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42 spe cia ly bių gy dy to jai
KMP, su da ry ta iš pen kių pa da li
nių, anks čiau bu vu sių sa va ran
kiš ko mis tar pu sa vy je kon ku ra
vu sio mis įstai go mis, pa si kei tė 
neat pa žįs ta mai. Ši lai nių, Cent ro, 
Dai na vos, Kal nie čių ir Šan čių pa
da li niai ta po ge rai su de rin tos sis
te mos da li mi, o po ky čius at spin
di ne tik in ter je ras, bet ir bend ra 
vi suo se pa da li niuo se vy rau jan
ti at mos fe ra, pa slau gų ko ky bė ir 
di des nės ga li my bės pa dė ti pa
cien tams.

Tai lė mė ryž tin gas ir po zi ty vus 
nau jos ad mi nist ra ci jos po žiū ris 
bei efek ty ves nis lė šų ir iš tek lių 
val dy mas, ku rį pa leng vi no virs
mas itin stam bios gy dy mo įstai
gos da li mi.

Pa cien tai po ky čius vi sų pir ma 
pa ju to per stip rių ir ge rų spe cia

lis tų pa si rin ki mo pri zmę. Jų po
lik li ni kos pa da li niuo se šiuo me
tu dir ba dau giau nei bet ka da iki 
šiol, be to, įvai res nių nei iki šiol 
spe cia ly bių me di kų. Pla tus me
di kų spe cia li za ci jos spekt ras lei
do teik ti įvai res nes nei iki šiol pa
slau gas.

Ne ma žai po lik li ni kos gy dy to jų 
dir ba ir mies to li go ni nė se.

„Dvi en dok ri no lo gės – Ri
ta Šul cai tė ir Jū ra tė La šie nė dir
ba ir pas mus, ir Kau no kli ni ko se. 
Ope ruo jan tis gy dy to jas uro lo gas 
Dai nius Ka niu šas kon sul tuo ja ir 
pas mus, ir Kau no kli ni kų fi lia le 
On ko lo gi jos li go ni nė je. Va di na si, 
tre ti nio ly gio pa slau ga atei na tie
siai į po lik li ni ką“, – ke lis pa vyz
džius pa mi nė jo Šan čių pa da li nio 
va do vė Ra sa Ma ri ja De ni sen ko. 
To kių pa vyz džių KMP – ap stu.

Šiuo me tu KMP pa slau gas tei
kia 34 gy dy to jai spe cia lis tai, tu
rin tys moks li nius laips nius. Iš 
vi so po lik li ni ko je kon sul tuo ja ir 
gy do 131 šei mos gy dy to jas ir 316 
spe cia ly bių 42 skir tin gų spe cia li
za ci jų gy dy to jai spe cia lis tai. To
kiu spe cia lis tų spekt ru ir priei
na mu mu ne ga lė tų pa si gir ti nė 
vie nas pri va tus as mens svei ka
tos prie žiū ros cent ras.

KMP pa slau gas tei kia pir mi
nio ir ant ri nio ly gio spe cia lis tai: 
nuo šei mos gy dy to jų, kar dio lo
gų, odon to lo gų, or to don tų, gast
roen te ro lo gų, of tal mo lo gų, oto
ri no la rin go lo gų iki der ma to lo gų, 
neu ro lo gų, chi rur gų, aler go lo gų, 
imu no lo gų, fi zi nės me di ci nos ir 
rea bi li ta ci jos spe cia lis tų.

Trum pes nės ei lės
Šios di džiu lės po lik li ni kos pra
na šu mas yra ir tai, kad vi si me

di kai ir jų pa cien tai, ga li ma ty ti 
vi sų pa da li nių spe cia lis tų užim
tu mą ir iš si rink ti rei kia mos spe
cia ly bės gy dy to jo ar čiau sią ar pa
to giau sią lai ką kon sul ta ci jai.

Pa cien tų srau tai at ski ruo se pa
da li niuo se svy ruo ja, to dėl, ma
tant gy dy to jų užim tu mą rea liu 
lai ku, ga li ma leng viau už tik rin
ti grei tes nį priei na mu mą. Tai itin 
ak tua lu, kai gy dy to jai su ser ga ar
ba ato sto gau ja.

