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Kauno miesto
poliklinikai TREJI!

Šiandien Kauno miesto poliklinikai treji! Per šiuos trejus metus
paaugom, patobulėjom, dirbome tam,
kad kauniečiai jaustųsi geriau, kad
padėtume tada, kai labiausiai to
reikia. Už didvyrišką laikyseną, sunkų
papildomą darbą, ryžtą prisitaikyti
prie
besikeičiančių
aplinkybių
nuoširdžiai dėkojame visiems savo
kolegoms – Kauno miesto poliklinikos
darbuotojams. Kartu mes pasiekėme
labai daug. Nuoširdų AČIŪ tariame ir
Jums mieli pacientai, kad pasitikite
mumis, padedate mums augti ir
tobulėti,
kad
šiuo
nelengvu
laikotarpiu Jūs buvote ir išlikote su
mumis.
Nors 2020 metai ir buvo išskirtinai
sunkūs ir sudėtingi, kupini naujų
iššūkių, tačiau galime pasidžiaugti,
kad metai buvo išties kupini
prasmingų darbų, įvairių projektų ir
naujovių:
Nuo pat pavasario Kauno miesto
poliklinikos (KMP) personalas
dirba
Mobiliajame
patikrų
punkte.
Mūsų
įsteigta
Karščiavimo klinika ne tik
dvigubai padidino darbų apimtis,
bet dirba ir savaitgaliais. Mūsų
Mobiliosios komandos, kurios
vyksta į namus
pas rizikos
grupėje esančius ir COVID-19
sergančius pacientus, suorganizuotos KMP Pagalbos namuose
tarnybos jėgomis. Ruošiamės
masiniam gyventojų skiepijimui
nuo Covid-19.
Buvome vieni iš pirmųjų, kurie
savo pacientams suteikėme
galimybę
atlikti
COVID-19
antikūnų tyrimus KMP Laboratorijoje.

Atnaujinome
Laboratorijos
infrastruktūrą Kalniečių padalinyje - visos laboratorinės
diagnostikos paslaugos teikiamos
vienoje,
pacientams
patogioje vietoje.
Atidarėme Darbo medicinos
centrą,
kuriame
atliekami
profilaktiniai sveikatos tikrinimai,
organizuojami privalomieji sveikatos mokymai.
Įsteigėme Radiologijos centrą ir
atnaujinome diagnostinę įrangą:
įsigijome modernų 1,5T (teslos)
galingumo magnetinio rezonanso
tomografą,
128
sluoksnių
kompiuterinį tomografą, naujus
skaitmeninius
mamografus,
echoskopus, rentgeno aparatus.
Prie mūsų kolektyvo prisijungė
net 167 nauji darbuotojai (iš jų
5 šeimos gydytojai, 3 medicinos
gydytojai, 37 gydytojai specialistai, 34 slaugos darbuotojai, 42
kiti sveikatos priežiūros specialistai).
Rekonstravome ir moderniai
suremontavome registratūras
Kalniečių ir Šilainių padaliniuose.
Aleksoto poskyryje įrengėme
įvažą neįgaliesiems su judėjimo
negalia, atlikome įėjimo į pastatą
rekonstrukcijos, remonto darbus.
Sėkmingai vykdome Europos
Sąjungos projektus:
„Cukrinio diabeto automatinė
rizikų identifikacijos ir monitoringo sistema“
„Poliligotų pacientų sveikatos priežiūra: inovatyvaus ir
efektyvaus modelio diegimas“
„Sveikatos
priežiūros
paslaugų prieinamumo gerinimas Kaune“
Gavome Skaidrios asmens
sveikatos priežiūros įstaigos
vardą.

