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Ringailė Gvildė

Žengė pirmi – sėkme dalijasi
su visais

Žiemą nuo COVID-19 pradėjus
skiepyti prioritetines gyventojų
grupes miestai rinkosi skirtingus
vakcinacijos mechanizmus: rajo-
nuose buvo važinėjama pas gyven-
tojus, didesni miestai srautus pa-
skirstė keliuose vakcinacijos cen-
truose. Tačiau apie masinės vakci-
nacijos pradžią reikėjo pradėti
galvoti gerokai iš anksto. „Kadangi
Kauno miesto savivaldybės ir mūsų
tikslas vienas – per kiek įmanoma
trumpesnį laiką paskiepyti kuo dau-
giau žmonių, sprendimų ieškojome
kartu. Sėkmingam vakcinacijos
procesui reikalingi keli komponen-
tai. Pirmas – infrastruktūra, patal-
pos, kur tai vyks, su visais privažia-
vimais, patogiu susisiekimu ir kita.
Antras – informacinė sistema, kuri
vakcinavimo procesą palaiko“, – sa-
ko poliklinikos vadovas ir priduria,
jog didėjant vakcinacijos mastams
skambinimas ieškant norinčių skie-
pytis žmonių nebeveikia. Mat tam
reikia begalės resursų, žmogiškųjų
išteklių, laiko ir pastangų, ir vis tiek
tai ne visada pasiteisina.

Lietuvos mastu buvo galvojama,
didėjant vakcinacijos tempams bus
pasiūlyta Registrų centro sukurta
IPR sistemos posistemė. Tačiau gy-
dymo ir sveikatos priežiūros pa-
slaugas teikiančios įstaigos jau ne-
syk patyrė, kad tos sistemos strig-
davo, sprendimai siūlomi pavėluo-
tai. Kad tokių nesklandumų būtų
išvengta, Kauno miesto poliklinika
nusprendė nelaukti, kol bus ieško-
mas bendras sprendimas, o sukur-
ti sistemą, kuri leistų sklandžiai
vakcinuoti Kaune.

„Kai kalbama apie šimtų tūkstan-
čių žmonių skiepijimą, jokie exce-
liai neveikia, jau nekalbant apie
skaitliukus. Reikia specialios auto-
matizuotos programos. Tai yra di-
dieji duomenys (big data): didžiu-
liai skaičiai, terminai, integravimas
su e.sveikata. Jau turėjome 1808
platformą, kuri gerai veikė, tad kar-
tu su privačiu vystytoju pavyko įdieg-
ti mums reikiamus saviregistracijos
sistemos funkcionalumus. Dalyva-
vome ir tos IPR posistemės testavi-
me – mūsų IT vadovas turėjo itin
skeptiškas prognozes. Jos išsipildė.
Laukti, kol bendra sistema sklan-
džiai veiktų buvo labiau rizikinga,
nei sukurti paprastą, bet efektyvią
sistemą, kad miestas galėtų sklan-
džiai pereiti į masinę vakcinaciją.
Tad nutarėme įdiegti atskirą siste-
mą, nes tikėjome, jog ji pasiteisins.

Tikėjom, jog šia sistema galėsi-
me pasidalyti ir su kitomis Lietu-
vos gydymo įstaigomis. Toks drą-
sus ėjimas pasiteisino, tad rašyda-
mi sutartį įtraukėme punktą, kad
jeigu sprendimas bus pasiimtas vi-

baigia įdiegti kone visi šalies vakci-
navimo centrai, o Kauno Vakcinavi-
mo centro vadovas Justinas Dzidze-
vičius sako, jog Kauno miesto poli-
klinika ir skiepijimo procesus kuruo-
janti komanda turėjo tikslą rasti
greičiausią ir efektyviausią būdą.
„Mūsų tikslai – sumažinti sergamu-
mą, reanimacinių lovų kiekį, grįžti
prie įprasto gyvenimo ir nestringan-
čio planinių sveikatos priežiūros pa-
slaugų teikimo. Norime prisidėti prie
sveikatos sistemos gelbėjimo, prie
pandemijos suvaldymo kaip tik įma-
noma“, – sako gyd. J.Dzidzevičius.

