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Jau tradicija tapusio „KMP nominacijos“ renginio metu įteikti šeši apdovanojimai, kuriais pagerbti šiemet
pasižymėję Kauno miesto poliklinikos darbuotojai. Šiemet ypatingas dėmesys buvo atkreiptas į
specialistus, pasiaukojamai atsidavusius pandemijos valdymui. Prisiėmę atsakomybę padėti visuomenei

kuo sklandžiau išgyventi šį sunkų etapą, jie patys aukojo malonius vakarus su šeima, darbui atidavė vakarus ir atostogas.

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

Kauno miesto poliklinika: vakcinacijos lyderė
apdovanojo savo herojus

skart per dieną keičiantis pamainai, –
mintimis į vakcinacijos pradžią grįžo
pašnekovė ir prisiminė, kad kelis kar-
tus buvo dingusi elektra bei interne-
tas. – Bet dėl to nestabdėme vakcina-
cijos – rašėme ranka, o po darbo tų
kelių tūkstančių pasiskiepijusių žmo-
nių duomenis vedėme į sistemą.“

Vakcinacijos centre šviesos neges-
davo iki dešimtos vakaro. Pasibaigus
darbo laikui, norint išvengti po dienos
likusių vakcinų utilizavimo, darbuoto-
jai skambindavo žmonėms pagal są-
rašą ir kviesdavo atvykti skiepytis.
„Kauniečiai pasirodydavo jau su piža-
momis, moterys iš netoliese esančių
namų atbėgdavo su chalatais – taip visi
norėjo vakcinos. Tuomet lankė visai
kitokios nuotaikos – nors eilės buvo
didžiulės, gyventojai buvo puikiai nu-
siteikę“, – prisimena K.Kačiušė.

Kaip vieną sunkiausių etapų ji išski-
ria dabartinį, mat kiekvienas darbuo-
tojas – nuo registratorės iki vakcinuo-
tojo – patiria priešiškai skiepų atžvil-
giu nusiteikusių žmonių kaltinimus.
„Išklausome visą litaniją apie skiepų
žalą, kokie mes blogi. Jau dirbame ir
kaip policija, nes dalis bando apgauti.
Atvykę tvarkingai užsiregistruoja, pra-
eina visas grandis ir kai būna pažymė-
ti sistemoje, kad tuoj gaus vakciną,
čiumpa už dokumento ir bando spruk-
ti. Sugalvoja visokių priežasčių – esą pri-
reikia į tualetą ar pasidaro bloga. Mes
turime juos identifikuoti ir išregistruo-
ti. Kasdien pabėgti bando iki dešim-
ties žmonių“, – atskleidė Vakcinaci-
jos centre dirbanti specialistė.

Kolektyvas ne tik organizuoja dar-

bą – jie patys vedžioja atitvarus, dėlio-
ja kėdes, reguliuoja srautus. „Apskai-
čiuota, kad žmogus pas mus užtrun-
ka apie 30 min. Šaltuoju metu slau-
gytoja priima žmogų kas 3 minutes, nes
ilgiau užtrunka nusirengti, o šiltuoju –
kas minutę“, – pasakoja K.Kačiušė.

Geros nuotaikos užtaisai
„Už neblėstantį pozityvumą,

meistriškus konfliktų valdymo įgū-
džius, trykštančią energiją, pagalbą
kolegoms ir geros nuotaikos sklai-
dą kiekvieną darbo dieną“, – tokiais
žodžiai buvo palydėta nominacija,
atitekusi Kauno miesto polikliniko-
je dirbančioms referentėms.

„Jos atlieka sunkų ir svarbų darbą
ir tik nedidelė jo dalis yra dokumen-
tų registravimas ir rūšiavimas, su kuo
daugelis ir sietų referento darbą, –
pastebi J.Labanauskienė. – Ne paslap-
tis, kad pacientai kartais ateina blo-
gos nuotaikos, norėdami visas pa-
slaugas gauti iškart, kreiptis tiesiai į
vadovus. Referenčių dėka jie visas
problemas išsprendžia nepravėrę di-
rektoriaus kabineto durų ir iš poli-
klinikos išeina su šypsena“, – puikų
personalą gyrė J.Labanauskienė.

Referenčių vardu apdovanojimą
priėmusi Audronė Spiridavičienė tei-
gė, kad kiekviena darbo diena vis ki-
tokia. „Kai kurie pacientai nesupran-
ta, kad jų reikalaujamų paslaugų gy-
dymo įstaiga neteikia ir nori viską gau-

Sima Kazarian

Sprendimus lydėjo rizika
„Kad deimantas yra ypatingas ak-

muo, išvystame, kai jis nušlifuojamas.
Taip pat ir su žmonėmis – jų vertė atsi-
skleidžia sudėtingose, užgrūdinančio-
se situacijose. Tada įsitikiname, kad
paprastas kolega turi neeilinių savybių,
kurių gal ir pats nenumanė turįs“, –
teikdamas nominacijas į darbuotojus
kreipėsi Kauno miesto poliklinikos
(KMP) direktorius Paulius Kibiša.

Tiesa, tradicinis renginys buvo ne
toks kaip prieš pandemiją: vyko ne
triukšmingo vasarinio sąskrydžio
metu, kur gausiai susirinkusį kolek-
tyvą linksmindavo šalies muzikos
žvaigždės. Į nominacijų teikimą su-
sirinko darbuotojai, parnešę statu-
lėles kolegoms. Kaip visuomet no-
minantus siūlė KMP kolektyvas, o
laimėtojus atrinko komisija.

„Nepaisant to, kad kartas nuo kar-
to medikus pavadina herojais ir pagi-
ria, bene kasdien įvairūs informaci-
jos kanalai mūsų adresu transliuoja
užgaulią kritiką. Vadina kyšininkais,
priekaištauja, kad nieko nemokame,
kad skiepijame per lėtai arba atvirkš-
čiai – per greitai“, – į pagarbos medi-
ko profesijai stoką dėmesį atkreipė
P.Kibiša ir paaiškino, kad nominaci-
jos yra savotiška atsvara ir užuovėja
šiuo sunkiu metu.

O pasiekimai neeiliniai: KMP ko-
lektyvas įnešė svarų indėlį kuriant
vakcinacijos sistemą šalyje. Jie prisi-
ėmė lyderystę Kaune įsteigdami pir-
mąjį masinio vakcinavimo centrą Lie-
tuvoje, kurio pagrindu darbą vėliau
organizavo ir kiti. P.Kibiša neslepia:
šis procesas, įskaitant ir medicininės
informavimo sistemos „Hybrid Lab“
diegimą, buvo susijęs su tam tikra
rizika, kuri visuomet kyla išbandant
naujus dalykus. Tačiau domėjimasis
ir kruopšti analizė davė puikius re-
zultatus – sprendimai pasiteisino ir
tapo pavyzdžiu kitiems.

Pandemija KMP paskatino prieš
porą metų įsteigti Metų herojaus
nominaciją, skirtą su COVID-19 val-
dymu dirbantiems specialistams.
Šiemetiniame renginyje jiems taip
pat teko neeilinis dėmesys.

„Nemaža kolektyvo dalis sutiko
prisiimti papildomas pandemijos pa-
diktuotas darbo funkcijas ir visus iš
to kylančius iššūkius, – teigė Perso-
nalovaldymo ir administravimo sky-
riaus vadovė Jurga Labanauskienė.
– Galiu pasakyti, kad tai – patys drą-
siausi žmonės. Pernai nominavome
mobilaus testavimo punkto koman-
dą, kuri pirmoji šalyje pradėjo šį at-
sakingą ir be galo reikalingą darbą.
Šiųmetę herojų nominaciją lėmė ki-
ta aktualija – vakcinacija. Gruodį, kai

“KAUNO MIESTO
POLIKLINIKOS DIREKTORIUS

PAULIUS KIBIŠA:

Kad deimantas yra ypatingas
akmuo, išvystame, kai jis

nušlifuojamas. Taip pat ir su
žmonėmis – jų vertė atsisklei-

džia sudėtingose, užgrūdi-
nančiose situacijose.

saugiai atveža ir vakare išveža. Jis rū-
pinasi vakcinavimu namuose, slau-
gos namuose, tardymo izoliatoriu-
je, padeda visais skubiais atvejais ir
lydi darbuotojas, nes toli gražu ne
pas visus gyventojus vykti saugu.

Centro darbus koordinuoja vyr.
slaugos administratorė Kristina Kačiu-
šė. „Iš pradžių reikėjo mokyti darbuo-
tojus vakcinuoti, dirbti su informaci-
ne sistema. Tie mokymai vyko tri-

mintis palaiko. Tikiuosi, kad ir pagar-
ba medikams anksčiau ar vėliau su-
grįš“, – vilties neprarado pašnekovė.

Vertybės turi kabėti ne ant sienos
Mėgstamas darbas ir noras jį atlik-

ti gerai į priekį veda ir dar vieną KMP
nominantę – vyr. registratūros admi-
nistratorę Ingridą Varnienę, kuri už
sėkmingą bendradarbiavimą nomi-
nuota net kelis kartus. „Ji išsamiai
suteikia informaciją, nuolat tobuli-
na registratūros darbą. Kam nors pa-
prašius pagalbos, Ingrida visada įsi-
gilina ir padeda konstruktyviai spręs-
ti problemas“, – gražių žodžių negai-
lėjo J.Labanauskienė.

I.Varnienė džiaugiasi įvertinimu,
bet nesijaučia atlikusi ką nors ypatin-
go. „Atrodo, tiesiog dirbu mėgstamą
darbą, stengiuosi kiek galiu, o kai įver-
tina iš šalies, smagu. Dirbu medicini-
nių pirkimų srityje, todėl tenka ben-
drauti su daugeliu žmonių iš įvairių
skyrių, gal todėl esu labiau matoma,
girdima“, – svarstė nominantė.

J.Labanauskienė teigia, kad me-
tinės darbuotojų nominacijos bu-
vo įsteigtos pagrindinių organiza-
cijos vertybių pagrindu: „Prieš ke-
letą metų jungiantis penkioms Kau-
no miesto poliklinikoms daug
bendravome ir kartu su darbuoto-
jais išsigryninome pagrindines ver-
tybes. Tai bendradarbiavimas, pa-
garba, kompetencija ir orientacija
į rezultatą. Šias vertybes puoselė-
jantį personalą norime paskatinti
kasmetinių apdovanojimų metu.“

I.Varnienė mano, kad įgyvendi-
nant vertybes svarbus vadovų indė-
lis. Ne visi darbuotojai mėgsta save
parodyti, bendrauti, nors ir puikiai
dirba. „Kai kurie nelinkę reikštis, tai
lemia asmeninės savybės ir tai yra
normalu. Vadovui tenka uždavinys
pastebėti kiekvieno galimybes ir pri-
taikyti jas siekiant bendro rezulta-
to“, – kalbėjo pašnekovė, kurios
skyriuje dirba 39 specialistai.

KMP vadovas P.Kibiša taip pat įsi-
tikinęs, kad vertybes reikia laikyti ne
pasikabinus ant sienos, o jomis gy-
venti kiekvieną dieną. Anot jo, pri-
traukiant darbuotojus didelę dalį sėk-
mės lemia nematerialūs skatinimo
būdai. „Tyrimai rodo, kad vienas
svarbiausių aspektų, kodėl žmonės
palieka darbovietes, – nepagarbus va-
dovų ir kolegų elgesys. Dėl to viena
pagrindinių mūsų vertybių yra pa-
garba pacientui, darbuotojui ir part-
neriui“, – pabrėžė KMP vadovas.

Kitas įstaigos privalumas – galimy-
bė kilti karjeros laiptais. „Specialistus
motyvuoja, kad darbovietės viduje jie
gali siekti aukštesnių pareigų. Jau-
niems vadovams, kuriems patikėjo-
me lyderystę, padedame išsiugdyti rei-
kiamas kompetencijas specialių mo-
kymų metu, – pasakojo P.Kibiša, ne-
neigiantis ir materialinio aspekto. –
Darbo užmokestis turi būti susietas
su rezultatais. Nuolat ieškome naujų
tikslų, kuriuos įgyvendinus atsirastų
galimybė pakelti algas tiems, kurie
sunkiai ir daug dirba. Atlygį diferenci-
juojame pagal darbo kokybę - sten-
giamės išvengti lygiavos. Kai kurie gy-
dytojai nėra populiarūs, jų rezultatai
prasti. Neteisinga jiems mokėti tiek,
kiek besistengiantiems – tokia siste-
ma labai demotyvuoja.“

Personalo ir administravimo sky-
riaus vadovė priduria, kad organiza-
ciniai pokyčiai neateina nei per vie-
nerius, nei per porą metų – kartais
tam prireikia ištiso dešimtmečio.
„Mes vis dar esame kelyje, kuriuo
pradėjome eiti dar prieš jungiant poli-
klinikas. Jau tada pasirinkome kalbė-
ti su žmonėmis, ir darbuotojai tai įver-
tino“, - teigia J.Labanauskienė.  �

dar tik buvo kalbama apie atkeliau-
jančias vakcinas, intensyviai ruošė-
mės skiepijimui ir sausį KMP darbuo-
tojai jau laukė pasirengę vakcinuoti
žmones nuo COVID-19 ligos. Gegu-
žę-birželį darbuotojams tekdavo
skiepyti apie 5 tūkstančius pacientų
per dieną dirbant 7 dienas per savai-
tę po 12 valandų.“

I.Dubrovai – dvi statulėlės
Kauno vakcinacijos centro ir Kal-

niečių padalinio vadovė Iveta Dub-
rova šiemet apdovanota net dviem
nominacijomis: viena statulėlė atite-
ko už Kalniečių Šeimos sveikatos
priežiūros skyriaus veiklos tobulini-
mą, kita – už Vakcinacijos centro stei-
gimą. Vadovė pripažįsta: didžiausias
iššūkis pastarajame darbe buvo iš-

ti šaunių gydytojų ir slaugytojų bū-
rį, kurį vadinu savo Kalniečių šei-
ma. Esu jiems ypač dėkinga už pa-
galbą įstaigos darbe ir vakcinaciją
Kauno mieste.“

Šeimos klinikoje tenka susidurti su
dideliais krūviais, todėl darbuotojai sten-
giasi vieni kitiems padėti. „Šiuo metu
sprendžiame šeimos gydytojų užimtu-
mo klausimą. Siekiame racionaliai pa-
skirstyti darbo funkcijas, mokome slau-
gytojas atlikti tam tikras užduotis, kad
šeimos gydytojai turėtų daugiau laiko
teikti kokybiškas paslaugas pacientams.
Siekiu, kad šeimos gydytojai, slaugyto-
jos, registratorės, socialiniai darbuoto-
jai dirbtų kaip vieninga komanda“, –
akcentavo I.Dubrova.

Darbas iki išnaktų ir antivakserių
gaudymas

Kartu su I.Dubrova metų herojais
tapo ir Vakcinacijos centro koman-
dos nariai: Kristina Kačiušė, Jurgita
Aušrotaitė, Rita Brazauskienė, An-
drius Sventkauskas, Ingrida Lukoše-
vičienė. Visi šie žmonės iki tol darba-
vosi skirtinguose poliklinikose veik-
los baruose, o šiandien tapo vienu
kumščiu. Metų herojai prasitaria: pa-
galvojus apie vakcinacijos pabaigą ir
išsiskirstymą užplūsta nostalgija – juk
kartu praleista daugybė laiko, o mil-
žiniško dėmesio pareikalavęs Vakci-
nacijos centras užaugo kaip bendras
kūdikis ir šiandien yra pavyzdingai
veikianti organizacija.

Vienintelis vyras kolektyve An-
drius Sventkauskas aprūpina centrą
vakcinomis, kurias kiekvieną rytą

“KAUNO VAKCINACIJOS
CENTRO IR KALNIEČIŲ
PADALINIO VADOVĖ

IVETA DUBROVA:

Man pasisekė Kalniečių Šeimos
sveikatos priežiūros skyriuje

suburti šaunių gydytojų ir
slaugytojų būrį, kurį vadinu

savo Kalniečių šeima.

“REFERENČIŲ VARDU
APDOVANOJIMĄ PRIĖMUSI
AUDRONĖ SPIRIDAVIČIENĖ:

Bandome pateisinti pacientų
lūkesčius. Jų nepaliekame

likimo valiai: jei negalime padėti
iškart, paprašome palikti

kontaktus, kuriais galėtume
susisiekti vėliau.

padirbti, ar juose minimos įstaigos eg-
zistuoja, – vardijo O.Libeikienė ir pri-
dūrė, kad tokių asmenų yra 30-50
kiekvieną dieną. – O kur dar atvyku-
sieji dirbti į Lietuvą iš Ukrainos, Balta-
rusijos... jie neturi asmens kodų, pri-
sijungimų prie e.sveikatos, sertifika-
tus jiems reikia išduoti čia ir dabar.“

Kiekvieną dieną keturios Darbo
medicinos centro darbuotojos dirba
skyriuje, o vakare sėdasi prie rutina
tapusio darbo su sertifikatais. „Tai
trunka iki pirmos, antros valandos
nakties. Vasarą dirbome tik dviese
su vyr. administratore Vilija Bielkevi-
čiūte be savaitgalių, be atostogų, be
vakarų. Kadangi tai – nauja užduo-
tis, tris mėnesius užtrukome, kol iš-
gryninome pačią darbo sistemą“, –
prisiminė pašnekovė.

Kas paskatino imtis šios nelengvos
atsakomybės? „Yra toks dalykas kaip
lojalumas įstaigai. Atsirado darbas ir
kam nors reikėjo jį dirbti. Pagalvoji,
kad jei mane pasirinko, vadinasi, pasi-
tiki. O kai mūsų indėlį įvertino per ap-
dovanojimus, jautėmės smagiai“, – šyp-
sojosi O. Libeikienė. Statulėle su ko-
lektyvu ji pasidžiaugė prieš darbą prie
puodelio kavos su saldainiais.

Drauge dirbusi vyr. administratorė
V. Bielkevičiūtė tikina: koks vedlys, to-
kia ir komanda, o pati O.Libeikienė
įsitikinusi, kad komandinę dvasią pa-
laikyti padeda žinojimas, jog teisingai
atlieki gerą darbą. „Nors iš šalies žmo-
nėms kartais atrodo priešingai, mus ši

“VYR. REGISTRATŪROS
ADMINISTRATORĖ

INGRIDA VARNIENĖ:

Atrodo, tiesiog dirbu mėgsta-
mą darbą, stengiuosi kiek galiu,
o kai įvertina iš šalies, smagu.

ti čia ir dabar. Bandome pateisinti jų
lūkesčius, spręsti problemas, susiran-
dame galinčių pagelbėti įstaigų telefo-
nus. Paciento niekada nepaliekame
likimo valiai: jei negalime padėti iškart,
paprašome palikti kontaktus, kuriais
galėtume susisiekti vėliau“, – kalbėjo
A.Spiridavičienė. Už gerą nuotaiką no-
minaciją gavusių referenčių atstovė iš-
davė paslaptį, kad ją palaikyti padeda
į darbą atsinešta šypsena įstaigos dar-
buotojų įvertinimo dėka.

Nuopelnų neprisiima
Su pacientų keliamais bendravimo

iššūkiais tenka susidurti ir laboratori-
jos darbuotojoms. Metų iniciatyvos
nominaciją pelniusi vyresnioji labora-
torijos administratorė Renata Valevi-
čienė pasakoja, kad prieš pandemiją
poliklinika pradėjo dirbti su nauja la-
boratorine informacine sistema. Ta-
čiau sudėtingiausia įvaldyti ne ją, o at-
laikyti skambučių srautus. „Mums
skambina tiek seni, tiek jauni – visiems
tyrimų reikia nedelsiant, informuoti
jie turi būti taip pat nedelsiant, ir pa-
geidauja, kad viską paaiškintume su-
prantama kalba. Tai kainuoja didžiu-
les laiko sąnaudas. Iki vidurio dienos
dirbame su kita informacija, nei labo-
ratorija privalėtų. Tačiau turime atsa-
kyti žmonėms į klausimus, kurie jiems
rūpi“, – pabrėžia R.Valevičienė.

„Ši nominacija – ne mano, o viso
kolektyvo nuopelnas, kuris susikaupė
ir dirbo neskaičiuodamas valandų.
Man per didelė garbė tą apdovanoji-
mą atsiimti“, – kalbėjo R.Valevičienė,
kurią KMP bendruomenė vertina už
Laboratorijos darbo organizavimą,
naujovių paieškas, pagalbą kolegoms
ir pacientams. „Sujungus padalinius,
R.Valevičienė labai daug prisidėjo ini-
cijuojant  reikalingus pokyčius. Augo
laboratorijos darbo apimtys, paslaugų
spektras, atsirado daugiau tyrimų, o
kartu ir naujų iššūkių. Renata su ko-
manda pateikė daug racionalių pasiū-
lymų, kaip tuos iššūkius įveikti“, –
džiaugėsi J.Labanauskienė.

Jei prašo, vadinasi, pasitiki
Darbo medicinos centras atsakin-

gas už profilaktinius darbuotojų, vai-
ruotojų sveikatos patikrinimus, dėl
leidimo laikyti ginklą, tačiau pande-
mija šiam padaliniui pateikė naują
užduotį. „Prasidėjus vakcinacijai
nuo COVID-19 centras drąsiai pri-

ėmė tiesiogiai jam visiškai nepriklau-
santį iššūkį – dirbti su užsienyje vak-
cinuotų asmenų duomenimis“, –
2019 m. pavasarį įsikūrusiam struk-
tūriniam padaliniui dėkingumą iš-
reiškė Personalovaldymo ir admi-
nistravimo skyriaus vadovė J.Laba-
nauskienė.

Metų komandos apdovanojimą pri-
ėmusi Darbo medicinos centro vado-
vė Oksana Libeikienė pripažino, kad ši
užduotis pareikalavo daug pastangų.
Reikėjo užtikrinti, kad centro darbas
tekėtų įprasta vaga – šiemet įstaiga net
padidino priimamų pacientų kiekį.
Dėl to O.Libeikienė ypač dėkinga ko-
lektyvui: „Laimė, kad centre dirba stip-
ri komanda, vieni kitiems padeda, grei-
tai pasiskirsto papildomus darbus.“

„Kalbant apie užsienyje vakcinuo-
tus asmenis, problema, kad jie daž-
nai net neturi prisijungimo prie e.svei-
katos, duomenis vedame rankiniu
būdu. Visus dokumentus, kuriuos
mums atsiunčia, tikriname. Aiškina-
mės, ar tie vakcinacijos sertifikatai ne-

TRUMPAI:

Kauno miesto poliklinikos
2021 m. nominacijos:

• Už nuopelnus įstaigai –
IVETA DUBROVA.

• Metų bendradarbiavimas – 
INGRIDA VARNIENĖ.

• Metų iniciatyva – 
RENATA VALEVIČIENĖ.

• Metų komanda –
DARBO MEDICINOS CENTRAS.

• Metų herojai – KRISTINA KAČIUŠĖ,
JURGITA AUŠROTAITĖ,
RITA BRAZAUSKIENĖ, ANDRIUS
SVENTKAUSKAS, INGRIDA
LUKOŠEVIČIENĖ, IVETA DUBROVA.

• Metų gera nuotaika – REFERENTĖS.

Vakcinacijos centras užaugo kaip bendras kūdikis ir šiandien yra pavyzdingai veikianti orga-

nizacija

„Didelė  laimė, kad centre dirba stipri komanda, vieni kitiems padeda, greitai pasiskirsto papildomus darbus. Visi gali pavydėti, kad turiu

tokius darbuotojus“, – sako Metų komandos apdovanojimą su Darbo medicinos centro kolektyvu pelniusi jo vadovė Oksana Libeikienė.

“VYRESNIOJI LABORATORIJOS
ADMINISTRATORĖ

RENATA VALEVIČIENĖ:

Visiems tyrimų reikia nedel-
siant, informuoti jie turi būti
taip pat greitai, ir pageidauja,

kad viską paaiškintume supran-
tama kalba. Tai kainuoja

didžiules laiko sąnaudas. Tačiau
turime atsakyti žmonėms į
klausimus, kurie jiems rūpi.

ankstinės patirties neturėjimas. „Tai
nauja pasauliui. Skaitėme daug
straipsnių, ieškojome informacijos,
kaip toks centras turėtų veikti. Su-
burta keliolikos žmonių komanda
dirbo neskaičiuodama laiko“, – įver-
tino darbuotojų atsidavimą I.Dubro-
va ir prasitarė, kad asmeninio gyve-
nimo ir laiko šeimai prie šio projek-
to dirbantys medikai tiesiog atsisa-
kė. Nors tempai nuo vasaros vidurio
sulėtėjo, jie išlieka pakankamai ne-
maži – kasdien Kaune paskiepijama
apie tūkstantį žmonių.

I.Dubrova sau nuopelnų nepriski-
ria: „Vienas lauke ne karys – rezul-
tatai pasiekti komandos darbo dė-
ka. Man pasisekė Kalniečių Šeimos
sveikatos priežiūros skyriuje subur-

“PERSONALO VALDYMO IR
ADMINISTRAVIMO
SKYRIAUS VADOVĖ

JURGA LABANAUSKIENĖ:

Nemaža kolektyvo dalis sutiko
prisiimti papildomas

pandemijos padiktuotas darbo
funkcijas ir visus iš to kylančius
iššūkius. Galiu pasakyti, kad tai

patys drąsiausi žmonės.


