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kauno ženklai
K aune pasirodė pirmieji 

tremtiniai. Jų kol kas 
atvežta tik dešimt, paro-

domajam procesui. Būtų kažkas 
panašaus į keistuolio genijaus 
F.Kafkos romaną „Procesas“, nors 
siužetas nevisiškai toks.

Tiksliau, visiškai kitoks. Jau 
vien tai, kad F.Kafkos romane 
nekaltai pasmerkiamas ir mir-
ties bausme nubaudžiamas tik 
vienas asmuo. O į Kauną ištrem-
tųjų bus apie šimtą, šįkart at-
siųsta tik bandomoji partija, bet 
mirties bausmė jiems nė vienam 
negresia.

Ir tremtiniai buvo atgabenti ne 
gyvuliniuose traukinio vagonuo-
se, o atvyko nuosavais ar tarny-
biniais automobiliais arba grei-
taisiais traukiniais Vilnius–Kau-
nas, nors dėl pastarosios gali-
mybės abejotina, nes, iš sosti-
nės S.Daukanto aikštės sudre-
binus „Lietuvos geležinkelius“ 
„skaidrumo“ kampanija, greitų-
jų maršrutų tarp Kauno ir Vil-
niaus sumažėjo.

Bet kuriuo atveju tariamieji 
tremtiniai iš sostinės į Kauną at-
vyko nepalyginti geresnėmis sąly-
gomis nei tikrieji tremtiniai, išva-
ryti iš tėvynės į siberijas 1941-ai-
siais ir pokario metais.

Tariamieji tremtiniai – tai pir-
mieji 10 Žemės ūkio minis-

terijos valdininkų, tokia simbo-
linė šios ministerijos in corpore 
perkėlimo į Kauną pradžia. Bet 
tremtiniais juos pavadinome to-
dėl, kad jau nusprendus perkel-
ti Žemės ūkio ministeriją į Kau-
ną pasigirdo priešgynos balsų ir 
grasinimų, kad dauguma minis-
terijos darbuotojų, gal net 80 pro-
centų, pervažiuoti dirbti iš sosti-
nės „į kažkokį Kauną“ nenori ir, 
jei sprendimas nebus pakeistas, 
jie išeis iš ministerijos.

Aišku, na, kur matyta, kad tokie 
garbingi asmenys, pripratę prie 
civilizuoto senamiesčio baroku, 
dešiniakrantės Neries dangorai-
žiais žymaus europinio miesto, 
sostinės, būtų iškeldinti į kažko-
kį bažnytkaimį, kuriame centri-
nėmis gatvėmis konkės tebevaži-
nėja ir nė vienos picerijos!

Tiesa, tame civilizuotame eu-
ropiniame didmiestyje vos už 
kelių žingsnių nuo savivaldybės 
dangoraižių – apgriuvusių Šni-
piškių medinukų kvartalai, ne-
asfaltuotos gatvės, žmonės tem-
pia vandenį iš vandens kolonėlių, 
vaikšto į lauko tualetus.

Čigonų taboras Kirtimuose, kur 
kone kas savaitę miršta po nar-
komaną, – tai tiesiog didmiesčio 
egzotika, o jau ką kalbėti apie 
baigiančią griūti A.Sniečkaus 
valdymo metus menančią auto-
busų stotį... Vis tiek – Europa, 
civilizacija, o Kaunas – provin-
cija, ir čia išgrūsti tokią garbin-
gą įstaigą kaip ministerija tie-
siog gėda!

Juokingiausia, kad patyrinėjus 
į „kaimiečių bažnytkaimį“ (taigi 
Kauną) šiukštu nenorinčių persi-
kelti Žemės ūkio ministerijos val-
dininkų biografijas gali paaiškė-
ti, kad jie veikiausiai gimė, au-
go būtent kaimuose ir bažnytkai-
miuose, o mokslus baigė būtent 
Kauno A.Stulginskio universite-
te (ASU), buvusioje Žemės ūkio 
akademijoje, anuomet su suval-
kietišku akcentu vadintoje tie-
siog „ŽIEmke“.

Ne veltui sakoma, kad iš var-
getos kilęs ponas yra bjauriau-
sias ponas, tad tinka posakis, 
kad iš kokių nors Kalabribiškių 
į Vilniaus Justiniškes (Pilaitę, 
Viršuliškes, Karoliniškes) atsi-
beldęs valdininkas yra labiau-
siai nosį užrietęs valdininkas. 
„Si c’est Paris, c’est moi“ („Jeigu 
tai yra Paryžius, tai Paryžius esu 
aš“) – kurgi ne, ponaiti iš Kala-
bribiškių!

Bet, kaip teisingai pastebė-
jo kauniečiai, kalabribiš ki-

niai vilniečiai valdininkai neiš-
gąsdins, jei atsisakys važiuoti 
į Kauną. Aukštųjų mokyklų, iš 
kurių šiuo atveju svarbiausia bū-
tent „žiemke“, Kaune apstu, tad 
specialistų Žemės ūkio ministe-
rijai nepritrūks.

O dar turint galvoje, kad ASU 
sujungtas su Kauno Vytauto Di-
džiojo universitetu, tad huma-
nitarinės minties ir žemės ūkio 
mokslo jungtis smogs dviguba jė-
ga ir sostinės valdininkijai liks 
tik apsidengti kopūstų lapais ir 
pasislėpti Priešgaisrinės gelbė-
jimo tarnybos slėptuvėje Švitri-
gailos gatvėje.

O ir Kauno Prekybos, pramo-
nės ir amatų rūmų prezidentas 
Z.Dar gevičius yra išsakęs siau-
bingai sostinės valdininkams at-
rodančią mintį, jog Vyriausybę 
apskritai reikėtų decentralizuo-
ti, ministerijas išskaidyti po vi-
są Lietuvą. 

Anot jo, Klaipėdoje galėtų būti 
įkurdinta Aplinkos ministerija, o 
Šiauliuose – Susisiekimo minis-
terija. Šiuolaikinių informacinių 
sistemų priemonėmis tai visiškai 
įmanomas ir ekonomiškai efek-
tyvus modelis.

Na, o Kaune tie pirmieji „trem-
tiniai“ – tai veidrodine va-

dinama Žemės ūkio ministerija, 
bandomasis modelis, darinys, su-
kurtas patikrinti, kaip veiks vi-
sa sistema.

Beje, pirmieji „tremtiniai“ ar-
ba, kad skambėtų išdidžiau, pa-
vadinkime juos kolonistais, įkur-
dinti labai vykusiai – I.Kanto 
gatvėje, netoli Specialiųjų tyri-
mų tarnybos (STT) Kauno sky-
riaus būstinės.

Ateityje į Kauną perkeltą mi-
nisteriją lyg ir ketinama įkurdin-
ti dar arčiau STT. Labai protin-
gas sprendimas. 

tapo masalu ir medikams?
medikų atlyginimai kaune dar neprilygsta jų kole-
gų uždarbiui vakaruose, tačiau sujungus miesto 
poliklinikas į vieną darinį atsirado gerų naujienų. 
kauno miesto poliklinikos direktorius teigė, kad jo 
vadovaujama įstaiga tapo paklausiu darbdaviu. 

Artūras JANČYS
LR korespondentas

Maždaug prieš metus Kaunas 
ėmėsi neeilinės pertvarkos: pen-
kios miesto poliklinikos sujung-
tos į vieną administracinį dari-
nį – viešąją įstaigą Kauno mies-
to polikliniką. Tai daryti vertė 
demografiniai pokyčiai ir ūki-
nio efektyvumo siekiai.

Vykdyti pertvarką buvo pa-
kviestas medicinos mokslus bai-
gęs, tačiau ilgą laiką verslo sri-
tyje dirbęs Paulius Kibiša. Jis 
vadybos patirties sėmėsi stam-
biose įmonėse – „Eli Lilly and 
Company“ (JAV), „Fazer Gar-
dėsis“ (Suomija), „Kesko Agro“ 
(Suomija), „Alita“ (Lietuva) ir 
kitur. Nuo 2016 metų, atsilie-
pęs į Kauno mero Visvaldo Ma-
tijošaičio kvietimą, P.Kibiša pra-
dėjo strateguoti, o nuo 2018-ųjų 
sausio ir įgyvendinti Kauno po-
liklinikų pertvarką.

– Kokių pokyčių įvyko su
jungus Kauno poliklinikas 
į vieną administracinį da
rinį? – „Laikinoji sostinė“ pa-
klausė P.Kibišos.

– Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto (LSMU) konferen-
cijoje 2017 metais sutikau pri-
pažintą sveikatos apsaugos va-
dybos autoritetą profesorių Mar-
ką Avery iš Griffitho universi-
teto Australijoje. Papasakojau 
jam apie Kauno poliklinikų su-
jungimo projektą. Jis nustebęs 
pasakė: „Jei jūs tai padarysite, 
tai bus ne Kauno ir net ne Lie-
tuvos projektas, tai bus pasauli-
nio lygio projektas!“ O mes ėmė-
me ir padarėme. Kitą savaitę 
sėkminga sujungimo patirtimi 
bus pasidalinta „4th European 
Municipality Forum“ diskusijo-
je Krokuvoje.

– Buvo planuota, kad su
jungus poliklinikas ir opti
mizavus administraciją, dar
buotojų skaičių bus sutau
pyta apie milijoną eurų per 
metus. Ar pavyko pasiekti 
tokį rezultatą?

– Taip, pavyko. Valdymo sąnau-
dos sumažėjo 2 kartus ir yra 2,5 
karto mažesnės nei Sveikatos 
apsaugos ministerijos norma-
tyvas. Metų pabaigoje išmokė-
jome darbuotojams 603 469 eu-
rus premijų – tai atsitiko pirmą 
kartą keturių iš penkių sujung-
tų poliklinikų istorijoje.

Atlyginimai per metus gydy-
tojams kilo 30,2 proc., slaugyto-
joms – 31 proc. Darbo užmokes-

čio didėjimas ir premijos mūsų 
darbo užmokesčio fondą išaugi-
no beveik trimis milijonais eu-
rų, nepaisant to, metus baigė-
me su teigiamu finansiniu re-
zultatu.

– Ar sujungus poliklinikas 
pavyko išspręsti eilių prob
lemą? Lyg ir ne. Bet gal tik 
toks įspūdis, statistika sako 
ką kita? Ir gal didelės eilės 
tik didelių gyvenamųjų ra
jonų poliklinikose? Ar turi
te planų, strategiją, kaip ma
žinti eiles?

– Eilių problemos pirminėje 
sveikatos priežiūroje dar neiš-
sprendė niekas pasaulyje, taip 
pat ir mes. Nėra šalies, kur ne-
būtų eilių, – tai reikštų, kad gy-
dytojas nuobodžiauja kabinete 
laukdamas, kada pas jį ateis koks 
nors pacientas. Iš ko atlyginimą 
tokiam gydytojui mokėti?

Lyginant su kitų šalių valsty-
bine sveikatos priežiūra, pavyz-
džiui, su Jungtine Karalyste, eilės 
Lietuvoje yra nykstamai trum-
pos – mano dukrai pasitikrinti 
akis Jungtinėje Karalystėje bu-
vo pasiūlyta po 8 mėnesių.

Eilių vidurkis Kauno mies-
to poliklinikose neviršija pre-
zidentės pageidaujamų termi-
nų – 7 dienos pas šeimos gydy-
toją, 30 dienų – pas specialis-
tą. Žinoma, yra populiarių gy-
dytojų, pas kuriuos eilės ilges-
nės, tačiau čia jau paciento pa-
sirinkimas, mes jį gerbiame ir 
džiaugiamės, kad pas mus dir-
ba paklausūs gydytojai.

Eilės ištįsta ir gydytojui susir-
gus ar atostogaujant, kai pacien-
tai nori būtent pas savo, o ne jį 
pavaduojantį gydytoją.

Visuose penkiuose padaliniuo-
se įsteigėme neplaninės pagalbos 
kabinetus – į juos galima kreiptis 
ūmiai susirgus, gripo epidemi-
jos metu, šeimos gydytojui atos-
togaujant ar jam sergant.

Sujungus poliklinikas pradė-
jo veikti bendra išankstinė paci-
entų registracijos sistema, ku-
ria siekiame paskirstyti paci-
entų srautą visuose padaliniuo-
se ir pasiūlyti pacientui trum-
piausią laukimo eilę pas gydy-
toją specialistą. Taip pat nuo 
šio mėnesio pradėjome eduka-
cinę programą „Norite greito ar 
gero gydymo“, kuria skatiname 
pacientus registruotis iš anks-
to ir taip geriau planuoti savo 
ir gydytojų laiką.

– Minėjote, kad pasikeitė 
medikų atlyginimų sistema, 
atsisakyta lygiavos principo, 

dabar mokama pagal rezul
tatus. Bet kaip nustatyti me
diko darbo efektyvumą? Pa
gal išgydymo procentą? Pagal 
aptarnautų pacientų skaičių 
per tam tikrą laiką?

– Kintama atlyginimo dalis la-
biausiai motyvuoja, kai ji papras-
ta ir aiški. Rezultatus ir darbo 
užmokestį apskaičiuojame taip, 
kaip mums moka Teritorinė li-
gonių kasa: šeimos gydytojams 
– už apylinkėje prisirašiusių pa-
cientų skaičių, gydytojams spe-
cialistams – už atliktų konsul-
tacijų skaičių, su gydytojais dir-
bančioms slaugytojoms – propor-
cingai pagal tuos pačius parame-
trus. Taigi darbo užmokestis tie-
siogiai priklauso nuo gydytojo pa-
trauklumo pacientui ir darbo ko-
kybės, būtent kvalifikuočiausi ir 
efektyviausiai dirbantys šeimos 
gydytojai pritraukia į savo apy-
linkes daugiausia pacientų, o gy-
dytojai specialistai atlieka dau-
giausia konsultacijų.

– Padėkos gydytojams – vo
keliai, buteliai brendžio ir sal
dainių dėžutės. Ar ši proble
ma dar gaji Kauno poliklini
kose, kaip ją vertinate?

– Sveikatos apsaugos ministe-
rija labai aiškiai apibrėžia, ko-
kios dėkingumo formos priimti-
nos, o kokios – ne, ir mes to laiko-
mės. Kovo mėnesį Kauno miesto 
poliklinikos padaliniuose lankė-
si komisija, vertinusi prielaidas 
skaidrios įstaigos vardui suteik-
ti. Rimtesnių pastabų neišgirdo-
me, laukiame vertinimo.

– Ligoninių vadovai dejuo
ja, kad labai trūksta pagalbi
nio personalo, ypač slaugių. 
O kokia padėtis polikliniko
se? Ar gydytojų poliklinikose 
trūkumo nėra, jei taip, kurio
se būtent poliklinikose?

– Nuolat ieškome vienos ar ke-
leto slaugytojų, bet taip buvo vi-
sada, dramatiško stygiaus nejau-
čiame. Padeda bendradarbiavi-
mas su Kauno kolegija, būsimo-
sios slaugytojos atlieka praktiką 
Kauno miesto poliklinikoje, pri-
tampa prie kolektyvo ir pasiren-
ka mus kaip darbovietę.

Tarp gydytojų tampame paklau-
siu darbdaviu – dar niekada ne-
turėjome tiek kandidatų į šeimos 
gydytojų ir gydytojų specialistų 
etatus kaip dabar. Per pastaruo-
sius metus priėmėme visą būrį 
jaunų gydytojų specialistų – juos 
traukia moderni įranga, puikios 
sąlygos tobulėti, naujausias dar-
bo rinkos tendencijas atitinkan-
tis ir motyvuojantis darbo užmo-
kestis. Viena svarbiausių Kauno 
miesto poliklinikos vertybių – pa-
garba darbuotojui.

Vertybių sąrašas mūsų įstai-
goje ne tik kabo ant sienos prie 
mano kabineto – mes jomis ir va-
dovaujamės, o tai duoda akivaiz-
džių rezultatų. 

p.kibiša tei-
gė, kad viena 
svarbiausių 
kauno miesto 
poliklinikos ver-
tybių – pagarba 
darbuotojui.
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kaune šią savaitę pradėjo veikti „veidrodinė“ žemės ūkio ministerija.
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