„Esu uro lo gas, ir jei gu prieš pa
cien to ope ra ci ją ma tau, kad rei kia, 
pa vyz džiui, kar dio lo go kon sul ta
ci jos, tiek aš, tiek ki ti gy dy to jai 
ga li tuoj pat pa si žiū rė ti, pas ku
rį spe cia lis tą ga li mas ar ti miau sias 
vi zi tas, kad pa cien tui ne rei kė
tų blaš ky tis, il gai lauk ti“, – sa kė 
Kal nie čių pa da li nio va do vas Jus
ti nas Dzi dze vi čius.

Bend ra vi siems pa da li niams 
elekt ro ni nė in for ma ci nė sis te ma 

tu ri dar vie ną la bai svar bų as pek
tą. „Bend ra sis te ma lei džia kon
sul tan tams tarp pa da li nių nau
do tis bend ra duo me nų ba ze, 
at lik tais la bo ra to ri niais ir ra dio
lo gi niais ty ri mais. Tai lei džia gy
dy to jui spe cia lis tui iš sa miai pa
kon sul tuo ti pa cien tus. Dai na vos 
pa da li nys iš skir ti nis ir tuo, kad 
ja me kon sul tuo ja re tų spe cia ly
bių gy dy to jai: neu ro chi rur gas, 
ko lop rok to lo gas“, – kal bė jo Dai
na vos pa da li nio va do vė gy dy to ja 
en dok ri no lo gė dr. Li na Ra dze vi
čie nė, dės tan ti Lie tu vos svei ka
tos moks lų uni ver si te te.

Dėl bend ros me di ci ni nės in
for ma ci jos sis te mos vi si KMP 
pa cien tų duo me nys, ty ri mų re
zul ta tai yra priei na mi vi sų pa da
li nių me di kams: ma to ir vaiz dus, 
ir jų ap ra šy mus su iš va do mis. 
Kaip pa ste bė jo Ši lai nių pa da li
nio va do vė Ja ni na Di džiu lie nė, 

Kau no mies to po lik li ni ka:  
di des nė įstai ga – di des nės ga li my bės

Pen kioms mies to 
po lik li ni koms su tel
kus pa jė gas ir ta pus 
vie na ga lin ga Kau
no mies to po lik li
ni ka (KMP), jos pa
cien tai ir dar buo
to jai ne tru ko pa
jus ti pra na šu mus. 
Spe cia lis tai ta po 
leng viau pa sie kia
mi, kon sul tuo jan
čių ir gy dan čių me
di kų spekt ras – pla
tes nis, čia pat priei
na mi įvai res ni ty ri
mai ir dau giau pa
slau gų.

skir tin gų at ski ro se po lik li ni ko se 
bu vu sių sis te mų jun gi mas į vie
ną bei in teg ra ci ja su na cio na li ne 
e.svei ka tos sis te ma bu vo sun kus 
iš ban dy mas.

Kal bant apie pa to ges nį gy dy
to jų priei na mu mą ne ga li ma ne
pa mi nė ti, kad po lik li ni kos ra
cio na liai nau do ja mi iš tek liai 
lei do pa da li niuo se įreng ti Nep
la ni nės pa gal bos ka bi ne tus, ku
rie už tik ri na pa cien tų pa te ki mą 
pas gy dy to ją tą pa čią die ną dėl 
ūmių būk lių, o Pa gal bos na muo
se tar ny bos gy dy to jai ir slau gy
to jos tei kia svei ka tos prie žiū ros 
pa slau gas pa cien tų na muo se bei 
glo bos na muo se.

Di des nis ty ri mų spekt ras
KMP pa da li niuo se at lie ka mi su
dė tin gi įvai rūs ty ri mai, to kie kaip 
kom piu te ri nė to mog ra fi ja, op ti
nė ko he ren ti nė to mog ra fi ja, en
dos ko pi jos, echos ko pi jos, krū vio 
mė gi niai, kont ras ti niai ty ri mai, 
tad pa cien tams ne rei kia gaiš ti 
lai ko ieš kant, kur ir kas ga lė tų at
lik ti rei kia mus ty ri mus. Šiais me
tais KMP pla nuo ja įsi gy ti nau ją, 
mo der nų ir grei tą mag ne ti nio re
zo nan so to mog ra fą.

Pa di dė jo ir la bo ra to ri nių ty ri
mų ap rėp tis bei spekt ras. L.Ra
dze vi čie nė at krei pė dė me sį, kad 
dėl po lik li ni kos pa da li nių la bo ra
to ri jų cent ra li za ci jos pa vy ko su
tau py ti apie ket vir tį mi li jo no eu
rų, o tai lei do pa cien tų po rei kiams 
įdieg ti nau jus la bo ra to ri nius ty ri
mus į kli ni ki nę pra kti ką, ku rių at
li ki mas anks čiau bu vo ne ren ta bi
lus dėl ma žo ty ri mų kie kio.

„Iš sip lė tė ty ri mų spekt ras nuo 
pri va lo mų iki iš plės ti nei diag
nos ti kai rei ka lin gų. Pa cien tų pa
to gu mui įdieg ta nau ja pa slau ga – 
la bo ra to ri nės me di ci nos gy dy to jo 
kon sul ta ci ja, kai dau gy bė la bo ra
to ri nių ty ri mų ro dik lių pro fe sio
na liai in terp re tuo ja mi, iš ver čia
mi į pa cien tui su pran ta mą kal bą 
ir su tei kia mos to les nio gy dy
mo ar diag nos ti nių ty ri mų re ko
men da ci jos“, – pa sa ko jo Dai na
vos pa da li nio va do vė.

KMP daug dė me sio ski ria ne 
tik jau su si rgu sių pa cien tams gy
dy ti, bet ir pro fi lak ti kai – tai pa
de da sau go ti gy ven to jų svei ka tą 
ir lai ką, kar tais ne tgi gelbs ti gy
vy bę. KMP gy dy to jai spe cia lis tai 
vyk do įvai rias pro fi lak ti nes pro
gra mas, pa tvir tin da mi ar pa neig
da mi krū ties, pro sta tos, sto ro sios 
žar nos, gim dos kak le lio vė žio, 
iše mi nės šir dies li gos diag no zes, 
teik da mi to les nio gy dy mo ir gy
ven se nos re ko men da ci jas.

Pa vyz džiui, iš Cent ro pa da li
ny je vyk do mų pro fi lak ti kos pro
gra mų pa mi nė ti ni šir dies ir krau
ja gys lių li gų pre ven ci niai ty ri mai 
ir kon sul ta ci jos. Tuo rū pi na si gy
dy to ja kar dio lo gė Jū ra tė Pa vi lio
nie nė. Ji taip pat kon sul tuo ja ir 
ser gan čius įvai rio mis šir dies ir 
krau ja gys lių li go mis, at lie ka ir 
ver ti na šir dies echos ko pi jas, fi
zi nio krū vio mė gi nius, jei rei
kia – pa ros EKG ir krau jos pū džio 
mo ni to ra vi mą. „At lie ka mas vi
siš kas iš ty ri mas, vis kas vie no vi
zi to me tu“, – sa kė Cent ro pa da
li nio va do vė Ra sa Aba riu vie nė.

Gy do si ne tik  
kau nie čiai

Per 2018 m. KMP su teik ta be veik 
600 tūkst. ant ro ly gio gy dy to jų 
spe cia lis tų kon sul ta ci jų. Apie 12 
pro c. gy dy to jų spe cia lis tų kon
sul ta ci jų su tei kia ma ne Kau no 
mies to, o ap lin ki nių sa vi val dy
bių pa cien tams.

Jie daž niau siai krei pia si dėl fi zio
te ra pi jos, ki ne zi te ra pi jos, er go te ra
pi jos, ma sa žo, taip pat dėl am bu la
to ri nės rea bi li ta ci jos, ser gant ner
vų ir są na rių li goms, odos li go mis. 
Daž nai krei pia ma si dėl en dos ko
pi jų, echos ko pi jų, rent ge no lo gi nių 
ty ri mų, kom piu te ri nės to mog ra fi
jos at li ki mo. Taip pat kon sul tuo ja
ma si pas der ma to lo gus, ku rie at
lie ka odos da ri nių ša li ni mą la ze
riu ir ki tas pro ce dū ras.
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