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sveikata

Sie kia ne siun ti nė ti žmo nių
Kai ku riems se no liams, neį ga
liems as me nims sun ku ar ba neį
ma no ma ne tik pa tiems pa siek ti 
po lik li ni ką, bet ir su si tvar ky ti na
mus, pa si ga min ti val gy ti. Prob
le mų iš ky la dėl to, kad svei ka tos 
prie žiū ros ir so cia li nes pa slau gas 
reg la men tuo ja dvi skir tin gos mi
nis te ri jos: Svei ka tos ap sau gos bei 
So cia li nės ap sau gos ir dar bo.

Pa sak Kau no mies to sa vi val dy
bės ad mi nist ra ci jos di rek to riaus 
pa va duo to jos Jo lan tos Bal ta
duo ny tės, ne re tai tiems pa tiems 
žmo nėms rei ka lin gų pa slau gų 
dirb ti nis at sky ri mas pri ver tė sa
vi val dy bės, Kau no mies to so cia
li nių pa slau gų cent ro (KMSPC) ir 
Kau no mies to po lik li ni kos (KMP) 
at sto vus pa gal vo ti apie tai, kaip 
šias pa slau gas teik ti kar tu, kad 
gy ven to jams bū tų pa to giau. Taip 
šie met star ta vo ES fi nan suo ja
mas pro jek tas „Mo bi li am bu la
to ri nė slau ga ir so cia li nė pa gal ba 
Kau no mies to po lik li ni ko je“.

„Sie kia me so cia li nes ir svei
ka tos prie žiū ros pa slau gas teik ti 
koor di nuo tai, šis pro jek tas įga li
na mus tai da ry ti. Mes pa si rin
ko me to kį mo de lį, kai įstai ga su 
svei ka tos prie žiū ros spe cia lis tais, 
kaip KMP, ir įstai ga su so cia li
niais dar buo to jais, kaip KMSPC, 
ei na kar tu ir tei kia šią pa gal bą 
kon tak tuo da mos tar pu sa vy je, o 
ne siun ti nė da mos žmo gų vie nur 
ar ki tur“, – sa kė J.Bal ta duo ny tė.

Rei kia įvai rios pa gal bos
KMP Pa gal bos na muo se tar ny
bos dar buo to jai daž niau siai na

muo se lan ko as me nis, ku riems 
nu sta ty tas slau gos ar prie žiū
ros po rei kis. Vi zi to na muo
se me tu tiek šei mos gy dy to jai, 
tiek slau gy to jos ga li su teik
ti tas pa čias pa slau gas, ku rias 
ser gan tys gau tų at vy kę į po lik
li ni ką šei mos gy dy to jo kon sul
ta ci jos. Pra dė jus įgy ven din ti 
pro jek tą „Mo bi li am bu la to ri nė 
slau ga ir so cia li nė pa gal ba Kau
no mies to po lik li ni ko je“, slau
gy to jai ir jų pa dė jė jai as me nims, 
ku rių ne ga lia – sun ki, na muo se 
ne tik su lei džia vais tus, tvars to 
žaiz das ar pa kei čia zon dus, tai 
yra da ro tai, ką ir pri klau so da
ry ti svei ka tos prie žiū ros spe cia
lis tams. Ma ty da mi, kad žmo gui 
rei kia ir pa gal bos su si tvar ky ti 
bui ty je, jie per duo da in for ma
ci ją apie tai KMSPC. Taip so
cia li niai dar buo to jai ar jų pa
dė jė jai daug grei čiau ap lan ko 
šiuos žmo nes na muo se ir pa
de da jiems ap si tvar ky ti bui ty je, 
pa si ga min ti val gy ti ar nu pirk ti 
rei ka lin gų pro duk tų. „Tiek tei
kian tys am bu la to ri nės slau gos 
pa slau gas, tiek so cia li niai dar
buo to jai, atė ję pas žmo gų, daž
niau siai ma to, kad jam rei ka lin
ga ir ki tos rū šies pa gal ba. Kaip 
slau gy to ja, atė ju si pas se no lį į 
na mus, ma to, kad rei kė tų pa
dė ti ir lan gus iš si va ly ti, ir val
gy ti iš si vir ti, taip ir atė jęs so
cia li nis dar buo to jas ma to, kad 
tam se no liui grei čiau siai rei kia 
ir pra gu las su tvar ky ti“, – pa sak 
J.Bal ta duo ny tės, pra dė jus įgy
ven din ti pro jek tą, in for ma ci ja, 
ko kių pa slau gų na muo se žmo

gui trūks ta, tarp KMP ir KMSPC 
grei tai ap si kei čia ma ir šias pa
slau gas ban do ma teik ti koor di
nuo tai.

Be to, pa gal šį pro jek tą fi nan
suo ja mos ir pa slau gos, ku rių ki
tu bū du žmo gus na muo se ne ga
lė tų gau ti ne mo ka mai. „Kar tu 
su sa vi val dy be vyk dy da mi pro
jek tą ga li me slau gos pa slau gas 

teik ti pa cien tams, ku rie nu sta
ty tų spe cia lių jų po rei kių ne tu ri, 
ta čiau pa gal bos jiems rei kia. Pa
vyz džiui, vie ni ša svei ka mo te ris 
su si lau žė ko ją ir jos dar tik lau
kia ope ra ci ja. Pa siek ti po lik li ni ką 
ir at lik ti ty ri mus prieš ope ra ci ją 
jai ne la bai įma no ma, – už si mi
nė KMP Pa gal bos na muo se tar
ny bos vy riau sio ji slau gos spe cia
lis tė Ie va Bra duls kie nė. – To kiu 
at ve ju iki jos pa svei ki mo slau gos 
pa slau gas at lie ka me na muo se. 
Taip pat yra ir kal bant apie slau
gy to jo pa dė jė jo pa slau gas. Ar ba, 
jei žmo gui nu sta ty ti spe cia lie ji 
po rei kiai ir jis gau na slau gos pa
slau gas, slau gy to jo pa dė jė jas pa
de da kai ku riuos bui ties dar bus 
at lik ti iki tol, kol pa cien tas pra
dės gau ti so cia li nes pa slau gas.“

Pas lau gas gaus ne nut rūks ta mai
Nuo ba lan džio mė ne sio kar
tu su sa vi val dy be vyk do mą pro
jek tą pla nuo ja ma tęs ti. Ta čiau 
KMP Pa gal bos na muo se tar ny
bos ve dė ja šei mos gy dy to ja El
va Mar čiu lio nie nė pa ti ki no, kad 
pa slau gas na muo se gy ven to jai 
gaus ne nut rūks ta mai: „Slau gy
to jos, tei kian čios pa slau gas na
muo se, yra įdar bin tos ne šiam 
pro jek tui, o nuo la ti niam dar
bui, ir sausio–kovo mė ne siais 
po lik li ni ka fi nan suos jų dar bą. 
Jos ir to liau va žiuos pas tuos pa
cien tus, pas ku riuos va žiuo da vo 
anks čiau. Gy ven to jai ga li ne si
bai min ti – vis kas tę sis.“

Tam, kad Pa gal bos na muo
se tar ny bos gy dy to jai ir slau gos 
spe cia lis tai ga lė tų teik ti pa slau

Kau ne ban do ma 
įveik ti biu rok ra ti
nes kliū tis tei kiant 
pa gal bą na muo se 
pa gy ve nu siems ir 
ki tiems as me nims, 
ku riems jos rei kia. 
Spe cia lis tai pa ste
bi: pa pras tai tiems 
pa tiems žmo
nėms pri rei kia ir 
slau gy to jų, ir pa
dė jė jų bui ty je pa
gal bos. Kliū čių iš
ky la, nes šias pa
slau gas reg la men
tuo ja dvi skir tin gos 
mi nis te ri jos.

Pa gal bos na muo se ki tais me tais  
su lauks dau giau kau nie čių

gas, bū ti nas pa cien to ar jo glo
bė jų su ti ki mas jas gau ti. Pa sak 
I.Bra duls kie nės, ne re tai pra
džio je pa slau gų na muo se at si
sa ko ma, iš reiš kiant no rą pa si
lik ti pas sa vo šei mos gy dy to ją ir 
slau gy to ją, ta čiau vė liau žmo
nės pa tys pra de da šios tar ny bos 
ieš ko ti. Pa si tei ra vus, ko dėl pa si
kei tė nuo mo nė, daž nai at sa ko
ma: „Kal bė jau su kai my ne. Jū sų 
ko man da at va žiuo ja pas jos vy
rą. Ji to kia pa ten kin ta su lauk da
ma pa gal bos. Aš taip pat no riu, 
man taip pat la bai rei kia.“ Anot 
I.Bra duls kie nės, tai tik pa tvir ti
na, kad ge riau sia rek la ma yra iš 
lū pų į lū pas.

„Žmo nės pa jun ta, ko kia di de lė 
pa gal ba yra tai, kad ne rei kia vyk ti 
į li go ni nę kai ku rių pro ce dū rų at
lik ti. Nė ra nė vie no at si sa kiu sio 
pa slau gų. Pa vyz džiui, su for muo
tą cis tos to mą kar tą per mė ne
sį ar ba daž niau (jei ji už si kem ša) 
rei kia pa keis ti nau ja. Anks čiau 
to kiam pa cien tui (daž nai ne ju
dan čiam ar ba ju dan čiam sun
kiai) bu vo kvie čia mas grei to sios 
me di ci nos pa gal bos (GMP) au
to mo bi lis, jis ve ža mas į li go ni nę, 
kur ka te te ris pa kei čia mas. Tuo
met lau kia ma, kad GMP au to
mo bi lis vėl ga lė tų par vež ti jį na
mo, – pa šne ko vės tei gi mu, to kia 
ke lio nė ne re tai trun ka 2–4 val. – 
Pa cien tas pa vargs ta, na miš kiai 
pyks ta, ir vals ty bei tai kai nuo ja 
tik rai ne ma žą su mą. O pa gal bos 
na muo se tar ny bos slau gy to ja vi
sa tai da ro pa cien to na muo se iš 
anks to su si de ri nus kei ti mo lai ką. 
Nei kur vež ti, nei lai ką gaiš ti, ir 
pa cien tui nie ko ne kai nuo ja.“

Ti ki ma si, kad pro jek tas iš liks 
to kios pa čios apim ties. Šie met 
pa gal jį na muo se lan ky ti 770 pa
cien tų. Tai yra pa cien tai, pri si ra
šę prie skir tin gų KMP pa da li nių, 
dau giau sia – prie Ši lai nių pa da
li nio. „Pro jek tas „Mo bi li slau
ga ir so cia li nė pa gal ba“, ma nau, 
iš liks to kių pa čių apim čių, kaip 
bu vo. Ta čiau Kau no mies to po
lik li ni ka pla nuo ja plės ti Pa gal bos 
na muo se tar ny bos dar bą, slau gos 
ir prie žiū ros pa slau gos na muo se 
bus tei kia mos ir ki tų KMP pa da
li nių pa cien tams. Spa lį šias pa
slau gas Pa gal bos na muo se tar
ny ba pra dė jo teik ti Kal nie čių 
pa da li nio pa cien tams – ten dir
ba dvi gy dy to jos ir trys slau gy to
jos. Pa va sa rį pla nuo ja me pe rim ti 
ir Šan čių pa da li nio pa cien tus, – 
E.Mar čiu lio nie nės tei gi mu, tai 
pri klau sys ir nuo to, kaip grei tai 
pa vyks ras ti gy dy to jų ir slau gy
to jų, no rin čių priim ti to kius iš
šū kius. – Vis dėl to tai yra sun kus 
pa siau ko ja mas dar bas: va žiuo ti 
pas sun kius, di džiau sio neį ga lu
mo laips nio pa cien tus.“

Iki 2021 m. pra džios pla nuo
ja ma pa slau gas na muo se teik
ti vi siems prie skir tin gų KMP 
pa da li nių pri si ra šiu siems pa
cien tams, tu rin tiems nuo la ti
nės slau gos ar prie žiū ros po rei
kį. Prie KMP pri si ra šę pa cien tai, 
no rin tys gau ti pa gal bą na muo
se, pir miau sia tu ri kreip tis į sa vo 
šei mos gy dy to ją. Jis įver ti na po
rei kį ir, jei rei kia, nu krei pia į Pa
gal bos na muo se tar ny bos gy dy
to ją ar slau gy to ją.

Pa jė gos: �� Kau�no�mies�to�po�lik�li�ni�kos�Pa�gal�bos�na�muo�se�tar�ny�bos�dar�buo�to�jos�atei�nan�čiais�me�tais�na�muo
se�ke�ti�na�ap�lan�ky�ti�dar�dau�giau�gy�ven�to�jų.� � Vil�man�to�Rau�pe�lio�nuo�tr.

Mes pa si rin ko me to
kį mo de lį, kai įstai
ga su svei ka tos prie
žiū ros spe cia lis tais 
ir įstai ga su so cia li
niais dar buo to jais 
ei na kar tu ir tei kia 
šią pa gal bą kon tak
tuo da mos tar pu
sa vy je, o ne siun
ti nė da mos žmo gų 
vie nur ar ki tur.

Jo lan ta Bal ta duo ny tė:


