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Sima Kazarian

Šeimos gydytojui – kuo mažau
trikdžių

Pradžiai – chaotiškas vaizdelis iš šei-
mos gydytojo kasdienybės: vienas
pacientas sėdi prie stalo, kitas skam-
bina į laidinį poliklinikos telefoną, ant-
ras į mobilųjį, o trečias renka iš kaž-
kur gautą asmeninį gydytojo nume-
rį. Dar keli piktinasi, kad prisiskam-
binti į nepavyksta – visos linijos
užimtos. Kauno miesto poliklinika
pirmoji šalyje šiai pasakai be galo pa-
sakė „stop“ ir ėmėsi problemą spręsti
iš esmės. Ir jiems pavyko: skambu-
čiai šeimos gydytojų jau netrikdo. Ra-
gelį už juos pakelia nauja komandos
narė – medicinos registratorė, kuri
pasirūpina, kad būtų patenkinti visi
besikreipiančiojo poreikiai.

Šis unikalus komandinių medici-
nos registratorių projektas įgyvendin-
tas įstaigos iniciatyva, be papildomo
finansavimo. Idėjos generatoriai – di-
rektoriaus pavaduotoja kokybės val-
dymui Loreta Marmienė bei Pacientų
aptarnavimo ir informavimo skyriaus
vadovė Ingrida Varnienė.

Jei anksčiau visas klausimų srautas
užgriūdavo vieną šeimos gydytoją,
šiuo metu pacientų rūpesčiai paskirs-
tomi visiems komandos nariams pa-
gal kompetencijas. Pagrindinis tarpi-
ninkas tarp paciento ir šeimos gydy-
tojo komandos – medicinos registra-
torės – atsiliepia į visus gydytojo
skambučius arba perskambina, infor-
muoja pacientus, kviečia dalyvauti
prevencinėse programose, vaikų svei-
katos patikrinime prieš mokyklą, vak-
cinuotis, skanuoja dokumentus ir t.t.
Jei mato, kad šeimos gydytojas išrašė
siuntimą, pati susisiekia su pacientu
ir jo pageidavimu užregistruoja paslau-
gai Kauno miesto poliklinikoje, o
esant reikalui ir atgaliniam vizitui pas
šeimos gydytoją. Šiam tenka su gydy-
mu susiję klausimai. Slaugytoja kuruo-
ja pasiruošimą operacijai, suaugusių-
jų vakcinaciją, komentuoja kai ku-
riuos tyrimus ir pan.

„Toks modelis daro šeimos me-
diciną kur kas efektyvesnę. Pacien-
tai gauna visas paslaugas, o šeimos
gydytojas gali skirti jiems daugiau
kokybiško laiko“, – konstatavo
L.Marmienė. I.Varnienė pridūrė,
kad medicinos registratorių funkci-
jos artimos atvejo vadybininko, ku-
ris padeda sudaryti paciento marš-
rutą gaunant įvairias sveikatos prie-
žiūros paslaugas. Į šeimos gydytojo
komandą KMP jau vis labiau įtrau-
kia ir socialinį darbuotoją, pas kurį
siunčiami pacientai, turintys slau-
gos, socialinės rūpybos poreikį.

jusią kultūrą ir po truputį.
Nuo pat pradžių stebėjome, kaip re-

aguos pacientai. Buvo neramu, nes
daugelis mano, kad visus klausimus
turi spręsti šeimos gydytojas, tačiau rim-
tesnių nesklandumų nebuvo. Svarbu
didinti pacientų pasitikėjimą kitais šei-
mos gydytojo komandos nariais.“

Beje, į šeimos gydytojo komandą
įtraukiant asmenines registratores
naujų žmonių įdarbinti beveik nerei-
kėjo. Į šias pareigas perėjo Pacientų
aptarnavimo ir informavimo skyriu-
je dirbusios medicinos registratorės.
Daugeliui jų, poliklinikai atsisakius po-
pierinių pacientų kortelių, neliko dar-
bo krūvio. Diegiant modelį svarbų in-
dėlį įnešė Oksana Safonova – pirmoji,

jei ne visos šalies, tai tikrai Kauno mies-
to poliklinikos, komandinė medici-
nos registratorė. Ji nepasiilgsta darbo
bendrojoje registratūroje. „Jaučiuosi
šiose pareigose gerai ir paaiškinsiu ko-
dėl. Ankstesnis darbas man patiko,
bet ten žmogus prieidavo, užsiregist-
ruodavo ir išeidavo. O dabar, kai dir-
bu su konkrečiomis gydytojomis,
slaugytojomis ir jų pacientais, gimsta
atgalinis ryšys, matau darbo rezulta-
tus, stebiu, kaip pacientams sekasi.
Vieni kitus pažįstame, pasiteirauju,
kaip baigėsi viena ar kita situacija, už-
simezga ryšys, kuriam sąlygų anks-
tesnėse pareigose nebuvo“, – gyvai pa-
sakojo specialistė.

Griežtai pagal protokolą
Kokia eilinė medicinos registrato-

rės darbo diena? Jos sėdi po kelias
viename kabinete prie didžiulių mo-
nitorių ir užsidėjusios ausines peri-

ma visus aptarnaujamų šeimos gy-
dytojų skambučius. Jie sujungti su
bendra KMP telefonija. Bendroje in-
formacinėje platformoje komandi-
nės registratorės mato visą reikalin-

gą informaciją: koks pacientas
skambina, jo elektroninę medicini-
nę kortelę, visų padalinių komandų
duomenis (jų sudėtį, telefonus, va-
davimus), pacientų, kuriuos šian-
dien turi aptarnauti šeimos gydyto-
jas statusą (kurie išleisti, kuriems rei-
kia skambinti). Apie einamuosius
reikalus šeimos gydytojo komandos
nariai bendrauja per darbo pokal-
biams skirtą programėlę.

O.Safanova šiuo metu aptarnau-
ja keturis šeimos gydytojus, kiekvie-
no jų pacientų vidurkis per dieną –
30-40. Laimei, ne kiekvieno reika-
lus būtina spręsti – su kuriais susi-
siekti, sistemoje pažymi šeimos gy-
dytojai. Darbo dienos pabaigoje re-
gistratorės aplanko savo slaugyto-
jas ir gydytojas, pasiteirauja, kaip
praėjo darbo diena, ar viskas buvo
gerai. „Tai padeda kurti stipresnį tar-
pusavio ryšį ir pasitikėjimą“, – at-
kreipė dėmesį I.Varnienė.

Pacientų aptarnavimo ir informa-
vimo skyriaus vadovė pažymi, kad
registratorės yra gerai instruktuotos,
ką turi daryti: „Jei pacientas ūmios
būklės, registruoja jį čia ir dabar, jei
ne – vėliau. Beje, yra daugybė kausi-
mų, į kuriuos atsako pačios: ar išra-
šytas siuntimas, vaistai, ar galioja re-
ceptas, kaip dirba laboratorija... To-
kie klausimai gydytojus trukdydavo
absoliučiai be reikalo.“

Visas registratorių darbas – kon-
troliuojamas, renkama skambučių
statistika, esant reikalui jie perklau-
somi. Kauno miesto poliklinikoje ne-
seniai patvirtintas ir pacientų aptar-
navimo telefonu standartas. I.Var-
nienė pažymi, kad išmokti kalbėti
standartizuotai reikalauja šiek tiek lai-

Pandemijos metu visa šalis žiūrėjo į Kauno miesto polikliniką (KMP): sekė ir mokėsi iš jos

sprendimų. Tačiau įstaiga nesustoja – šįkart demonstruoja darbo modelį, kurio dėka

sprendžiama vieną opiausių problemų – neracionalų šeimos gydytojų darbo paskirstymą.

Visuose penkiuose padaliniuose KMP per metus ne tik sukūrė, bet ir įdiegė naują pacientų

aptarnavimo sistemą, kurioje svarbų vaidmenį patikėjo medicinos registratorėms.

rengti universalų slaugytojų darbo va-
dovą. Jį visada galima pildyti atsižvel-
giant į naujus poreikius. Stengėmės,
kad informacija būtų aiški, praktiš-
ka, su konkrečiais žingsniais ir algo-
ritmais, ką kokiu atveju daryti.“

V.Jakutienė surengė ir keletą mo-
kymų Kalniečių padalinyje. „Pirmie-
ji buvo apie vaistinio preparato var-
farino korekcijas, kurias vykdyti slau-
gytojoms pavesta pagal naują darbo
normą. Kadangi anksčiau tai darė
šeimos gydytojai, kolegės šią atsa-

Kauno miesto poliklinika toliau stebina: čia jau veikia
sistema, lengvinanti šeimos gydytojų darbą

“KMP PACIENTŲ
APTARNAVIMO IR INFORMA-

VIMO SKYRIAUS VADOVĖ
INGRIDA VARNIENĖ:

- Pradėjome atsargiai. Pirmiau-
sia pernai gruodį naująjį modelį

išbandėme vienoje šeimos
gydytojo komandoje Dainavos

padalinyje. Pamatę, kad
pasiteisina, idėją pristatėme
poliklinikos šeimos gydytojų,

slaugytojų ir registratorių
bendruomenei. Šiuo metu

modelis įdiegtas, poliklinikoje
dirba 37 komandinės medici-

nos registratorės.

“PIRMOJI KMP KOMANDINĖ
MEDICINOS REGISTRATORĖ

OKSANA SAFONOVA:

- Dabar, kai dirbu su konkrečio-
mis gydytojomis,

slaugytojomis ir jų pacientais,
gimsta atgalinis ryšys, matau
darbo rezultatus, stebiu, kaip

pacientams sekasi.

“KMP IŠPLĖSTINĖS PRAKTIKOS
SLAUGYTOJA

VYGAILĖ JAKUTIENĖ:

- Pradėjusi dirbti pirminėje
sveikatos priežiūroje pastebė-

jau, kad kai kada kolegės
susiduria su žinių trūkumu.

Natūralu, kad ilgai nenaudojami
įgūdžiai pasimiršta, dėl to

kartas nuo karto reikalingas jų
atnaujinimas. Taip ir gimė idėja
parengti universalų slaugytojų

darbo vadovą.

praktikos slaugytojos buvimas šei-
mos gydytojo komandoje pasiteisina,
nes jos turi didesnes kompetencijas
ir gali pacientus konsultuoti plačiau.
„Pavyzdžiui, pagal individualius skun-
dus galime skirti ir pakomentuoti elek-
trokardiogramą, aptarti įvairius mi-
tybos, vaistų vartojimo bei kitus klau-
simus“, – išmaniųjų slaugytojų galimy-
bes aptarė V.Jakutienė.

Geras šeimos gydytojas – tai?
I.Dubrova teigia, kad naujos medi-

cinos registratorių, slaugytojų funk-
cijos leidžia dirbti kokybišką koman-
dinį darbą, todėl našta šeimos gydy-
tojams juntamai palengvėjo. „Dabar
turime socialinę darbuotoją, kuri ku-
ruoja socialinės rūpybos klausimus,
o kartais ir į namus pas vienišą vyres-
nį pacientą nueina. Įsidrąsino ir nebi-
jo prisiimti atsakomybės slaugytojos.
Pacientai nuolat bendrauja su regist-
ratore, ji tampa mūsų šeimos dalimi...
Man didžiausias džiaugsmas matyti
žmonių pasitikėjimą visais mūsų ko-
mandos nariais“, – sakė I.Dubrova.

Pašnekovė pripažįsta, kad naujo-
ves įgyvendinti nėra lengva, natūra-
lu, kad ne visos ir pasiteisina. „Ta-
čiau niekada nesigailėjome nuspren-
dę kurti ką nors naujo, tobulėti. Dėl
to dabar poliklinikoje turime daugy-
bę puikių pokyčių. Smagu, kad mū-
sų darbo principus pagiria ir kiti.
Ypač malonu buvo išgirsti teigiamą
Valstybinės akreditavimo sveikatos
priežiūros veiklai tarnybos prie SAM
nuomonę, kuri neseniai vertino mū-
sų įstaigą“, – džiaugėsi I.Dubrova.

Pacientai ieško supratimo, dėme-
sio ir tiesiog gero šeimos gydytojo.
Bet kas yra geras šeimos gydytojas?
I.Dubrova šį klausimą vadina filoso-
finiu, nes jis apima ne vien ministeri-
jos dokumentuose apibrėžtą darbo
normą. „Laikausi principo, kad ge-
ras šeimos gydytojas turi elgtis su pa-
cientu taip, kaip norėtų, kad elgtųsi
su juo. Todėl visuomet pacientą pa-
sitinku su šypsena, nors kartais ir sa-
vi rūpesčiai slegia, – pripažįsta šeimos
gydytoja. – Žmogui turi būti prieina-
ma galimybė pasikalbėti su šeimos
gydytoju iš širdies, todėl turi būti at-
jautus, kalbėti nuoširdžiai. Jei pacien-
tas nebijo patikėti slapčiausius daly-
kus, kurių negali pasakyti nei sutuok-
tiniui, nei vaikams, nei tėvams, tai
rodo, kad ryšys yra tvirtas.“

Taigi pašnekovė mano, kad be
diagnostinio ir gydomojo darbo, ne-
mažą veiklos dalį užima psichologi-
niai dalykai. Tai itin svarbu apylinkė-
se, kur daug vienišų vyresnio am-
žiaus žmonių. Kartais dėl paauglių
problemų ateina tėvai, kuriems taip
pat reikia nuraminimo. „Kartais ne-
pasakyta emocija mums trukdo ge-
rai atlikti darbą. Matome aukštą
kraujospūdį, skiriame vaistus, tačiau
jie nepadeda. Kai žmogus išdrįsta pa-
sidalinti vidiniu nerimu, nustoja tvir-
tinti, kad jam viskas gerai, pakore-
guojame gydymą, stebime, kaip pa-
galiau krenta spaudimas. Smagu ma-
tyti, kai pravėręs tavo kabineto duris
sielvartaujantis, su ašaromis akyse
pacientas jas užveria su šypsena.

Todėl noriu pažymėti, kad lygia-
verčiu komandos nariu turime lai-
kyti ir pas mus besikreipiantį žmo-
gų. Jei nebendradarbiausime visi, ne-
pasieksime gerų gydymo rezultatų.
Jei būsiu kategoriškas, pacientui ne-
bus priimtini mano nurodymai, jis
jų nevykdys, vartos vaistus taip, kaip
jam atrodo. Mes – šeimos gydytojas,
registratorė, slaugytoja ir pacientas –
esame viena komanda. Neabejoju,
jei rasime bendrą kalbą, tikrai page-
rės mūsų veiklos rodikliai ir keisis
visuomenės požiūris į medikus bei
mediciną“, – neabejoja I.Dubrova. �

Medicinos registratorės sėdi po kelias viename kabinete prie didžiulių monitorių ir užsidėjusios ausines perima visus aptarnaujamų šeimos

gydytojų skambučius. Jie sujungti su bendra KMP telefonija.

Laikinosios sostinės medicinaLaikinosios sostinės medicina

ko, tačiau yra naudinga. Su ja visiškai
sutinka ir O.Safanova: „Standartinės
frazės, sakiniai palengvina pokalbio
eigą, padeda išvengti nesusipratimų.
Jei skambina agresyviai nusiteikę pa-
cientai – ir valdyti konfliktines situaci-
jas. Kartais pats gali netyčia pasakyti
netinkamai, būti ne taip suprastas.
Bendras standartas tokių nesusiprati-
mų padeda išvengti.“

Išmanioji slaugytoja – žingsniu
arčiau gydytojo

Pradėjus dirbti su šeimos gydytojo
komanda, imta stiprinti ir dar vieno
svarbaus jos nario – slaugytojų – vaid-
menį. Itin naudingos yra išplėstinės
praktikos slaugytojos, dar vadinamos
išmaniosiomis slaugytojomis, kurios
esant reikalui savo kompetencijos ri-

INTERVIU:

- Iš patirties žinau, kad srityse,
kurios susijusios su paslaugomis,
pasitikėjimu, kontaktu su žmogu-
mi, yra didžiulė inercija. Atrodo,
darai darai gerus dalykus, o niekas
nesikeičia... Bet praėjus kuriam lai-
kui, rezultatas išryškėja ir situacija
ima keistis iš esmės. Pažymėtina,
kad ta pati taisyklė galioja ir į kitą
pusę: kai nuleidžiama kartelė, tą
pačią dieną pacientai neišeis, ta-
čiau aplaidumas turės didelę kainą –
tuo galima neabejoti. Tačiau
šiandien apie tai kalbėti pas mus
nėra prasmės. Kauno miesto
poliklinikoje dirba atsidavusi ir
kūrybinga komanda, kurios dėka
vyksta puikūs pokyčiai. Pacientai
vertina, kad gali gauti visas
paslaugas iš vienų rankų, kad pas
mus daug specialistų, gera įranga,
kad turime stiprią laboratoriją.

- Gal turėjote kokį nors pacien-

tų susigrąžinimo planą?

- Devyni iš dešimties skundų
tuomet dažniausiai liesdavo
komunikavimo aspektus. Žmonės
įvardindavo, kad su jais elgėsi
nedėmesingai, nekultūringai...
Pasistengėme, kad tokiems
skundams pagrindo neatsirastų.
O pagrįstų skundų dėl nekokybiš-
kos paslaugos ar klaidų per mano
darbo metus ir visus 1700 įstaigos

- Kokią dalį Kauno miesto

poliklinikos veikloje užima

šeimos medicina?

- Ji yra mūsų veiklos pagrindas.
Pusė pajamų atkeliauja iš šeimos
medicinos, kita pusė – iš specialis-
tų konsultacijų. Mes puikiai supran-
tame, kad jei geri šeimos gydyto-
jai palieka darbovietę, jie išsiveda
ir pacientus. Tai įstaigai skaus-
minga, todėl būtent nuo šeimos
medicinos ir pradėjome pokyčius
2018 metais sujungtoje Kauno
miesto poliklinikoje. Norėdami
išsaugoti gydytojus, ėmėmės
keisti apmokėjimo tvarką. Dabar
geresnes algas gauna daugiau
dirbantys, turintys gausesnį
pacientų ratą specialistai.
Atlyginimai tapo konkurencingi,
pas mus įsidarbina jauni gydytojai.

komybę sutiko gana nerimastingai.
Žinios, kaip tai daryti, nuramino ir
suteikė pasitikėjimo, – pasakojo V.Ja-
kutienė, mokiusi ir apie asmenų, ser-
gančiųjų cukriniu diabetu, priežiūrą.

Pašnekovė tvirtina, kad išplėstinės

“KMP DIREKTORIAUS
PAVADUOTOJA KOKYBĖS

VALDYMUI
LORETA MARMIENĖ:

- Kokybiškos šeimos gydytojo
paslaugos yra iššūkis dabarti-

nei sveikatos sistemai.
Kiekviena sveikatos priežiūros
įstaiga ieško geriausio recep-

to, kaip subalansuoti neribotus
pacientų lūkesčius su ribotais
žmogiškaisiais ir finansiniais
resursais. Mes – ne išimtis.

KMP direktorius Paulius Kibiša:

“KAUNO MIESTO POLIKLINI-
KOS KALNIEČIŲ PADALINIO

VADOVĖ ŠEIMOS GYDYTOJA
IVETA DUBROVA:

- Mes – šeimos gydytojas,
registratorė, slaugytoja ir
pacientas – esame viena

komanda. Neabejoju, jei rasime
bendrą kalbą, tikrai pagerės

mūsų veiklos rodikliai ir keisis
visuomenės požiūris į medikus

bei mediciną.

“Kauno miesto poliklinikoje dirba atsidavusi ir kūrybinga komanda,
kurios dėka vyksta puikūs pokyčiai.

- Teigiate, kad Lietuvoje daug

kalbama apie atlyginimus. Ar per

daug?

- Jei žmogus negaus teisingo ir
adekvataus darbo užmokesčio, jis
pradės dairytis kitos darbovietės.
Tačiau taip gali nutikti net ir gau-
nant gerą algą. Nes galutinį pasiten-
kinimą darboviete sukelia ne atly-
ginimas, o darbo sąlygos, santykiai
kolektyve, ypač su vadovu. Šituos
dalykus stengiamės užtikrinti ir
kalbame apie tai ne mažiau nei
apie teisingą finansinį atlygį.

- O kaip jums sekėsi susigrąžinti

pacientų pasitikėjimą poliklinika?

- Kai prieš šešerius metus atėjau
vadovauti Kauno miesto poliklini-
kai, prarasdavome šešis ir daugiau
procentų pacientų per metus. To-
kia padėtis netenkino, todėl užsi-
brėžėme tikslą stabdyti pacientų
mažėjimą, o ilgainiui pasiekti ir
didėjimą. Galiu pasidžiaugti:
pastarųjų mėnesių duomenimis,
ateinančiųjų ir išeinančiųjų skaičiai
susilygino. Jei į statistiką neįtrauk-
tume mirusių pacientų, tik
prisirašiusius ir išsirašiusius,
teigiama dinamika yra jau seniai.

- Ar tai įvyko tokiu greičiu, kaip

tikėjotės?

darbuotojų buvo vienetai.
Noriu pažymėti, kad ypač svarbi

mūsų poliklinikos struktūros dalis –
skambučių centras. Jis padeda už-
tikrinti pacientų pasitenkinimą gy-
dymo įstaiga. Turime beveik šimtą
procentų atsakytų skambučių,
likusiems perskambiname. Mūsų
registratorės nesako „nežinau“. Jei
negali atsakyti į sudėtingesnį klau-
simą, tiesiog susisiekia su pacientu
vėliau. Man yra tekę dirbti su vers-
lais, kuriems skambučių centrai itin
svarbūs, todėl galiu nuoširdžiai
pasidžiaugti, kad mūsiškis atitinka
geriausias pasaulio praktikas.

Gerą kontaktą su pacientais rodo
ir prevencinių programų vykdymas,
kurio rodikliai pas mus nuolat
aukščiausi Kauno regione.

- Kokios kalėdinės dovanos

prašytumėte šeimos medicinai?

- Mažesnio dokumentacijos
kiekio šeimos gydytojams, didesnio
finansavimo jo komandai išlaikyti.
Joje turėtų būti ir socialinis
darbuotojas, ir kineziterapeutas...
Stengsimės pacientams suteikti
aukščiausio lygio paslaugas, bet jei
Kalėdų senelis mums padėtų –
pagalbos tikrai neatsisakytume
(Šypsosi). ¬

Įgyvendinimo strategija
Kaip tokioje didelėje organizaci-

joje palyginti greitai, per nepilnus
metus, pavyko įdiegti naują šeimos
medicinos modelį? L.Marmienė pa-
sakoja, kad kiekviena naujovė poli-
klinikoje išbandoma pilotinėse ko-
mandose, o pasiteisinus diegiama į
visos įstaigos darbo praktiką: „Kuo
daugiau žmonių, tuo daugiau san-
tykių, požiūrių ir nusistovėjusių ne-
rašytų taisyklių. Natūralu, nėra pa-
prasta suderinant visų interesus, tai
darome atsižvelgdami į nusistovė-

bose gali perimti dalį šeimos gydyto-
jui tenkančio krūvio: išrašyti kompen-
suojamuosius vaistus, pakonsultuoti
neplaninius pacientus ir kt. Tačiau no-
rint maksimaliai išnaudoti tiek išplės-
tinės, tiek bendrosios praktikos slau-
gytojų kompetencijas, neužtenka
spragtelėti pirštais. Prieš tai reikia iš-
analizuoti realų pasirengimą, o pama-
čius, kur trūksta žinių ar praktikos –
papildyti. Kaip pasakojo Kauno mies-
to poliklinikos Kalniečių padalinio va-
dovė šeimos gydytoja Iveta Dubrova,
slaugytojoms ne tik rengti mokymai,
bet ir išleistas specialus leidinys vidi-
nėms įstaigos reikmėms – slaugyto-
jos darbo vadovas. Jį rengiant jėgas
suvienijo patyrusios Kauno miesto
poliklinikos slaugytojos ir jų vadovės.
Organizacinius darbus ir mokymus
sutiko kuruoti išplėstinės praktikos
slaugytoja Vygailė Jakutienė. „Pradė-
jusi dirbti pirminėje sveikatos priežiū-
roje pastebėjau, kad kai kada kole-
gės susiduria su žinių trūkumu. Natū-
ralu, kad ilgai nenaudojami įgūdžiai
pasimiršta, dėl to kartas nuo karto
reikalingas jų atnaujinimas, – pažymė-
jo V.Jakutienė. – Taip ir gimė idėja pa-

• Trys šeimos gydytojai KMP turi vieną

medicinos registratorę. Ji yra pagrindinis

tarpininkas tarp gydytojo ir paciento,

atsiliepia į visus darbinio gydytojo telefono

skambučius.

• Pagal paciento klausimo pobūdį

registratorė identifikuoja, kuris komandos

narys turėtų jį spręsti: ar tai gali padaryti

pati registratorė, ar reikia slaugytojos, ar

šeimos gydytojo kompetencijos. Pagal tai

registruoja konsultacijai. Registratorė

mato paciento medicininę kortelę ir gali

suteikti informaciją, ar išrašyti siuntimai, ar

gauti tyrimų atsakymai ir pan.   ¬

Kaip dirba medicinos

registratorės?


