Informacija prisirašiusiems prie gydymo įstaigos pacientams

Įstaiga atidaryta nuo 7.00—iki 20 .00 val.


Atvykti į gydymo įstaigą dėl apžiūros ir gydymo, tyrimų ir procedūrų galite tik iš anksto
suderinę atvykimo laiką su registratūros darbuotojais arba gydytojais.
 Atvykti į gydymo įstaigą būtina su apsaugine kauke ir ją dėvėti viso apsilankymo metu,
nusiimti tik leidus sveikatos priežiūros specialistui.
 Įstaigos tambure būtina dezinfekuoti rankas arba pirštines.
Iš anksto užsiregistruoti vizitui pas šeimos gydytojus ir gydytojus specialistus galima
telefonais 8 5 27 07100 ir 8 5 27 07097 bei mob. tel. +370 6083 5000

Šeštadieniais nuo 9.00- 13.00 val. mob. tel. +370 6083 5000 jus konsultuos namuose budintis
šeimos gydytojas



Klausos negalią turintys pacientai turi galimybę kreiptis ir SMS žinutėmis
tel. +370 6083 5000.

Galite užsiregistruoti nuotolinėms ir kontaktinėms konsultacijoms su šeimos gydytoju
per e-pacientas.lt sistemą.
Nurodytu nuotolinės konsultacijos registracijos laiku, Jums paskambins šeimos gydytojas,
gausite SMS žinutę ir elektroninį laišką su nuoroda į telekonsultacijos langą.
Telekonsultacija su šeimos gydytoju bus pradėta Jums paspaudus gautą nuorodą.











Planiniai profilaktiniai skiepijimai vaikams, nėščiųjų moterų sveikatos tikrinimai, prevencinės
programos ir kraujo tyrimai, gydomosios procedūros ir komerciniai skiepai bus vykdomi.
Suderinkite atvykimo laiką telefonu.
Gydytoja akušerė ginekologė konsultuos ir atliks diagnostinius tyrimus.
Suderinkite atvykimo laiką telefonu.
Odontologines paslaugas, išskyrus burnos higieną, teiks gydytojai odontologai.
Suderinkite atvykimo laiką telefonu.
Gydytojas refleksoterapeutas konsultuos ir atliks gydomąsias procedūras.
Suderinkite atvykimo laiką telefonu.
Atnaujinome masažo ir fizioterapijos procedūras.
Suderinkite atvykimo laiką telefonu.
Vis dar teiksime pirmenybę nuotolinėms konsultacijoms, todėl drąsiai skambinkite dėl
kompensuojamųjų vaistų ir priemonių išrašymo nuotoliniu būdu, apie jų poreikį praneškite telefonu,
arba el. paštu registratura@gyda.lt, tiksliai nurodydami savo vardą pavardę, kompensuojamųjų vaistų
poreikį ir kiekius.
Būsime dėkingi už trumpus ir konkrečius laiškus.
Siuntimai bei kiti reikalingi dokumentai gali būti išrašomi nuotoliniu būdu pagal galimybes bei
nustatytą galiojančią tvarką, jeigu paskambinsite ir aptarsite šių dokumentų poreikį su šeimos
gydytoju telefonu.

