
 

Gydytojai ir kiti specialistai 

  

Eil. 

Nr. 
Vardas, Pavardė Pareigos  El. paštas Atliekamos funkcijos (pagrindinės) 

Specialieji reikalavimai 

(pagrindiniai) 

1.  Regina Būdvytienė FMR gydytoja regina.budvytiene@reab.lt Teikia FMR gydytojo konsultacijas, 

sudarant individualų ligonio (paciento) 

gydymo planą. 

Tvarko medicininius dokumentus 

Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka.  

Savo kompetencijos ribose teikia 

būtinąją medicinos pagalbą.  

Išrašo receptus teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

Nepriskirtais jo kompetencijai atvejais 

siunčia pacientą konsultuotis ir gydytis 

pas atitinkamos srities specialistą.  

Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka turi būti įgijęs 

profesinę FMR gydytojo 

kvalifikaciją ir turėti Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka išduotą ir galiojančią 

medicinos praktikos licenciją verstis 

fizinės medicinos ir reabilitacijos 

gydytojo praktika.  

Gebėti dirbti pagal medicinos 

normos MN 123:2004 „Fizinės 

medicinos ir reabilitacijos gydytojas. 

Teisės, pareigos, kompetencija ir 

atsakomybė“ reikalavimus. 

2.  Vytautas Juzėnas FMR gydytojas vytautas.juzenas@reab.lt 

3.  Marius Atkočiūnas FMR gydytojas marius.atkociunas@reab.lt 

4.  Svetlana Malychina FMR gydytoja, 

gydytoja homeopatė 

svetlana.malychina@reab.lt 

5.  Inesa Juškienė FMR gydytoja inesa.juskiene@reab.lt 

6.  Valdas Bielskis Gydytojas chirurgas valdas.bielskis@reab.lt Teikia gydytojo chirurgo konsultacijas, 

sudarant individualų ligonio (paciento) 

gydymo planą. 

Tvarko medicininius dokumentus 

Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka. Nepriskirtais jo 

kompetencijai atvejais siunčia pacientą 

konsultuotis ir gydytis pas atitinkamos 

srities specialistą. 

Išrašo receptus teisės aktų nustatyta 

tvarka. 

Savo kompetencijos ribose teikia 

būtinąją medicinos pagalbą.  

Turi būti įgijęs gydytojo chirurgo 

profesinę kvalifikaciją ir turėti 

galiojančią medicinos praktikos 

licenciją verstis medicinos praktika 

pagal gydytojo chirurgo profesinę 

kvalifikaciją. 

Gebėti dirbti pagal medicinos 

normos MN 74:2018 „Gydytojas 

chirurgas“ reikalavimus. 

7.  Lauras 

Jokūbpreikšas 

Medicinos 

psichologas 

lauras.jokubpreiksas@reab.lt Atlieka paciento psichologinį 

įvertinimą.  

Vykdo švietėjišką veiklą pacientams. 

Tvarko medicinos psichologo praktikos 

dokumentus. 

Lietuvos medicinos normos 

nustatyta tvarka turi būti įgijęs 

medicinos psichologo profesinę 

kvalifikaciją ir turėti medicinos 

psichologo spaudo numerį.  



Taiko tik psichologijos mokslo ir 

praktikos įrodymais pagrįstus, saugius 

tyrimo, gydymo ir prevencijos 

metodus, išskyrus teisės aktuose 

nustatytas išimtis. 

Savo kompetencijos ribose teikia 

pirmąją medicinos pagalbą.  

Gebėti dirbti pagal medicinos 

normos MN 162:2018 „Medicinos 

psichologas“ reikalavimus. 

8.  Vilma Samytė Logoterapeutė vilma.samyte@reab.lt Teikia kvalifikuotą pagalbą vaikams ir 

suaugusiesiems, turintiems kalbėjimo, 

kalbos, balso, rijimo ir komunikacijos 

sutrikimų. 

Pildo privalomus medicinos 

dokumentus. 

Lietuvos Respublikos teisės aktų 

nustatyta tvarka turi būti įgijęs 

logopedo profesinę kvalifikaciją. 

Gebėti įvertinti ir specialiomis 

priemonėmis pašalinti ar sušvelninti 

vaikų bei suaugusiųjų kalbėjimo, 

kalbos, balso, rijimo ir 

komunikacijos sutrikimus. 

9.  Aurelija Lukšaitė Socialinė darbuotoja aurelija.luksaite@reab.lt Vertina ir nustato pagalbos poreikį 

pacientams bei inicijuoja jos teikimą. 

Tarpininkauja dėl socialinės pagalbos 

priemonių (piniginės, socialinės 

paramos, sveikatos priežiūros, 

socialinio būsto, specialiųjų pagalbos 

priemonių ir kt.) teikimo. 

Turėti aukštąjį socialinio darbo ar 

jam prilygintą išsilavinimą, nustatytą 

socialinės apsaugos ir darbo 

ministro. 

Žinoti ir išmanyti socialinės 

apsaugos sritį reglamentuojančius 

teisės aktus, žmogaus teises, 

socialinės paramos sistemą. 

 

 


