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Miestas

Išankstinės registracijos svarba:
norite greito ar gero gydymo?
Kauno miesto po
liklinika (KMP) ima
si lyderystės ir ro
do pavyzdį, kokio
mis priemonėmis
būtų galima išgy
vendinti visos Lie
tuvos gydymo įstai
gų darbą trikdančią
iš anksto neužsire
gistravusių pacien
tų problemą.

Pagalba: KMP kviečia būti supratingus ir registruotis planinio vizito iš anksto, o skubiais atvejais pacien

tai siunčiami į Neplaninės pagalbos kabinetą.	
„Aš tik penkioms minutėms“

Įprastas vaizdas prie šalies gy
dytojų kabinetų – laukiantys iš
anksto dėl vizito susitarę pacien
tai ir vis vienas kitas nesiregist
ravęs interesantas, įkišantis nosį
į kabinetą ar koridoriuje užkalbi
nantis bendrosios praktikos slau
gytoją, greitai išdėstydamas, ko
kiu reikalu ateita pas gydytoją.
„Man labai skubiai“, „Aš tik
penkioms minutėms“, „Man tik
siuntimo“, „Man tik parašo“,
„Aš tik paklausti“, „Man tik ty
rimo rezultatų“. Tokiais pasitei
sinimais prašoma leisti pas gydy
toją užeiti be eilės, be išankstinės
registracijos.

Vienam pacientui šeimos gy
dytojas, priklausomai nuo įstai
gos vidaus tvarkos, vidutiniškai
skiria apie 15–20 min. Per tiek
laiko gydytojas peržvelgia pa
ciento ligos istoriją, išklauso pa
cientą, jį apžiūri, įvertina jo nusi
skundimus, savijautos pokyčius,
simptomus, tyrimų rezultatus.
Neretai įstaigose net kas ant
ras trečias pacientas, lūkuriuo
jantis prie šeimos gydytojo kabi
neto, čia atėjo neužsiregistravęs
iš anksto. Vadinasi, vidutiniškas
laikas, kurį gydytojas gali skir
ti net ir iš anksto užsiregistravu
siems pacientams, drastiškai su
trumpėja.

Kai kurie neužsiregistravę pa
cientai įsitikinę, kad jie gydyto
jo beveik nesutrukdys, tačiau tie
sa ta, kad išbalansuoja gydymo
įstaigos darbą. Prašymas priimti
be išankstinės registracijos reiš
kia, kad sutrumpės kitų pacien
tų vizito laikas, pablogės jų gy
dymo kokybė, o gydytojas dėl
padidėjusio streso galbūt pada
rys ir klaidų.
Lietuvos gydytojų sąjungos
prezidentas Liutauras Labanaus
kas „Kauno dienai“ patvirtino,
kad neužsiregistravusių pacientų
problema aktuali ir kalbant apie
šeimos gydytojų, ir apie gydytojų
specialistų teikiamą pagalbą.
Leiskite skirti laiko

Laikas: į gydytojo kabinetą besiveržiančius neregistruotus pacientus

susimąstyti priverčia klausimas: „Norite greito ar gero gydymo?“

„Gydytojai patenka į nepavy
dėtiną situaciją. Rūpindamie
si pacientais ir darbuotojais bei
apskritai visais kauniečiais nu
sprendėme imtis permainų, ku
rios, tikimės, įkvėps ir kitas
gydymo įstaigas“, – sakė Kau
no miesto poliklinikos, kurio
je neužsiregistravusių pacien
tų problema taip pat yra aktuali,
direktorius Paulius Kibiša.
Juk kreipimasis be registracijos
nėra naudingas ir pačiam besi
kreipiančiam pacientui. „Leiski
te gydytojams jums skirti laiko, o
ne reikalaukite priimti penkioms
minutėms tuoj pat“, – ragi
na KMP atstovai ir primena, kad
griežčiau reglamentuota priėmi
mo pas gydytojus tvarka jau davė
vaisių kai kuriose Vilniaus gydy
mo įstaigose.
Dėl visų anksčiau minėtų prie
žasčių KMP keičia darbo organi
zavimo pobūdį, tai yra, be visų
kitų pasitelktų priemonių, į pa
galbą kviečiasi ir pačius pacien
tus, prašydama jų sąmoningumo,
disciplinuotumo bei pagarbos
medikams, kartu ir savo gydymo
kokybei.
KMP, siekdama pagerinti svei
katos priežiūros paslaugų priei
namumą ir kokybę bei skirti pa
kankamai laiko paciento sveikatos
problemoms spręsti, pradėjo in

Pagalba
savaitgaliais
Tymų prot rūk io met u Kaln ie
čių padalinyje savaitgaliais (šeš
tad ien iais ir sekmad ien iais 9–11
val.) veik ia specialus kabinetas,
kad KMP pacientai, turėję kon
taktą su tymais sergančiu asme
niu, būt ų paskiepyt i, kaip reko
menduojama, per 72 valandas.
Prireik us kitok ios pagalbos sa
vaitgaliais, po poliklinikos darbo
valandų, ne darbo ir švenčių die
nomis KMP pacientai gal i kreip
tis į ligoninių, su kuriomis polik
linika yra sudariusi sutartis, priė
mimo skyrius:
VšĮ Kauno klinikinės ligoni
nės (Josvainių g. 2, tel. (8 37) 306
011, arba Laisvės al. 17, tel. (8 37)
425 919),
VšĮ Respublikinės Kauno ligo
ninės (Hipodromo g. 13, tel. (8 37)
342 115),
Liet uv os sveik at os moks
lų universiteto ligoninės Kau
no klinikų (Eivenių g. 2, tel. (8 37)
703 485).

KMP archyvo nuotr.

formacinę-edukacinę programą
„Norite greito ar gero gydymo?“
„Poliklinikoje, kaip ir visur, ko
kybiškoms paslaugoms suteik
ti reikia laiko. Kitu atveju, kai
viskas vyksta greitai, nespėjama
įsigilinti į paciento nusiskundi
mus, jo sveikatos problemas, to
kiu būdu suteikiama nevisaver
tė paslauga, dėl to patvirtinama
skubota diagnozė – lyg greita
sis maistas“, – akcentuoja KMP
atstovai ir kviečia pacientus būti
supratingus ir registruotis plani
nio vizito iš anksto. Ši akcija kar
tu yra ir visuomenės švietimas,
kad reikia būti socialiai atsakin
giems ir šioje srityje.

Poliklinikoje, kaip
ir visur, kokybiš
koms paslaugoms
suteikti reikia laiko.
Specialūs kabinetai

Į polikliniką nė vienas neina
me savo malonumui. Į medikus
kreipiamės prispausti sveikatos
problemų. Kur tuomet pagalbos
kreiptis staiga stipriai sukarščia
vus, ūmiai susirgus?
Kad ir kas nutiktų, jeigu nesa
te užsiregistravę, visų pirma tie
siogiai ar telefonu turite kreiptis
į registratūrą. Šios didžiulės po
liklinikos vienas pranašumų –
visi medikai ir jų pacientai, kad ir
kur jie būtų, gali matyti visų pa
dalinių specialistų užimtumą ir
išsirinkti arčiausią ar patogiau
sią konsultacijos laiką.
„Esant ūmiai ligai ar stai
ga pablogėjus sveikatai, pavyz
džiui, atsiradus ūmiam skaus
mui, aukštai temperatūrai, galvos
svaigimui, ir jei tą dieną regist
ruojantis pas šeimos gydytoją
nėra laisvo talono, registratorė
jus gali registruoti į Neplaninės
pagalbos kabinetą“, – komen
tavo KMP Pacientų aptarnavimo
ir informavimo skyriaus vadovė
Loreta Marmienė.

Anot jos, vizitą dėl siuntimo į
kitas gydymo įstaigas ar pas gy
dytoją specialistą, vaistų išra
šymą tikrai galima suplanuoti iš
anksto ir užsiregistruoti pas sa
vo šeimos gydytoją. „Bet jeigu
per neaps iž iūr ėj im ą pac ient ui
prireikė tokių dalykų, kaip in
sulino ar kitokių būtinų vaistų,
jam atvykus tikriname, kada yra
artimiausias talonas pas gydy
toj ą. Jeig u art im iaus io gal im o
viz ito laikas pac ient ui net in
kamas, jis taip pat siunčiamas
į Neplaninės pagalbos kabine
tą“, – pasakojo L.Marmienė.
Neplaninės pagalbos kabine
tų paskirtis – suteikti sveikatos
priežiūros paslaugą ūmiai su
sirgusiems ir geriau organizuo
ti planinę pagalbą, t.y. pacien
tus, kurie iš anksto registruoti
pas šeim os gydytoj us, priim
ti numatytu registracijos laiku.
Tai ypač svarbu darbingo am
žiaus pacientams. Į Neplaninės
pagalbos kabinetą pacientai bus
siunčiami ir tais atvejais, kai jau
baigęsis šeimos gydytojo darbo
laikas, jis serga ar atostogauja.
Gydytojai tokiuose kabinetuose
dirbs poliklinikos darbo laiku.
„Pac ientams reg istr uojan
tis vizito pas gydytoją iš anks
to, būtų galima skirti daugiau
laiko ir dėm es io kiekv ien am
bes ik reip ianč iam, ger iau įsi
klausyti į pacientų problemas,
diagnozuoti ligas, planuoti gy
dytojo ir pac iento laik ą. Būt ų
mažiau nesusipratimų prie gy
dytojo kabinetų durų. Tiek pa
cientas, tiek gydytojas patirtų
mažiau streso, skubėjimo, ku
rie neužtikrina kokybiškos pa
slaugos“, – teigė KMP direkto
riaus pavad uotojas med ic in ai
Raimundas Micka.
KMP pacientai pokyčius kiek
anksčiau pajuto galėdami pasi
rinkti iš daug stiprių gerų šei
mos ir gydytojų specialistų. Jų
pol ikl in ikos pad al in iuose šiuo
metu dirba ir daugiau nei bet
kada iki šiol, be to, įvairesnių
nei iki šiol specialybių.

