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Gerbiami Oslo lietuvių bendruomenės nariai!  
Kviečiame Jus ir Jūsų šeimos narius apsilankyti  „Kardiolitos“ klinikose - vienoje didžiausių privačių medicinos 
įstaigų Lietuvoje, po vienu stogu talpinančią polikliniką ir ligoninę. 
 
 „Kardiolitos“ klinikos – pirmoji gydymo įstaiga Baltijos šalyse, kuriai suteiktas „Joint Commission International“ 
sertifikatas. JCI akreditacija visame pasaulyje yra laikoma „auksiniu standartu“ sveikatos priežiūros srityje. Ji rodo 
akredituotos gydymo įstaigos, jos medikų ir jų darbo kokybės pripažinimą ir įvertinimą. Kartu tai įvertinimas ir visai 
šalies medicinos sistemai, gebančiai užtikrinti aukštos kokybės gydymo paslaugas. 
 
„Kardiolitos“ klinikose rasite daugiau nei 48 sričių gydytojus specialistus. Tai žymiausi aukščiausios kvalifikacijos 
Lietuvos gydytojai (profesoriai, habilituoti daktarai, medicinos daktarai, docentai ir kt.).  
 
Mūsų įmonėje yra daugiau nei 30 gydymo centrų, kuriuose teikiamas  visas medicininių paslaugų spektras – nuo 
odontologinių, grožio ir estetinės medicinos paslaugų iki viso organizmo diagnostikos ir sudėtingiausių operacijų.  
 
Įrengtas išsamus ir modernus diagnostikos bei tyrimų centras, leidžia užtikrinti  visapusišką sveikatos priežiūrą. 
Poliklinikoje atliekami instrumentiniai (ultragarso, endoskopiniai, kompiuterinės tomografijos, rentgeno ir kt.) ir 
laboratoriniai (klinikiniai, biocheminiai, imunologiniai, mikrobiologiniai, histologiniai ir kt.) tyrimai modernia 
medicinos įranga, naudojamos žymiausių pasaulio gamintojų („Philips“, „Siemens“ ir kt.) medicininės priemonės ir 
medikamentai, taikomi naujausi gydymo metodai. 
 

Esame vienintelė privati klinika Lietuvoje teikianti aukščiausio lygio chirurgiją, todėl galime garantuoti aukščiausio 
lygio paslaugų kokybę visose sveikatos priežiūros srityse. 

 
Kodėl verta rinktis mus: 

 
 Visos Jums reikalingos medicinos paslaugos bus atliekamos Jums patogiu laiku. Išsami Jūsų sveikatos patikra 

užims tik vieną dieną. 

 Greita ir tiksli diagnozė, teisingas ir veiksmingas gydymas, paremtas naujausiais gydymo metodais – tai 
„Kardiolitos“ klinikų medicinos specialistų daugiametės patirties rezultatas. 

 Tyrimai bus atlikti moderniausia medicinos įranga. 

 Garantuojame labiausiai Jums tinkančius sprendimus. 

 Jūsų paslaugoms – asmeninis svarbių klientų aptarnavimo specialistas, kuris jau dabar yra pasiruošęs Jums 
pagelbėti bei atsakyti į visus Jums rūpimus klausimus. 

 

 

VISKAS KO REIKIA JŪSŲ GROŽIUI… 
 
Nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 31 d. išskirtinai tik Jūsų bendruomenei siūlome 
apsilankyti “Kardiolitos” klinikų dermatologijos ir estetinės chirurgijos centre ypač 
ptaraukliomis sąlygomis. Visoms šio centro teikiamoms paslaugoms dovanojame Jums  
10 proc. nuolaidą*. 
 
Daugiau apie paslaugas rasite: 
www.kardiolita.lt/lt/apie-dermatologijos-ir-estetines-chirurgijos-centras 
*nuolaida negalioja operacijoms 

http://www.kardiolita.lt/lt/apie-dermatologijos-ir-estetines-chirurgijos-centras
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Taip pat šiai dienai Jums siūlome aukščiausios kvalifikacijos „Kardiolitos“ klinikų gydytojų rekomenduojamą 
sveikatos patikrinimo programą. Programa sudaryta taip, jog ligą galima būtų nuspėti iš anksto  ir imtis reikiamų 
priemonių jai įveikti. Juk kuo ankstyvesnė diagnostika, tuo sėkmingesnis ir visas gydymas. Visas programoje 
numatytas paslaugas  suteiksime per vieną dieną derindami kuo komfortabilesnį Jums laiką. 
 
                                                                          SVEIKATOS TIKRINIMO PROGRAMA  

 
VYRAMS MOTERIMS 

GYDYTOJŲ SPECIALISTŲ KONSULTACIJOS 

Išsami šeimos gydytojo konsultacija ir diagnostinio  
proceso  kontrolė 

Išsami šeimos gydytojo konsultacija ir 
 diagnostinio proceso kontrolė 

Oftalmologo konsultacija Oftalmologo konsultacija 

Kardiologo konsultacija/Neurologo konsultacija* Kardiologo konsultacija/Neurologo konsultacija* 

Urologo konsultacija Ginekologo konsultacija 

INSTRUMENTINIAI TYRIMAI 

Elektrokardiograma (EKG) Elektrokardiograma (EKG) 

Širdies echoskopija/Magistralinių kaklo kraujagyslių echoskopija* Širdies echoskopija/ Magistralinių kaklo kraujagyslių echoskopija * 

Pilvo organų echoskopija (kepenys, kasa, blužnis, tulžies pūslė)/ 
Skydliaukės echoskopija* 

Pilvo organų echoskopija (kepenys, kasa, blužnis, 
 tulžies pūslė)/ Skydliaukės echoskopija/Uropoetinės  
sistemos echoskopija (inkstai, šlapimo pūslė)* 
 

Plaučių rentgeno nuotrauka/Kūno sudėties analizės 
 tyrimas * 

Plaučių rentgeno nuotrauka/Kūno sudėties analizės 
 tyrimas* 

Uropoetinės sistemos echoskopija (inkstai, šlapimo  
pūslė, prostata) 

Transvaginalinė echoskopija (kiaušidės, gimda) 

LABORATORINIAI TYRIMAI 

Bendras kraujo tyrimas 
 

Bendras kraujo tyrimas 
 

Eritrocitų nusėdimo greitis (ENG) 
 

Eritrocitų nusėdimo greitis (ENG) 

Bendras šlapimo tyrimas/Prostatos specifinis antigenas* 
 

Bendras šlapimo tyrimas/Tirotropinas (TTH)* 

Gliukozės nustatymo kraujyje Gliukozės nustatymo kraujyje 

Lipidograma Lipidograma 

PROGRAMOS KAINA                                                                                                                                                                                   249,00 EUR 

*galima rinktis vieną iš pasiūlytų variantų; tai leidžia Jums labiau priderinti siūlomą programą prie savo individuali sveikatos poreikių.  

 
Norėdami užsiregistruoti kreipkitės į: 
 
Jūsų asmeninę svarbių klientų aptarnavimo specialistę 

Gretą Rutkauskaitę 

Tel. +370 686 69190  El. p. grutkauskaite@kardiolita.lt 

Registruojantis pasakykite/parašykite, jog esate Oslo bendruomenės narys/ė, tam, kad suteiktume 

pasiūlyme nurodytą nuolaidą. 

 
Nuoširdžiai tikimės tapti Jūsų sveikatos partneriais! 
 

mailto:grutkauskaite@kardiolita.lt

