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LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS  

KAUNO KLINIKŲ ATMINTIES IR KITŲ PAŽINIMO FUNKCIJŲ SUTRIKIMŲ CENTRO  

NUOSTATAI 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) ligoninės Kauno klinikų (toliau 

vadinama Kauno klinikos) Atminties ir kitų pažinimo funkcijų sutrikimų centras (toliau 

vadinamas Centras) yra medicinos praktikos centras, prie Kauno klinikų Neurologijos 

profilinės klinikos veikiantis funkcinis junginys, kuriame tiriami ir gydomi atminties ir 

kitų pažinimo funkcijų sutrikimais sergantys pacientai. 

2. Centras savo veiklą pradeda, nuostatus patvirtinus Kauno Klinikų Generalinio 

direktoriaus įsakymu.  

3. Centras veikia, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės 

nutarimais, LSMU Statutu, Kauno klinikų įstatais, Centro veikloje dalyvaujančių 

padalinių nuostatais ir šiais nuostatais. 

4. Centras neperima padalinių funkcijų, teisių ir pareigų, Centras nėra juridinis asmuo ar 

savarankiškas Kauno Klinikų padalinys.  

5. Centro oficialus pavadinimas lietuvių kalba – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

ligoninės Kauno klinikų Atminties ir kitų pažinimo funkcijų sutrikimų centras, anglų 

kalba – Memory and other Cognitive Impairment Center of Hospital of Lithuanian 

University of Health Sciences Kauno klinikos. Centro buveinė yra Lietuvos sveikatos 

mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos (adresas – Eivenių g. 2, LT-50161, Kaunas). 

 

 

CENTRO VEIKLOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
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1. Centro tikslas – koordinuojant ir integruojant Neurologijos klinikos ir kitų Kauno klinikų 

padalinių veiklą deleguotoje srityje, inicijuoti, formuoti ir įgyvendinti kokybišką ir savalaikę 

atminties ir kitų pažinimo funkcijų sutrikimų diagnostiką, gydymą Kauno apskrityje ir šalyje. 

2. Centro uždaviniai: 

7.1. Teikti kvalifikuotą bei specializuotą medicinos pagalbą sergantiesiems atminties ir kitų 

pažinimo funkcijų sutrikimais;  

7.2. ruošti atminties ir kitų pažinimo funkcijų sutrikimų diagnostikos ir gydymo metodines 

rekomendacijas ir mokymo medžiagą; 

7.3. konsultuoti gydytojus atminties ir kitų pažinimo funkcijų sutrikimų profilaktikos, 

diagnostikos, gydymo ir reabilitacijos klausimais; 

7.4. analizuoti ir vertinti atminties ir kitų pažinimo funkcijų sutrikimų diagnostikos ir 

gydymo kokybę ir rezultatus; 

7.5. diegti naujus atminties ir kitų pažinimo funkcijų sutrikimų gydymo metodus; 

7.6. organizuoti, koordinuoti ir dalyvauti atrankinėse atminties ir kitų pažinimo funkcijų 

sutrikimų patikros programose; 

7.7. dalyvauti gydytojų ir slaugos specialistų kvalifikacijos kėlime atminties ir kitų 

pažinimo funkcijų sutrikimų diagnostikos bei gydymo srityje; 

7.8. dalyvauti nacionalinėse sveikatos apsaugos programose ir tyrimuose pagal projektinius 

ar užsakomuosius darbus (sutartis);  

7.9. dalyvauti tarptautiniuose projektuose ir renginiuose; 

7.10. dalyvauti, šviečiant visuomenę atminties ir kitų pažinimo funkcijų sutrikimų 

klausimais; 

7.11. dalyvauti kitoje veikloje, susijusioje su atminties ir kitų pažinimo funkcijų sutrikimais.  

  

 

CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

8. Centras turi teisę: 

8.1. turėti savo simboliką; 

8.2. turėti savo interneto tinklapį; 

8.3. dalyvauti Kauno klinikų organizuojamuose renginiuose atminties ir kitų pažinimo 

funkcijų sutrikimų klausimais bei siūlyti savo pagalbą kitoms įstaigoms ir 

organizacijoms;   
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8.4. gauti iš Kauno klinikų ir jo padalinių būtiną informaciją, dokumentus (originalus ar jų 

kopijas) atminties ir kitų pažinimo funkcijų sutrikimų klausimais; 

8.5. teikti pasiūlymus atminties ir kitų pažinimo funkcijų sutrikimų tema rengiamų projektų 

ir norminių aktų  klausimais, dalyvauti jų ekspertizėje; 

8.6. bendradarbiauti su kitais nacionaliniais ir tarptautiniais centrais bei jų padaliniais 

atminties ir kitų pažinimo funkcijų sutrikimų klausimais;  

8.7. dalyvauti organizuojant konferencijas, seminarus, simpoziumus ir leisti mokymo 

metodinę medžiagą atminties ir kitų pažinimo funkcijų sutrikimų tema; 

8.8. ekspertuoti sergančiųjų atminties ir kitų pažinimo funkcijų sutrikimais gydymo 

kokybę. 

9. Centro pareigos: 

9.1. kompetencijos ribose metodiškai vadovauti bei koordinuoti atminties ir kitų pažinimo 

funkcijų sutrikimų diagnostikos ir gydymo srityje dirbančių gydytojų darbą; 

9.2. analizuoti ir apibendrinti Centro veiklą, kartą per metus atsiskaityti už atliktą darbą 

Neurologijos klinikos vadovui, Kauno klinikų Generaliniam direktoriui ir LSMU 

Rektoriui.  

 

 

CENTRO STRUKTŪRA IR VALDYMAS 

 

10. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) ligoninės Kauno klinikų Atminties ir kitų 

pažinimo funkcijų sutrikimų centro darbe, vykdant jam priskirtas funkcijas, dalyvauja šie 

LSMU Ligoninės Kauno klinikų padaliniai:  

10.1. Genetikos ir molekulinės medicinos klinika,  

10.2. Laboratorinės medicinos klinika,  

10.3. Neurochirurgijos klinika,  

10.4. Patologinės anatomijos klinika,  

10.5. Psichiatrijos klinika,  

10.6. Radiologijos klinika,  

10.7. Reabilitacijos klinika. 

11. Centro veikloje gali dalyvauti ir kiti Kauno klinikų  bei LSMU padaliniai (Geriatrijos klinika, 

ir kt.). 

12. Darbui Centre gydytojus deleguoja šių nuostatų 10 ir  11 punkte išvardintų klinikų vadovai. 
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13. Centro veiklą organizuoja LSMU Neurologijos klinika, Centro veiklai vadovauja Centro 

vadovas.  

14. Centro vadovą savo įsakymu Neurologijos klinikos vadovo teikimu skiria ir atleidžia Kauno 

klinikų Generalinis direktorius. 

15. Centro vadovu skiriamas pažinimo funkcijų sutrikimų srityje patirtį įgijęs gydytojas, turintis 

mokslo laipsnį.  

16. Centro posėdžiai šaukiami pagal poreikį Centro vadovo iniciatyva. 

17. Centro posėdžių metu: 

17.1. numatomos Centro veiklos kryptys, sudaromos kompleksinės metinės Centro veiklos 

programos ir aptariamas jų vykdymas; 

17.2. svarstomi ir tvirtinami su atminties ir kitų pažinimo funkcijų sutrikimais susiję 

projektai; 

17.3. sprendžiami Centre dalyvaujančių padalinių su atminties ir kitų pažinimo funkcijų 

sutrikimais susijusios veiklos koordinavimo klausimai; 

17.4. kartą per metus išklausoma Centro vadovo ataskaita apie Centro veiklą; 

17.5. svarstomi Centro nuostatų pakeitimai bei kiti Centro veiklos klausimai. 

18. Centro vadovas: 

18.1. organizuoja Centro veiklą ir jam vadovauja; 

18.2. šaukia centro posėdžius ir jiems pirmininkauja; 

18.3. rengia Centro veiklos ataskaitą ir ją pristato Neurologijos klinikos vadovui,  Kauno 

klinikų Generaliniam direktoriui ir LSMU Rektoriui; 

18.4. atstovauja pagal įgaliojimus Centrą LSMU, šalyje ir užsienyje. 

 

BAIGIAMOJI DALIS 

19. Šie nuostatai keičiami ar papildomi, taip pat Centras reorganizuojamas arba likviduojamas 

Kauno klinikų Generalinio direktoriaus įsakymu. 

 

_____________________ 


