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Is to ri nė ga li my bė
Jei gu se niai esa te lan kę sis mies to 
po lik li ni ko se, už su ki te ir pa ma
ty si te žy mių po ky čių, įvy ku sių 
per po rą pa sta rų jų me tų. Ta čiau 
tai, kas šių įstai gų, ku rios ne tru
kus bus su jung tos, lau kia per ar ti
miau sius me tus, dar la biau pa keis 
jo se tei kia mų pa slau gų ko ky bę, 
dar buo to jų dar bo są ly gas ir ap
skri tai per so na lo po žiū rį į pa cien
tą bei bend ra dar bius.

Bū si mos nau jo vės vi sų pir ma 
pri sta ty tos dar buo to jams juos su
kvie tus į jau kią vieš bu čio „Eu ro pa 
Roya le Kau nas“ kon fe ren ci jų sa
lę. Re gist ra ci ja į šį pri sta ty mą vy
ko in ter ne tu. Juo bu vo ga li ma ste
bė ti ir vi są iš sa mų pri sta ty mą bei 
dis ku si jas.

Pris ta ty mas pra dė tas įvar di jant 
svar biau sius po ky čių as pek tus, 
su si ju sius su dar buo to jais: nau ja 
dar bo už mo kes čio sis te ma, dar
buo to jų at sto va vi mu, at vi ra ko
mu ni ka ci ja, dar buo to jų įver ti
ni mu, efek ty viu va do va vi mu bei 
kvie ti mu kiek vie nam pri si dė ti 
prie bū si mų per mai nų idė jo mis ir 
pa siū ly mais.

Ak cen tuo ta pa gar bos pa cien tui 
ir ko le goms, bend ra vi mo kul tū
ros, ap ran gos, kaip įvaiz džio da
lies, svar ba. Pra kal bus apie įvaiz
dį ir iš šū kius pri sta ty tas nau ja sis 
bū si mos mies to po lik li ni kos ženk
las – rau do nas kry žius, sim bo li
zuo jan tis me di ci ną, su in teg ruo ta 
rai de „K“, pa brė žian čia, kad įstai
ga bei jos dar buo to jai – svar bi ir 
la bai ver tin ga Kau no da lis.

Pris ta ty mui va do va vęs Dai na vos 
ir Ši lai nių po lik li ni kų va do vas Pau
lius Ki bi ša at krei pė dė me sį, kad 
Lie tu vos svei ka tos moks lų uni
ver si te te lan ky da ma sis svei ka tos 

įstai gų re for ma to rius Mar kas Ave
ry iš Grif t ho uni ver si te to (Aust ra
li ja) po lik li ni kų su jun gi mo pro jek tą 
pa va di no pa sau li nio ly gio.

„Tu ri me pa si nau do ti sa vo pra
na šu mais, mil ži niš ku kon ku ren
ci niu pra na šu mu, tai yra tu ri mu 
di de liu tink lu, pui kiais spe cia lis
tais. Šis su jun gi mas Kau nui – is
to ri nė ga li my bė pa ge rin ti pir mi
nio ir ant ri nio ly gio me di ci ni nių 
pa slau gų ko ky bę, priei na mu mą, 
pa kel ti jas į vi sai ki tą ly gį“, – po
lik li ni kų dar buo to jams skir ta me 
su si rin ki me kal bė jo P.Ki bi ša.

Su tau py tos lė šos – at ly gi ni mams
Su jun gus Ši lai nių, Kal nie čių, Šan
čių, Dainavos ir Cent ro po lik li ni
kas, vi sų pir ma bus op ti mi zuo ja ma 
tai, kas jau pra dė ta: šių svei ka tos 
prie žiū ros įstai gų ad mi nist ra ci nis 
apa ra tas, di de lių iš lai dų rei ka lau
jan čios ne me di ci ni nės veik los, su
si ju sios su ūkio dar bais, in for ma
ci nė mis tech no lo gi jo mis, tur to, 
fi nan sų bei per so na lo val dy mu. 
Skai čiuo ja ma, kad tai leis su tau
py ti iki 1 mln. eu rų per me tus, už 
ku riuos bus di di na mi me di ci ni nio 
per so na lo at ly gi ni mai ir to bu li na
mos po lik li ni kų pa slau gos.

