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sveikata

Penkioms miesto
poliklinikoms sutel
kus pajėgas ir tapus
viena galinga Kau
no miesto polikli
nika (KMP), jos pa
cientai ir darbuo
tojai netruko pa
justi pranašumus.
Specialistai tapo
lengviau pasiekia
mi, konsultuojan
čių ir gydančių me
dikų spektras – pla
tesnis, čia pat priei
nami įvairesni tyri
mai ir daugiau pa
slaugų.

skirtingų atskirose poliklinikose
buvusių sistemų jungimas į vie
ną bei integracija su nacionaline
e.sveikatos sistema buvo sunkus
išbandymas.
Kalbant apie patogesnį gydy
tojų prieinamumą negalima ne
paminėti, kad poliklinikos ra
cionaliai naudojami ištekliai
leido padaliniuose įrengti Nep
laninės pagalbos kabinetus, ku
rie užtikrina pacientų patekimą
pas gydytoją tą pačią dieną dėl
ūmių būklių, o Pagalbos namuo
se tarnybos gydytojai ir slaugy
tojos teikia sveikatos priežiūros
paslaugas pacientų namuose bei
globos namuose.
Didesnis tyrimų spektras

Patogu: gydytoja kardiologė J.Pavilionienė ir  bendrosios praktikos slaugytoja N.Zveaghina rodo moder

nią įrangą, su kuria atliekami širdies ir kraujagyslių tyrimai.	

Kauno miesto poliklinikos nuotr.

Kauno miesto poliklinika:

didesnė įstaiga – didesnės galimybės
42 specialybių gydytojai

KMP, sudaryta iš penkių padali
nių, anksčiau buvusių savaran
kiškomis tarpusavyje konkura
vusiomis įstaigomis, pasikeitė
neatpažįstamai. Šilainių, Centro,
Dainavos, Kalniečių ir Šančių pa
daliniai tapo gerai suderintos sis
temos dalimi, o pokyčius atspin
di ne tik interjeras, bet ir bendra
visuose padaliniuose vyraujan
ti atmosfera, paslaugų kokybė ir
didesnės galimybės padėti pa
cientams.
Tai lėmė ryžtingas ir pozityvus
naujos administracijos požiūris
bei efektyvesnis lėšų ir išteklių
valdymas, kurį palengvino virs
mas itin stambios gydymo įstai
gos dalimi.
Pacientai pokyčius visų pirma
pajuto per stiprių ir gerų specia

Gydosi ne tik
kauniečiai
Per 2018 m. KMP suteikta beveik
600 tūkst. antro lyg io gydytojų
special istų konsultacijų. Apie 12
proc. gydytojų special ist ų kon
sultacijų suteik iama ne Kauno
miesto, o apl ink in ių sav ivaldy
bių pacientams.
Jie dažniausiai kreipiasi dėl fizio
terapijos, kineziterapijos, ergotera
pijos, masažo, taip pat dėl ambula
torinės reabilitacijos, sergant ner
vų ir sąnarių ligoms, odos ligomis.
Dažnai kreipiamasi dėl endosko
pijų, echoskopijų, rentgenologinių
tyrimų, kompiuterinės tomografi
jos atlikimo. Taip pat konsultuoja
masi pas dermatologus, kurie at
lieka odos darinių šalinimą laze
riu ir kitas procedūras.

listų pasirinkimo prizmę. Jų po
liklinikos padaliniuose šiuo me
tu dirba daugiau nei bet kada iki
šiol, be to, įvairesnių nei iki šiol
specialybių medikų. Platus me
dikų specializacijos spektras lei
do teikti įvairesnes nei iki šiol pa
slaugas.
Nemažai poliklinikos gydytojų
dirba ir miesto ligoninėse.
„Dvi endokrinologės – Ri
ta Šulcaitė ir Jūratė Lašienė dir
ba ir pas mus, ir Kauno klinikose.
Operuojantis gydytojas urologas
Dainius Kaniušas konsultuoja ir
pas mus, ir Kauno klinikų filiale
Onkologijos ligoninėje. Vadinasi,
tretinio lygio paslauga ateina tie
siai į polikliniką“, – kelis pavyz
džius paminėjo Šančių padalinio
vadovė Rasa Marija Denisenko.
Tokių pavyzdžių KMP – apstu.
Šiuo metu KMP paslaugas tei
kia 34 gydytojai specialistai, tu
rintys mokslinius laipsnius. Iš
viso poliklinikoje konsultuoja ir
gydo 131 šeimos gydytojas ir 316
specialybių 42 skirtingų speciali
zacijų gydytojai specialistai. To
kiu specialistų spektru ir priei
namumu negalėtų pasigirti nė
vienas privatus asmens sveika
tos priežiūros centras.
KMP paslaugas teikia pirmi
nio ir antrinio lygio specialistai:
nuo šeimos gydytojų, kardiolo
gų, odontologų, ortodontų, gast
roenterologų, oftalmologų, oto
rinolaringologų iki dermatologų,
neurologų, chirurgų, alergologų,
imunologų, fizinės medicinos ir
reabilitacijos specialistų.
Trumpesnės eilės

Šios didžiulės poliklinikos pra
našumas yra ir tai, kad visi me

Pranašumas: L.Radzevičienė, kaip ir kiti padalinių vadovai, pabrė

žė, kad visi medikai ir jų pacientai mato visų poliklinikos specialistų
užimtumą ir gali išsirinkti artimiausią konsultacijos laiką bet kuria
Eitvydo Kinaičio nuotr.
me padalinyje.	

dikai ir jų pacientai, gali matyti
visų padalinių specialistų užim
tumą ir išsirinkti reikiamos spe
cialybės gydytojo arčiausią ar pa
togiausią laiką konsultacijai.
Pacientų srautai atskiruose pa
daliniuose svyruoja, todėl, ma
tant gydytojų užimtumą realiu
laiku, galima lengviau užtikrin
ti greitesnį prieinamumą. Tai itin
aktualu, kai gydytojai suserga ar
ba atostogauja.
„Esu urologas, ir jeigu prieš pa
ciento operaciją matau, kad reikia,
pavyzdžiui, kardiologo konsulta
cijos, tiek aš, tiek kiti gydytojai
gali tuoj pat pasižiūrėti, pas ku
rį specialistą galimas artimiausias
vizitas, kad pacientui nereikė
tų blaškytis, ilgai laukti“, – sakė
Kalniečių padalinio vadovas Jus
tinas Dzidzevičius.
Bendra visiems padaliniams
elektroninė informacinė sistema

turi dar vieną labai svarbų aspek
tą. „Bendra sistema leidžia kon
sultantams tarp padalinių nau
dotis bendra duomenų baze,
atliktais laboratoriniais ir radio
loginiais tyrimais. Tai leidžia gy
dytojui specialistui išsamiai pa
konsultuoti pacientus. Dainavos
padalinys išskirtinis ir tuo, kad
jame konsultuoja retų specialy
bių gydytojai: neurochirurgas,
koloproktologas“, – kalbėjo Dai
navos padalinio vadovė gydytoja
endokrinologė dr. Lina Radzevi
čienė, dėstanti Lietuvos sveika
tos mokslų universitete.
Dėl bendros medicininės in
formacijos sistemos visi KMP
pacientų duomenys, tyrimų re
zultatai yra prieinami visų pada
linių medikams: mato ir vaizdus,
ir jų aprašymus su išvadomis.
Kaip pastebėjo Šilainių padali
nio vadovė Janina Didžiulienė,

KMP padaliniuose atliekami su
dėtingi įvairūs tyrimai, tokie kaip
kompiuterinė tomografija, opti
nė koherentinė tomografija, en
doskopijos, echoskopijos, krūvio
mėginiai, kontrastiniai tyrimai,
tad pacientams nereikia gaišti
laiko ieškant, kur ir kas galėtų at
likti reikiamus tyrimus. Šiais me
tais KMP planuoja įsigyti naują,
modernų ir greitą magnetinio re
zonanso tomografą.
Padidėjo ir laboratorinių tyri
mų aprėptis bei spektras. L.Ra
dzevičienė atkreipė dėmesį, kad
dėl poliklinikos padalinių labora
torijų centralizacijos pavyko su
taupyti apie ketvirtį milijono eu
rų, o tai leido pacientų poreikiams
įdiegti naujus laboratorinius tyri
mus į klinikinę praktiką, kurių at
likimas anksčiau buvo nerentabi
lus dėl mažo tyrimų kiekio.
„Išsiplėtė tyrimų spektras nuo
privalomų iki išplėstinei diag
nostikai reikalingų. Pacientų pa
togumui įdiegta nauja paslauga –
laboratorinės medicinos gydytojo
konsultacija, kai daugybė labora
torinių tyrimų rodiklių profesio
naliai interpretuojami, išverčia
mi į pacientui suprantamą kalbą
ir suteikiamos tolesnio gydy
mo ar diagnostinių tyrimų reko
mendacijos“, – pasakojo Daina
vos padalinio vadovė.
KMP daug dėmesio skiria ne
tik jau susirgusių pacientams gy
dyti, bet ir profilaktikai – tai pa
deda saugoti gyventojų sveikatą
ir laiką, kartais netgi gelbsti gy
vybę. KMP gydytojai specialistai
vykdo įvairias profil aktines pro
gramas, patvirtindami ar paneig
dami krūties, prostatos, storosios
žarnos, gimdos kaklelio vėžio,
išeminės širdies ligos diagnozes,
teikdami tolesnio gydymo ir gy
vensenos rekomendacijas.
Pavyzdžiui, iš Centro padali
nyje vykdomų profilaktikos pro
gramų paminėtini širdies ir krau
jagyslių ligų prevenciniai tyrimai
ir konsultacijos. Tuo rūpinasi gy
dytoja kardiologė Jūratė Pavilio
nienė. Ji taip pat konsultuoja ir
sergančius įvairiomis širdies ir
kraujagyslių ligomis, atlieka ir
vertina širdies echoskopijas, fi
zinio krūvio mėginius, jei rei
kia – paros EKG ir kraujospūdžio
monitoravimą. „Atliekamas vi
siškas ištyrimas, viskas vieno vi
zito metu“, – sakė Centro pada
linio vadovė Rasa Abariuvienė.

