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Kol ki tos me di ci nos įstai gos lau
kia, kuo baig sis pro fsą jun gų ir 
Vy riau sy bės de ry bos dėl me di
kų al gų di di ni mo ir dar bo są ly gų 
ge ri ni mo, Kau no mies to po lik li
ni ka, ku rio je dir ba 1,7 tūkst. žmo
nių, jau ėmė si rea lių veiks mų.

Pers kirs tė lė šas
„Vi si kal ba, kad rei kia di din ti at
ly gi ni mus. Prof są jun gos, Lie tu
vos me di kų są jū dis no ri, kad bū tų 
di di na mi at ly gi ni mai. Vy riau sy
bė ir gi no ri, kad bū tų ke lia mi me
di kų at ly gi ni mai. Vi si no ri, o mes 
da ro me“, – sa kė Kau no mies
to po lik li ni kos di rek to rius Pau
lius Ki bi ša.

Nuo ko vo 1 d. šios po lik li ni kos, 
į ku rią nuo sau sio 1osios su
jung tos vi sos pen kios sa vi val dy
bei pri klau san čios po lik li ni kos, 
gy dy to jams at ly gi ni mas pa ki lo 
80 eu rų, slau gy to jams – 40 eu rų, 
re gist ra to rėms – 30 eu rų. „Dar
bo už mo kes tis di dė ja vi siems 
be išim ties me di ci nos dar buo
to jams. Vi du ti niš kai 7 pro c.“, – 
tei gė P.Ki bi ša.

Kau no mies to po lik li ni ko je dir
ba apie 1,7 tūkst. dar buo to jų. Al

goms di din ti šiais me tais pa pil
do mai pri reiks 1 mln. eu rų. Tiek 
leis su tau py ti re for ma, po ku rios 
bu vo su jung tos pen kios po lik li
ni kos, at si sa ky ta da lies va do vau
jan čiojo per so na lo, eta tų, ne su si
ju sių su me di ci nos pa slau go mis.

Pas ka ta ge riau sie siems
P.Ki bi ša tei gė, kad vis kas vyks ta 
pa gal nu ma ty tą pla ną ir lė šų at
ly gi ni mams di din ti įstai ga tik rai 
tu rės iš sa vo vi di nių re sur sų.

Jis sa kė, kad įstai ga ne la bai ga li 
pla nuo ti, kaip dar kis at ly gi ni mai 
šiais me tais, nes te bė ra svars to
mi įvai rūs pro fsą jun gų pa siū ly
mai Vy riau sy bė je. „Po lik li ni kos 
dar bo ta ry ba yra pa tvir ti nu si 
nau ją už mo kes čio ki ti mo tvar
ką. Prof są jun gos de ra si su Svei
ka tos ap sau gos mi nis te ri ja dėl 
ša ki nės su tar ties. Ko kia ji bus ir 
ka da ji įsi ga lios, kol kas neaiš ku, 
tad apie ki tą at ly gi ni mų au gi ni
mo eta pą tiks lin ga bus kal bė ti tik 
tuo met, kai jau bus aiš ku mo dėl 
ša ki nės su tar ties punk tų“, – dės
tė P.Ki bi ša. Jis kal bė jo apie di de
lį at ly gi ni mų skir tu mą tarp to
kių gy dy to jų, ku rie tu ri dau giau 
pa cien tų, ir gy dy to jų, ku rie nė
ra to kie po pu lia rūs ir ku rių dar
bo krū vis yra ma žes nis.

Sek ti na ini cia ty va: Kau nas 
jau pa di di no al gas me di kams

Ra sa Šnapš tie nė 
Kau no vi ce me rė

M
ies to po lik li ni kos anks
čiau bu vo tar pu sa vy
je kon ku ruo jan čios ir 
nee fek ty viai vei kian

čios įstai gos. Es mi nis re for mos tiks
las bu vo pa keis ti po lik li ni kų dar bą 
taip, kad jos dirb tų mak si ma liai efek
ty viai ir ko ky biš kai. Dėl to tau po mos 
lė šos, di dė ja at ly gi ni mai dar buo to
jams ir ge rė ja są ly gos pa cien tams. 
Sa vi val dy bė taip pat pri si de da prie 
po lik li ni kų inf rast ruk tū ros ge ri ni
mo – šį met pla nuo ja me su tvar ky ti 
Dai na vos, Kal nie čių ir Šan čių pa da li
nių au to mo bi lių aikš te les. Šį met taip 
pat pra dė si me pro jek tą, ku rio me tu 
bus at nau jin ta po lik li ni kos įran ga, o 
pa tal pos pri tai ky tos neį ga lių jų po
rei kiams. Bus ple čia mos slau gos pa
slau gos.

