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Direktorius Stebėtojų taryba Kolegialūs valdymo organai: 
Gydymo taryba 

Slaugos taryba 

Žmogiškųjų išteklių skyriaus 

vedėjas 

Sekretorius - raštvedys 

Vyresnysis administratorius 

viešiesiems pirkimams 

Duomenų apsaugos specialistas 

Darbų saugos ir sveikatos tarnybos 

specialistas 

Gydytojas epidemiologas 

Socialinis darbuotojas 

Gydytojas transfuziologas 

Patologijos technologas 

Dietistas  

Konsultacijų poliklinikos vyresnioji slaugytoja 

Konsultacijų poliklinikos slaugytojos 

 

Skyrių vedėjai 

Profesinės sveikatos specialistas 

IT specialistas 

Konsultacijų 

poliklinikos gydytojai 

specialistai 

Registratūra  

Konsultacijų 

poliklinikos vedėjas 

Pavaduotojas medicinai 
 

Statistika  
Sterilizacinė 

Specialistai Medicinos audito vadovas 
 
Administracijos atstovas kokybei 

 

Ūkio skyriaus vedėjas Vyriausiasis buhalteris Ekonomistas  Vyriausiasis slaugytojas 

Klinikinės diagnostikos 

laboratorija 

Radiologijos - echoskopijos - 

endoskopijos skyrius 

Fizinės medicinos ir reabilitacijos 

skyrius 

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvos 

reabilitacijos paslaugų dienos 

stacionaras 

Dantų protezavimo skyrius 

Vaistinė  

K
o

n
su

lt
a

ci
jų

 p
o

li
k

li
n

ik
a

 

Stacionaro skyrių vyresnieji slaugytojai 

Buhalterija  

Chirurgijos skyrius 27 lovos: 

chirurgijos 15 lovų 

vidaus ligų 5 lovos 

palaikomojo gydymo ir slaugos 7 lovos 

dienos chirurgija 

Vairuotojai   

Ūkio skyriaus 

personalas  

Vaikų ligų skyrius 10 lovų: 

vaikų ligos 10 lovų 

vaikų ligų dienos stacionaras 

Vidaus ligų skyrius 58 lovos: 

vidaus ligų 52 lovos 

palaikomojo gydymo ir slaugos 6 lovos 

vidaus ligų dienos stacionaras 

Neurologijos skyrius 20 lovų: 

nurologijos 16 lovų 

palaikomojo gydymo ir slaugos 4 lovos 

vidaus ligų dienos stacionaras 

Akušerijos - ginekologijos skyrius 10 lovų: 

akušerijos 3 lovos 

nėštumo patologijos 2 lovos 

ginekologijos 3 lovos 

palaikomojo gydymo ir slaugos 2 lovos 

nėštumo patologijos dienos stacionaras 

  

Traumatologijos ir otorinolaringologijos skyrius 18 lovų: 

traumatologijos 7 lovos 

otorinolaringologijos 2 lovos 

palaikomojo gydymo ir slaugos 9 lovos 

dienos chirurgija 
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Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius 80 lovų: 

I poskyris 40 lovų: 

palaikomojo gydymo ir slaugos 37 lovos 

paliatyviosios pagalbos 3 lovos 

I I poskyris 40 lovų: 

palaikomojo gydymo ir slaugos 37 lovos 

paliatyviosios pagalbos 3 lovos 

 

Psichiatrijos skyrius 20 lovų: 

psichiatrijos 15 lovų 

priklausomybės ligų 2 lovos 

palaikomojo gydymo ir slaugos 3 lovos 

Reanimacijos skyrius 6 lovos: 

reanimacijos 6 lovos 

specializuotų skausmo diagnozavimo ir 

gydymo (SDG) paslaugų dienos 

stacionaras 

 

Priėmimo - skubiosios pagalbos skyrius 

Archyvaras  

 

Operacinė 


