INFORMACIJA PACIENTAMS
Įstaigos darbo laikas: darbo dienomis 8.00 – 20.00 val.
Šeštadieniais, sekmadieniais ir švenčių dienomis –Budinčio gydytojo tarnyba, adresu
Taikos pr. 76 (pietinis korpusas) 8.00 – 20.00 val.
Nakties metu 20.00 – 8.00 val. prašome kreiptis į Respublikinę Klaipėdos ligoninę
(S. Nėries g. 3, Klaipėda, tel: 8 (46) 410688).
Pacientai norintys prisirašyti prie VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikos privalo atvykti
su asmens tapatybės dokumentu į registratūrą , adresu Taikos pr. 76, Klaipėda.
Registratūros informacijos tel: 8 (46) 34 39 71
Užsiregistruoti pas gydytoją galite:
 atvykę į VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikos registratūrą
(Taikos pr. 76, Klaipėda);
 paskambinę išankstinės registracijos tel: 8 (46) 49 67 20;
 internetinėje svetainėje www.sergu.lt.
Ilgesnės trukmės apsilankymui pacientai gali pasiimti du talonus iš eilės.
Skubi ar neatidėliotina pagalba yra teikiama pirmą parą susirgus ir atvykus į VšĮ
Klaipėdos miesto poliklinikos registratūrą, išsikvietus gydytoją į namus telefonu

8 (46) 49 67 19.
Gydytojas į namus kviečiamas:
 tėvai (globėjai) sergantiems iki 1 metų amžiaus vaikams;
 vaikams, kuriems nustatytas sunkus neįgalumo lygis;
 asmenims, kuriems yra nustatytas 0-25 procentų darbingumo lygis arba
specialusis nuolatinės slaugos poreikis;
 asmenims, kuriems ūmiai sutriko judėjimo funkcija (negali savarankiškai
judėti);
 asmenims, kuriems karščiavimo metu pakilo aukštesnė nei 38,5º temperatūra
ir kurios neveikia temperatūrą mažinantys vaistai.
Slaugos paslaugas teikia apylinkės bendrosios praktikos slaugytoja pagal poreikį,
šeimos, vidaus ar vaikų ligų gydytojo paskyrimu.
Poliklinikos pacientams tyrimai atliekami nemokamai:
1. Vykdant neinfekcinių ligų profilaktikos programą pagal LR SAM 2015-08-11
įsak. Nr. 93, redakcija 2000-05-31 d. įsak. Nr. 301. Tyrimų apimtys, dažnis skiriami atsižvelgiant
į amžiaus grupes.
2. Vykdant valstybės formuojamas prevencines programas.
3. Esant neaiškioms diagnozėms pacientams sergantiems lėtinėmis ligomis,
dispanseriniams pacientams stebint ligų dinamiką, tyrimai skiriami vadovaujantis 2019-03-18 d.
LR SAM įsak. Nr. 328 Medicinos norma MN 14:2019 03 18.
4. Esant įvairiems susirgimams diagnozių pagrindimui, sveikatos būklių dinamikai,
skiriami klinikiniai tyrimai, atsižvelgiant į paciento poreikius.
5. Ruošiant pacientus planinėms operacijoms.
Apie atliktų tyrimų rezultatus pacientai informuojami priėmimo pas gydytoją metu.
Gavus patologinius tyrimų rezultatus su nukrypimais nuo normos bendruomenės slaugytojos
kviečia pacientus į priėmimą be išankstinės registracijos.

Odontologijos paslaugos poliklinikoje teikiamos pagal išankstinę registraciją kasdien
8.00 – 19.00 val. Skubi odontologinė pagalba teikiama darbo dienomis 8.00 – 13.00 val. ir 14.00
– 19.00 val. Su ūmiu danties skausmu savaitgaliais ir švenčių dienomis prašome kreiptis į
budinčio gydytojo tarnybą nuo 8.00 iki 20.00 val.
Pacientams, sudariusiems sutartį su mūsų gydymo įstaiga, psichikos sveikatos
paslaugas teikia VšĮ „Klaipėdos psichikos sveikatos centras“ (Galinio pylimo g. 3, Klaipėda).
Siuntimas specialistui F-27, išduodamas šeimos gydytojo, siekiant pasikonsultuoti
dėl paciento sveikatos būklės, tyrimų, diagnozės nustatymo ar patikslinimo, gydymo taktikos,
darbingumo ir kt. Siuntimus šeimos gydytojas išrašo paciento priėmimo metu pagal išankstinę
registraciją.
VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikoje dirbantys gydytojai specialistai:

Gydytojas-specialistas
Gydytojai-radiologai
II lygio gydytojai akušeriai-ginekologai
Gydytojai-otorinolaringologai
Nėščiųjų echoskopuotojas
Bendrosios chirurgijos gydytojai
Gydytojas echoskopuotojas
Vaikų ligų gydytojas
Gydytojas-neurologas
Gydytojas-endokrinologas
Gydytojai-urologai
Densitotometrija (kaulų tankio matavimo kab.)
Gydytojas-oftalmologas

Kabineto Nr.
315 kab.
604 kab.; 606 kab.,
607 kab., 610 kab.
615 kab.
605 kab.
508 kab. 517 kab.
612 kab.
303 kab.
716 kab.
609a kab.
609s kab.
313 kab.
228 kab.

Pacientai pas gydytoją - specialistą priimami pagal išankstinę registraciją.
Užsiregistruoti galite:
 VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikos registratūroje (Taikos pr. 76, Klaipėda);
 išankstinės registracijos telefonu: 8 (46) 49 67 20;
 internetinėje svetainėje www.sergu.lt.
Informaciją apie gydytojų – specialistų darbo laiką galite sužinoti:
 VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikos registratūroje (Taikos pr. 76, Klaipėda);
 informacijos telefonu: 8 (46) 34 39 71;
 internetinėje svetainėje www.klaipedospoliklinika.lt.
INFORMACIJA APIE SKIEPIJIMUS
VšĮ Klaipėdos miesto poliklinikos pacientai norintys pasiskiepyti turi kreiptis pas
savo šeimos, vidaus ar vaikų ligų gydytoją, įvertina jo sveikatos būklę, suteikia informaciją apie
skiepijimo tvarką. Gavęs siuntimą iš gydančio gydytojo pacientas kreipiasi į skiepų kabinetą,
esantį III aukšte (310 kab.).
Pacientai atvykę iš kitų gydymo įstaigų taip pat privalo turėti siuntimą iš gydančio
gydytojo apie reikalingą atlikti vakcinaciją.
Kūdikiai bei vaikai skiepijami vadovaujantis LR SAM 2018-08-29 d. įsak. Nr. V-955
„Dėl Lietuvos Respublikos vaikų profilaktinių skiepijimų kalendoriaus patvirtinimo“, turintys
šeimos, vidaus ar vaikų ligų gydytojo siuntimą.