Tiesa, Kauno miesto poliklinikos
vadovas sako, kad po kelių mėnesių
nuo pažangios sistemos paleidimo
sulaukė tendencingu klausimų,
kaip, kodėl, už kiek pirko šią siste-
mą iš privataus tiekėjo, kodėl neskel-
bė konkurso: „Atsakymas labai pa-
prastas – tai mažos vertės pirkimas,
iki dešimties tūkstančių, ir tam kon-

kurso nereikia. Jeigu ne ši sistema,
šiandien Lietuvoje nebūtume paskie-
piję tiek žmonių, kiek dabar.“

Vakcinacijos centras – tarsi
skrydžių valdymo punktas

Šiuo metu Kauno ledo rūmuose
įsikūręs ir Kauno miesto poliklini-
kos kuruojamas didysis vakcinaci-
jos nuo COVID-19 centras per die-
ną gali paskiepyti 6 ir daugiau tūks-
tančių žmonių. Pagal Statistikos de-
partamento švieslentes, tarp trijų
didžiųjų šalies miestų Kauno vakci-
nacijos tempai sparčiausi, paskiepy-
ta didžiausias procentas žmonių,
trečiadienio duomenimis – 33,3 proc.
gyventojų. Amžiaus grupėse nuo 65
iki 80 metų vakcinacijos rodikliai
siekia net 70 proc.

Pasak P.Kibišos, tą lėmė sprendi-
mai COVID-19 vakcinacija neužsii-
minėti poliklinikos skiepų kabine-
tuose. Tai būtų padidinę eiles, išba-
lansavę darbo tvarką, o ir žmonių
srautus potencialiai jautrioje aplin-

koje būtų sunku valdyti, juk aptar-
naujama begalė vyresnio amžiaus
pacientų. Tad ruošiantis masinei
vakcinacijai, Kauno miesto polikli-
nikos komanda apgalvojo procesus
nuo A iki Z – nuo infrastruktūros,
iki žmogiškųjų išteklių ir kita.

Kauno ledo rūmų vakcinacijos
centre kasdienė situacija stebima spe-
cialioje patalpoje su nuolat besikei-
čiančiais skaičiais švieslentėse. Čia
procesus stebi ir juos valdo Vakcina-
cijos centro vadovas gyd. J.Dzidzevi-

čius bei vyriausioji slaugytoja Rita Bra-
zauskienė. Švieslentėse realiu laiku
stebima, kiek asmenų pakviesta skie-
pytis, kiek vakcinuota, kiek vėluoja
atvykti. Vidutiniškai nuo atvykimo
iki paskiepijimo asmuo užtrunka
vos penkiolika minučių.

„Mačiau viziją, kaip pasiekti nori-
mų rezultatų ir džiaugiuosi administ-
racijos pasitikėjimu, kad leido tas idė-
jas įgyvendinti. Kai tik planavome to-
kį vakcinacijos centrą, neslėpsiu, vi-
sus algoritmus piešiau ant lapo ir po
truputį tikrinau, ar veikia praktiškai.
Tiek kalbant apie juostas, kurių čia
daugiau nei kilometras, tiek apie
srautus, sales, kuri kam skirta, kaip
įveiklinti kabinas, mat jos dvigubos,
kad procesai nestrigtų – vienas ren-
giasi, kitas skiepijamas. O kur dar
IT technologijos. Daug aspektų vak-
cinacijos centre perėmėme iš oro
uostų kasdienybės, tiek srautų val-
dymą, atskyrimą juostomis, regist-
racijos sistemą“, – pasakoja gyd.
J.Dzidzevičius ir priduria, jog pra-
džioje atrodė, kad 6 tūkst. per dieną
paskiepytų žmonių – utopija. Tačiau
dabar gerai organizuotai komandai
tai – eilinė diena. Gyd. J.Dzidzevičius
juokauja, jog jei taip ir toliau, tuoj ir
8 tūkst. per dieną paskiepyti bus tar-
si daina.

Darbus styguojanti R.Brazauskie-
nė, kaip pati sako, atsiranda ten, kur
jos labiausiai reikia. „Mano uždavi-
niai yra kasdien sužiūrėti darbuoto-
jus, jų darbo grafikus, vietas, kurio-
se paskirta dirbti. Sudėlioti darbo
priemones, vakcinas, apsaugos prie-
mones, švirkštus, sužiūrėti prisijun-
gimus prie sistemos ir visa kita. Turi-
me nuotolinio ryšio racijas: jei tik
kam kyla klausimas, problema, ko

nors neranda, pritrūksta, kviečia ma-
ne. Esu tarsi tas krizių valdymo cen-
tras. Kaip filme sakoma, „Houston,
we have a problem“, ir aš bėgu žiū-
rėti. Rita šen, Rita ten“, – pasakoja
vyriausioji slaugytoja, su kuria kon-
sultuojasi visi: nuo Raudonojo Kry-
žiaus savanorių, padedančių valdyti
srautus, iki dėl vakcinacijos konsul-
tuojančių šeimos gydytojų.

Laisvų minučių, pasak R.Brazaus-
kienės, čia nedaug, veiksmas vyks-
ta be sustojimo: „Žingsnių, kaip da-
bar madinga, nė neskaičiuoju, bet
manau, kad dešimt kilometrų per
dieną tikrai įveikiu čia lakstydama.“

Skiepytis atėjusių žmonių žings-
niai apskaičiuoti minučių tikslumu,
o vakcinų vakarop pagal išankstinius
srautų paskirstymus atidaroma ma-
žiau, kad netektų išpylinėti ar skelb-
ti netikėtų gerumo akcijų. Tačiau
joks mechanizmas neveiktų, jeigu jo
sraigtų nesukiotų darnus kolektyvas.

Didelės komandos paslaptis, pa-
sak Vakcinacijos centro vadovo, jau
pačioje pradžioje surinkti maksima-
liai gabius specialistus. „Surinkome
geriausius darbuotojus, nes kitu at-
veju nebūtume išplėtoję tokio cen-
tro. Mūsų komandoje daugiausiai
jauni specialistai, tai buvo mano idė-
ja ir ji pasiteisino. Jaunas kolektyvas
priima daugiau iššūkių, jų nebijo,
greičiau reaguoja, turi daugiau altruiz-
mo, nori siekti bendro tikslo“, – sako
gyd. J.Dzidzevičius.

Vakcinacijos mastai auga
Po to, kai buvo paskiepyti medi-

kai ir rizikos grupėms priklausan-
tys pacientai, su kiekvienu mėne-
siu vakcinacijos nuo COVID-19 mas-
tai augo. Tiesa, teko susidurti ir su
tam tikrais iššūkiais. SAM ragina
vakcinuoti etapais, tam tikro am-

žiaus asmenų grupes. Kauno mies-
to poliklinikos vadovas įsitikinęs, jog
šiuo atveju svarbu ne politikuoti ir
siekti bendro tikslo – paskiepyti kuo
didesnę visuomenės dalį.

„Mes žiūrime ne tik į Lietuvą, bet
ir į tas pasaulio šalis, kurios vakci-
nuoja sėkmingiausiai. Tai yra Jung-
tinė Karalystė ir Izraelis. Ribojantis
veiksnys ten yra jau ne vakcinų
skaičius, o norinčiųjų skiepytis skai-
čius. Lietuvoje kol kas problema
ta, kad negauname tiek vakcinų,
kiek galėtume išskiepyti. Tačiau jų
prigamins ir gausime. Bus sunkiau,
kai ateis laikas ir pamatysime, kad
ateina vis mažiau norinčių skiepy-
tis, nes žmonių smegenis, mąstymą
pakeisti yra kur kas sunkiau. Kuo
greičiau turėtume eiti per tas am-
žiaus grupes ir vakcinuoti kaip įma-
noma daugiau žmonių, kol jie nori.
Taip išloštume daugiau. Matydamas
apklausų duomenis, bijau, kad to
norimo septyniasdešimties procen-
tų vakcinuotos populiacijos skai-
čiaus nepasieksime niekad. Labai
įstrigo profesoriaus Alvydo Laiško-
nio pasakymas, jog yra kategorija
žmonių, kurie niekada nesiskiepys.
Dėl jų neverta gaišti laiko. Turime
kovoti už abejojančius, ir iš katego-
riškai priešiškų kuo daugiau perves-
ti į abejojančių kategoriją, o tuomet
laimėti jų pasitikėjimą ir paskiepy-
ti“, – sako poliklinikos vadovas.

Laimei, prieš kurį laiką kilęs itin
stiprus visuomenės priešinimasis
skiepytis „AstraZeneca“ gamintojo
vakcina slopsta. Poliklinikos vado-
vo manymu, pagrindinių valdžios
asmenų skiepijimo akcija šia vakci-
na pavyko. „Kaune pastebime, kad
vis daugiau atsiranda norinčiųjų
skiepytis būtent „AstraZeneca“ vak-
cina. Prisideda ir tai, kad galima
skiepyti platesnes amžiaus grupes –
jauni žmonės drąsesni, nėra priešiš-
kai nusiteikę kurios nors vakcinos
atžvilgiu, mažiau užsispyrę. Tačiau
jau pats laikas galvoti apie revakci-
nacijos procesus. Tas laikas taip pat
bus įtemptas. Vėlgi nelaukiame pas-
kutinės sekundės, kalbame apie tai
su Kauno savivaldybe, ieškome pa-
talpų su patogiais privažiavimais,
tinkamų srautams, nes Ledo rūmai
amžinai laisvi nebus, ypač, kai atsi-
gaus renginiai ir aktyvės socialinis
gyvenimas. Revakcinacijos srautai
bus visai kitos kategorijos. Gripo

