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Miestas

Susirinko: poliklinikų darbuotojai su pertvarka sieja daug vilčių dėl pagerėsiančių darbo sąlygų.	

Akvilės Snarskienės, Kauno miesto poliklinikos nuotr.

Poliklinikos po vienu
skėčiu: quo vadis?
Nuo kitų metų Kaune liks tik viena Kau
no miesto poliklinika. Į vieną įstaigą su
jungus visas penkias miesto valdomas po
liklinikas ir įgyvendinus nemažai naujovių,
naudą, be abejo, pajus pacientai, tačiau di
delis dėmesys skiriamas ir darbuotojams.
Istorinė galimybė

Jeigu seniai esate lankęsis miesto
poliklinikose, užsukite ir pama
tysite žymių pokyčių, įvykusių
per porą pastarųjų metų. Tačiau
tai, kas šių įstaigų, kurios netru
kus bus sujungtos, laukia per arti
miausius metus, dar labiau pakeis
jose teikiamų paslaugų kokybę,
darbuotojų darbo sąlygas ir ap
skritai personalo požiūrį į pacien
tą bei bendradarbius.
Būsimos naujovės visų pirma
pristatytos darbuotojams juos su
kvietus į jaukią viešbučio „Europa
Royale Kaunas“ konferencijų sa
lę. Registracija į šį pristatymą vy
ko internetu. Juo buvo galima ste
bėti ir visą išsamų pristatymą bei
diskusijas.
Pristatymas pradėtas įvardijant
svarbiausius pokyčių aspektus,
susijusius su darbuotojais: nauja
darbo užmokesčio sistema, dar
buotojų atstovavimu, atvira ko
munikacija, darbuotojų įverti
nimu, efektyviu vadovavimu bei
kvietimu kiekvienam prisidėti
prie būsimų permainų idėjomis ir
pasiūlymais.
Akcentuota pagarbos pacientui
ir kolegoms, bendravimo kultū
ros, aprangos, kaip įvaizdžio da
lies, svarba. Prakalbus apie įvaiz
dį ir iššūkius pristatytas naujasis
būsimos miesto poliklinikos ženk
las – raudonas kryžius, simboli
zuojantis mediciną, su integruota
raide „K“, pabrėžiančia, kad įstai
ga bei jos darbuotojai – svarbi ir
labai vertinga Kauno dalis.
Pristatymui vadovavęs Dainavos
ir Šilainių poliklinikų vadovas Pau
lius Kibiša atkreipė dėmesį, kad
Lietuvos sveikatos mokslų uni
versitete lankydamasis sveikatos

įstaigų reformatorius Markas Ave
ry iš Grif
fi tho universiteto (Austra
lija) poliklinikų sujungimo projektą
pavadino pasaulinio lygio.
„Turime pasinaudoti savo pra
našumais, milžinišku konkuren
ciniu pranašumu, tai yra turimu
dideliu tinklu, puikiais specialis
tais. Šis sujungimas Kaunui – is
torinė galimybė pagerinti pirmi
nio ir antrinio lygio medicininių
paslaugų kokybę, prieinamumą,
pakelti jas į visai kitą lygį“, – po
liklinikų darbuotojams skirtame
susirinkime kalbėjo P.Kibiša.

Paulius Kibiša:

Šis sujungimas Kau
nui – tai istorinė gali
mybė pagerinti pirmi
nio ir antrinio lygio
medicininių paslaugų
kokybę, prieinamu
mą, pakelti jį į visai ki
tą lygį.
Sutaupytos lėšos – atlyginimams

Sujungus Šilainių, Kalniečių, Šan
čių, Dainavos ir Centro poliklini
kas, visų pirma bus optimizuojama
tai, kas jau pradėta: šių sveikatos
priežiūros įstaigų administracinis
aparatas, didelių išlaidų reikalau
jančios nemedicininės veiklos, su
sijusios su ūkio darbais, informa
cinėmis technologijomis, turto,
finansų bei personalo valdymu.
Skaičiuojama, kad tai leis sutau
pyti iki 1 mln. eurų per metus, už
kuriuos bus didinami medicininio
personalo atlyginimai ir tobulina
mos poliklinikų paslaugos.

Prezentacija: poliklinikų laukiantys pokyčiai pirmiausiai buvo prista-

tyti darbuotojams.

Mero Visvaldo Matijošaičio pa
tarėja Neringa Ivanauskienė su
sirinkime akcentavo, kad mies
tas siekia, jog gyventojams būtų
teikiamos kokybiškos medicinos
paslaugos, ir tai, kad medikai savo
darbo vietoje jaustųsi gerai, gautų
orų atlyginimą. „Aišku, laukia ga
na ilgas pokyčių procesas, kad me
dikai geriau jaustųsi, galėtų dirb
ti oriai ir uždirbti, bet pradžia jau
yra“, – kalbėjo N.Ivanauskienė.
Dainavos poliklinikoje dirbanti
odontologė Vitalija Maculevičie
nė, kalbinta susirinkime, pasakojo
iš sujungimo besitikinti gerų po
kyčių sau ir pacientams, nors ne
slėpė ir jaudulio bei nerimo dėl to,
kaip viskas vyks ir koks bus galu
tinis rezultatas. Kaip ir visiems
jos bendradarbiams, aktualiausia,
kad apskritai išliktų jos darbo vie
ta, kad didėtų atlyginimas, gerėtų
gydymo sąlygos pacientams.
Jos nuomone, vienas būsimų
pranašumų pacientams – visuo
se būsimos Kauno miesto polik
linikos filialuose bus taikomi vie
nodi įkainiai, tuomet pacientams
nereikės vargti ir lyginti, kur, ko
kios paslaugos nemokamos, o už
ką ir kiek papildomai reikėtų pri
mokėti. Pakaks tik pasirinkti gy
dytoją, dirbantį kuriame nors iš
penkių filialų. Registruojantis bus
galima čia pat matyti, pas kurį gy
dytoją iš visų penkių filialų yra ar
timiausia laisva vieta ir pan.

V.Maculevičienei antrino Dai
navos poliklinikos vyresnioji šei
mos sveikatos priežiūros skyrių
slaugytoja Jūratė Sitnikovienė. Ji
tikisi, kad bus išgrynintos slau
gytojų funkcijos – tai palengvins
darbą. Galimybė čia pat rinktis iš
visų penkių dabartinių poliklinikų
specialistų pacientams, anot jos,
tikrai bus patogesnė ir padės grei
čiau gauti konsultaciją bei sulauk
ti reikiamos pagalbos – tuo suin
teresuoti ir poliklinikų vadovai, ir
visi medikai.
Neliks varginančių eilių

Poliklinikose dirba apie 1,5 tūkst.
medikų. Viena didelių bėdų, ypač
apsunkinanti jiems darbo sąly
gas, – ilgos pacientų eilės prie gy
dytojų kabinetų.
Atėjus laiku neretai tenka pa
laukti pusvalandį, o gal net ir il
giau. Taip nutinka dėl be regist
racijos atėjusių pacientų, staiga
susirgusių, ar tokių, kuriems rei
kia, pavyzdžiui, perrašyti siunti
mą, receptą ar pan. Dėl to pacientai
ir medikai jaučia papildomą stresą,
pacientams tenka gaišti laiką. Šiai
problemai spręsti bus steigiami
neplaninės pagalbos kabinetai.
Įdiegus modernią eilių valdymo
sistemą bus mažiau streso medi
kams ir patogiau pacientams. Pa
sak P.Kibišos, jau numatytos ir
kitos priemonės, kurias įgyvendi
nus, patekti pas gydytoją bus gali

ma laiku arba ne vėliau kaip per 15
minučių. Planuojama, kad pasta
rasis siekis bus įgyvendintas per
metus. Tarp priemonių – skubios
(neplaninės) pagalbos kabine
tai, Darbo medicinos centro stei
gimas. Pastarasis bus įkurdintas
Kalniečių poliklinikoje.
„Nebus taip, kad nustatysime
ribą, per kurią turi būti priimtas
pacientas, ir viso to vykdymą už
krausime medikams. Administra
cija įsipareigoja paruošti priemo
nių planą, kaip realiai būtų galima
suvaldyti eiles ir palengvinti gy
dytojų darbą bei efektyviau su
teikti pagalbą pacientams“, – kal
bėjo P.Kibiša.
Viena iš leisiančių lėšas taupyti
naujovių – Dainavos polikliniko
je veiksiančios Centrinės labora
torijos, kurioje bus atliekami vi
si penkių filialų pacientų tyrimai,
įsteigimas. Šis žingsnis kartu leis
teikti platesnį spektrą paslau
gų – poliklinikose bus prieinami
dar įvairesni ir retesni tyrimai nei
dabar. Itin skubūs tyrimai, kaip ir
dabar, bus atliekami vietose.
Šančių poliklinikos direkto
rius Raimundas Micka teigė, kad
penkioms poliklinikoms dirbant
lyg po vienu skėčiu, bus lengviau
planuoti ir naujos diagnostinės
aparatūros pirkimą, ją bus galima
efektyviau išnaudoti.
Šilainių poliklinikoje jau vei
kianti Pagalbos tarnyba namuo
se, kurioje dirba šeimos gydy
tojai, slaugytojos bei socialinis
darbuotojas ir nemokamai teikia
diagnostikos, gydymo bei sociali
nes paslaugas. Akivaizdu, kad to
kios paslaugos labai reikalingos ir
miestiečiams, tad jas, esant porei
kiui, galės gauti visi būsimos Kau
no miesto poliklinikos pacientai.
Sujungti poliklinikas, kad jos
veiktų kaip viena organizaci
ja, viena su kita ne konkuruoda
ma, o papildydama ir pacientams
suteikdama didesnę pasirinkimo
laisvę bei galimybes, rekomenda
vo beveik pusmetį įstaigų veiklą
analizavusi ir sprendimų efekty
vesniam darbui ieškojusi specia
listų komanda, sudaryta iš medi
kų ir savivaldybės atstovų.

