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Siūlė il gin ti kon sul ta ci jas
Dvi die nas iš eilės po lik li ni ko
je lan kiu sis kau nietė Eglė ne ma
žai lai ko užt ru ko eilė se pas skir
tin gus gy dy to jus. Pirmąją dieną 
laukė vi zi tas pas šei mos gy dy
toją. „Pas tebė jau, kad ta lonė liai 
pas šią gy dy toją iš duo da mi kas 
15 min. Jei gy dy to jas ne spėja su
teik ti kon sul ta ci jos per 15 min., 
gal būtų ga li ma vie nam pa cien
tui skir ti ne 15, o 20 min. tru
kmės kon sul ta ci jas?“ – idėją, 
kaip ma žin ti ei les, pa si ūlė jau
na mer gi na.

Kitą dieną Eglė su grįžo į tą pa
čią po lik li niką tam, kad at liktų 
svei ka tos pa tik ri nimą me di ci ni
nei pa žy mai, rei ka lin gai pri sta
ty ti į dar bo vietę, bei vai ruo to jo 
pa žymė ji mui. Vaikš čio da ma nuo 
vie no gy dy to jo pas kitą – rent
ge no logą, akių gy dy toją, psi
chiatrą – mer gi na užt ru ko ke lias 
va lan das.

„Reikė jo pa lauk ti ir prie š užei
nant į kiek vieną ka bi netą, ir išė
jus – kol gy dy to jas sa vo iš va das 
su ra šys į pa cien to kor telę. Ta
da su šia kor te le pėdin da vau prie 
ki to ka bi ne to“, – sa vo ke lią nu
pa sa ko jo kau nietė.

Mer giną kiek nu ste bi no tai, 
kad šiais mo der niųjų tech no lo
gijų lai kais prie kiek vie no ka bi
ne to rei kia pa lauk ti, kol gy dy to
jas ran ka įra šys įrašą į po pie rinę 
kor telę. Eglė įsi ti ki nu si: jei vi
sa tai būtų at lie ka ma elekt ro ni
niu būdu, išėjęs iš vie no ka bi ne to 
žmo gus iš kar to galėtų ei ti į kitą, 
o at sa ky mus gautų tie siai pa tik ra 
be si rūpi nan tis gy dy to jas.

Kiek il giau Eglė užt ru ko psi
chiatrės ka bi ne te. Šio gy dy to jo 
spe cia lis to pa tik ri ni mas būti
nas sie kiant gau ti ar ba pra tęsti 
vai ruo to jo pa žymė jimą. Šis gy

dy to jas tu ri pa tik rin ti, ar pa sta
ruo sius pen ke rius me tus vai
ruo to jas nėra gydę sis psi chi kos 
ligų sta cio na re. „Gy dy to ja, pri
si jun gu si prie elekt ro ninės sis
te mos, ne matė dvejų metų įrašų 
apie ma no psi chi kos būklę. Tuo 
me tu lai ki nai bu vau pri si re gist
ra vu si ki to je po lik li ni ko je. Bu vau 
in for muo ta, kad rei kia at vež
ti po pie rinį įrašą iš jos“, – pa sa
ko jo kau nietė. Mer gi na stebė jo
si, kad to vis dar ne ga li ma at lik ti 
in ter ne tu.

To bu li na re gist ra ci jos sis temą
Kal nie čių po lik li ni ka yra Kau no 
mies to po lik li ni kos pa da li nys. 
Kau no mies to po lik li ni kos Pa
cientų ap tar na vi mo ir in for ma
vi mo sky riaus va dovė dr. Lo re ta 
Mar mienė dėko jo už idė jas, kaip 
ge rin ti po lik li ni kos darbą. Ta čiau 

ji už si minė, kad ne vi sos jos yra 
įgy ven di na mos.

Svei ka tos prie žiū ros įstai gos 
at stovė pri minė, kad va sa ra – 
ato stogų me tas, tuo me tu ato
sto gau ja ne tik pa cien tai, bet ir 
gy dy to jai.

„Sie kiant su ma žin ti ei les prie 
šei mos gy dy tojų ka bi netų, ūmiai 
su si rgu sius pa cien tus nu krei
pia me į ne pla ninės pa gal bos ka
bi ne tus, to bu li na me išanks tinės 
elekt ro ninės pa cientų re gist ra
ci jos sis temą, kad tiek pa cien tai, 
tiek gy dy to jai galėtų pla nuo ti lai
ką ir vi zi tus, – in for ma vo pa šne
kovė. – Jei gu pa cien tui rei kia su
ži no ti at liktų ty rimų re zul ta tus, 
pra tęsti re ceptą anks čiau iš ra šy
tiems vais tams, siū lo me re gist ruo
tis nuo to li nei svei ka tos prie žiū ros 
pa slau gai, kai ne rei kia at vyk ti į po
lik li niką ir šias pa slau gas šei mos 
gy dy to jas su tei kia te le fo nu.“

Jei gu pa cien to ne ten ki na pa
skir to vi zi to lai kas pas pa si rinktą 
gy dy toją spe cia listą vie na me po
lik li ni kos pa da li ny je, jam siū lo
ma pa si rink ti tos pa čios sri ties 
gy dy to jo spe cia lis to kon sul ta
ciją ki tuo se ke tu riuo se pa da li
niuo se. Pa vyzd žiui, jei ne ten ki
na siū lo mas lai kas Kal nie čiuo se, 
jam siū lo ma gy dy to jo spe cia lis
to kon sul ta ci ja Cent ro, Dai na vos, 
Šan čių ar Ši lai nių pa da li niuo se.

Vi siems pa cien tams, ku rie nu
ro do sa vo mo bi lio jo te le fo no nu
merį, siun čia mi SMS pri mi ni
mai apie artė jan čius vi zi tus pas 
gy dy to jus Kau no mies to po lik li
ni ko je. „Džiau giamės su pra tin
gais pa cien tais, ku rie iš anks to 
in for muo ja, kad ne galės at vyk ti 
re gist ruo tu lai ku. Taip at si lais
vi nu siu ta lo nu ga li pa si nau do ti 
ki tas pa cien tas. Svei ka tos prie
žiū ros spe cia lis tas vi sa da sie

kia su teik ti ko ky bišką pa slaugą, 
de ja, jos lai kas yra ri bo tas. Jei
gu jį pra tęstu me, gy dy to jas ga
lėtų priim ti ma žiau pa cientų ir 
eilės dar la biau ištįstų, taip dar 
la biau būtų ap ri bo tos ga li mybės 
pa cien tams svei ka tos prie žiū ros 
pa slaugą gau ti lai ku“, – at kreipė 
dėmesį dr. L.Mar mienė.

Pa sak pa šne kovės, įstai gos vi
du je vyk do ma pa cientų lau ki mo 
eilė se stebė se na bei ei lių su si
da ry mo prie žas čių ana lizė, tai
ko mos įvai rios ei lių ma ži ni mo 
prie monės ir ste bi mi jų re zul ta
tai. „Vie na šių prie mo nių – uni
ka li edu ka cinė ak ci ja „No ri te 
grei to ar ge ro gy dy mo?“ Pa si tarę 
su gy dy to jais, ją pra dėjo me prie š 
keletą mėne sių. Nus tatė me, kad 
net iki pusės pa cientų pas šei
mos gy dy toją sten gia si pa tek ti 
ne si re gist ravę, – anot pašneko
vės, tai er zi na pa rei gin gai už si
re gist ra vu sius pa cien tus, su jau
kia tvar kingą darbą ir su ku ria 
pa pil domą spau dimą me di ci nos 
per so na lui. – Vi sur išk li ja vo me 
pla ka tus, ra gi nan čius pa cien tus 
re gist ruo tis iš anks to, kad gy dy
to jai galėtų dirb ti pla nuo tai, ne
si vers da mi per galvą ir su teik ti 
ko ky bišką kon sul ta ciją – juk tai 
nau din ga pir miau sia pa čiam pa
cien tui.“

Ne galė jo pa tik rin ti ki taip
Kal nie čių pa da li nio va do vas gy
dy to jas Jus ti nas Dzi dze vi čius 
pri minė, kad tik ri nant vai ruo
tojų svei katą sie kia ma nu sta ty ti, 
ar tik ri na mo as mens svei ka tos 
būklė ati tin ka mi ni ma lias fi zi nes 
ir psi chi kos tin ka mu mo nor mas, 
tai ko mas as me nims, sie kian
tiems vai ruo ti ir vai ruo jan tiems 
ati tin ka mos ka te go ri jos mo to ri
nes trans por to prie mo nes. Kur 
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Kauno miesto 
polik linikos Kal nie
čių pa da li ny je ap si
lan kiu si kau nietė 
pa si ūlė idėjų, kaip 
pa ge rin ti čia tei kia
mas pa slau gas. Po
lik li ni kos at sto vai 
sa ko, kad kai kas to
bu li na ma jau da
bar, ki tos per mai
nos lau kia nuo kitų 
metų.

pa si tik ri nti svei katą, pa cien
tai ren ka si pa tys: ar ba svei ka tos 
prie žiū ros įstai go je, prie ku rios 
yra pri si rašę, ar ba ki tur.

Pa cien to ap žiū ros me tu at
lie ka mas pro fi lak ti nis svei ka tos 
pa tik ri ni mas – tik ri na ma re ga, 
klau sa, krau jospū dis, klau so
mi plau čiai, at lie ka mas bend
ras krau jo ty ri mas, kar tais elekt
ro kar diog ra ma. Pa tik ri na ma ir 
jų psi chi kos svei ka ta. Gy dy to
jas už si minė, kad minė tu at ve ju, 
kai gy dy to ja pa rei ka la vo po pie
rinės pa žy mos iš ki tos įstai gos, 
ne bu vo ki tos išei ties. Ta čiau ki
tais me tais pa na šių si tua cijų ne
be turėtų su si da ry ti.

„Jei gu krei pia si pa cien tas, apie 
kurį, kaip šiuo at ve ju, ne tu ri
me svei ka tos duo menų, pa cien to 
pra šo ma pri sta ty ti šei mos gy dy
to jo ir gy dy to jo psi chiat ro, ap
tar nau jan čio svei ka tos prie žiū ros 
įstaigą, prie ku rios pa cien tas pri
si rašęs, iš rašų iš pa cien to me di ci
ni nių do ku mentų, – pa šne ko vas 
pa brėžė, kad svei ka tos prie žiū ros 
įstai gos, teik da mos pa slau gas pa
cien tams, sie kia bend ra dar biau ti, 
todėl kai ku rie pa cientų svei ka tos 
duo me nys yra priei na mi elekt
ro ninės svei ka tos in for ma cinė
je sis te mo je es vei ka ta.lt. Ta čiau 
šie duo me nys į e.svei ka tos sis
temą vis dar pa ten ka ne to ly giai. 
Duo me nys, su si ję su psi chi kos 
svei ka ta, vi so se as mens svei ka
tos prie žiū ros įstai go se elekt ro
ni niu būdu turės būti tvar ko mi 
tik nuo kitų metų. Todėl šiuo at
ve ju pa cien to duo menų pa tik rin
ti elekt ro ni niu būdu ne bu vo ga li
mybės.“

Kal bant apie pa si ūlymą pa
cientų as mens kor te les pil dy ti ne 
ran ka, o elekt ro ni niu būdu, pa
da li nio va do vas at kreipė dėmesį, 
kad nau do jan tis e.svei ka tos sis
te ma lai ko sąnau dos in for ma ci jos 
apie kon sul tuo jamą pa cientą su
ve di mui, iš sau go ji mui, kiek vie no 
do ku men to elekt ro ni niam pa si
ra šy mui yra di desnės nei pil dant 
do ku men tus ran ka. „Vis dėlto 
kiek vieną mėnesį vis dau giau do
ku mentų pa tei kia me į e.svei katą 
ir esa me dau giau sia elekt ro ni nių 
formų pa tei kian čių įstaigų pir
ma ja me pen ke tu ke Lie tu vo je“, – 
pa brėžė svei ka tos prie žiū ros gy
dytojas J.Dzi dze vi čius.

Pas tebė jus, kad tiek pa cien
tams, tiek gy dy to jams nėra pa
to gu, kai daug žmo nių nuo la tos 
at vyks ta pro fi lak ti niams pa tik
ri ni mams, Kal nie čių pa da li ny je 
nu spręsta įreng ti naują, pa togų 
Dar bo me di ci nos centrą. Į jį kitų 
metų pra džio je per si kels gy dy
to jai, šiuo me tu be si spaud žian
tys dvie juo se dau gia bu čio aukš
tuo se Pak raš čio gatvė je.

Dar bo me di ci nos cent re bus 
ga li ma pa si tik rin ti svei katą vai
ra vi mo pa žymė ji mui, gink lo lei
di mui gau ti, tin ka mu mo dar bui 
nu sta ty ti ir ki tais tiks lais. Ja me 
dirbs šei mos gy dy to jai ir gy dy
to jai spe cia lis tai, laiką skir da
mi tik pro fi lak ti niams pa tik ri
ni mams. „Tai su trum pins laiką, 
per kurį pa cientą pa kon sul tuo
ja rei kia mi spe cia lis tai“, – įsi
ti kinęs Kal nie čių pa da li nio va
do vas.

Svei ka tos prie žiū
ros spe cia lis tas vi
sa da sie kia su
teik ti ko ky bišką 
pa slaugą, de ja, jos 
lai kas yra ri bo tas.
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