
Vaikų ir paauglių gydytoja psichiatrė Rūta Budkienė  

Kabinetas Nr. 3, tel.: 8 45 502218  

III. – 16.00 – 18.30 

V. – 10.00 – 12.30 

  

Vaikų ir paauglių gydytoja psichiatrė nustato, diagnozuoja ir gydo vaikų ir paauglių: 

 elgesio ir emocijų sutrikimus;  

 nuotaikos, nerimo, valgymo, adaptacijos, raidos sutrikimus;  

 tarpasmeninių santykių ir kitus vaikystėje iškylančius sunkumus.  

  

Medicinos psichologė Galina Ziminskienė  

Kabinetas Nr. 3, tel.: 8 45 502218  

I.    – 7.30 – 11.20 

III. – 7.30 – 10.50 

IV. – 7.30 – 10.50 

  

Medicinos psichologė Inesa Kaušininienė  

Kabinetas Nr. 3, tel.: 8 45 502218  

I.   – 12.00 – 17.00 

II.  –   8.00 – 16.30 

IV. – 12.00 – 16.00 

V.  – 13.00 – 16.00 

  

 Medicinos psichologė Rasa Praninskienė Kabinetas Nr. 3, tel.: 8 45 502218  

I. – 7.30 – 11.20 

III.  - 14.10 – 15.50 

V. – 7.30 – 11.20 

  

Medicinos psichologai: 

 atlieka vaikų, paauglių ir suaugusiųjų psichologinę diagnostiką ir įvertinimą;  

 teikia psichologinio konsultavimo paslaugas ir padeda spręsti bendravimo, santykių su aplinkiniais ir 

asmenines problemas;  

 teikia specifinių elgesio ir emocinių sutrikimų diagnostikos paslaugas;  

 teikia psichologinę pagalbą krizių atvejais asmenims, išgyvenusiems psichologines traumas;  

 padeda spręsti asmeninio bei šeimos gyvenimo sunkumus, tarpasmeninius konfliktus;  

  teikia pacientams, jų artimiesiems ir kitiems specialistams rekomendacijas psichologiniais 

klausimais.  

  

Psichikos sveikatos slaugytojos Genovaitė Kazlauskė,  Danutė Bieliauskienė   

Kabinetas Nr. 2, tel.: 8 45 502217  

  

Psichikos sveikatos slaugytojos: 



 organizuoja psichikos sveikatos paslaugas;  

 įvertina psichikos ir elgesio sutrikimais sergančių asmenų slaugos poreikius;  

 moko pacientus ir jų artimuosius kaip tinkamai vartoti vaistus, teikia konsultacinę pagalbą;  

  teikia pacientams ir jų artimiesiems, kitiems specialistams rekomendacijas psichikos sveikatos 

klausimais.  

  

Psichikos sveikatos centro socialinė darbuotoja Birutė Garuckienė Kabinetas nr. 4, tel.: 8 45 502229 

Darbo laikas: 

1. – 8.00 – 18.00  

2. – 8.00 – 17.00  

3. – 8.00 – 14.00  

4. – 8.00 – 14.00  

5. – 8.00 – 15.00  

  

Psichikos sveikatos centro socialinė darbuotoja Irma Taurienė Kabinetas nr. 4, tel.: 8 45 502229 Darbo 

laikas: 

2. – 8.00 – 13.00  

3. – 14.30 – 18.00  

4. – 10.30 – 16.30  

  

Psichikos sveikatos centro socialinės darbuotojos: 

 įvertina paciento (šeimos) socialinę padėtį, socialines problemas ir aplinką;  

 vyksta į vizitus namuose;  

 teikia informavimo, konsultavimo paslaugas, padeda asmeniui (šeimai) spręsti socialines problemas;  

 dirba komandoje su gydytoju psichiatru, psichologu ir psichikos sveikatos slaugytoja;  

 padeda asmeniui palaikyti socialinius ryšius;  

 teikia pacientui ir jų artimiesiems rekomendacijas socialinių paslaugų klausimais;  

 konsultuoja užimtumo klausimais;  

 bendradarbiauja su kitų institucijų darbuotojais dėl iškilusių problemų;  

 

Gydytojas psichiatras ir medicinos psichologas komandoje atlieka specialiųjų asmens poreikių įvertinimą III 

– 8.00 – 11.00  

 Gydytojas psichiatras ir psichikos sveikatos slaugytoja būklės įvertinimui vyksta į 

vizitus  

 


