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UAB TERAGYDA  nėščiųjų pacienčių priežiūros tvarka : 

Paskelbto Lietuvos Respublikos teritorijoje viso  karantino laikotarpiu gydymo paslaugos nėščiosioms UAB 

TERAGYDA teikiamos užtikrinant būsimos mamos ir vaisiaus sveikatą, teikiamos nedelsiant arba pagal planą 

karantino laikotarpiu. 

Kreipiantis į UAB TERAGYDA , įstaigoje registruota pacientė- nėščioji turi įvertinti riziką su kuria ji susidurs 

apsilankymo metu. Pagal Lietuvos Respublikos SAM įsakymą,  teikiame  tik tas paslaugas, kurios yra susijusios  su 

būtinąją pagalba. 

Dėl būtinybės atvykti į gydymo įstaigą, nėščioji skambina telefonu 834064778, mob. 861629312 į registratūrą, kur 
bus tiesiogiai sujungta su gydytoja ginekologe arba šeimos gydytoja. 

Konsultuosime ir nurodysime, kada, kokią valandą  atvykti į UAB TERAGYDA /įėjimas į gydymo įstaigą karantino 
metu nėščiosioms yra atskiras/. Būsimai mamai vizito laiką derinsime tokiu periodiškumu, kad būtų galima atlikti 
kabineto, kuriame buvo suteiktos paslaugos pacientei, pilną dezinfekciją bei užtikrinti, kad personalas dėvėtų 
asmenines apsaugos priemones. 

                *Nėščioji nuraminama, paaiškinama dėl tolimesnės priežiūros, tyrimų atlikimo, gydymo. 

*Jei  paskelbto karantino metu kiltų sunkumų nėščiąjai dėl  specialistų konsultacijų kitame  mieste, pvz. 
atlikti I-o nėštumo trečdalio chromosominių anomalijų patikrą, II-o  nėštumo trečdalio ultragarsinę patikrą, 
endokrinologų ar kt.  visais atvejais bus suderinta. 

*Bus atliekami tyrimai dėl Rh antikūnių.  Informuosime telefonu  ir nurodysime kada , kur atvykti , po  
tyrimo atsakymo nuotoliniu būdu bus išrašytas elektroninis receptas  Rhesonativ medikamentui įsigyti. 

*Suėjus 30 nėštumo sav., mob. telefonu 861629312 gydytoja akušerė ginekologė aptars tyrimų atlikimą,  
nuotoliniu būdu išduosime nedarbingumo pažymėjimą. 

*Suėjus 36 nėštumo sav., nėščioji pacientė mob. telefonu 861629312 privalo susisiekti su gydytoja akušere 
ginekologe  ir  suderinti jos apžiūros ir pasėlio  dėl BGS paėmimą. 

*Gimdymo terminui artėjant, nėščioji privalo paskambinti mob. telefonu 861629312 į registratūrą ir 
informuoti apie vizitą pas gydytoją akušerį ginekologą. 

 * Suėjus daugiau kaip 32 sav. nėštumui,  jaučiant stiprius galvos skausmus,  atsiradus tinimui,  jaučiant < 5 
vaisiaus judesius per 1val., pradėjus kraujuoti, nedelsiant skambinti tel. mob. 868738015, 861433706. 

                       Direktorė                      Jūratė Jackienė 

                                          

  



 

  

 

  

 

 

 

 

 

  

 


