
Tolimesnė informacija 
Daugiau informacijos apie visas šias paslaugas  
galite rasti www.health-ni.gov.uk/mdt

Vizitai
Jeigu norite užsiregistruoti vizitui pas bendrosios 
praktikos psichinės sveikatos priežiūros specialistą, 
prašome kreiptis:

Pasiūlymai, komentarai, skundai
Mums rūpi Jūsų nuomonė ir mes stengsimės, jei tik 
įmanoma, į ją atsižvelgti.  Jeigu turite kokių nors 
atsiliepimų apie Jums suteiktas paslaugas, prašome 
užpildyti atsiliepimų formą. 

#MDT #DeliveringTogether

Jūsų bendrosios praktikos klinikoje nuo šiol dirba 
pirminės patikros fizioterapeutai.

Vizitui pas šį specialistą galite užsiregistruoti  
tiesiogiai, t. y. nereikia pirmiausia kreiptis į savo  
bendrosios praktikos gydytoją.

Pirminės patikros
fizioterapeutai

HEALTH AND
WELLBEING 2026
DELIVERING TOGETHER

Kas yra bendrosios praktikos 
daugiadisciplininės komandos? 
 Mes suprantame, kad Jums lygiai taip pat rūpi Jūsų tiek fizinė 
sveikata, tiek psichinė sveikata, tiek ir socialinė gerovė.  
Norėdami praplėsti savo dabartinę klinikos specialistų 
komandą ir padėti Jums siekti šių tikslų, suteikiame galimybę 
užsiregistruoti vizitui pas fizioterapeutą, socialinį darbuotoją 
ir psichinės sveikatos priežiūros specialistą. Jums taip pat 
bus lengviau susisiekti su sveikatos priežiūros lankytojais ir 
vizituojančiais slaugytojais.

Daugiadisciplininės komandos siekia kiek galima greičiau 
padėti spręsti problemas, su kuriomis susiduriate, suteikiant 
prieigą prie įvairių specialistų, galinčių teikti Jums reikalingą 
priežiūrą, konsultacijas ir paramą. 

BENDROSIOS  
PRAKTIKOS SPECIALISTAI
FIZIOTERAPEUTAI
PSICHINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪRA
FARMACININKAI
SOCIALINIAI DARBUOTOJAI
VIZITUOJANTYS SLAUGYTOJAI 
IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 
LANKYTOJAI

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 

LANKYTOJAI

FARMACININKAI

BENDROSIOS PRAKTIKOS 
SPECIALISTAI

FIZIOTERAPEUTAI

PSICHINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪRA

SOCIALINIAI 
DARBUOTOJAI

VIZITUOJANTYS 
SLAUGYTOJAI
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Kas yra pirminės patikros
fizioterapeutai?
Mūsų pirminės patikros fizioterapeutai yra ekspertai, kurių Mūsų pirminės patikros fizioterapeutai yra ekspertai, kurių 
specializacija yra sąnarių, raumenų ir minkštųjų audinių specializacija yra sąnarių, raumenų ir minkštųjų audinių 
problemos (nugaros skausmas, kaklo skausmas, problemos (nugaros skausmas, kaklo skausmas, 
sąnarių skausmas, sausgyslių ir raiščių patempimai).sąnarių skausmas, sausgyslių ir raiščių patempimai).

Mes galime:
 Diagnozuoti Jūsų problemą 

Jus pakonsultuoti ir paskirti pratimų, kurie 
padės spręsti Jūsų problemą 

Paskirti tyrimus

Išrašyti vaistų 

Skirti siuntimą rentgeno nuotraukai 

Prireikus, nusiųsti Jus pas kitus specialistus  

Nukreipti Jus į bendruomeninius užsiėmimus 

Fizioterapeutas duos Jums patarimų ir taip pat galės paskirti Fizioterapeutas duos Jums patarimų ir taip pat galės paskirti 
pratimų bei pasikalbėti apie vaistus.  Jeigu bus manoma, kad pratimų bei pasikalbėti apie vaistus.  Jeigu bus manoma, kad 
Jums reikalingas fizioterapinio gydymo kursas, fizioterapeutas Jums reikalingas fizioterapinio gydymo kursas, fizioterapeutas 
išrašys siuntimą arba patars kreiptis patiems. Fizioterapeutas išrašys siuntimą arba patars kreiptis patiems. Fizioterapeutas 
galės su Jumis aptarti, kokie vaistai Jums galėtų padėti ir taip galės su Jumis aptarti, kokie vaistai Jums galėtų padėti ir taip 
pat galės tam tikrų vaistų išrašyti. pat galės tam tikrų vaistų išrašyti. 

Ar pirminės patikros 
fizioterapeutas gali mane 
nusiųsti pas kitą specialistą?
Pirminės patikros fizioterapeutas gali nusiųsti Jus pas kitus Pirminės patikros fizioterapeutas gali nusiųsti Jus pas kitus 
specialistus, įskaitant ortopedijos, reumatologijos ir skausmo klinikas.specialistus, įskaitant ortopedijos, reumatologijos ir skausmo klinikas.

Man reikalinga sąnario injekcija. Ar Pirmi-
nės patikros fizioterapeutas gali ją atlikti? 
Jeigu prireikia, pirminės patikros fizioterapeutas gali atlikti Jeigu prireikia, pirminės patikros fizioterapeutas gali atlikti 
sąnario injekciją, skirtą simptomams palengvinti. sąnario injekciją, skirtą simptomams palengvinti. 

Ar pirminės patikros fizioterapeutas atliks 
gydymą? 
Pirminės patikros fizioterapeutas duos Jums patarimų ir taip Pirminės patikros fizioterapeutas duos Jums patarimų ir taip 
pat galės paskirti pratimų bei pasikalbėti apie vaistus.pat galės paskirti pratimų bei pasikalbėti apie vaistus.

Jeigu pirminės patikros fizioterapeutas manys, kad Jums Jeigu pirminės patikros fizioterapeutas manys, kad Jums 
reikalingas fizioterapinio gydymo kursas, jis išrašys siuntimą reikalingas fizioterapinio gydymo kursas, jis išrašys siuntimą 
arba patars kreiptis patiems.    arba patars kreiptis patiems.    

Ar pirminės patikros fizioterapeutas gali 
išrašyti receptą vaistams? 
Pirminės patikros fizioterapeutas galės su Jumis aptarti,  Pirminės patikros fizioterapeutas galės su Jumis aptarti,  
kokie vaistai galėtų palengvinti Jūsų simptomus ir taip  kokie vaistai galėtų palengvinti Jūsų simptomus ir taip  
pat galės tam tikrų vaistų išrašyti.pat galės tam tikrų vaistų išrašyti.

Ar į pirminės patikros 
fizioterapeutą gali kreiptis bet 
kuris asmuo? 

Turėtumėte kreiptis į kitą sveikatos  
priežiūros specialistą, jeigu:

Jaučiatės labai blogai
Turite problemų dėl šlapimo ar išmatų nelaikymo
Turite kvėpavimo takų sutrikimų
Kenčiate nuo galvos skausmų arba turite problemų  
dėl tokių neurologinių  sutrikimų kaip Parkinsono  
liga, išsėtinė sklerozė ar insultas. 
Gaunate gydymą, susijusį su reumatiniu artritu
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