Komentarai

Ali na Ži li nai tė 
Svei ka tos ap sau gos mi nis te ri jos (SAM) 
Svei ka tos stra te gi nės plėt ros sky riaus 
Ry šių su vi suo me ne pro jek tų va do vė

B
e abe jo nės, SAM vyk dys 
įsi pa rei go ji mą kel ti me di
kams al gas, kaip ir bu vo 
su tar ta su me di kų bend

ruo me ne pa si ra šant bend ra dar
bia vi mo su si ta ri mą. Di des nių al gų 
nu si pel no vi si me di kai, ne prik lau
so mai nuo to, ar jie dir ba vie šo jo je, 
ar pri va čio je gy dy mo įstai go je, tad 
al gos bus ke lia mos vi siems me di
kams, dir ban tiems gy dy mo įstai go
se, ku rios yra su da riu sios su tar tis 
su li go nių ka so mis dėl gy dy mo pa
slau gų tei ki mo. Šiuo me tu mi nis te
ri jos li go nių ka sų ir me di kų at sto vų 
dar bo gru pė, va do vau ja ma mi nist
ro A.Ve ry gos, spren džia al gų me di
kams kė li mo klau si mą. Dar bo gru
pei bai gus dar bą, bus ga li ma su teik ti 
dau giau in for ma ci jos. Kiek vie na gy
dy mo įstai ga ga li sa va ran kiš kai nu
spręs ti di din ti me di kams al gas ir 
tam tik rai ne rei kia gau ti mi nis te ri
jos pri ta ri mo. Tad kiek vie nos įstai
gos va do vy bės pa si ry ži mas mo kė
ti dar buo to jams di des nes al gas yra 
svei kin ti nas ir juo sek ti tu rė tų ir ki
tos gy dy mo įstai gos.

Es te ti ka: �� pa�cien�tų�pa�si�ten�ki�ni�mo�ly�gis�pri�klau�so�ir�nuo�po�lik�li�ni�kos�bei�dar�buo�to�jų�įvaiz�džio.� � Vilmanto�Raupelio�nuotr.

„Anks čiau bu vo ly gia va, kai 
gy dy to jams bu vo mo ka mas be
veik vie no das at ly gi ni mas, ta
čiau to kia sis te ma de mo ty vuo ja 
pa čius ge riau sius ir darbš čiau
sius spe cia lis tus. Da bar pa tys 
po pu lia riau si šei mos gy dy to
jai Dai na vos pa da li ny je už dir
ba apie 25 pro c. dau giau. Di des
nį di fe ren ci ja vi mą esa me įtrau kę 
į nau ją ją dar bo už mo kes čio sis
te mą, ta čiau kol kas ne ga li me ja 
va do vau tis, nes ne ži no me, ko
kia bus ša ki nė su tar tis, kiek ji 
leis di fe ren ci juo ti me di kų at ly gi
ni mus pa gal jų dar bo krū vį, po
pu lia ru mą, įgū džius“, – kal bė jo 
P.Ki bi ša.

Po ky čiai ke liais fron tais
At ly gi ni mų dy dis – ne vie nin te
lis da ly kas, ku ris kei čia si Kau no 
mies to po lik li ni ko je. 

„Vien tuo tik rai neap si ri bo si
me. Dar buo to jai tik rai nu si pel no 
di des nio dar bo už mo kes čio, at
ly gi ni mo dy dis yra svar bus fak
to rius, bet tik rai ne vie nin te lė 
mo ty vuo jan ti prie mo nė iš lai ky
ti ge riau sius dar buo to jus ir pri
trauk ti nau jų. Pa vyz džiui, 2016 
ir 2017 m. vie na po lik li ni ka iš si
sky rė di des niu dar bo už mo kes
čiu, ta čiau gy dy to jų ir slau gy to jų 
kai ta jo je taip pat bu vo di džiau
sia, kaip ir pra ras tų, tai yra pe
rė ju sių į ki tas gy dy mo įstai gas, 
pa cien tų skai čius“, – pa tei kė pa
vyz dį po lik li ni kos di rek to rius.