Drąsūs sprendimai – spartūs vakcinacijos mastai

“KAUNO MIESTO POLIKLINIKOS
VADOVAS

PAULIUS KIBIŠA:

Sėkmingam vakcinacijos

procesui, kuomet ženkliai

didėja gaunamų vakcinų kiekiai

ir reikalinga skiepijimo sparta,

reikalingi keli komponentai.

Pirmas – infrastruktūra,

patalpos, kur tai vyks, su visais

privažiavimais, patogiu

susisiekimu ir kita. Antras –

informacinė sistema, kuri visą

vakcinavimo procesą palaiko.
“KALNIEČIŲ PADALINIO

IR VAKCINAVIMO CENTRO
VADOVAS

JUSTINAS DZIDZEVIČIUS:

Mūsų tikslai – sumažinti

sergamumą, reanimacinių lovų

kiekį, grįžti prie mums įprasto

gyvenimo ir nestringančio

planinių sveikatos priežiūros

paslaugų teikimo tiek Kaune,

tiek visoje Lietuvoje.

COVID-19/Sveikatos sargyboje COVID-19/Sveikatos sargyboje

Kauno miesto poliklinika, pandemijos metu gavusi kuruoti testavimo, vakcinacijos

procesus, Karščiavimo klinikos ir mobiliojo COVID-19 tyrimų punkto darbą atrodo,

tarsi skrydžių valdymo centras. Paklaustas, kaip suderinti procesus, kad šie vyktų

efektyviai, o pacientai nepajustų paslaugų trūkumo, poliklinikos vadovas Paulius Kibiša

Raudonojo kryžiaus savanoriai valdo atėjusių skiepytis srautus

Vienu metu dėl vakcinacijos atėjusius žmones konsultuoja daugiau nei dešimt šeimos gydytojų ir rezidentų

Pagal Statistikos departamento švieslentes, tarp trijų didžiųjų šalies miestų Kauno vakci-

nacijos tempai sparčiausi, paskiepyta didžiausias procentas žmonių, trečiadienio duomeni-

mis – 33,3 proc. gyventojų.

Diena vakcinacijos centre specialistų akimis

Šeimos gydytoja rezidentė
Gabrielė Kapūstienė:

Taip pat suteikiame informaciją,
kada numatoma antra vakcinacijos
data, duodame ir informacinius
lapelius apie vakciną.

Kartais tenka susidurti ir su
skiepų skeptikais, prisiekusiais
Kepenio pasekėjais, tačiau jie sako
atėję skiepytis vien dėl galimybės
laisvai keliauti po pasaulį. Tačiau
daugiausia ateina tų, kurie laukė
vakcinų ir džiaugiasi galimybe
skiepytis greitai bei patogiai.
Juntame ir tai, kad vis daugiau
žmonių renkasi „AstraZeneca“
vakciną. Ją pasirinkę vyresnieji
motyvuoja tuo, kad jei prezidentas
ja skiepijasi, tai ir visiems kitiems
ji tinkama. Jaunimas apskritai nepa-
siduoda neigiamoms žinioms ar
gandams apie vakcinas, noriai skie-
pijasi absoliučiai bet kuria vakcina,
kokia yra atvežta, tokia ir tinka.

Čia dirbant tampa lengviau
suprasti, kokia bus mano darbo
kasdienybė jau pradėjus dirbti
šeimos gydytojo kabinete, kiek
informacijos teks žinoti ir bendrau-
ti, atsakyti į klausimus. O bendrau-
ti su pacientais man laimė.   ¬

- Kiekvienas asmuo prieš
vakcinaciją turi užpildyti tam
skirtą anketą dėl galimų rizikos
veiksnių. Klausiame, ar yra kam
nors alergiški. Primename palaukti
penkiolika minučių po skiepo
laukimo salėje. Tenka priminti ir
apie vaistų vartojimą po vakcina-
cijos, jeigu pakiltų temperatūra ar
būtų didesnis skausmas dūrio
vietoje. Instruktuojame ir apie tai,
kad negertų vaistų, jeigu nesijau-
čia prastai, nekyla temperatūra.

LSMU penktų metų
medicinos studentas

Marius Zaranka:

Vakcinacijos centre dirbu jau
mėnesį. Per pandemiją universitete
mažiau praktikos, tad jos semiuosi
čia. Tai puiki vieta bendravimo
įgūdžiams su pacientais tobulinti,
rankų miklumui skiepijant ugdyti.
Būna įvairių žmonių, kurie bijo
adatų ir nenori žiūrėti, kaip
leidžiama vakcina. Tokius tenka
nuraminti, padrąsinti, padėti
užsimiršti ir tuomet pradžiuginti,
kad vakcina jau suleista. Rekordiš-
kai esu per dieną paskiepijęs 132
asmenis. Tad po darbo vakcinaci-
jos centre jau tikrai būsiu profesio-
nalas tiek vakcinų skiedimo, tiek
suleidimo klausimu.      ¬

LSMU penktų metų
medicinos studentas

Titas Tiškevičius:

- Norėjau dalyvauti vakcinacijos
procese, juk tai ir praktika, ir darbas
tuo pat metu. Vieni privalumai.
Nepaisant to, kad semestras
universitete nepasibaigęs, viską
įmanoma suderinti ir netenka dėl
to nemiegoti naktimis. Mano
pamaina trunka keturias valandas,
grafikas slenkantis, tad prisitaikyti
gana lengva. Didžiausias iššūkis –
bendrauti su žmonėmis, kurie
nenori skiepytis, tačiau vis tiek
ateina, kol leidžiu vakciną, mane
įtikinėja, kad darau blogą darbą.
Specialiai perklausiu, ar nori skie-
pytis, sako – skiepyk. Tad nesive-
liu į ginčus, skiepiju ir tiek.   ¬

Raudonojo Kryžiaus savanorė
Urtė Liuizaitė:

- Mes prisidedame prie srautų
valdymo vakcinavimo centre
skirstymo, padedame žmonėms
užpildyti specialias anketas
atvykus skiepytis. Tenka ir
bendrauti, ir koordinuoti procesą.
Būna, žmonės nežino, kaip tiksliai
pildyti anketas, arba pasitikslina,
kad nepadarytų klaidos.  ¬

sako, jog nestandartinės situacijos reikalauja atitinkamų sprendimų, tereikia jų imtis.

TARP KITKO:

Kadangi visus procesus Kauno miesto

poliklinika stengiasi vykdyti efektyviai,

vadovui P.Kibišai tenka susidurti ir su

žmogiškųjų išteklių klausimu. Personalo

skaičius ribotas, o procesų tik daugėja. Į

vakcinacijos centrą, mobilųjį COVID-19

testavimo punktą bei karščiavimo kliniką

teko įdarbinti 120 naujų specialistų. Vien

skiepijimo centre Kauno ledo rūmuose

dirba apie 70 žmonių personalas, įdarbinti

LSMU paskutinių kursų medicinos

studentai, gydytojai rezidentai, talkina

Raudonojo kryžiaus savanoriai.  ¬

sai Lietuvai, vystytojas mums grą-
žins pusę išleistos sumos. Taip ir at-
sitiko, grąžino. Šią registracijos skie-
pijimui nuo COVID-19 sistemą da-
bar naudoja visa Lietuva. Gerai, kad
ir Sveikatos apsaugos ministerija pa-
sižiūrėjo į situaciją nestandartiškai,
drąsiai ir pasirinko veikiančią, pri-
vačios kompanijos sukurtą progra-
mą, o nebandė laukti, kol bus taiso-
ma didelė, bet nelabai gerai veikianti
sistema. Laikas čia buvo esminis fak-
torius“, – sako P.Kibiša.

Sėkmingai veikiančią sistemą

“VYRIAUSIOJI SLAUGYTOJA
RITA BRAZAUSKIENĖ:

Turime nuotolinio ryšio racijas

ir jei tik kam kyla klausimas,

problema, ko nors neranda,

pritrūksta, kviečia mane. Aš

esu tas krizių valdymo centras,

pirmoji pagalba, ekstremalaus

reagavimo būrys viename.

vakcina kasmet paskiepijame apie
aštuonis procentus vyresnio am-
žiaus asmenų, sergančių lėtinėmis
ligomis ir nėščiųjų, o jeigu teks dėl
COVID-19 vakcinuoti apčiuopiamą

skaičių populiacijos, vėl reikės nau-
jų, gerai veikiančių sprendimų,
kad pakaktų ne tik vakcinų, bet ir
žmogiškųjų išteklių“, – sako Kau-
no miesto poliklinikos vadovas.    �


