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At nau jin ta re gist ra tū ra
Nuo šiol Ši lai nių pa da li ny je pa
cien tus pa si tiks mo der nios ir 
pa to gios re gist ra tū ros erd vės. 
At li kus ka pi ta li nį re gist ra tū ros 
re mon tą, bus ga li ma už tik rin ti 
sklan des nį pa cien tų re gist ra vi
mo pas spe cia lis tus dar bą.

Re gist ra tū ro je at lik ti įvai rūs 
re mon to dar bai. Pa keis tos grin
dų ir sie nų dan gos, at nau jin tas 
ap švie ti mas, tad erd vės ta po ge
ro kai jau kes nės. Taip pat pa keis
ti lan gai, pro juos ne be pūs šiau
rus vė jas.

Te ko ir per pla nuo ti erd ves, at
si sa ky ta to kių ap tar na vi mo lan
ge lių, prie ku rių rei kė da vo sto
vė ti. Da bar tiek pa cien tas, tiek 
re gist ra to rės sė dės, jie bus vie
na me aukš ty je, tad bus leng viau 
ap tar nau ti ir žmo nes, tu rin čius 
ju dė ji mo ne ga lią. Taip pat sė dė ti 
pa to giau ir vy res nio am žiaus pa
cien tams.

„Įgyvendinta pa na ši kon cep
ci ja kaip ir Dai na vos bei Kal nie
čių pa da li niuo se, kur pa cien tai 
re gist ruo ja mi sė dint. Anks čiau 
rei kė da vo sto vė ti, ne vi si žmo
nės ga lė jo pa siek ti lan ge lį ir ma
ty ti dar buo to jus, to dėl kil da vo 
ne sklan du mų. Da bar dar bas bus 
ge ro kai pa to ges nis“, – pa žy mė jo 
Kau no mies to po lik li ni kos va do
vas Pau lius Ki bi ša.

Ši lai nių pa da li nys ne var žo mas 
pa vel do rei ka la vi mų, to dėl bu
vo ga li ma lais viau keis ti erd ves, 
įreng ti mo der nias re gist ra ci jos 
sis te mas, aiš kiai ma to mas nuo ro
das ir ki tus bū ti nus ele men tus.

Pa to ges nis dar bas
Naujomis ir jaukiomis darbo vie
tomis gali džiaugtis ir darbuoto
jai. Taip pat siekiama darbus op
timizuoti taip, kad būtų saugoma 
aplinka bei visi procesą vyktų dar 
sklandžiau.

„Labai didžiuojamės ir džiau
giamės taip moderniai sure
montuotomis patalpomis: re
konstruota registratūra, naujai 
įrengtos registratorių darbo vie
tos, ambulatorinių kortelių lai
kymo lentynos, pacientų rūbinė, 
praplėstas, išgražėjęs erdvus pa
cientų laukiamasis, informatyvi 
eilių valdymo sistema, daug pa
togesnis įėjimas į pastatą. Džiau
giasi ir mūsų pacientai, net foto
grafuoja šias modernias patalpas. 
Belieka, o tai ir vykdysime – tik 
gerai dirbti, kad mūsų pacientai 
būtų patenkinti, sveiktų bei ti
krintųsi profilaktiškai“, – kalbė
jo Šilainių padalinio vadovė Jani
na Didžiulienė.

„Tai erdvi registratūra, nau
ji, gražūs baldai. Patogi aplinka 
tiek darbuotojams, tiek pacien
tams. Pritaikyti langeliai neįga
liesiems pacientams ar tėvams 
su mažais vaikučiais. Visas regis
tratūros kolektyvas dėkoja admi
nistracijai už sudarytas komfor
tiškas darbo sąlygas“, – antrino 
vyresnioji registratūros adminis
tratorė Laima Cholstauskienė.

Pasak miesto poliklinikos va
dovo, įrengtos ne tik naujos dar
bo vietos, bet ir naujos kartotekų 
sandėliavimo spintelės taip pat 
norima visai atsisakyti popieri
nių dokumentų ir viską perkel
ti į elektroninę erdvę. „Viename 
padalinyje įgyvendinome bando
mąjį projektą, kuriame apie de
šimt gydytojų bandė dirbti visai 
be popierinių dokumentų. Rei
kėjo padaryti tam tikrus pakeiti
mus, bet jie pasiteisino, tad dabar 
sistemą išbando šeimos gydy
tojai, o per metus taip dirbs vi
sas poliklinikos personalas ir bus 
atsisakyta popierinių kartotekų ir 
ligos istorijų“, – teigė P.Kibiša.

Pla nuo ja mi dar bai
Kau no mies to po lik li ni ka vis la
biau pri tai ko ma ju dė ji mo ne ga lią 
tu rin tiems žmo nėms bei tė vams 
su ma žais vai kais. Dvie juo se pa
da li niuo se lau kia lif tų re mon to 
ar ba sta ty bų dar bai, tad pa cien
tai ga lės lais vai pa tek ti pas gy dy
to jus bei taip bus dar pa ge rin tas 
me di ci nos pa slau gų priei na mu
mas gy ven to jams.

Štai Ši lai nių pa da li ny je lif tas 
yra įreng tas, ta čiau jis ne vi sai at
lie ka sa vo funk ci ją. Lif tas įreng
tas dar so viet me čiu, jis siau ras ir 
ne vi sų ti pų neį ga lio jo ve ži mė
liai į jį tel pa. Tuo met po lik li ni
kos per so na lui ten ka per so din
ti pa cien tus į ki tus ve ži mė lius. 
At nau ji nus lif tą, pas me di ci nos 
spe cia lis tus at vy kę pa cien tai to
kių ne pa to gu mų iš vengs.

„Rei kės per vi sus pa sta to aukš
tus pla tin ti lif to šach tą. Pats lif tas 
bus me ta li nis, su pla čio mis du ri
mis ir įva žo mis, to dėl pa cien tams 
bus pa to gu juo nau do tis“, – apie 
tai, kad lif tas taps žy miai funk
cio na les nis, kal bė jo P.Ki bi ša.

Cent ro pa da li nio pa sta te taip 
pat nu ma to mi lif to įren gi mo 

Kau no mies to po lik li ni ko je – 
pa cien tams pa to gūs po ky čiai

Kau no mies to po
lik li ni ka at si nau ji
na. Šią sa vai tę Ši lai
nių pa da li ny je at
ver ta at nau jin ta re
gist ra tū ra. Po ky čiai 
vyks ta ir ki tuo se 
pa da li niuo se, tad 
pa to giau bus tiek 
pa cien tams, tiek 
per so na lui.

liudija ne tik tvarkomos įstaigos 
erdvės, bet ir stiprinama paslau
gų kokybė. Atnaujinamos regis
tratūros ir kitos patalpos prisi
deda, kad skirtingų poliklinikos 
padalinių pacientai čia jaustų
si patogiai ir jaukiai. Ypač svar
bu, kad vis pilnavertiškiau atlie
piami negalios paliestų žmonių 
poreikiai. Visa tai suteikia ne tik 
kvalifikuotas sveikatos priežiū
ros paslaugas gyventojams, bet 
ir padeda toliau stiprinti įstaigos 
įvaizdį“, – kalbėjo Kauno miesto 
savivaldybės administracijos di
rektoriaus pavaduotoja, Stebė
tojų tarybos narė Eglė Andriuš
kienė.

P.Ki bi ša pa sa ko jo, kad į Kal
nie čių pa da li nį bu vo per kel tas 
dar bo me di ci nos cent ras, anks
čiau vei kęs Pak raš čio gat vės gy
ve na ma ja me na me. Šia me mies
to po lik li ni kos pa da li ny je taip 
pat re konst ruo tos la bo ra to ri jos. 
Be to, bai gia mas vie šų jų pir ki mų 
kon kur sas, po ku rio bus su tvar
ky tos šei mos gy dy to jų erd vės.

Pa sak Kau no mies to po lik li
ni kos va do vo, Ro kuo se esan tis 
am bu la to ri nio gy dy mo pa sta tas 
ka pi ta liškai re konst ruo ja mas. 
Šei mos gy dy to jai bus per kel ti į 
pir mą aukš tą, ku ris se niau bu vo 
ne nau do ja mas, ant ra me aukš te 
įsi kurs ki ti me di ci nos spe cia lis tai. 
Svars to ma šia me aukš te įreng ti ir 
sa lę, ku ria ga lė tų pa si nau do ti Ro
kų bend ruo me nė ir vyk ti įvai rūs 
mo ky mai nėš čio sioms ar vy res
nio am žiaus žmo nėms.

„Dai na vos pa da li nys bu vo kiek 
anks čiau su tvar ky tas, tad ta kon
cep ci ja tę sia ma ir ki tur. No ri me, 
kad mū sų po lik li ni ka bū tų tar
si tink las, ku ris at pa žįs ta mas 
klien tams, to dėl vi sur die gia me 
pa na šius spren di mus, vie no das 
nuo ro das, kiek lei džia pa sta tų 
spe ci fi ka, sten gia mės pa da ry
ti ir vie no dą pa tal pų pla ną. Kai 
Kau no po lik li ni kos bu vo su jung
tos, vi suo se pa da li niuo se bu
vo su vie no din tos pa slau gų kai
nos, me di kų ap mo kė ji mo tvar ka. 
Tad ne svar bu, ku ria me pa da li
ny je dir ba spe cia lis tas, dar bas 
ir pa slau gos or ga ni zuo ja mos vi
sur vie no dai“, – apie tai, kad vi
so je Kau no mies to po lik li ni ko je 
vy rau ja vie no da sis te ma, kal bė
jo P.Ki bi ša.

dar bai, ta čiau čia pro jek tus dar 
rei kia de rin ti su pa vel do sau gi
nin kais. Šia me pa sta te lif tas bus 
išo ri nis, nes, jei rei kė tų keis ti vi
daus erd ves, po lik li ni ka kiek vie
na me aukš te ne tek tų ka bi ne to. O 
išo ri nis lif tas lei džia ne tik pa sta
tą pri tai ky ti neį ga lie siems, ta čiau 
ir iš sau go ti erd ves, skir tas gy dy ti. 
Be to, ti ki ma si gau ti lei di mą pa
sta to pa sto gės re konst ruk ci jai. 
Tuo met Cent ro pa da li nys ga lė tų 
pra plės ti pa slau gų spekt rą ir ap
tar nau ti dar dau giau pa cien tų.

Bend ra sis te ma
Ki tuo se Kau no mies to po lik li
ni kos pa da li niuo se re gist ra tū ros 
jau yra at nau jin tos. Taip pat at
lik ta ne ma žai ki tų re mon to dar
bų tam, kad pa cien tams bū tų pa
to giau gau ti rei kia mas me di ci nos 
pa slau gas.

„Džiugu, kad Kauno miesto 
poliklinika šiuolaikiškai žengia 
išvien su naujovėmis. Apie tai 
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Kauno miesto poli-
klinika šiuolaikiškai 
žengia išvien su nau-
jovėmis.

Eglė Andriuškienė:


