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Atmintinė pacientui ruošiantis stacionarizavimui į 

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų 

Vaikų chirurgijos skyrių 

 

Jūsų vaikui numatomas guldymas į Vaikų chirurgijos skyrių 

____________ d. 

Atvykite į Vaikų konsultacinės poliklinikos 1012 kabinetą. 

 

Būtina atvykti: 

□ 08:00 val. (operuojamas tą pačią dieną) 

□ iki 10 val. (procedūra ne stacionarizavimo dieną) 
 

Jeigu susirgote ar nutiko kitos aplinkybės, dėl ko negalėsite 

atvykti, prašome pranešti: 

 tel. 8-37-32-6037 arba 8-37-32-6368 (d.d. 8-14 val.).  

Jums bus pakeista stacionarizavimo/operacijos data, kuri Jums bus 

pranešta telefonu, suderinus su Jus gydančiu gydytoju vaikų 

chirurgu. 
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Siekiant, kad stacionarizavimas būtų sklandesnis, prašome 

laikytis šių rekomendacijų: 

 

• Jei stacionarizavimo dieną numatoma procedūra su migdymu - 

atvežkite pacientą nuo ryto nevalgiusį (pacientas 7val. ryto gali išgerti 

pusę stiklinės negazuoto vandens, tačiau kitų skysčių gerti negali). 

• Jei vaikas maitinamas motinos pienu, paskutinis maitinimas turi būti 

vėliausiai 5val. ryto. Jei kūdikis maitinamas naktimis mišinuku – 

paskutinis maitinimas vėliausiai gali būti 3val. nakties. 

• Vaikas numatytą operacijos dieną turi būti SVEIKAS (nekarščiuoti, 

nesloguoti, nekosėti, neviduriuoti). Jei vis tik vaikas susirgo, nurodytą 

dieną nevykite, o susisiekite nurodytais telefonais. 

• Dieną prieš atvykstant vakare venkite duoti sunkiai virškinamo 

maisto.  

• Prieš važiuojant į ligoninę, vaikas turi būti iš vakaro nusimaudęs, 

švarus.  

• Nuolat vartojamus vaistus operacijos dieną duokite išgerti tik su 

nedideliu kiekiu vandens. 

• Pacientams rekomenduojame nenaudoti makiažo. 

• Paciento nagai turi būti natūralūs ir nelakuoti. 

• Jei pacientui berniukui planuojama kapšelio ar varpos operacija, iš 

vakaro arba ryte rekomenduojame apsiskusti. 
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Prieš atvykstant į ligoninę, pasitikrinkite, ar turite su 

savimi:  

 

• Paciento asmens tapatybės dokumentą, neįgalumo 

pažymėjimą (jei tokį turi). 

• Šeimos gydytojo siuntimą (gali būti elektroninis), atliktus 

kraujo tyrimus, specialistų konsultacijų išvadas, PGR testų 

rezultatus: vaiko ir slaugančio asmens (atspausdintus arba juos 

išsaugotus telefone). 

• Laikmenas su radiologiniais vaizdas (CD, USB „flash 

diskas“). 

• Rūbus, šlepetes, higienos reikmenis, sauskelnes. 

• Nuolat vartojamus vaistus originaliose pakuotėse. 

• Knygelių, mylimą žaisliuką ar kt. priemones įdomesniam 

sveikimo laiko praleidimui. 

• Kūdikio maitinimui skirtą maistą (adaptuotas mišinys ar 

košytės) 1 kartui. 

 

Nesivežkite su savimi:  

• Juvelyrinių dirbinių. 

• Kompiuterių ar kitų didelės vertės daiktų (už jų saugumą 

ligoninės personalas neatsako). 
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Jeigu turite papildomų klausimų, susijusių su jūsų 

stacionarizavimu, skambinkite tel.: 

 

8-37-32-6037 arba 8-37-32-6368  
(d.d. 8-14 val.).   

 

Rašykite el. paštu: 

 

(vaiku.chirurgijos.klinika@kaunoklinikos.lt). 

 

Detalesnę informaciją apie gulėjimo ligoninėje metu 

vyksiančius procesus ir t.t., galite rasti šiais adresais:  

 

https://www.kaunoklinikos.lt, 

https://www.kaunoklinikos.lt/struktura-ir-

kontaktai/profilines-klinikos/vaiku-chirurgijos-klinika/ . 

https://www.kaunoklinikos.lt/
https://www.kaunoklinikos.lt/struktura-ir-kontaktai/profilines-klinikos/vaiku-chirurgijos-klinika/
https://www.kaunoklinikos.lt/struktura-ir-kontaktai/profilines-klinikos/vaiku-chirurgijos-klinika/

