslaugos/gydymas-ir-konsultavimas/pagalbos-namuose-tarnyba/


Paslaugų plėtra

Išplėstas dermatologijos paslaugų spektras

tel. (8 37) 401 422
internetu: https://kaunopoliklinika.lt/registracija/

Kalniečių padalinyje  (Savanorių pr. 369, Kaunas) pradėta taikyti
Krioterapija. 
Krioterapija – minimaliai invazinis gydymo metodas, kurio metu itin
šaltu skystu azotu užšaldomas odos paviršiaus pažeidimas. Tai
veiksminga alternatyva invazinėms procedūroms, nes tai paprastas,
saugus greitai atliekamas gydymo būdas.  Krioterapijos procedūras
Kalniečių padalinyje atlieka gyd. dermatovenerologės Živilė
Bolevičienė ir Eglė Zinkevičienė.
Registracija gyd. dermatovenerologės konsultacijai:

Šančių padalinyje (A.Juozapavičiaus pr. 72, Kaunas) įvesta nauja
paslauga - apgamų ir kitų odos darinių šalinimas lazeriu.
Siuntimo nereikia.
Paslauga yra mokama.
Registracija tel. (8 37) 342 167
Daugiau informacijos www.kaunopoliklinika.lt
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Išplėstas socialinio darbuotojo paslaugų spektras

Registruoja pacientus į slaugos ir palaikymo gydymo įstaigas.
Koordinuoja santykius su paciento šeima, sprendžia iškilusias
problemas.
Padeda tvarkyti globos, rūpybos paslaugas namuose.
Informuoja ir konsultuoja paciento artimuosius apie pagalbos teikimo
galimybes paciento aplinkoje, esant ribotam mobilumui.
Tarpininkauja organizuojant socialinę paramą pacientui, padeda
pasirinkti jam reikiamas paslaugas.

Negalią turinčiais žmonėmis
Senoliais
Socialinę riziką patiriančiomis šeimomis ir kitais žmonėmis,
patekusiais į sudėtingas gyvenimiškas situacijas.

Kalniečių padalinyje socialinė darbuotoja Jurgita Aušrotaitėi teikia šias
paslaugas:

Jurgita dirba su:

https://kaunopoliklinika.lt/registracija/


Jeigu esu neprisirašęs prie Kauno miesto poliklinikos, ar galiu poliklinikos
Laboratorijoje atlikti laboratorinius tyrimus?

Komentuoja Kauno miesto poliklinikos
Laboratorijos vedėja Živilė Jacikė:

Neprisirašiusiems prie poliklinikos pacientams
laboratoriniai tyrimai yra mokami. Atlikti tyrimus
galima visuose poliklinikos padaliniuose, tyrimai
atliekami ir įvertinami greitai, kokybiškai ir
patraukliomis kainomis. Registracija tyrimams
nereikalinga.

Plačiau apie Laboratorinius tyrimus:
www.kaunopoliklinika.lt

Klausiate - atsakome

Jeigu esu neprisirašęs prie Kauno miesto poliklinikos, bet iš kitos klinikos šeimos gydytojo
turiu siuntimą pas gyd. specialistą, ar gali man būti suteiktos nemokamos specialistų
konsultacijos?

Komentuoja Kauno miesto poliklinikos Pacientų
aptarnavimo ir informavimo skyriaus vadovė
Ingrida Varnienė:

Kauno miesto poliklinikoje nemokamos gydytojų
specialistų konsultacijos teikiamos pacientams,
apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu ir
turintiems gydytojo siuntimą (iš bet kurios
gydymo įstaigos) konsultacijai.

Visą informaciją (gydytojų darbo grafikai, kokios
teikiamos nemokamos asmens sveikatos
priežiūros paslaugos, paslaugų teikimo tvarka ir
kt.) visada suteiks medicinos registratorės arba
tai galima rasti mūsų internetinėje svetainėje
www.kaunopoliklinika.lt 
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Kuo skiriasi kompiuterinės tomografijos ir magnetinio rezonanso tyrimai?

Komentuoja Kauno miesto poliklinikos Radiologijos
centro vadovas Tomas Budrys:

Skirtingai nei kompiuterinis tomografas (KT),
magnetinio rezonanso tomografas (MRT) neskleidžia
jonizuojančios spinduliuotės, žmogus negauna
radiacijos – apskritai, šis tyrimas nesukelia jokio
šalutinio poveikio. Taip yra dėl to, kad MRT veikimas
paremtas visiškai kitais fizikiniais dėsniais. 

Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad ne patys pacientai
renkasi, kurį tyrimą – magnetinio rezonanso ar
kompiuterinę tomografiją – jiems reikia atlikti. Tai
sprendžia gydytojai. Tuo labiau, kad skirtingais
įrenginiais atliekamų tyrimų tikslingumas taip pat
skiriasi. 

Kompiuterinis tomografas skirtas ūmiai patologijai
nustatyti, jis geriau diagnozuoja kaulų patologiją,
trauminius pakitimus. Juo ištiriama greičiau. O
magnetinis rezonansas žymiai labiau tinka galvos
smegenims, be to, visos sąnarių ir raumenų
sistemos ligos yra geriau diagnozuojamos MRT.

Tyrimai atliekami nemokamai apdraustiesiems
privalomuoju sveikatos draudimu, turint gydytojo
specialisto siuntimą.

Klausiate - atsakome

MRT tyrimas – Šilainių padalinyje (Baltų pr. 7)
KT tyrimas – Dainavos padalinyje (Pramonės pr. 31)

Kauno miesto poliklinikoje tyrimai atliekami:

Plačiau apie tyrimus www.kaunopoliklinika.lt

Kur kreiptis pagalbos susirgus poliklinikos nedarbo metu ar švenčių dienomis?

LSMU Kauno ligoninė (Josvainių g. 2, tel. 8
37 306 011; Laisvės al. 17, tel. 8 37 425 919;
Hipodromo g. 13, tel. 8 37 342 115)
LSMU ligoninė Kauno klinikos (Eivenių g. 2,
tel. (8 37) 703 485)

Poliklinikoje sveikatos priežiūros paslaugos
teikiamos tik darbo dienomis. Po poliklinikos darbo
valandų, ne darbo ir švenčių dienomis galite
kreiptis į ligoninių priėmimo skyrius:
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kuriems sukako senatvės pensijos amžius;
kurie yra pripažinti nedarbingais arba iš
dalies darbingais;
vaikai;
kuriems buvo taikytas gydymas dėl burnos,
veido ir žandikaulių onkologinės ligos.

Komentuoja Kauno miesto poliklinikos Šilainių
padalinio Odontologijos skyriaus vedėja Ilona
Budrikienė:

Prarasti dantys daugeliui sukelia daug nerimo,
nežinomybės ar net veikia psichologiškai. Kauno
miesto poliklinikos specialistai, turintys ilgalaikę
patirtį, kviečia ilgai nedelsti ir atvykti protezuotis
dantis į Kauno miesto polikliniką. Dantų
protezavimo dėka galėsite džiaugtis ilgalaikiu ir
patikimu rezultatu bei pasikeitusia gyvenimo
kokybe.

Dantų ir dantų eilių defektus atstatome
išimamais plokšteliniais ir lanko atraminiais
protezais, neišimamais metalo keramikos ir
cirkonio oksido protezais.

NEMOKAMAI protezuojame dantis asmenims,
gavusiesiems kompensaciją iš Privalomojo
sveikatos draudimo fondo biudžeto. Teisę į šias
nemokamas paslaugas turi asmenys, apdrausti
privalomuoju sveikatos draudimu:

Pacientams, nepatekusiems į išvardintą grupę,
dantų protezavimo paslaugos yra mokamos.

Protezuotis dantis priimame pacientus iš visos
Lietuvos. Nebūtina prisirašyti prie Kauno miesto
poliklinikos. 

Klausiate - atsakome

Dainavos padalinys- Pramonės pr. 31,
Kaunas
Šilainių padalinys- Baltų pr. 7, Kaunas
Kalniečių padalinys- Savanorių pr. 369,
Kaunas

Dainavos padalinys- tel. (8-37) 403 900
Šilainių padalinys- tel. (8-37) 377 771
Kalniečių padalinys- tel. (8-37) 401 422

Dantų protezavimo paslaugos teikiamos
šiuose mūsų padaliniuose:

Užsiregistruoti dantų protezavimo
paslaugoms galite:

Esu pensijinio amžiaus, neprisirašęs prie Kauno miesto poliklinikos, ar man reikės mokėti už
dantų protezavimo paslaugas?
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paskambinę tel. (8 37) 281 350
Internetu: https://kaunopoliklinika.lt/atsaukimas/ 

Atšaukti vizitą galite:

Trumpinkime patekimo pas gydytojus eiles drauge!

Nevėluosite į konsultaciją ir gerbsite Jums
skirtą laiką. Pavėlavus į konsultaciją,
sutrumpėja Jūsų vizito laikas.

Kuo anksčiau pranešite apie norimą atšaukti
vizitą, jei matote, kad negalėsite atvykti -
tokiu būdu atsilaisvinusį laiką galėsime
pasiūlyti kitam pacientui.

Dedame visas pastangas, kad sumažinti laukimo
pas gydytojus eiles. Tik su Jūsų pagalba galime
užtikrinti, kad kuo daugiau pacientų patektų pas
gydytojus laiku. 

Būsime labai dėkingi, jeigu Jūs:

Pacientų dėmesiui!

Mirties liudijimai nuo lapkričio 1 d. išrašomi ir sekmadieniais!

darbo dienomis:

šeštadieniais ir sekmadieniais:

Kauno miesto poliklinikoje mirties liudijimai
išrašomi:

7:30-20:00 val. kreiptis į savo šeimos gydytoją

9.00-11.00 val. skambinti budinčio gydytojo
telefonu:
mob. 8 610 00703 (šeštadieniais)
mob. 8 673 23609 (sekmadieniais)
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Bendradarbiaukime - kartu galime pasiekti daugiau!


