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Vi zi tai į na mus
Kau no mies to po lik li ni ka tei kia 
įvai raus pro fi lio svei ka tos prie
žiū ros pa slau gas prie po lik li ni
kos pri si ra šiu siems pa cien tams. 
At lie ka mi ir vi zi tai pa cien tų na
muo se. Kau no mies to po lik li
ni kos Pa gal bos na muo se tar ny
bos ko man da: šei mos gy dy to jas, 
slau gy to jas, so cia li nis dar buo
to jas, me di ci nos psi cho lo gas bei 
slau gy to jo pa dė jė jas tei kia ne
mo ka mas svei ka tos prie žiū ros 
pa slau gas pa cien to na muo se, 
pa cien tams draus tiems pri va lo
muo ju svei ka tos drau di mu, pri
si ra šiu siems prie Kau no mies to 
po lik li ni kos Ši lai nių ir Kal nie čių 
pa da li nių ir gy ve nan tiems Kau
no mies te.

Kau no mies to po lik li ni kos Pa
gal bos na muo se tar ny bos ve dė
ja El va Mar čiu lio nie nė paaiš ki
no, kad šei mos gy dy to jo vy ki mo 
į na mus tvar ką reg la men tuo ja 
svei ka tos ap sau gos mi nist ro įsa
ky mas. Šei mos gy dy to jas vyks ta 
į na mus pas pa cien tus, ku riems 
pa ki lo aukš tes nė kaip 38,5 tem
pe ra tū ra ir ne vei kia šiuos simp
to mus ma ži nan tys vais tai, at
si ra dus bė ri mui, ūmiai su tri kus 
ju dė ji mo funk ci jai ir ki tais at ve
jais. Šei mos gy dy to jai ar slau gy
to ja at vyks ta į na mus pa tro na
ži nio nau ja gi mio vi zi to, motinai 
su kūdikiu iš si ra šius iš gim dy mo 
na mų. Pa gal bos na muo se tar ny
ba ne tei kia bū ti no sios me di ci
nos pa gal bos ir to kiais at ve jais 
pa cien tai tu ri kvies ti grei to sios 
me di ci nos pa gal bą ir vyk ti į Sku
bios pa gal bos sky rių.

Pa gal ba neį ga lie siems
Sens tant vi suo me nei di dė ja ir 
svei ka tos prie žiū ros pa slau gų 
na muo se po rei kis. Pas ta rai siais 
me tais, ly giuo jan tis į ES ša lis pa
slau gos na muo se tam pa prio ri te
ti ne svei ka tos prie žiū ros sri ti mi. 
As mens svei ka tos prie žiū ros pa
slau gos na muo se tei kia mos sie
kiant už tik rin ti slau gos pa slau gų 
priei na mu mą, tęs ti nu mą, ten ki
nant pa cien to slau gos po rei kius 
na mų są ly go mis, ska ti nant pa
cien to sa vi rū pą bei ge ri nant pa
cien to gy ve ni mo ko ky bę. To dėl 
ir Kau no mies to po lik li ni ka tam 
ski ria di de lį dė me sį.

„Slau gos pa slau gos pa cien
to na muo se ga li bū ti tei kia mos 
li go niams, ku riems nu sta ty ti 
spe cia lie ji nuo la ti nės slau gos ir 
nuo la ti nės (prie žiū ros) pa gal bos 
po rei kiai su di de liais spe cia liai
siais po rei kiais, taip pat pa cien
tams, ku riems at lik ta tra cheos
to ma ar gast ros to ma bei bū ti nas 
glei vių iš siur bi mas iš kvė pa vi mo 
ta kų“, – sa kė E.Mar čiu lio nie nė.

To kių pa slau gų po rei kį įver ti na 
ir pa ski ria li go nį gy dan tis šei mos 
gy dy to jas. „Gy dy to jas siun ti
me nu ro do, ko kių am bu la to ri nių 
slau gos pa slau gų na muo se rei kia 
pa cien tui, ir ši in for ma ci ja per
duo da ma Pa gal bos na muo se tar
ny bos dar buo to jams“, – aiš ki no 
E.Mar čiu lio nie nė.

Gy dan čiam gy dy to jui pa sky
rus, slau gos ko man dos dar buo
to jos at lie ka in ter ven ci nes pro
ce dū ras (su lei džia ar su la ši na 
gy dy to jo pa skir tus vais tus, pri
žiū ri pra gu las ir ki tas žaiz das, 

dre nus) diag nos ti nes pro ce dū ras 
(pai ma krau jo, šla pi mo mė gi nius 
iš tir ti la bo ra to ri jo je, tei kia as
mens hi gie nos pa slau gas).

Nuo 2019 m. ba lan džio vyk do
mas bend ras pro jek tas su Kau no 
mies to sa vi val dy bės so cia li niu 
sky riu mi. Ja me da ly vau ja 750 
di de lius spe cia liuo sius po rei kius 
tu rin čių pa cien tų.

Kau no mies to po lik li ni kos Pa
gal bos na muo se tar ny ba tei kia ir 
pa lia ty vią ją pa gal bą Kau no mies
to gy ven to jams, ser gan tiems ne
pa gy do ma, pro gre suo jan čia li ga. 
Pa lia ty vio sios pa gal bos tiks las – 
pa ge rin ti pa cien to gy ve ni mo ko
ky bę, kont ro liuo ti simp to mus, 

ma žin ti fi zi nes kan čias ir skaus
mą, teik ti pa cien tui ir jo šei mos 
na riams so cia li nę bei psi cho lo gi
nę pa gal bą. Gy dy to jas, at vy kęs į 
pa cien to na mus, su da rys pa cien
to prie žiū ros ir gy dy mo pla ną. 
Pa lia ty vio sios pa gal bos tei ki mo 
na muo se me tu pa cien tą lan kys 
gy dy to jas, slau gy to jas, so cia li nis 
dar buo to jas, me di ci nos psi cho
lo gas, slau gy to jo pa dė jė jas ir su
teiks rei kia mą pa gal bą.

Am bu la to ri nių pa lia ty vio sios 
pa gal bos pa slau gų pa cien to na
muo se tei ki mą reg la men tuo ja 
svei ka tos ap sau gos mi nist ro įsa
ky mas. Jei pa cien to būk lė ati tin
ka in di ka ci jas, iš var dy tas šia me 
tei sės ak te, pa lia ty vio sios pa gal
bos pa slau gos na muo se yra kom
pen suo ja mos PSDF lė šo mis, t.y. 
tei kia mos ne mo ka mai (ne dau
giau kaip trys pa slau gos per die
ną vie nam as me niui).

„La bai pa si tei si no psi cho lo go 
kon sul ta ci jos. Jos ypač rei ka lin
gos li go nio ar ti mie siems, ku riems 
ten ka ne leng vi iš šū kiai“, – pa
ste bė jo E.Mar čiu lio nie nė.

Am bu la to ri nės pa lia ty viosios 
pa gal bos siun čia pa cien to šei
mos gy dy to jas.

Va ži nės tik nau ji au to mo bi liai
Šiuo me tu Pa gal bos na muo se 
tar ny bo je dir ba sep ty nios gy dy
to jos, de šimt slau gy to jų, dvi so
cia li nės dar buo to jos, psi cho lo
gė ir dvi slau gy to jų pa dė jė jos. 
Kiek vie ną dar bo die ną nuo 8 iki 
20 val. jos lan ko pa cien tus na
muo se. Per me tus Kau no mies to 
po lik li ni kai ten ka apie 40 tūkst. 

Kau no mies to po
lik li ni ka ne ma žai 
pa slau gų tei kia ir 
pa cien tų na muo
se. Tam rei ka lin gas 
pa ti ki mas ir eko
no miš kas au to
mo bi lių par kas, to
dėl įstai ga, pri trau
ku si ES lė šų ir ga
vu si stei gė jo – Kau
no sa vi val dy bės – 
pa ra mą, vi sas se
nas ir daž nai ge du
sias ma ši nas pa kei
tė nau jo mis.

Kau no mies to po lik li ni ka  
pa cien tais pa si rū pi na ir jų na muo se

iš vy kų į pa cien tų na mus. Tam, 
kad šei mos gy dy to jai ir neį ga lių
jų slau ga bei prie žiū ra už sii man
čios Kau no mies to po lik li ni kos 
ko man dos sklan džiai ir lai ku pa
siek tų li go nius, rei kė jo pa ti ki mų 
au to mo bi lių.

„Prieš ke le rius me tus Kau
nas su jun gė vi sas mies to po lik
li ni kas į vie ną ju ri di nį vie ne tą su 
aiš kiu tiks lu – ma žin ti ad mi nist
ra ci nį apa ra tą, ūki nę da lį ir ge
rin ti me di kų dar bo są ly gas. Jau 
pa siek tas at ly gi ni mų au gi mas, 
ta čiau dar bo už mo kes tis – dar 
ne vis kas. Tu ri me pa si rū pin ti, 
kad ir dar bo są ly gos bū tų šiuo
lai kiš kos, orios. Ti kiu, kad nau
jos trans por to prie mo nės ge ro kai 
pri si dės, kad per die ną pa cien tus 
lan kan tys me di kai jaus tų si pa to
giau“, – kal bė jo Kau no me ro pa
va duo to ja Ra sa Šnapš tie nė.

Kau no mies to po lik li ni kos di
rek to rius Pau lius Ki bi ša sa kė, 
kad įstai gos par kas jau bu vo ge
ro kai nu si dė vė jęs, daž nė jo ge di
mų, kar tu au go ir iš lai dos re mon
tui. To dėl įstai ga kar tu su Kau no 
mies to sa vi val dy be pa ren gė pro
jek tą „Svei ka tos prie žiū ros pa
slau gų priei na mu mo ge ri ni mas 
Kau ne“ ir įsi gi jo aš tuo nias nau jas 
trans por to prie mo nes, rei ka lin gas 
pir mi nės svei ka tos prie žiū ros pa
slau goms teik ti. Au to mo bi liai įsi
gy ti ES ir Kau no mies to sa vi val
dy bės lė šo mis. „Mū sų dar buo to jai 
va ži nės ne di de liais, bet tal piais ir 
eko no miš kais mies to au to mo bi
liais „Ško da Sca la“. Juo se pui
kiai tel pa vi sa vi zi tams rei ka lin ga 
įran ga“, – tei gė P.Ki bi ša.

Kau no mies to po lik li ni kos vy
riau sio ji ko mu ni ka ci jos spe cia
lis tė Re na ta Puo džiu kie nė pa si
džiau gė, kad nau ji au to mo bi liai 
su Kau no mies to po lik li ni kos lo
go ti pu ne tik pa dės sklan džiau 
or ga ni zuo ti dar bą, bet ir ge rins 
įstai gos įvaiz dį, stip rins ženk
lo ži no mu mą. Juk įvaiz dis – tai 
išo ri nis or ga ni za ci jos vaiz das. 
„Pa gal bos na muo se tar ny bos 
dar buo to jai ir po lik li ni kos vai
ruo to jai ap rū pin ti spe cia liais at
pa žįs ta mais įstai gos dra bu žiais, 
o da bar jie pa cien tus pa sieks ir 
nau jais, pa to giais, ne tar šiais au
to mo bi liais“, – sa kė ji.

Kau no mies to po lik li ni ka – di
džiau sia am bu la to ri nės as mens 
svei ka tos prie žiū ros įstai ga Lie
tu vo je, tei kian ti kva li fi kuo tas 
am bu la to ri nes pir mi nės ir ant ri
nės as mens svei ka tos prie žiū ros, 
die nos sta cio na ro pa slau gas, be
si rū pi nan ti dau giau nei 165 tūkst. 
gy ven to jų. Jo je dar buo ja si per 
1 600 dar buo to jų.

Pa to giau: �� Kau�no�mies�to�po�lik�li�ni�ka�įsi�gi�jo�aš�tuo�nis�nau�jus�automobilius,�rei�ka�lin�gus�pir�mi�nės�svei�ka�tos�
prie�žiū�ros�pa�slau�goms�teik�ti.

– tiek iš vy kų į  
pa cien tų na mus  

kas met ten ka Kau no 
mies to po lik li ni kos  

me di kams.

40 
tūkst.

Ti kiu, kad nau jos 
trans por to prie mo
nės ge ro kai pri si dės, 
kad per die ną pa cien
tus lan kan tys me di
kai jaus tų si pa to giau.

Ra sa Šnapš tie nė:


