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Dėmesio. Savaitgaliais skambinkite tel.: 
8 612 22122.

STENKITĖS LIKTI NAMUOSE.

Mūsų šeimos klinika tai - 

aukščiausios kategorijos specialistai:
šeimos gydytojai, pediatrai, akušeriai -
ginekologai, gydytojas reabilitologas,
oftalmologas, kardiologas, neurologas,
psichoterapeutas.

Odontologija - vaikų ir suaugusių
odontologai su naujausia įranga.
Naujiena - klinikoje atliekama
profesionali burnos higiena, dantų
balinimas.

Laboratorija atliekanti daugiau nei 100
rūšių tyrimus.

Echoskopija: širdies,pilvo organų, inkstų,
skydliaukės, krūtų, įv. sąnarių ir t.t.

Akių ligų kabinetas su pažangiausia
įranga.

Specialiai jaunam ir skubančiam - jūsų
laukia  kabinetas, kuriame visas
nemokamas  paslaugas gausite greičiau,
nesėdėdami bendroje eilėje su sunkiais,
pagyvenusiais ligoniais.

Dėmesio: savaitgalį, ne darbo laiku, jus galite
paskambinti budinčiam gydytojui tel.: 8612
22122 arba kreiptis į 2 klinikinės ligoninės
priėmimo skyrių.

Maloniai prašome prieš atvykstant pas
gydytojus būtinai suderinti atvykimo
laiką telefonu  24 00 01 arba 36 66 46.
Jūsų patogumui registracija internetu:
www.e-pacientas.lt

IĮ Jūsų šeimos klinika įgyvendina
projektą „IĮ Jūsų šeimos klinikos teikiamų
paslaugų efektyvumo didinimas“. Šiuo
projektu planuojama spręsti Kauno
miesto sveikatos priežiūros kokybės ir
prieinamumo problemas tikslinėms
gyventojų grupėms bei sumažinti jos
netolygumus. Projekto tikslas – padidinti
IĮ Jūsų šeimos klinikos pirminės asmens
sveikatos priežiūros paslaugų
efektyvumą Kauno miesto gyventojams.

Projekto įgyvendinimo metu bus įsigyta
būtina medicinos įranga pirminės asmens
sveikatos priežiūros paslaugoms teikti,
atnaujintos klinikos patalpos, įsigyta
transporto priemonė.

Atlikus remonto darbus ir įsigijus naujos
medicininės įrangos, kokybiškesnės
pirminės asmens sveikatos priežiūros
paslaugos bus suteiktos 1616 gyventojų.
Dėl kokybiškesnių ir visoms visuomenės
grupėms prieinamų pirminės asmens
sveikatos priežiūros paslaugų, daugiau
gyventojų apsilankys pas šeimos
gydytojus, bus tiksliau ir greičiau
nustatomos ligos diagnozės.

Projekto tikslinė grupė yra Kauno miesto
savivaldybės gyventojai. Atnaujinus
patalpas ir įsigijus reikiamą įrangą, bus
patenkintas tikslinės grupės poreikis
gauti kokybiškas ir prieinamas viešąsias
pirminės asmens sveikatos priežiūros
paslaugas.

Įsigijus trūkstamą medicinos įrangą ir
atlikus remonto darbus tikimasi, kad
daugiau Kauno savivaldybės gyventojų
galės pasinaudoti pirminės asmens
sveikatos priežiūros paslaugomis, jos
taps kokybiškesnės ir labiau prieinamos,
dėl ko bus atliekama daugiau prevencinių
programų, bus greičiau diagnozuojamos
ligos, sutrumpės gydymo laikas.

 

Projektas finansuojamas Europos
regioninės plėtros fondo lėšomis pagal
2014–2020 m. ES fondų investicijų
veiksmų programos 8 prioriteto
įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.3-
CPVA-R-609 „Pirminės asmens sveikatos
priežiūros veiklos efektyvumo didinimas“.
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