Po lik li ni kos po vie nu 
skė čiu: quo va dis?
Nuo ki tų me tų Kau ne liks tik vie na Kau
no mies to po lik li ni ka. Į vie ną įstai gą su
jun gus vi sas pen kias mies to val do mas po
lik li ni kas ir įgy ven di nus ne ma žai nau jo vių, 
nau dą, be abe jo, pa jus pa cien tai, ta čiau di
de lis dė me sys ski ria mas ir dar buo to jams.

Su si rin ko: �� po�lik�li�ni�kų�dar�buo�to�jai�su�per�tvar�ka�sie�ja�daug�vil�čių�dėl�pa�ge�rė�sian�čių�dar�bo�są�ly�gų.� � Ak�vi�lės�Snars�kie�nės,�Kauno�miesto�po�lik�li�ni�kos�nuo�tr.

Me ro Vis val do Ma ti jo šai čio pa
ta rė ja Ne rin ga Iva naus kie nė su
si rin ki me ak cen ta vo, kad mies
tas sie kia, jog gy ven to jams bū tų 
tei kia mos ko ky biš kos me di ci nos 
pa slau gos, ir tai, kad me di kai sa vo 
dar bo vie to je jaus tų si ge rai, gau tų 
orų at ly gi ni mą. „Aiš ku, lau kia ga
na il gas po ky čių pro ce sas, kad me
di kai ge riau jaus tų si, ga lė tų dirb
ti oriai ir už dirb ti, bet pra džia jau 
yra“, – kal bė jo N.Iva naus kie nė.

Dai na vos po lik li ni ko je dir ban ti 
odon to lo gė Vi ta li ja Ma cu le vi čie
nė, kal bin ta su si rin ki me, pa sa ko jo 
iš su jun gi mo be si ti kin ti ge rų po
ky čių sau ir pa cien tams, nors ne
slė pė ir jau du lio bei ne ri mo dėl to, 
kaip vis kas vyks ir koks bus ga lu
ti nis re zul ta tas. Kaip ir vi siems 
jos bend ra dar biams, ak tua liau sia, 
kad ap skri tai iš lik tų jos dar bo vie
ta, kad di dė tų at ly gi ni mas, ge rė tų 
gy dy mo są ly gos pa cien tams.

Jos nuo mo ne, vie nas bū si mų 
pra na šu mų pa cien tams – vi suo
se bū si mos Kau no mies to po lik
li ni kos fi lia luo se bus tai ko mi vie
no di įkai niai, tuo met pa cien tams 
ne rei kės varg ti ir ly gin ti, kur, ko
kios pa slau gos ne mo ka mos, o už 
ką ir kiek pa pil do mai rei kė tų pri
mo kė ti. Pa kaks tik pa si rink ti gy
dy to ją, dir ban tį ku ria me nors iš 
pen kių fi lia lų. Re gist ruo jan tis bus 
ga li ma čia pat ma ty ti, pas ku rį gy
dy to ją iš vi sų pen kių fi lia lų yra ar
ti miau sia lais va vie ta ir pan.

V.Ma cu le vi čie nei ant ri no Dai
na vos po lik li ni kos vy res nio ji šei
mos svei ka tos prie žiū ros sky rių 
slau gy to ja Jū ra tė Sit ni ko vie nė. Ji 
ti ki si, kad bus iš gry nin tos slau
gy to jų funk ci jos – tai pa leng vins 
dar bą. Ga li my bė čia pat rink tis iš 
vi sų pen kių da bar ti nių po lik li ni kų 
spe cia lis tų pa cien tams, anot jos, 
tik rai bus pa to ges nė ir pa dės grei
čiau gau ti kon sul ta ci ją bei su lauk
ti rei kia mos pa gal bos – tuo suin
te re suo ti ir po lik li ni kų va do vai, ir 
vi si me di kai.

Ne liks var gi nan čių ei lių
Po lik li ni ko se dir ba apie 1,5 tūkst. 
me di kų. Vie na di de lių bė dų, ypač 
ap sun ki nan ti jiems dar bo są ly
gas, – il gos pa cien tų ei lės prie gy
dy to jų ka bi ne tų.

