Ištyrimas, diagnozė ir gydymo paskyrimas

per 1 dieną!

APIE MUS

Esame viena didžiausių privačių medicinos įstaigų Lietuvoje, privačios
medicinos šalyje pradininkių ir lyderių.
Medicinos diagnostikos ir gydymo centre teikiame daugiausia sveikatos
priežiūros paslaugų Lietuvoje privačiai – nuo ligų prevencijos iki tikslios
diagnostikos, efektyvaus terapinio ir chirurginio gydymo, kokybiškos reabilitacijos.

Mūsų sėkmingo gydymo sąlyga – tiksli diagnozė, kuriai nustatyti Centre
atliekame išsamius instrumentinius ir laboratorinius tyrimus. Nuolat investuojame į moderniausią medicinos įrangą ir šiuolaikines technologijas, naudojame žinomiausių pasaulio gamintojų medicinines priemones
ir medikamentus, taikome naujausius gydymo metodus.
Medicinos diagnostikos ir gydymo centre užtikriname pacientų saugą,
informacijos konfidencialumą, komfortą ir nuolatinį dėmesį.

22

metų patirtis

48 000
pacientų per metus

200

įstaigų, su kuriomis
bendradarbiaujame

Mūsų pažadas:
•

Atidumas ir dėmesys

•

Profesionalumas ir kokybė

•

Patikimumas ir sąžiningumas

•

Etika ir moralė

Medicinos diagnostikos ir gydymo centro teikiamų paslaugų kokybę
ir saugą patvirtina gauti sertifikatai:
JCI (Joint Commission International; JAV) ligoninės standartas;

TEMOS (Trust. Effective Medicine. Optimized Services; Vokietija) standartai:
„Išskirtinė kompetencija medicinos turizmo srityje“;

„Tarptautinių pacientų priežiūra“;

Diplomatinės tarybos (Diplomatic Council; Vokietija) kokybės
sertifikatas ir pripažinto partnerio statusas;
ISO 15189 tarptautinis medicinos laboratorijoms skirtas standartas;

Treatment Abroad Code of Practice (Jungtinė Karalystė) medicinos turizmo standartas.

Esame sutelkę geriausius Lietuvoje suaugusiųjų ir vaikų gydytojus, pelniusius pripažinimą
ne tik savo šalyje, bet ir užsienyje. Tai – gydytojai akušeriai-ginekologai, alergologai ir klinikiniai imunologai, gastroenterologai, infekcinių ligų gydytojai, kardiologai, oftalmologai,
urologai, vidaus ligų gydytojai (terapeutai) ir kitų medicinos sričių atstovai.
Centre pacientus konsultuoja, tiria ir gydo per 180 patyrusių gydytojų specialistų, atstovaujančių net 53 medicinos sritims, savo žinias ir įgūdžius nuolat tobulinančių Lietuvoje
ir užsienyje.

180
gydytojų

53

medicinos sritys

Centre teikiame šias aukštos kokybės paslaugas:

•

sveikatos patikrinimą pagal:

•

standartines programas, sudarytas pagal Pasaulio sveikatos

•
•

atskirų organų ir jų sistemų patikrinimo programas;

		 organizacijos rekomendacijas;

•
•
•
•
•
•
•
•

individualiai sudarytas patikrinimo programas;

šeimos medicinos paslaugas;
nėščiųjų priežiūrą;
vaikų ir suaugusiųjų specialistų konsultacijas;
instrumentinius tyrimus;
laboratorinius tyrimus;
chirurgines operacijas;
reabilitacijos paslaugas;
sporto medicinos paslaugas.

Instrumentiniai tyrimai – galinga diagnostikos bazė

Medicinos diagnostikos ir gydymo centre turime puikią instrumentiniams tyrimams reikalingos atlikti įrangos ir instrumentų bazę bei
gydytojus, gebančius profesionaliai įvertinti šių tyrimų rezultatus.
Instrumentiniams tyrimams reikiamą įrangą įsigyjame tik iš pačių patikimiausių, aukščiausia kokybe pasižyminčių gamintojų –
Siemens, General Eletric, Olympus, Alcon ir kt. – ir ją nuolat atnaujiname.

Centre atliekame šiuos instrumentinius tyrimus:

•
•
•

magnetinio rezonanso tomografijos (1,5 teslos);

•
•
•
•
•
•

rentgeno;

kompiuterinės tomografijos (128 sluoksniai);
endoskopijos (norintiems tyrimai atliekami taikant nejautrą)
ir kapsulinės endoskopijos;
mamografijos;
echoskopijos;
elektromiografijos;
elektroneurografijos;
elektroneuromiografijos;

•
•
•
•
•
•
•

elektroencefalografijos;
elektrokardiografijos (krūvio ir ramybės);
Holterio, AKS monitoravimo;
oftalmologijos (optinė koherentinė tomografija,
fluorescentinė angiografija, gonioskopija ir kt.);
ausų, nosies, gerklės (LOR) (impedansometrija, 		
audiometrija, laringoskopija ir kt.);
kūno sudėties analizės;
aerobinio (funkcinio) pajėgumo ir laktato
nustatymo ir kt.

Laboratoriniai tyrimai: nuo įprastinių iki pačių sudėtingiausių

Laboratorinės diagnostikos centras yra akredituotas Lietuvos nacionalinio akreditacijos biuro
pagal ISO 15189 standartą.
Ši akreditacija patvirtina, kad Laboratorinės diagnostikos centre atliekami tyrimai yra pripažįstami
kaip tikslūs, patikimi ir atitinkantys bendrą laboratorijų kompetencijos vertinimą daugelyje
pasaulio šalių.
Sėkmingai bendradarbiaujame su viena didžiausių Vokietijos laboratorijų Gemeinschaftslabors
Cottbus. Esant poreikiui, čia užsakome tiek Centro, tiek visos šalies pacientams reikalingus
Lietuvoje neatliekamus tyrimus.

5

laboratorijos

600
rūšių tyrimai

300 000
tyrimų per metus

Centro laboratorijose atliekame skirtingų rūšių tyrimus – nuo įprastinių
kraujo iki sudėtingiausių vėžio žymenų ir molekulinės diagnostikos.
Laboratorinės diagnostikos centre tyrimams atlikti naudojame tik pasaulyje pripažintų bei lyderiaujančių gamintojų laboratorinę įrangą ir
reagentus.

Laboratorinės diagnostikos centre
veikia penkios laboratorijos:

•
•
•
•
•

klinikinių tyrimų;
klinikinės biochemijos;
patologijos;
imunofermentinių tyrimų;
molekulinės diagnostikos (PGR).

Chirurgija – pirmenybė žmogaus organizmą tausojančioms operacijoms

Medicinos diagnostikos ir gydymo centro Chirurgijos centre turime tris moderniai įrengtas operacines, kur atliekame per 100 įvairių rūšių žmogaus organizmą
tausojančių operacijų. Specializuojamės dienos chirurgijoje ir pirmenybę teikiame
inovatyvioms endoskopinėms, laparoskopinėms, artroskopinėms (sąnarių), lazerinėms operacijoms.

100

rūšių operacijų

Atliekame šias chirurgines operacijas:

•
•
•
•
•
•
•
•

abdominalines ir bendrąsias;
ginekologijos;
kraujagyslių;
neurochirurgijos;
ortopedijos-traumatologijos;
oftalmologijos:

•
•

kataraktos;
regos korekcijos lazeriu;

plastines ir rekonstrukcines;
urologijos ir kt.

2500

operacijų per metus

0

hospitalinių infekcijų rodiklis
per pastaruosius 5 metus

Chirurgijos centre sutelkėme profesionalią patyrusių chirurgų komandą.
Įrangą ir medicininius operacinių instrumentus nuolat atnaujiname, juos įsigyjame tik iš patikimiausių, aukščiausią kokybę garantuojančių gamintojų.
Operacijas Centre planuojame greitai ir pacientui patogiu
metu. Visus prieš operaciją reikalingus tyrimus operatyviai
atliekame vietoje.
Išskirtinį dėmesį skiriame privatumui. Po operacijos pacientus perkeliame į jaukias vienvietes arba dvivietes šeimynines
palatas, kuriose yra televizorius ir bevielis interneto ryšys.
Ligoniais rūpinasi dėmesingos ir kvalifikuotos slaugytojos.
Pacientus globojame ne tik vizito Chirurgijos centre metu, bet
ir po operacijos, jiems išvykus į namus.

Reabilitacija padeda pasveikti ir sustiprėti

Išsiskiriame kompleksiniu požiūriu į paciento problemos sprendimą. Reabilitacijos
centro specialistai, siekdami geriausio rezultato, glaudžiai bendradarbiauja su kitų
specialybių gydytojais.
Gerai parinktas tokių priemonių kompleksas padeda įvairaus amžiaus Centro pacientams susigrąžinti sveikatą po patirtų traumų, ligų, išlaikyti ir pagerinti kaulų,
raumenų, širdies-kraujagyslių bei kitų organizmo sistemų veiklą, sugrįžti į įprastą
gyvenimo ritmą, sustiprėti.

Teikiame šias reabilitacijos ir sporto medicinos paslaugas:
•

fizinės medicinos ir reabilitacijos, sporto

• akupunktūrą;

medicinos gydytojų konsultacijas;

• fizioterapijos procedūras (elektroterapija,

•

kompleksinę reabilitaciją;

ultragarso terapija, fangoparafino šilumos

•

kineziterapiją salėje ir vandenyje

aplikacijos, limfodrenažas ir kt.)

(grupėse ir individualiai);

• profilaktinius sportininkų sveikatos patikrinimus;

•

manualinę terapiją;

• treniruotumo diagnostiką;

•

masažus;

• medicininę sporto komandų ir varžybų priežiūrą;

•

hidroterapiją ir povandeninį masažą;

• nechirurginį sporto traumų gydymą.

Apie mus kalba

Eduardas Šablinskas, teisininkas, Seimo narys, gyd. D.Rimo pacientas
Mano situacija buvo itin sudėtinga. Operacijai rengėmės keletą mėnesių. Labai pagelbėjo radiologės, docentės Jūratės Dementavičienės
kokybiškai atlikti tyrimai. Specialios priemonės operacijai atkeliavo iš Vokietijos. Pirmąjį mėnesį po operacijos vis laukiau, kada pradės
skaudėti koją, tačiau skausmo nebuvo.
Sakau ir sakysiu, kad Darijaus Rimo rankos – auksinės, jis padarė viską, ką tik įmanoma esant mano situacijai. Nesiliausiu girti jo
santūrumo, beprotiško atsidavimo darbui, domėjimosi naujausiomis technologijomis, moderniausiais gydymo būdais. Ir jis ne tik domisi,
jis tai taiko savo darbo praktikoje.

Marius Macijauskas, gyd. P.Rudalevičiaus pacientas
Labai ačiū dr. P. Rudalevičiui ir visam puikiam kolektyvui už atliktą akių lazerinės korekcijos operaciją LASIK metodu. Konsultavausi keliose klinikose, tačiau taip detaliai, atidžiai ir kantriai konsultavo tik dr. Rudalevičius ir jo komanda. Per operaciją ir po
jos nebuvo jokių netikėtumų, viskas buvo taip kaip planuota. Abiejų akių operacija truko keliolika minučių. Smagu tai, kad ir po
operacijos buvau prižiūrimas.

Marija, doc. med. dr. J.Ališausko pacientė
Dėkoju doc. med. dr. J.Ališauskui už man atliktą operaciją. Fantastiška, kad mano sveikatos problemas išsprendė aukštais moralinių ir dvasinių vertybių kriterijais besivadovaujantis, tobulo profesionalumo lygį pasiekęs gydytojas.

Rūta Švagždienė, vyr. specialistė, Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos
Laboratorinės diagnostikos centras buvo pirmoji medicinos laboratorija Lietuvoje, kurią Lietuvos Nacionalinis akreditacijos biuras
prie Ūkio ministerijos įvertino ir akreditavo standarto LST EN ISO 15189:2013 atitikčiai.
Dėl darbuotojų profesionalaus požiūrio, orientuoto į iškeltus tikslus ir kokybę akreditavimo procesas vyko labai sklandžiai. Geranoriškas ir konstruktyvus bendradarbiavimas tarp mūsų įstaigos ir centro Laboratorijos bei operatyvus visų darbuotojų darbas
sudarė galimybes nuosekliai ir numatytais terminais įgyvendinti užsibrėžtus tikslus.

Keith Pollard, partneris iš D.Britanijos, Intuition Communication Ltd. generalinis direktorius
Džiaugiamės, kad Medicinos diagnostikos ir gydymo centras vertina ir supranta kokybės reikšmę. Prestižinė „Treatment Abroad“
akreditacija pacientui reiškia aukštos kokybės paslaugas. Didžiuojamės mūsų įmonių bendradarbiavimu, gerbiame ir suprantame
vieni kitų vertybes ir tikimės dar daug nuveikti kartu.

		
Iš užsienio atvykusiems pacientams
papildomai teikiame šias paslaugas:
• asmeninio vadybininko, preliminaraus apsilankymo
Centre plano sudarymo;
• vizų sutvarkymo, pasitikimo oro uoste / stotyje;
• pervežimo iš oro uosto, apgyvendinimo, laisvalaikio
organizavimo;
• medicininių dokumentų vertimo į užsienio kalbą;
• reabilitacinio ir sanatorinio gydymo organizavimo;
• maitinimo kavinėje arba pagal gydytojo parengtą 		
individualų planą;
• nemokamo automobilių laikymo visą parą 		
saugomoje automobilių stovėjimo aikštelėje.

Skambinkite:
• dėl informacijos apie paslaugas ir registracijos tel.: +370 5 233 3000,
+370 698 00 000 arba rašykite el. paštu info@medcentras.lt;
• dėl bendrųjų klausimų tel. +370 5 247 6385 arba rašykite
el. paštu info@medcentras.lt;
• dėl paslaugų kokybės tel. +370 5 247 6428 arba rašykite
el. paštu kokybe@medcentras.lt.

Centras dirba:
I–V 7:00 –20:00 val.
VI
8:00–15:00 val.
V. Grybo g. 32A,
10318 Vilnius, Lietuva
www.medcentras.lt

