Kauno klinikų Šeimos medicinos klinika yra viena pirmųjų įkurtų
šeimos medicinos klinikų Lietuvoje. Klinikos darbuotojai yra pasaulinės šeimos gydytojų asociacijos (WONCA) nariai, Lietuvos šeimos
gydytojų kolegijos nariai. Šeimos medicinos klinika yra didžiausia
šeimos medicinos rezidentūros bazė Lietuvoje. Darbuotojai turi ilgametę mokslinio ir klinikinio bendradarbiavimo patirtį nacionaliŠEIMOS MEDICINOS KLINIKA
niu ir tarptautiniu mastu vykdant šias veiklas: klinikinius tyrimus;
nacionalinius ir tarptautinius mokslinius projektus; mokslinę, klinikinę, edukacinę ir pedagoginę veiklas.
Šeimos medicinos klinika teikia pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas – tai nespecializuotų kvalifikuotų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų pagal šeimos gydytojo ir bendrosios praktikos/bendruomenės slaugytojo ir akušerio medicinos normų reikalavimus ambulatorinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, pacientų namuose ir globos įstaigose, kompleksas.
Pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos komandiniu principu: klinikoje dirba gydytojai,
bendruomenės slaugytojai, akušerės, socialinis darbuotojas, teikiamos pirminės psichikos sveikatos priežiūros paslaugos. Pacientų patogumui įsteigtas atskiras profilaktinių patikrinimų kabinetas, veikia skubios pagalbos kabinetas, profilaktinis vaikų sveikatos priežiūros ir skiepų kabinetas.
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• Būtinoji nespecializuota medicinos pagalba
• Ligų diagnostika, gydymas bei prevencija
• Medicinos pagalba pacientams namuose:
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neįgaliuosius;
• Vaikų ir suaugusių profilaktinis patikrinimas;
• Vaikų imunoprofilaktika;
• Vaiko paruošimas ikimokyklinio ugdymo
įstaigai, priešmokyklinio ugdymo įstaigai arba
mokyklai;
• Medicininių pažymų išdavimas;
• Nėščiųjų profilatiniai sveikatos tikrinimai;

• Slaugos paslaugų teikimas poliklinikoje ir
namuose;
• Injekcijų (į veną, raumenis, paodį) atlikimas;
• Mėginių paėmimas tyrimams poliklinikoje ir
namuose;
• Sveikos gyvensenos ugdymas
bendruomenėje;
• Laikinoji nedarbingumo ekspertizė
(nedarbingumo pažymėjimų išdavimas ir
tęsimas);
• Siuntimas neįgalumo ir darbingumo lygio
nustatymui;
• Siuntimas specialiųjų poreikių nustatymui
pensijinio amžiaus pacientams;
• Atliekami profilaktiniai patikrinimai pagal
valstybines programas.
Teikiama būtinoji pagalba pacientams,
nedraustiems privalomuoju socialiniu draudimu
ir užsienio piliečiams

NORĖDAMI PRISIRAŠYTI, PRAŠOME KREIPTIS Į REGISTRATŪRĄ:
ŠEIMOS MEDICINOS KLINIKA
Eivenių g. 2 / +370 37 327032
ŠEIMOS MEDICINOS KLINIKOS PADALINYS
Vytauto pr. 49 / +370 37 201617
PIRMINĖS PSICHIKOS PASLAUGOS TEIKIAMOS
Vytauto pr. 49 / +370 37 201617