P.Ki bi ša tei gė, kad me di kų trū
ku mo įstai ga kol kas ne jau čia. 
„Džiau gia mės, kad pas mus no ri 
dirb ti ir jau ni gy dy to jai“, – sa kė 
po lik li ni kos va do vas ir pri dū rė, 
kad vyk do mi po ky čiai yra ir dar
buo to jų, ir pa cien tų la bui.

„No ri me iš lai ky ti dar buo to jus, 
sie kia me, kad jie bū tų įsi trau kę į 
įstai gos veik lą, tad kal ba ma ne tik 
apie jų at ly gi ni mų di di ni mą, bet 
ir dar bo są ly gų ge ri ni mą, dar bo 
or ga ni za vi mo ko ky bės kė li mą. 
Orien tuo ja mės ir į pa cien tų ap
tar na vi mo ge ri ni mą“, – kal bė jo 
P.Ki bi ša.

Dar bo or ga ni za vi mui ge rin
ti vyks ta re gu lia rūs dar buo to jų 
mo ky mai, kur sai vi sų ly gių va
do vams. Po lik li ni kos ad mi nist
ra ci ja dar buo to jams pri sta tė at
nau jin tas vi zi ją, mi si ją, va žia vo 
per po lik li ni kas, su si ti ko su me
di kais. „La bai svar bu, kad bū tų 
bend ru mas, kad vi si su pras tu
me, kur ei na me, ko kia kryp ti mi, 
į ką tu ri me orien tuo tis“, – dės
tė P.Ki bi ša.

Il gai niui pla nuo ja ma įdieg ti 
veik los ver ti ni mo sis te mą, ku ri 
apim tų ne tik ap tar nau tų pa cien
tų skai čių, kiek su teik ta kon sul
ta ci jų, bet ir ki tus da ly kus, pa
vyz džiui, ap tar na vi mo ko ky bę, 
pa cien tų pa si ten ki ni mo ly gį.

Pa vyz džiui, pa cien tams jau siū
lo ma iš reikš ti sa vo nuo mo nę re
gist ra tū ro se esan čiais pul te liais, 
tai ne tu ri jo kių ana lo gų tarp vi sų 
ša lies vie šų jų įstai gų. Šiais pul
te liais pa cien tai ga li ano ni miš kai 
įver tin ti, kaip jie bu vo ap tar nau
ti, ir api bū din ti silp nas ap tar na
vi mo vie tas, jei gu to kių įžvel gė, 
pa vyz džiui, gal rei kė jo il gai lauk
ti sa vo ei lės.

Dar bo krū vių pa skirs ty mas
Vie nas vi sų be išim ties gy dy mo 
įstai gų iš šū kių – kaip su ma žin ti 
ei les prie gy dy to jų ka bi ne tų. Jos 

Pul te liai: �� at�ga�li�nis�ry�šys�su�pa�cien�tais�–�vie�nas�bū�dų,�kaip�pa�ge�rin
ti�pa�slau�gas.

la bai er zi na ir var gi na pa cien tus 
bei ke lia daug stre so, įtam pos 
me di kams ir le mia jų per var gi
mą, kai ten ka priim ti net ir dvi
gu bai dau giau pa cien tų.

„Pa vyz džiui, už si re gist ra vus 
ir atė jus lai ku, la bai var gi na, kai 
rei kia dar lauk ti apie va lan dą ar 
net dvi. Už sib rė žė me tiks lą, kad 
pa cien tams lauk ti tek tų ne il
giau kaip 15 min. po pa skir to lai
ko. Tam, kad sutrumpėtų lau ki
mo prie gy dy to jo ka bi ne to lai kas, 
vi suo se pa da li niuo se įstei gė me 
Nep la ni nės pa gal bos ka bi ne tus, 
ku riuo se tei kia ma sku bi pa gal ba. 
Tai la bai pa si tei si no pra si dė jus 
gri po epi de mi jai. Juo se prii ma
mi iš anks to neuž si ra šę pa cien tai, 
ku riems, pa vyz džiui, stai ga pa ki lo 
tem pe ra tū ra, o jų šei mos gy dy to
jas dar ne dir ba“, – sa kė P.Ki bi ša.

Į šį ka bi ne tą siun čia mi ir pa
cien tai, ku riems rei kia pra tęs ti 
re cep tą vais tams įsi gy ti, kurie pa
me tė siun ti mą pas spe cia lis tą ar ba 
pa si bai gė siun ti mo ga lio ji mas.

Vy riau sy bė ir gi  
no ri, kad bū tų  
ke lia mi me di kų at
ly gi ni mai. Vi si no ri, 
o mes da ro me.

Pau lius Ki bi ša:


