
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Medicinos diagnostikos ir gydymo centro 
socialinės atsakomybės ataskaita 



Vadovo žodis 
 
Mielieji skaitytojai,  

 
sveikiname atsivertus Medicinos diagnostikos ir gydymo centro socialinės atsakomybės ataskaitą. 
Džiaugiamės, kad domitės mūsų Centro veikla – esame skaidri, patikima ir socialiai atsakinga įmonė.  
 
Medicinos diagnostikos ir gydymo centras yra viena pirmųjų ir lyderiaujančių privačios medicinos įstaigų 
Lietuvoje, šiemet minintis 25-ąsias savo veiklos metines. Šiandien mūsų paslaugomis naudojasi daugiau kaip 
50 tūkst. pacientų per metus. Daugiau kaip 400 mūsų darbuotojų dirba tam, kad padėtų Jums jaustis sveikais, 
o susirgus – deda visas pastangas, kad pasveiktumėte greitai ir saugiai. 
 
Jau pats pirmasis Hipokrato priesaikos sakinys – „visas mano gyvenimas tebūnie skirtas tarnauti žmonijai“, – 
liudija apie mūsų, medicinos srityje dirbančių žmonių, požiūrį į socialinę atsakomybę. Tai mums nėra tik tušti 
žodžiai – pagalba pacientams, bendravimas su jų šeimos nariais, rekomendacijos ir šviečiamoji veikla yra 
kasdienė mūsų veikla.  
 
Nuolat tobuliname savo paslaugas – siekiame, kad mūsų pacientai galėtų gauti pilną paslaugų spektrą – nuo 
prevencijos ir tikslios ligos diagnostikos iki efektyvaus terapinio ar chirurginio gydimo bei kokybiškos 
reabilitacijos. Mūsų sėkmingo gydymo sąlyga – tiksli diagnostika, todėl nuolat investuojame į medicinos įrangą 
ir šiuolaikines technologijas, taikome inovatyvius gydymo būdus ir naujausius metodus.  
 
Būtų sudėtinga siekti lyderystės, jeigu mūsų tikslų, uždavinių ir socialinės atsakomybės principų nepalaikytų 
mūsų darbuotojai. Dėl šios priežasties dedame pastangas gerinti mūsų centre dirbančių žmonių darbo sąlygas, 
skatiname tarpusavio dialogą, palaikymą ir supratimą. Visa tai persiduoda ir mūsų klientams – jie jaučiasi 
saugiai, konfidencialiai ir dėmesingai prižiūrimi.  
 
Pagrindinis šios socialinės atsakomybės ataskaitos tikslas – įvertinti Medicinos diagnostikos ir gydymo centro, 
kaip socialiai atsakingos įmonės veiklos sritis ir paskatinti naujų iniciatyvų atsiradimą. Norime motyvuoti mūsų 
klientus, partnerius ir darbuotojus prisidėti prie jau vykdomų mūsų veiklų, skatinti naujų idėjų generavimą ir 
įsitraukimą. Manome, kad kartu galime ugdyti pagarbą žmogui ir aplinkai. 
 
Kviečiu atsiversti šią ataskaitą ir maloniai praleisti laiką besidomint mūsų veikla. Tikimės, kad skaitydami rasite 
įdomių patirčių ir įkvėpimo! 
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Mūsų istorija 
 

Medicinos diagnostikos ir gydymo centras – vienas privačios medicinos pradininkų Lietuvoje, įsteigtas 1995 
m. remiantis moderniausiais Šiaurės Amerikos ir Vakarų Europos privačių klinikų pavyzdžiais. 

Pradėjus veiklą, Centre konsultavo ir gydė 20-ies medicinos specialybių gydytojai, buvo atliekama apie 200 
laboratorinių tyrimų. Tais pačiais metais Medicinos diagnostikos ir gydymo centras pirmasis Lietuvoje įsigijo 
kompiuterinį tomografą, kuriuo ilgą laiką buvo atliekami tyrimai visos Lietuvos gyventojams. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004 m. Medicinos diagnostikos ir gydymo centras tapo viena pirmųjų Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų, 
įdiegusių integruotą kokybės vadybos sistemą, sertifikuotą tarptautinės organizacijos „Bureau Veritas 
Certification" ISO sertifikatu ISO 9001:2008.   

2005 m. Centras pasitiko 10-ies metų veiklos jubiliejų atverdamas pacientams naują korpusą. Jame įkurtas 
modernus Chirurgijos centras su Stacionarinės slaugos ir Dienos chirurgijos, Anesteziologijos, reanimacijos ir 
intensyvios terapijos skyriais, trimis moderniai įrengtomis operacinėmis ir ligonių palatomis. 

Naujajame korpuse taip pat įkurti Alergologijos, Dietologijos, Fizinės medicinos ir reabilitacijos, Oftalmologijos, 
Ortopedijos traumatologijos ir Radiologijos centrai, gydytojų specialistų konsultaciniai ir diagnostiniai-tiriamieji 
kabinetai. 

 

  

Medicinos diagnostikos ir gydymo centro kolektyvas, 1995 m. 

Naujo korpuso statybos, 2004 m.  



 

2007 m. Chirurgijos centre atlikta 1000-oji operacija. 

2011 m. Centro Laboratorinės diagnostikos centras pirmasis Lietuvoje akredituotas pagal tarptautinį specialiai 
medicinos laboratorijoms skirtą ISO 15189 standartą. Ši akreditacija yra aukščiausias tarptautinis Medicinos 
diagnostikos ir gydymo centro laboratorijos atliekamų tyrimų tikslumo ir patikimumo garantijos pripažinimas. 

2012 m. Centras akredituotas pagal standartą „Treatment Abroad, Code of practice“. Sveikatos priežiūros 
įstaigos, kurios savanoriškai įdiegė šį standartą, vertinamos kaip teikiančios aukštos kokybės paslaugas, 
skatinančios geriausios praktikos medicinos turizmo plėtrą. Centras – kol kas vienintelė medicinos įstaiga 
Baltijos šalyse, turinti šį sertifikatą. 

Tų pačių metų pabaigoje dvigubai išplėstas chirurgijos stacionaro padalinys.  
 
2013 m. pacientų patogumui atnaujinta www.medcentras.lt  
 
Tais pačiais Centras tapo Lietuvos medicinos klasterio, jungiančio 16 medicinos, reabilitacijos, SPA, viešbučių 
ir specializuotų turizmo agentūrų paslaugas teikiančių įmonių, įkūrimo iniciatoriumi ir nariu. 

2014 m. siekiant padėti žmonėms, kenčiantiems nuo trumparegystės, toliaregystės ir astigmatizmo, Centre 
pradėta teikti nauja paslauga – regos korekcija lazeriu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tais pačiais metais atnaujinta įranga – instaliuotas modernus skaitmeninis mamografas, o Centras prisijungė 
prie įstaigų, dalyvaujančių atrankinėje moterų mamografinės patikros programoje. Toliau diegiamos naujos 
paslaugos. Pacientams pristatyta visiškai nauja Lietuvoje paslauga – venų varikozės gydymas klijais. 

Tų pačių metų pabaigoje įdiegtas naujas 1,5 T galingumo  magnetinio rezonanso tomografijos 
(MRT) aparatas. 

2015 m. toliau plečiamas paslaugų spektras – įdiegta nauja moderni įranga, pradėtos teikti pažangios 
elektroneuromiografijos paslaugos. 

Tais pačiais metais atnaujintos registratūros patalpos; šeimos gydytojai, vaikus konsultuojantys specialistai, 
pediatrai perkelti dirbti į atnaujintas patalpas pirmame aukšte, įrengti du kardiologų kabinetai, dirbantys tuo 
pačiu metu – padidintas paslaugų prieinamumas. 

2015 m. Medicinos diagnostikos ir gydymo centras tapo pirmąja medicinos įstaiga Šiaurės šalių regione, 
sertifikuota pagal du tarptautinius Vokietijos TEMOS („Trust. Effective medicine. Optimized 
services“) medicinos turizmo standartus: Išskirtinės kokybės medicinos turizmo paslaugų standartas 



(„Excellence in Medical Tourism“) ir Kokybiško užsienio pacientų aptarnavimo standartas (,,Quality in 
International Patient Care“). 

Tais pačiais metais MDGC akredituojamas pagal pasaulyje auksiniu laikomą „Joint Commission International“ 
(JCI) standartą Ligoninės standartą. 

Tų pačių metų rudenį Centras švenčia 20 veikos metų jubiliejų. Ta proga išleidžiama Centro pasiekimus 
pristatanti knyga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 m.  įkurtas Neurologijos ir psichiatrijos centras, atnaujintas Reabilitacijos ir sporto medicinos centras, 
kuriama formuojamas visiškai naujas požiūris į reabilitaciją, pradėtos teikti naujos – hidroterapijos paslaugos. 

2017 m. Centras įsteigė vardinę premiją geriausiam Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto penktakursiui.  

2018 m. įsteigtas Plastinės-estetinės chirurgijos ir dermatologijos centras. 

 

  

Medicinos diagnostikos ir gydymo centro 20 veiklos metų jubileijus, 
2015 m. 



Apie įmonę 
 

 

Medicinos diagnostikos ir gydymo centre teikiama 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 įranga ir šiuolaikines technologijas, 

naudojame žinomiausių pasaulio gamintojų medicinines priemones ir medikamentus, taikome naujausius 

gydymo metodus. 

Medicinos diagnostikos ir gydymo centre šiuo metu dirba daugiau kaip 400 darbuotojų, padedančių užtikrinti 

pacientų  sveikatą, saugą, informacijos konfidencialumą, komfortą ir nuolatinį dėmesį. 

Pelnėme pripažinimą ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Kasmet savo sveikatą mums patiki per 48 000 pacientų. 

Kas dešimtas jų atvyksta iš užsienio: Jungtinės Karalystės, Airijos, Norvegijos, Švedijos, Latvijos ir kitų Vakarų 

Europos šalių. Taip pat sulaukiame daug pacientų iš Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, kitų Nepriklausomų 

valstybių sandraugos (NVS) šalių. 

 

  



Mūsų vertybės, strategija ir tikslai 

VIZIJA 

Būti Baltijos regiono privačios medicinos lyderiu, geriausiai tenkinančiu pacientų poreikius ir lūkesčius. 

MISIJA 

Mes padedame būti sveikiems, o kai sergate – darome viską, kad greitai ir saugiai pasveiktumėte. 

TIKSLAS 

Diagnozuoti ligą ir paskirti gydymą – per 1 dieną. 

VERTYBĖS 

Atidumas 

Atidus, pagarbus ir profesionalus žvilgsnis į kiekvieną žmogų – pacientą, partnerį, bendradarbį. Išklausyti, 
įsiklausyti, paguosti, nuraminti, neskubant ir suprantamai pasakyti tiesą, paaiškinti, kas bus daroma, kad 
sveikata būtų sugrąžinta ir stiprinama – visa tai lemia sėkmingą Centro medikų ir pacientų bendradarbiavimą. 
Laiku nustatyta, sustabdyta ir išgydyta liga, pasisekusi operacija, išmintingai parengtas ir įgyvendintas 
sveikatinimo planas pacientui suteikia sveikatos ar palengvėjimo, o medikui – didžiausios prasmės bei 
pasitenkinimo savo darbu. 

Profesionalumas 

Mokslo įrodymais, naujausiais medicinos pasaulio atradimais pagrįsta praktika ir vadyba – mūsų veiklos 
pamatai ir svarbiausias išskirtinumas. Orientuojamės ne į privalomąjį, bet į aukščiausią paslaugų kokybės, 
saugos ir aptarnavimo standartą. Tikime, kad sveikata ir gyvybė yra svarbiausios vertybės. Visos kitos be jų 
netenka prasmės. Aukščiausi kokybės ir saugos standartai taikomi, kai renkamės darbuotojus, įsigyjame 
medicinos įrangą, priimame kokybės ar vadybos sprendimus. Tikime, kad ypač svarbu mūsų Centre 
pacientams užtikrinti galimybę gauti naujausius ir efektyviausius tyrimo bei gydymo būdus, kurie patenkina 
individualius kiekvieno žmogaus sveikatos priežiūros poreikius ir aptarnavimo prioritetus. Centro medikai skiria 
tyrimus ir suteikia medicinos paslaugas tik tuomet, kai tai pagrįsta šiuolaikiniu medicinos mokslu, praktika ir 
būtina pacientui. Kasdienis nuoširdus Centro darbuotojų darbas yra aukštai įvertintas pacientų, klientų, 
partnerių, taip pat garsiausių medicinos įstaigas akredituojančių įstaigų užsienio šalyse (JAV, Didžiosios 
Britanijos, Vokietijos). Centro paslaugos pripažintos išskirtinės kokybės ir saugos bei įvertintos aukščiausiais 
kokybės apdovanojimais. 

Tobulėjimas 

Sparčiai besivystantis medicinos mokslas ir technologijos reikalauja nuolat tobulinti žinias ir įgūdžius. Lietuvoje 
ir už šalies ribų garsėjame ne tik kaip šiuolaikinėmis technologijomis, moderniausia diagnostine ir gydymo 
įranga išsiskirianti medicinos įstaiga, bet ir kaip įstaiga, kurioje dirba smalsūs, kasmet tobulėjantys darbuotojai. 
Centras nuolat investuoja į darbuotojų tobulinimą, kviečia užsienio specialistus dalintis patirtimi, atnaujina 
įrangą, kuria naujus produktus, plečia paslaugas. Esame atviri idėjoms, naudojamės sukaupta patirtimi ir mielai 
ja dalijamės. Tobulėjimo kelias yra kupinas iššūkių, tik juo žengdami galime būti priekyje. Būdami priekyje savo 
pacientams suteikiame pačią didžiausią vertę jų sveikatai. 

Komanda 

Prasidėjusi nuo pirmojo kontakto, paciento, Centro gydytojų, slaugytojų ir administracijos darbuotojų bendrystė 
bei partnerystė tęsiasi ilgus metus. Centras jau tapo net kelių kartų sveikatos namais. Kiekvieno specialisto – 



gydytojo, slaugytojo, registratoriaus, rūbininko ar administracijos darbuotojo šilumą, meilę, dėmesį ir rūpestį 
čia pajunta ir senjorai, ir mažyliai, ir jų tėvai. Esame komanda, kai esame kartu. Susibūrę dėl bendro tikslo – 
nustatyti, įveikti ligą ir sustiprinti sveikatą. 

Etika 

Mes ne tik deklaruojame, mes laikomės aukščiausių deontologijos, etikos ir moralės normų medicinoje, 
slaugoje bei versle. Esame patikimi ir medicinos, ir verslo partneriai, laikomės duoto žodžio, įsipareigojimų. 
Veikiame skaidriai – atlyginame darbuotojams už jų darbą, nepriimame dovanų, padėkų nei iš pacientų, nei iš 
verslo partnerių, nesudarome jokių sąlygų korupcijai. Nediskriminuojame pacientų dėl lyties, amžiaus, kalbos, 
etninės priklausomybės, šeiminės padėties, išsilavinimo, negalios, religijos, įsitikinimų, politinių pažiūrų. 
Gerbiame paciento apsisprendimą rinktis kitą – privatų ar viešą sveikatos priežiūros paslaugų teikėją (gydytoją, 
gydymo įstaigą), gauti antrą nuomonę apie ligos diagnozę ar gydymo klausimais. Užtikriname paciento teisę: 
nieko neverčiamam priimti sprendimus, susijusius su jo sveikata ir priežiūra.  

 

 

   
       
  

  

  



Organizacijos valdymas      

Mūsų organizacijoje yra aiškus sprendimų priėmimo procesas: turime patvirtintą organizacinę struktūrą, 
patvirtintą darbuotojų atrankos ir pirkimų tvarką, yra pasirašomas darbuotojų įgaliojimų delegavimo 
dokumentas.   

Vadovai praktikuoja ir skatina etišką elgesį, atskaitomybę ir skaidrumą. Yra paskirtas atsakingas darbuotojas 
už socialinę atsakomybę. 
 
Organizacija valdoma pagal: kokybės vadybos standartą ISO 9001, aplinkos apsaugos standartą ISO14001, 
JCI, TEMOS, GCR, TAA, Diplomatic Council.  

 

  

   

  



Darbdavio praktika     

Laikomės įstatymų reikalavimų darbdavio praktikai:  
   

 užtikriname darbo sąlygas, atitinkančias saugos ir higienos reikalavimus 
 organizacijoje efektyviai veikia darbo taryba   
 užtikriname teisę į profesines sąjungas    
 įsteigtas darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas   
 nėra diskriminacijos įdarbinimo ar atleidimo sprendimuose    
 yra apibrėžta veikianti darbuotojų vertinimo ir motyvavimo sistema 

 

Atsižvelgiame į darbuotojų poreikius 

Organizuojame mokymus, seminarus darbuotojų tobulinimuisi.  

Sudarome palankias sąlygas šeimos ir darbo įsipareigojimų derinimui: taikome nuotolinio darbo sąlygas, 
pamainos ir atostogų grafikus sudarome atsižvelgiant ir į poveikį darbuotojo šeimos nariams, suteikiame 
galimybę dirbti lanksčiu darbo grafiku. 
 
Užtikriname socialinį dialogą: vyksta administracijos susitikimai su darbuotojų atstovais, veikia darbo taryba, 
darbuotojai įtraukiami į organizacijos sprendimų dėl darbo sąlygų ir funkcijų priėmimą. 

Apmokame atostogas darbuotojų vestuvių, laidotuvių proga, sveikiname vestuvių, jubiliejų, vaiko gimimo 
dienos proga.  

Teikiame specialias darbuotojo nuolaidas mūsų Centro ir Centro partnerių paslaugoms.    

   
Rūpinamės darbuotojų sveikata ir sauga: 
  

 aprūpiname visomis būtinomis darbo ir asmens saugos priemonėmis darbo vietoje  
 reguliariai organizuojame darbo saugos, pirmosios pagalbos ir evakuacijos mokymus Centro 

personalui   
 organizuojame ir apmokame Centro darbuotojų sveikatos patikrą  
 organizuojame darbo ergonomikos mokymus   
 suteikiame ergonomiškas darbo vietas Centro personalui   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stipriname komandą  

Kasmet kviečiame Centro komandą susiburti ir drauge praleisti laiką ne tik darbo aplinkoje. Kiekvieną vasarą 
organizuojame specialius komandos vasaros renginius, kviečiame drauge paminėti didžiąsias metų šventes.  
 
Drauge skatiname ir sveiką bei aktyvią gyvenseną. Kviečiame Centro kolektyvą prisijungti prie tokių renginių 
ir projektų kaip Danske Bank Vilniaus maratonas, dviračių kroso varžybos.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Žmogaus teisės  
      
Gerbiame tarptautinę žmogaus teisių apsaugą savo įtakos sferoje ir užtikriname, kad mūsų darbe būtų 
paisoma žmogaus teisių praktikos.  

Tiksliai reglamentuojame darbuotojų teises, tai numatydami Centro darbo tvarkos taisyklėse, pareigybių 
nuostatuose ir konfidencialumo susitarimuose.   

Taikome aiškius ir objektyvius darbuotojų atrankos kriterijus, nepriklausomai nuo kandidatų lyties, tautybės, 
socialinės padėties, religinių ir kitų asmeninių įsitikinimų.  

Mokame rinkos sąlygas atitinkantį ir objektyviai apskaičiuotą darbo užmokestį. Taikome vienodas darbo 
apmokėjimo sąlygas už lygiavertį darbą nepriklausomai nuo darbuotojo lyties, socialinės padėties, negalios ar 
asmeninių įsitikinimų.   

Sudarome lygias sąlygas ir galimybes siekti aukštesnių darbo pareigų, vertindami tik darbuotojo kompetenciją.  

Užtikriname darbuotojų teisę į poilsį ir laisvalaikį, suteikiame mokamas atostogas, taip pat apmokame nedarbo 
laiką valstybinių švenčių dienomis.    

    

  



Aplinkosauga  
      
Gerai suvokiame mūsų įmonės daromą poveikį aplinkai, todėl paisome aplinkos apsaugos reikalavimų ir juos 
reglamentuojančių teisės aktų. Organizacijoje yra įdiegtas ir aplinkos apsaugos vadybos standartas ISO14001.  

Savo darbe skatiname taupų išteklių naudojimą: taupome elektros energiją – visame centre įdiegtas elektros 
energiją efektyviai naudojantis apšvietimas, mažiname aplinkos taršą – dokumentus saugome ir naudojame 
elektroniniu būdu, o esant poreikiui spausdiname taupydami popierių, rūšiuojame atliekas, o nebenaudojamus 
daiktus ne išmetame, o atiduodame perdirbti.   

  



Sąžiningo verslo praktika 
     
Antikorupcijos prevencija organizacijoje yra reglamentuojama etikos kodekse ir dovanų teikimo/priėmimo 
taisyklėse.  

Turime aiškią ir skaidrią viešųjų pirkimų procedūrą. Politikų įtakos nenaudojame įstatymams nesilaikyti ar 
juos keisti. 

Sąžiningai elgiamės su tiekėjais: mokame sąžiningą kainą, laiku atsiskaitome, sprendžiame iškilusias 
problemas. Analizuojame vertės/tiekimo grandinę su tikslu užtikrinti, kad taikomi įkainiai yra  pakankami 
tiekėjams vykdyti savo socialinius įsipareigojimus.    

Sąžiningai elgiamės su vartotojais: teikiame nedviprasmišką informaciją, laikomės įsipareigojimų, 
sprendžiame iškilusias problemas.      

Yra atliekamas nepriklausomas organizacijos veiklos auditas.    

Organizacijos struktūra, svarbiausios naujienos ir rezultatai yra viešai viešinami interneto tinklalapyje: 
https://www.medcentras.lt/.    

 
Reklama  
    
Reklamos srityje laikomės sąžiningos rinkodaros principų. Reklamines žinutes kuriame atsakingai, 
nedviprasmiškai ir remdamiesi patvirtintais faktais. Nenaudojame lyginamosios reklamos.   

Duomenų apsauga 

Vadovaudamiesi klientų aptarnavimo standartu, duomenų apsaugos taisyklėmis užtikriname klientų duomenų 
saugumą ir privatumą.  

Kuriame ryšį su klientais ir bendruomene   

Skatiname grįžtamąjį ryšį iš mūsų klientų: renkame ir vertiname klientų atsiliepimus apie mūsų paslaugas ir 
komandą, atsižvelgdami į tai imamės atitinkamų priemonių gerinti ir tobulinti savo darbą bei aptarnavimo 
kokybę.  

Edukuojame ir dalinamės žiniomis: periodiškai publikuojame mūsų gydytojų ir specialistų parengtus 
komentarus ir straipsnius įvairiomis sveikatos temomis, bendradarbiaujame su universitetų lektoriais ir 
organizuojame ekskursijas – dukart per metus mūsų Centre lankosi Vilniaus Gedimino technikos universiteto 
biomechanikos studijų studentai, kuriuos supažindiname su radiologijos, oftalmologijos, kardiologijos ir kitose 
srityse taikomomis pažangiomis technologijomis.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  
  
  

Vilniaus Gedimino technikos universiteto studentų ekskursija, 2018 m.  



 

Periodiškai organizuojame ir rengiame edukacinius seminarus šalies gydytojams ir sveikatos specialistams 
įvairiomis sveikatos ir gydymo temomis, dalinamės įdomiais ir išskirtiniais klinikiniais atvejais, pritaikytais 
pažangiais gydymo būdais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Skatiname savanorystę: periodiškai kviečiame mūsų Centro gydytojus prisidėti prie įvairių savanorystės 
programų. Mūsų gydytojai dalyvauja tarptautinėje „Doctors without borders“ programoje, 2020 m. savanoriškai 
prisidėjo prie COVID-19 testavimo dirbdami mobiliuosiuose patikros punktuose.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 

   

Skatiname labdaringą veiklą. Kasmet artėjant 
didžiosioms metų šventėms dalyvaujame tarptautinėje „International Christmas Charity Bazaar“ mugėje, 
kurią organizuoja Tarptautinė Vilniaus moterų asociaciją ir globoja šalie pirmoji ponia Diana Nausėdienė.  

Gydytojos neurologės Ievos Sereikės seminaras gydytojams, 2019 m.   

Bendrosios praktikos slaugytoja Jonė Adomaitytė, 
COVID-19 pandemijos valdymo grupės savanorė   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skatiname jaunąją medikų kartą. Mūsų Centras įsteigė ir kasmet teikia metinę stipendiją Vilniaus universiteto 
Medicinos fakulteto penkto kurso studentams už nuopelnus ir pasiekimus siekiant mediko karjeros.  

   

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  



Skatiname sveikatos profilaktiką ir sveiką gyvenimo būdą. Jau kelerius metus iš eilės lapkritį prisijungiame ir 
kartu su automobilių nuomos bendrove „City Bee“ organizuojame prostatos vėžio prevencijos programą „Imu 
ir pasitikrinu“, kurios metu raginame vyrus pasitikrinti dėl prostatos vėžio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuriame šventinę nuotaiką ir siekiame, kad apsilankymai mūsų Centre būtų malonūs. Kasmet artėjant 
didžiosioms metų šventėms mūsų Centre lankosi Kalėdų senelis su pagalbininkais ir vaišina mūsų klientus 
kalėdiniais meduoliais.  

 

 