Atė jus lai ku ne re tai ten ka pa
lauk ti pus va lan dį, o gal net ir il
giau. Taip nu tin ka dėl be re gist
ra ci jos atė ju sių pa cien tų, stai ga 
su si rgu sių, ar to kių, ku riems rei
kia, pa vyz džiui, per ra šy ti siun ti
mą, re cep tą ar pan. Dėl to pa cien tai 
ir me di kai jau čia pa pil do mą stre są, 
pa cien tams ten ka gaiš ti lai ką. Šiai 
pro ble mai spręs ti bus stei gia mi 
ne pla ni nės pa gal bos ka bi ne tai.

Įdie gus mo der nią ei lių val dy mo 
sis te mą bus ma žiau stre so me di
kams ir pa to giau pa cien tams. Pa
sak P.Ki bi šos, jau nu ma ty tos ir 
ki tos prie mo nės, ku rias įgy ven di
nus, pa tek ti pas gy dy to ją bus ga li

ma lai ku ar ba ne vė liau kaip per 15 
mi nu čių. Pla nuo ja ma, kad pa sta
ra sis sie kis bus įgy ven din tas per 
me tus. Tarp prie mo nių – sku bios 
(ne pla ni nės) pa gal bos ka bi ne
tai, Dar bo me di ci nos cent ro stei
gi mas. Pas ta ra sis bus įkur din tas 
Kal nie čių po lik li ni ko je.

„Ne bus taip, kad nu sta ty si me 
ri bą, per ku rią tu ri bū ti priim tas 
pa cien tas, ir vi so to vyk dy mą už
krau si me me di kams. Ad mi nist ra
ci ja įsi pa rei go ja pa ruoš ti prie mo
nių pla ną, kaip rea liai bū tų ga li ma 
su val dy ti ei les ir pa leng vin ti gy
dy to jų dar bą bei efek ty viau su
teik ti pa gal bą pa cien tams“, – kal
bė jo P.Ki bi ša.

Vie na iš lei sian čių lė šas tau py ti 
nau jo vių – Dai na vos po lik li ni ko
je veik sian čios Cent ri nės la bo ra
to ri jos, ku rio je bus at lie ka mi vi
si pen kių fi lia lų pa cien tų ty ri mai, 
įstei gi mas. Šis žings nis kar tu leis 
teik ti pla tes nį spekt rą pa slau
gų – po lik li ni ko se bus priei na mi 
dar įvai res ni ir re tes ni ty ri mai nei 
da bar. Itin sku būs ty ri mai, kaip ir 
da bar, bus at lie ka mi vie to se.

Šan čių po lik li ni kos di rek to
rius Rai mun das Mic ka tei gė, kad 
pen kioms po lik li ni koms dir bant 
lyg po vie nu skė čiu, bus leng viau 
pla nuo ti ir nau jos diag nos ti nės 
apa ra tū ros pir ki mą, ją bus ga li ma 
efek ty viau iš nau do ti.

Ši lai nių po lik li ni ko je jau vei
kian ti Pa gal bos tar ny ba na muo
se, ku rio je dir ba šei mos gy dy
to jai, slau gy to jos bei so cia li nis 
dar buo to jas ir ne mo ka mai tei kia 
diag nos ti kos, gy dy mo bei so cia li
nes pa slau gas. Aki vaiz du, kad to
kios pa slau gos la bai rei ka lin gos ir 
mies tie čiams, tad jas, esant po rei
kiui, ga lės gau ti vi si bū si mos Kau
no mies to po lik li ni kos pa cien tai.

Su jung ti po lik li ni kas, kad jos 
veik tų kaip vie na or ga ni za ci
ja, vie na su ki ta ne kon ku ruo da
ma, o pa pil dy da ma ir pa cien tams 
su teik da ma di des nę pa si rin ki mo 
lais vę bei ga li my bes, re ko men da
vo be veik pus me tį įstai gų veik lą 
ana li za vu si ir spren di mų efek ty
ves niam dar bui ieš ko ju si spe cia
lis tų ko man da, su da ry ta iš me di
kų ir sa vi val dy bės at sto vų.

Prezentacija: �� poliklinikų�laukiantys�pokyčiai�pirmiausiai�buvo�prista-
tyti�darbuotojams.

Šis su jun gi mas Kau
nui – tai is to ri nė ga li
my bė pa ge rin ti pir mi
nio ir ant ri nio ly gio 
me di ci ni nių pa slau gų 
ko ky bę, priei na mu
mą, pa kel ti jį į vi sai ki
tą ly gį.

Pau lius Ki bi ša:


