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sveikata

Vi zi tai ta po ma lo nes ni
Vi zi tai KMP Kal nie čių pa da li ny
je ta po ma lo nes ni: vei dą vi siš
kai pa kei tė re gist ra tū ra. Ji ta po 
ne tik švie sia, jau kia erd ve – čia 
įdieg tos ir šiuo lai ki nės tech no
lo gi jos. „Re gist ra tū ra – jud riau
sia po lik li ni kos da lis. Ne gai šo me 
lai ko, pa si nau do jo me ka ran ti
no su teik ta pau ze ir ka pi ta liš kai 
at nau ji no me Kal nie čių pa da li nio 
re gist ra tū ros pa tal pas. Nor ma
lio mis są ly go mis šie dar bai bū tų 
rim tai trik dę re gist ra to rių dar bą 
ir su kė lę ne pa to gu mų pa cien
tams“, – pa ste bė jo KMP di rek
to rius Pau lius Ki bi ša.

Re gist ra tū ra ta po šiuo lai kiš ka: 
įreng ta elekt ro ni nė ei lių re gu lia
vi mo sis te ma, lan ky to jams skir
ti er go no miš ki bal dai, pri tai ky ti 
vy res nio am žiaus žmo nėms. Jau 
vei kia ir ka vi nė, gar sė jan ti ge
ru mais tu ir že mo mis kai no mis. 
Tie sa, kol kas lan ky to jus ap tar
nau jan ti tik prie sta liu kų lau ke.

Vi siš kai pa si kei tu si re gist
ra tū ra – ne vie nin te lis Kal nie
čių pa da li ny je šie met lau kia mas 
po ky tis. „Šie met pla nuo ja me 
at nau jin ti ir vi są Šei mos kli ni ką, 
įreng ti čia žai di mų kam ba rius 
vai kams, nėš čių jų kam ba rius. 
No ri me su kur ti mie lą, jau kią ap
lin ką, ku ri la biau pri min tų na
mus nei gy dy mo įstai gą“, – pla
na vo Kal nie čių pa da li nio va do vas 
Jus ti nas Dzi dze vi čius.

Priė mė jau nų pro fe sio na lų
Kei čia si ir gy dy to jų ko lek ty vas. 
Per me tus Kal nie čių pa da li ny je 
pa si kei tė apie 30 pro c. gy dy to
jų ir per so na lo. Jų gre tas pa pil dė 
gy dy to jas or to pe das trau ma to
lo gas, en dok ri no lo gas, du chi
rur gai, on ko gi ne ko lo gas, ke tu
ri šei mos gy dy to jai, lie pą prie 
jų tu rė tų pri si jung ti gast roen
te ro lo gas ir pe diat ras. Pa si kei
tė dvie jų sky rių va do vai: Šei mos 
svei ka tos prie žiū ros sky riaus ve
dė ja ta po Ive ta Dub ro va, Spe cia

li zuo tų pa slau gų sky riaus – Da
lia Kas pe ra vi čiū tė.

„Kai kas išei na į už tar nau
tą poil sį. Su ke liais gy dy to jais 
bend ru su ta ri mu te ko at si svei
kin ti dėl to, kad jų bend ra vi mas 
su pa cien tais bu vo ne de ra mas, 
o tai KMP ne to le ruo ja ma. Pri si
dė jo ir ki ti fak to riai“, – per so na
lo kai tos prie žas tis įvar di jo J.Dzi
dze vi čius.

Pa da li nio va do vas tei gė ski
rian tis daug dė me sio per so na
lo at ran kai, o iš kar to po stu di jų 
atei nan čiais dirb ti jau nais me
di kais pa si ti ki – uni ver si te te jie 
šiam dar bui yra ge rai pa ruo šia
mi. „Jau nus gy dy to jus lai kau ly
gia ver čiais mums – gy dy to jams, 
su kau pu siems ne ma žai pa tir ties. 
Mes dir bam tuos pa čius dar bus. 
Be to, po lik li ni ka su da ro mak si
ma lias są ly gas jau ni mui to bu lė ti: 
at nau ji na me me di ci ni nę įran gą, 
su da ro me pa lan kias są ly gas jiems 
kel ti kva li fi ka ci ją“, – pa šne ko vas 
sa kė sie kian tis, kad už si megz tų 
abi pu sis pa si ti kė ji mas.

Kal nie čių ir ki tuo se KMP pa da
li niuo se iš jau nų prie ko man dos 
pri si jun gian čių me di kų ti ki ma si 
nuo šir daus pro fe sio na laus bend
ra vi mo su pa cien tais. „Mes tu ri
me la biau įsi klau sy ti į pa cien
tų pro ble mas, jas iš girs ti. Nes tik 
ge rai įsi klau sius į pa cien tą kar
tais paaiš kė ja, kad tos svei ka tos 
pro ble mos, ku rios at ro dė ne di
de lės, iš tie sų yra la bai rim tos, o 

li gos – daug sun kes nės, nei ma
ny ta anks čiau, – J.Dzi dze vi čius 
pa ste bė jo, kad kei čia si vi sa gy
dy to jų, slau gy to jų kar ta. – Jau
ni gy dy to jai, slau gos spe cia lis tės 
atei na su ki to kio mis ver ty bė mis, 
bend ra vi mu, po žiū riu į žmo gų. 
Tai la bai džiu gi na.“

Iš duo da svei ka tos pa žy mas
Ko vo mė ne sį iš Pak raš čio gat vės į 
Kal nie čių pa da li nio pa tal pas per
si kraus tė KMP Dar bo me di ci nos 
cent ras (DMC). Anks tes nia me 
ka ran ti no eta pe cent ras pa slau
gų be veik ne tei kė, da bar di džio ji 
jų da lis at nau jin tos. Cent re at lie
ka mi pro fi lak ti niai svei ka tos tik ri
ni mai: dir ban čių jų ir įsi dar bi nan
čių jų, vai ruo to jų, no rin čių jų gau ti 
lei di mą įsi gy ti šau na mą jį gink lą ir 
vyks tan čių jų dirb ti į už sie nį.

„Iki ka ran ti no pas mus dau
giau sia lan ky da vo si tie, ku riems 
svei ka tos pa žy mos rei kė da vo įsi
dar bi nant ar dir bant. Da bar, ka
dan gi ka ran ti no me tu ir tris mė
ne sius jam pa si bai gus ši ga lio jan ti 
pa žy ma ne bū ti na, to kių žmo nių 
su ma žė jo. Pap ras tai ge gu žės pa
bai go je bū da vo ap gul tis – atei da
vo tik rin tis daug stu den tų, ku rie 
va sa rą dir ba pa jū rio ka vi nė se, 
vieš bu čiuo se. Šie met jų su lau
kia me ma žai“, – pa ste bė jo DMC 
va do vė Edi ta Na vic kie nė.

Šiuo me tu DMC dau giau sia 
su lau kia ma vai ruo to jų – ir pro
fe sio na lų, ir mė gė jų. Po per trau
kos vėl pra dė jo veik ti vai ra vi mo 
mo kyk los, jo se lai ko mi vai ra vi
mo eg za mi nai – cent re pa dau
gė jo jau nų žmo nių, ku rie, iš si lai
kę eg za mi ną, atei na pa si tik rin ti 
vai ruo to jo me di ci ni nei svei ka tos 
pa žy mai gau ti. Šiek tiek dau giau 
cent re su lau kia ma ir no rin čių jų 
gau ti lei di mą įsi gy ti šau na mą
jį gink lą.

Vis kas vie no je vie to je
Vi si spe cia lis tai cent re su rink
ti į vie ną vie tą. „Anks čiau žmo

Kau no mies to po lik li ni kos  
Kal nie čių pa da li nys kei čia vei dą

Kau no mies to po lik
li ni kos (KMP) Kal
nie čių pa da li nys at
si nau ji na: neat pa
žįs ta mai pa si kei tė re
gist ra tū ra, ruo šia ma si 
įreng ti kam ba rius nėš
čio sioms ir vai kams. 
Kei čia si ir per so na las: 
prie ko lek ty vo pri si
jun gia jau ni ko le gos. 
Čia vei kian tis Dar bo 
me di ci nos cent ras vėl 
tei kia pa slau gas.

nėms bū da vo la bai ne pa to gu: jie 
at ski rai re gist ruo da vo si pas oku
lis tą, neu ro lo gą, šei mos gy dy to
ją. Ir tie gy dy to jai, prii man tys 
iš anks to už si re gist ra vu sius pa
cien tus, dar tu rė da vo priim ti ir 
žmo nes, atė ju sius, pa vyz džiui, 
pa si tik rin ti vai ruo to jo pa žy mė
ji mui gau ti. Taip for muo da vo
si ei lės prie gy dy to jų ka bi ne tų. 
Da bar to nė ra, – pa sak E.Na vic
kie nės, siek ta taip or ga ni zuo ti 
cent ro dar bą, kad žmo gus pa žy
mą gau tų po vie no ap si lan ky mo, 
kad pa slau ga bū tų su teik ta grei tai 
ir ko ky biš kai. – Jei rei kia, vie to
je at lie ka me krau jo, šla pi mo ty
ri mus, elekt ro kar diog ra mą, au
diog ra mą.“

Cent ro va do vės tei gi mu, to kių 
ty ri mų pri rei kia re tai, nes dau ge
lis be si krei pian čių jų į cent rą yra 
pri si ra šę prie KMP ir jų svei ka tos 
duo me nis DMC gy dy to jai ma to 
elekt ro ni nė je sis te mo je.

Ket vir ta die nį, kai cent re prii
ma mi žmo nės, no rin tys gau ti lei
di mą gink lui, prie ki tų gy dy to jų 
pri si jun gia psi chiat ras.

Bū ti na išanks ti nė re gist ra ci ja
Cent re or ga ni zuo ja mi ir pri va lo
mie ji svei ka tos mo ky mai: pri va
lo mo jo hi gie nos įgū džių mo ky mo 
kur sai, pri va lo mo jo pir mo sios 
pa gal bos mo ky mo kur sai, pri va
lo ma sis mo ky mas apie al ko ho lio 
ir nar ko ti kų ža lą žmo gaus svei ka
tai (pri va lo mi tiems, ku rie pra ra
do vai ruo to jo tei ses vai ruo da mi 
ne blai vūs).

Pas lau gos cent re tei kia mos 
KMP ir ki tų įstai gų pa cien tams, 
taip pat as me nims, ne draus tiems 
pri va lo muo ju svei ka tos drau di
mu, ne Lie tu vos Res pub li kos pi
lie čiams, įmo nėms ir or ga ni za ci
joms, no rin čioms pa tik rin ti sa vo 
dar buo to jų svei ka tą. Su jo mis su
da ro mos su tar tys.

Skir tin gai nei iki ka ran ti no, 
šiuo me tu vi zi tams DMC bū ti na 
išanks ti nė re gist ra ci ja. At vyks
tant at lik ti pro fi lak ti nius svei ka tos 
tik ri ni mus, su sa vi mi rei kia tu rė
ti as mens do ku men tą ir darb da
vio už pil dy tą as mens me di ci ni nę 
kny ge lę (svei ka tos pa są). Be to, as
me nys, pri si ra šę ne prie KMP, tu ri 
tu rė ti šei mos gy dy to jo siun ti mą, o 
no rin tie ji gau ti lei di mą gink lui – 
ir psi chiat ro pa žy mą.

Per mai nas KMP įver ti no Kau no 
vi ce me rė Ra sa Šnapš tie nė. „Už
tik rin ti ko ky biš kas me di ci nos, 
švie ti mo, so cia li nes ir ki tas pa
slau gas yra kiek vie nos sa vi val dy
bės pagrindinė funk ci ja. Kau nas 
šią pa rei gą lai ko stra te giš kai svar
biu tiks lu. Ta čiau vien sa vi val da 
ne pa siek tų aukš tų re zul ta tų be 
pa ty ru sių ir kva li fi kuo tų sa vo sri
čių pro fe sio na lų, – sa kė vi ce me
rė. – KMP per pa staruosius ke le
rius me tus žy miai at si nau ji no. Vis 
dau giau dė me sio ski ria ma ge ri
nant per so na lo dar bo są ly gas, di
di nant dar buo to jų kom pe ten ci jas, 
o svar biau sia – ke liant pa cien tų 
ap tar na vi mo ly gį. Nea be jo ju, kad 
Kal nie čių pa da li ny je vyks tan čius 
po ky čius ne truks įver tin ti ir pa
tys kau nie čiai.“
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Ne gai šo me lai ko, pa
si nau do jo me ka ran
ti no su teik ta pau ze ir 
ka pi ta liš kai at nau ji
no me Kal nie čių pa
da li nio re gist ra tū ros 
pa tal pas.

Pau lius Ki bi ša:


