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sveikata

Ne tik at ly gi ni mai
Dve ji me tai – dar pa ly gin ti ne
daug lai ko, kai bu vu sios Kau
no Cent ro, Dai na vos, Kal nie čių, 
Šan čių ir Ši lai nių po lik li ni kos 
su jung tos į vie ną gy dy mo įstai gą 
ir dir ba su vie na – Kau no mies
to po lik li ni kos – iš ka ba, o tei gia
mi po ky čiai ir re zul ta tai – jau aki
vaiz dūs.

„Su vie ni jus po lik li ni kas vien 
val dy mo iš lai dos su ma žė jo net 
40 pro c., nes li ko tik pu sė ne
me di ci ni nio per so na lo dar buo
to jų, ku rių bu vo 265. Su tau py
tas lė šas ga lė jo me skir ti me di kų 
at ly gi ni mams di din ti ir pa cien
tų li gų diag nos ti kai ir ap tar na
vi mui ge rin ti“, – vie ną iš re for
mos pra na šu mų įvar di jo Kau no 
mies to po lik li ni kos di rek to rius 
Pau lius Ki bi ša.

Vi du ti nis bu vu sių pen kių Kau
no po lik li ni kų, jas su vie ni jus, 
gy dy to jų dar bo už mo kes tis per 
dve jus me tus pa di dė jo 52 pro c., 
per 2019 m. – 17 pro c. Vi du ti nis 
slau gy to jų dar bo už mo kes tis pa
di dė jo dar dau giau – 55 pro c. per 
dve jus me tus, 18 pro c. – per 2019 
m. Bend ras Kau no mies to po lik
li ni kos dar buo to jų vi du ti nis dar
bo už mo kes tis pa di dė jo 49 pro c., 
per 2019 m. – 15 pro c.

Ta čiau ar tik at ly gi ni mai le mia, 
kad dar bą Kau no mies to po lik li
ni ko je – di de lė je gy dy mo įstai
go je, iš ku rios ma ži šei mos gy dy
to jų ka bi ne tai ti kė jo si per vi lio ti 
pa cien tus, ren ka si jau ni me di kai? 
Ir ne tik jie: ši po lik li ni ka tam pa 
gei džia mu ir pri ty ru sių spe cia
lis tų, atei nan čių iš ki tų svei ka tos 
prie žiū ros įstai gų, darb da viu.

„Per nai prie mū sų pri si jun gė 
107 nau ji dar buo to jai: 12 šei mos 
gy dy to jų, 26 gy dy to jai spe cia lis
tai, 69 slau gy to jai ir ki ti svei ka tos 
prie žiū ros spe cia lis tai. Įdar bin tų
jų am žiaus vi dur kis – 36 me tai, ir 
tai ypač džiu gi na, nes vi so je svei
ka tos prie žiū ros sis te mo je ste bi
ma dir ban čių gy dy to jų ir slau
gy to jų se nė ji mo ten den ci ja bei 
jau nų spe cia lis tų trū ku mas“, –  
pa tir ti mi da li ja si Kau no mies to 
po lik li ni kos Per so na lo val dy mo 
ir ad mi nist ra vi mo sky riaus va
do vė Jur ga La ba naus kie nė.

Pra na šu mų – la bai daug
„Esu la bai pa ten kin tas dirb da
mas šio je di de lė je po lik li ni ko
je“, –  kons ta tuo ja šei mos gy dy
to jas T.Ša ka lis. Jam – 31 me tai, 
yra dir bęs ir ki tur, bet čia, sa ko, 
ge riau sia. Gy dy to jas tu ri la bai 
daug pa cien tų, tad trūks ta ne jų, 
kaip ki tur bu vo, o ne bent tik lai
ko. Jo pri stin ga ta da, kai pa cien
tai atei na neuž si re gist ra vę, stai ga 
su si rgę ar po dar bo va lan dų.

„Kaip gi ne priim si, jei tai ta vo 
pa cien tas“, – pa siū ly mą va do
vau tis nor ma ty vais at re mia jau
nas gy dy to jas ir nei gia vi suo me nės 
nuo mo nę, kad dau giau sia me di kų 
lai ko ati ma po pie rių pil dy mas.

Gy dy to jas T.Ša ka lis pa sa ko
ja vis ką da rąs, kaip ir ko le gos, 
elekt ro ni nė je sis te mo je. Jo je pil
do anam ne zes ir siun ti mus, ma
to ty ri mų duo me nis ir spe cia lis
tų kon sul ta ci jų iš va das, ir vais tų 
re cep tus taip ra šo. Tai uži ma ma
žiau lai ko, ir vis kas – aki vaiz du.

„Tai di de lės po lik li ni kos pra
na šu mas. Pa cien tai tu ri ga li my

Čia ge ra vieta ir gy dy tis, ir gy dy ti
„Tai vie na ge riau sių dar bo vie tų Lie tu vo
je“, – tvir ti na jau nas šei mos gy dy to jas Ta
das Ša ka lis. Ne tik jis, bet ir ne ma žė jan tis 
Kau no mies to po lik li ni kos pa cien tų skai
čius liu di ja, kad niū rios skep ti kų pro gno
zės, prieš dve jus me tus pen kias mies to po
lik li ni kas jun giant į vie ną, ne pa sit vir ti no.

bę rink tis, pas ko kį spe cia lis tą 
ei ti, kur ty ri mus at lik ti. Pas mus 
yra vi si spe cia lis tai, jei rei kia pa
si tar ti – at sa ko į mū sų, šei mos 
gy dy to jų, klau si mus. Ko lek ty ve 
vi si la bai ma lo nūs, pa ta ria, pa
de da“, – džiau gia si T.Ša ka lis.

Pak lau sus, ar jį ten ki na at ly gi
ni mas, at sa ko, kad jis vi sur ir vi
sa da ga lė tų bū ti di des nis.

„Kau no mies to po lik li ni ka – 
ne pir ma įstai ga, kur ieš ko jau 
dar bo. Įsi ti ki nau, kad čia at ly gi
ni mas – la bai kon ku ren cin gas, 
o są ly gos – ge riau sios“, – api
bend ri no T.Ša ka lis.

Pa to gu mui ir jau ku mui
Kau no mies to po lik li ni kos va do
vo P.Ki bi šos įsi ti ki ni mu, kiek
vie na me ko lek ty ve la bai svar bi 
dar buo to jų am žiaus įvai ro vė, kai 
pri ty rę per duo da sa vo pa tir tį, o 
jau ni mas, nū nai stu di juo da mas 
gau nan tis la bai daug nau jau sių 
me di ci nos moks lo ži nių, trykš
ta ener gi ja ir no ru pa dė ti žmo
nėms.

Kau no mies to po lik li ni kos pa
cien tai tu ri pla čias ga li my bes 
rink tis jų po rei kius ati tin kan tį 
šei mos gy dy to ją ir spe cia lis tus. 
Pri rei kus pa sta rų jų kon sul ta ci
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jos, ga li va žiuo ti į bet ku rį po lik
li ni kos pa da li nį: in ter ne to pus la
piuo se ga li ma rink tis iš dau giau 
nei 700 gy dy to jų, ma ty ti, pas ką 
ga li ma pa tek ti grei čiau siai.

„Pa cien tams svar bu ir są ly
gos, ir ap lin ka, to dėl la bai daug 
dė me sio ski ria me inf rast ruk tū
rai ge rin ti. Įsi gy ta nau jos me
di ci nos įran gos, au to mo bi lių 
pir mi nės svei ka tos prie žiū ros 
pa slau goms teik ti. Dau gu mo
je pa da li nių at nau jin ti gy dy to jų 
ka bi ne tai, re gist ra tū ros; kai kur 
šie dar bai bus at lie ka mi šie met. 
Alek so to po lik li ni ka re konst ruo
ja ma ge riau ten kin ti neį ga lių jų 
po rei kius“, – iš ES ir su tau py
tų lė šų nu veik tus dar bus var di ja 
Ūkio sky riaus va do vas Ri man tas 
Gi nei tis ir pri du ria, kad šie met 
neį ga lie siems bus įreng tas lif tas 
Ši lai nių pa da li ny je, neį ga lių jų 
po rei kiams skir ta re konst ruk ci
ja Ro kų pa da li ny je.

At nau jin ti ba sei nai Dai na vos 
ir Ši lai nių po lik li ni ko se, Kal nie
čių pa da li ny je jau va sa rio mė ne
sį bus ati da ry tas nau jai įreng tas 
Dar bo me di ci nos cent ras, ku
ris da bar vei kia dau gia bu čia me 
gy ve na ma ja me na me Pak raš čio 
gat vė je. Tai pa cien tams ne pa to
gu, o Kau no mies to po lik li ni kos 
vi zi ja – ge riau sias pa si rin ki mas 
pa cien tams, dar buo to jams ir 
par tne riams.

Lyg vie na šei ma
„Daug ir kryp tin gai dir ba me tiek 
pa cien tų ap tar na vi mo ko ky
bės, tiek dar buo to jų dar bo są
ly gų ge ri ni mo, dar buo to jų pa
si ten ki ni mo dar bu kryp ti mis. 
Per žiū rė jo me dar bo or ga ni za

vi mo prin ci pus, dir ba me su va
do vų va dy bos ge bė ji mais, taip 
sie kia me už tik rin ti tin ka mą va
do va vi mą, nes, kaip yra sa ko
ma, ge ri dar buo to jai pir miau sia 
pa lie ka ne įstai gą, o ne tin ka mus 
va do vus. Sten gia mės įtrauk
ti dar buo to jus į įstai gos veik lą, 
kvie čia me teik ti sa vo pa ste bė
ji mus, pa siū ly mus bū ti ne pa sy
viais ste bė to jais, o sa vo po lik
li ni kos šei mi nin kais. Su da ro me 
są ly gas kva li fi ka ci jai kel ti, tai 
yra ypač svar bu svei ka tos prie
žiū ros spe cia lis tams“, – apie 
rū pi ni mą si dar buo to jų ir jų pa
cien tų ge ro ve pa sa ko ja J.La ba
naus kie nė.

Ar ne to dėl čia taip pui kiai jau
čia si T.Ša ka lis? Po lik li ni kos Per
so na lo val dy mo ir ad mi nist ra
vi mo sky riaus va do vė ne sle pia, 
kad daug dė me sio ski ria ma mo
bin gui (tai bū tų ga li ma pa va din
ti pa ty čio mis, sie kiu pa že min ti, 
ap juok ti ku rį nors ko le gą, su ma
žin ti jo ver tę, eli mi nuo ti).

„Tai pas mus ne to le ruo ti na, jei 
to kių fak tų pa si tai ky tų, dar buo
to jams su da ry tos są ly gos kreip tis 
tiek kon fi den cia liai, tiek tie siai į 
di rek to rių ar jo pa va duo to ją. Be 
to, dar buo to jams yra su teik
ta ga li my bė kon sul tuo tis su ki
tur dir ban čiais psi cho lo gais dėl 
stre so veiks nių, per de gi mo“, –  
at sklei džia J.La ba naus kie nė.

Po lik li ni ko je nau jam dar buo
to jui pri ski ria mas men to rius, 
ku ris pa de da su pras ti po lik li
ni kos struk tū rą, dar bo or ga ni
za vi mą, ga li pa tar ti pro fe si niais 
klau si mais.

At sa ko my bė, pui kios pro fe si
nės ži nios ir to bu lė ji mas, nau
jo vių paieš ka ir įgy ven di ni mas, 
pa gar ba pa cien tui, ko le gai, or
ga ni za ci jai, bend ra dar bia vi mas, 
va do vau jan tis pa si ti kė ji mu, ko
man di ne dva sia, konst ruk ty via 
ini cia ty va, orien ta ci ja į re zul
ta tą, kai iš kel ti aiš kūs tiks lai ir 
pla nai jiems pa siek ti, tiks lų ver
ti ni mas – tai są ly gos, le mian čios 
pa si ten ki ni mą dar bu ir pui kius 
jo re zul ta tus.
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Su tau py tas lė šas ga
lė jo me skir ti me di
kų at ly gi ni mams di
din ti ir pa cien tų li gų 
diag nos ti kai bei ap
tar na vi mui ge rin ti.


