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Praėjo penkeri metai, kai penkios Kauno miesto poliklinikos (KMP) tapo vienu kumščiu,

jau įrodžiusiu savo jėgą. KMP tapo šalies lyderė kovoje su pandemija, pasiekė pacientų

skaičiaus didėjimą, gerokai kilstelėjo paslaugų kokybės kartelę... „Mes kalbame viena kalba,

turime vienus tikslus. Užtai juos ir pasiekiame“, – apie savo komandą sako poliklinikos

direktorius Paulius Kibiša. Jis sutiko pasidalinti penkerių metų užkulisiais: darbais, idėjomis ir ką reikia padaryti, kad įstaiga suklestėtų.

„Matote, tie penkeri metai praskriejo žaibiškai ir daugelį gerų dalykų jau suvokiame kaip duotybę. Tačiau taip nėra. Viskas atsirado

kantraus darbo dėka“, – sako Kauno miesto poliklinikos direktorius Paulius Kibiša, neseniai kartu su kolektyvu minėjęs įstaigos penkerių

metų sukaktį.

“KAUNO MIESTO

POLIKLINIKOS DIREKTORIUS
PAULIUS KIBIŠA:

Stengiamės ugdyti vadovus
viduje, iš išorės žmonių beveik

neturime. Viena yra skaičiai
algalapyje, kita – vertybės,
kuriomis tu gyveni. Ir tai ne

mažiau svarbu. Jei organizacija
neturi vertybių, jos atsiranda

pačios, tik galbūt ne tos, kurios
veda į priekį, o tos, kurios
skatina nedirbti, nepriimti

sprendimų.

Sima Kazarian

- Pirmiausiai sveikiname jus su
gražia sukaktimi, kurią šventėte
išties ypatingai – Kauno miesto fil-
harmonijoje. Jos metu pasakėte
įdomų palyginimą: kad polikli-
nika yra kaip ledkalnis.

- Taip! Matote, tie penkeri metai
praskriejo žaibiškai ir daugelį gerų
dalykų jau suvokiame kaip duoty-
bę. Tačiau taip nėra. Viskas atsira-
do kantraus darbo dėka. Todėl
mintyse ir kilo palyginimas, kad tai,
ką matome žiūrėdami į poliklini-
ką, yra ledkalnio viršūnė. O didžioji
jo dalis panirusi po vandeniu – tai
iš šalies nematomos kolektyvo pa-
stangos padaliniuose diegiant vie-
ningus procesus, darbo užmokes-
čio sistemą, informacines techno-
logijas, skambučių centrą... Visa tai
kelia mūsų ledkalnio viršūnę aukš-
tyn ir ji tapo matoma ne tik Kaune,
bet ir visoje Lietuvoje. Žmonės iš
Klaipėdos, Vilniaus atvykdavo pa-
žiūrėti į mūsų darbus, pasisemti
patirties. Sveikatos apsaugos mi-
nistras Arūnas Dulkys vakcinavosi
mūsų masinės vakcinacijos centre,
jame lankėsi prezidentas. Pernai
nuoširdžiai pradžiugino akredita-
vimo komisijos ekspertų nuomo-
nė, kurie gerai įvertino darbuoto-
jų pastangas visuose padaliniuose.

- Į kokius darbus pirmiausiai
kibote tapęs vadovu?

- Nuo pirmos dienos labiausiai
rūpėjo turėti pagrindinius veiklos
vertinimo rodiklius. Mano many-
mu, pagrindinis sintetinis rodiklis
poliklinikoje yra prisirašiusių pacien-
tų skaičius. Nes pacientai balsuoja
kojomis: jei nepatinka, greitai išei-
na kitur. Iš pradžių netekdavome
po 6 procentus pacientų per me-
tus. Noriu paminėti, kad kasmet ren-
giame strategines sesijas, kurių me-
tu peržiūrime tikslus: kas dar aktu-
alu, ką reikia tikslinti, kokie nauji
iššūkiai ir galimybės. Taigi, pirmai-
siais metais nusprendėme išeinan-
čių pacientų skaičių sumažinti dvi-
gubai. Vėliau pasiūliau, kad pacien-
tų turėtų tik daugėti. Na, žmonės
mandagūs, išklausė, mintyse turbūt
pirštą prie smilkinio pasukiojo... Bet
ką jūs galvojate? Paskutinius ketu-
ris mėnesius pas mus yra didėjimas!
Net ir priskaičiavus pacientus, ku-
rių netenkame dėl mirties.

- Kaip manote, kodėl jums se-
kasi?

- Tikriausiai todėl, kad daugiau
dalykų darome teisingai negu ne-
teisingai. Mūsų veikla orientuota į
pacientą, ir norėdami suteikti ko-

ni. Ir tai ne mažiau svarbu. Jei or-
ganizacija neturi vertybių, jos atsi-
randa pačios, tik galbūt ne tos, ku-
rios veda į priekį, o tos, kurios ska-
tina nedirbti, nepriimti sprendimų.
Metiniai pokalbiai, mokymai sutei-
kia bendrą vardiklį tarp visų lygių
vadovų. Leidžia pajusti, kad kalba-
me viena kalba, turime vienus tiks-
lus. Užtai juos ir pasiekiam.

- Teko skaityti mintį, kad kiek-
vienas komandos narys indėlį jo-
je mato kaip didžiausią...

- Asmenybė yra trupmena: skai-
tiklyje tai, kas tu esi, vardiklyje – ką
apie save galvoji.

Kas nuveikta?

• 2018

Pirmaisiais metais atlikti neatidė-
liotini darbai, kad sujungtos pen-
kios įstaigos darniai susilietų į vie-
ną – Kauno miesto polikliniką. Įsteig-
ta centrinė laboratorija, darbuoto-
jų keitimąsi informacija lengvinanti
vieninga medicininė IT sistema, in-
tranetas. Įdiegta ir skaitmeninė te-
lefonija, pacientų registracijos sis-
tema, kuri šiandien pas mus pui-
kiai išvystyta. Registruojantis tele-
fonu surandami artimiausi laisvi
laikai konsultacijoms, tyrimams.

• 2019

Vyko dideli infrastruktūriniai po-
kyčiai – pasiekė solidžios ES inves-
ticijos  įrangai, baldams, skyrių at-
naujinimui. Įsteigti neplaniniai ka-
binetai ūmios būklės pacientams,
kurių negali skubiai priimti šeimos
gydytojas. Atsirado nauja vieninga
dokumentų valdymo sistema, su-
kurta naujų darbuotojų integravi-
mo ir adaptacijos tvarka.

• 2020

Trečius metus gyvuojančiai KMP
iššūkį metė pasaulinė COVID-19
pandemija. Kovodami su ja greitai
įrengėme mobilius patikros punk-
tus, vienintelę karščiavimo kliniką
Kaune. Virė ir kiti darbai – duris
atvėrė Darbo medicinos centras,

kur atliekami visi reikiami tyrimai
ir konsultacijos sveikatos patikri-
nimams dėl darbo, ginklo ir pan.
Startavo Pagalbos namuose tarny-
ba. Pradėtas poliligotų pacientų
priežiūros projektas. Įkurtas Ra-
diologijos centras.

• 2021

Sukurta ir įgyvendinta masinio
vakcinavimo nuo COVID-19 kon-
cepcija, atidarytas vakcinacijos
centras. Įsteigtas skambučių cen-
tras, atnaujinta laboratorinė infor-
macinė sistema, įdiegta viešųjų pir-
kimų informacinė sistema. Dide-
lės pastangos nukreiptos į šeimos
mediciną – pradėta dirbti gerinant
paslaugų kokybę pritaikant LEAN
metodiką. Pagal LEAN metodiką
efektyvinamas laboratorijos dar-
bas. Pradėta atsisakyti popierinių
kortelių. Atidarytas skausmo ka-
binetas.

• 2022

Visuose padaliniuose atsirado
šeimos gydytojo komandos, kurias
papildė medicinos registratorės:
šeimos gydytojas gydo, slaugyto-
jas – užsiima profilaktika, o medi-
cinos registratorė – registruoja, in-
formuoja, atlieka vadybinį darbą.
Patvirtintas pacientų aptarnavimo
telefonu standartas, kaip reikia
vesti pokalbį su pacientais. Labo-
ratorijoje įdiegta rodiklių stebėse-
na, tyrimus pradėjome atlikti ir
šeštadieniais.

KMP direktoriaus pavaduotoja
kokybės valdymui Loreta Marmie-
nė akcentavo, kad tikslingi ne tik
vidiniai organizacijos pokyčiai, bet
ir paciento vaidmuo, jo edukacija
įvairiais klausimais – kad infor-
muotų apie neatvykimą, iš anksto
pasirūpintų vaistų receptais ir pan.
Todėl neatsitiktinai kabinetų duris
papuošė lipdukai su užrašu „Gerb-
kime vieni kitus“. Jie primena vie-
ną svarbiausių mūsų vertybių – pa-
garbą – kuri būtina tiek organiza-
cijos viduje, tiek išorėje. �

Laikinosios sostinės medicinaLaikinosios sostinės medicina

KOMENTARAS

Personalo valdymo ir
administravimo skyriaus vadovė

Jurga Labanauskienė:

- Kai susijungė penkios Kauno
miesto poliklinikos, vienas
pirmųjų darbų, į kurį kibome,
buvo vertybių išgryninimas.
Pagrindinis ketvertas – kompe-
tencija, pagarba, bendradarbiavi-
mas ir orientacija į rezultatą –
tapo auksiniu veiklos standartu.
Šiomis keturiomis kryptimi
judėjome visus penkerius metus.

Stengiamės, kad darbuotojams
būtų užtikrintos galimybės kelti
kvalifikaciją. Turime specialų
kvalifikacijos kėlimo fondą,
apmokame visus privalomus
mokymus medicininiam persona-
lui. Ne paslaptis, kad vadovavi-
mas irgi reikalauja žinių: sava-
moksliškumas šioje srityje kiša
koją. Kad veiktume kryptingai,
rengiame individualizuotus

metinius vadovų mokymosi
planus. Atsižvelgiame į tai, kuriose
srityse jie patys jaučia poreikį
tobulėti. Jau porą metų vykdome
metinius veiklos vertinimo,
aptarimo ir planavimo pokalbius.

Pagarba taip pat nėra duotybė –
norint gyventi pagal šią vertybę
reikia ją ugdyti tiek organizacijos
viduje, tiek bendraujant su
klientais. Turime ir nuolat veikian-
čią Etikos komisiją.

Siekdami įvertinti darbuotojų
savijautą, kasmet atliekame
mikroklimato apklausas, rengiame
psichosocialinių rizikos veiksnių
ataskaitą. Rezultatai rodo, kad
mūsų pastangos duoda vaisius.
Bendras darbuotojų pasitenkini-
mas yra aštuoni balai iš dešimties
balų sistemos. Atsižvelgiant į
gydymo įstaigų darbo specifiką ir
laikmečio iššūkius (kovidas, karas,
infliacija), šį rezultatą vertinu kaip
labai gerą pažymį poliklinikai.

Per penkerius metus keitėsi
personalas, stipriai atjaunėjome. Iš
paprasto darbdavio tapome
pakankamai geidžiamu: tai rodo
ne tik gausus kandidatų būrys į
darbo skelbimus, bet ir laiškai,
kuriuos savo iniciatyva mums rašo
šeimos gydytojai, slaugytojai ir kiti
specialistai siūlydami savo
paslaugas. Manau, tai lemia
viliojantis darbo užmokestis, geros
darbo sąlygos, pagarba darbuotojui
ir vadovų kompetencija. ¬

KOMENTARAS

Kauno meras
Visvaldas Matijošaitis:

- Per penkerius metus iš
chaotiškos pavienių poliklinikų

sistemos Kaunas sukūrė vieną
stiprią, augančią organizaciją,
orientuotą į rezultatus, paremtą
šiuolaikiškais vadybos metodais.
Pokyčius Kauno miesto polikliniko-
je jaučia tiek medikai, tiek ir
pacientai. Vis daugiau kauniečių
renkasi būtent šią įstaigą. Jos
paslaugos tapo kur kas labiau
prieinamos ir kvalifikuotos,
medikai dirba pasitelkdami
modernią diagnostikos įrangą.

Miesto planuose – tolesnė
poliklinikos infrastruktūros plėtra.
Ir toliau darysime viską, kad
sveikatos priežiūra išliktų stipriu
Kauno prioritetu. ¬

Nekalbu, kad stebime suteiktų
konsultacijų skaičių, priimamų pa-
cientų per valandą kiekį ir pana-
šiai – tai baziniai dalykai... tačiau
pradėjome aiškintis, kiek laiko pa-
cientas rytinėmis valandomis su-
gaišta laboratorijoje – nuo atėjimo

iki tyrimo. Dabar Dainavos padali-
nyje tai trunka 3,5 minutės, Šilai-
niuose – 1,3. Bet kol nematuoji, tol
niekam tas nesvarbu, o pacientas
skundžiasi. Iš kitos pusės, stebėji-
mas leidžia objektyviai patikrinti
ir skundų pagrįstumą. Nustatėme,
ir per kiek laiko turi būti aprašyti
radiologiniai tyrimai. Pavyzdžiui,
rentgeno atsakymus pateikti per
parą. Kai pradėjome, 7-8 proc. gy-
dytojų į tą laiką netilpo, dabar to-
kių liko vos 0,46 proc.

- Nesulaukėte pasipriešinimo
pradėjęs naują ir gal kiek ne-
įprastą tvarką?

- Neatėjau ir nepasakiau, dabar
darysime taip ir taip. Idėjos, noras
tobulėti kilo iš vidaus. Be to, dar-
buotojai, padaliniai patys pasitem-
pia dėl sveikos konkurencijos su
kitais. Kas gerai pasiseka vienoje
komandoje, pritaikome ir kitose.
Žinoma, tam tikras spaudimas ne-
išvengiamas: gyvenimą į priekį ve-
da išėjimas už komforto ribų.

- Didelė naujovė buvo ir Skam-
bučių centras, kur daug dėmesio
teikiama darbuotojų mokymui,

pokalbių perklausymui...
- Teko dirbti tarptautinėje lojalu-

mo programoje, kur skambučių
centras buvo visos veiklos širdis. Ir
mūsų – Lietuvos – skambučių cen-
tras visada būdavo antras geriausias.
Žinoma, po Austrijos, kur buvo cen-
trinė būstinė (Šypsosi). KMP centras
veikia pagal tuos pačius standartus.
Skaičiuojamas atsiliepimo laikas, ne-
atsilieptų skambučių procentas, at-
skambinimas... Teatras prasideda
nuo rūbinės, o poliklinika nuo re-
gistratūros. Jei registratorės, gydyto-
jai, slaugytojos dirba nekoordinuo-
tai, paciento kelias organizacijoje ne-
bus sklandus, kils nesusipratimų.
Viskas turi veikti kaip matrica, nes
būtent vieningi procesai lemia geras
klientų patirtis. O pacientų pasiten-
kinimas pas mus net 84 proc.

- Pamatas, ant kurio stovi visa
gydymo įstaiga...

- Šeimos gydytojai. Tai – bazė,
kuri lemia ir antrines konsultaci-
jas, ir reabilitaciją, ir priežiūrą, ir
visas kitas paslaugas. Todėl daug
dirbome suformuodami šeimos gy-
dytojo komandą, kurioje būtų pa-
togiai ir logiškai paskirstytos dar-
bo užduotys, nuimtas perteklinis
krūvis nuo gydytojų pečių.

kuomet pirmieji Lietuvoje atidarė-
me masinės vakcinacijos centrą. Tu-
rėjome pakankamai resursų, galė-
jome greitai mobilizuoti žmones. Kai
reikalo imasi kelios skirtingos įstai-
gos, prasideda pirštų badymosi čem-
pionatas: kas ką darys, ko nedarys,
kaip organizuoti, grafikai ir t.t. O kai
viskas vienose rankose, belieka su-
tarti su savivaldybe ir pradėti.

- Beje, turite įdomių planų Cen-
tro padaliniui.

- Panašiai kaip Kauno „Akropo-
lyje“, kurio viduje išlikę senų pa-
statų inkliuzai, taip ir čia tarp caro
laikus menančių sienų įsikurs mo-
dernus Šeimos medicinos centras.
Senajame pastate liks specialistai,
o du poliklinikos pastatus jungs stik-
lo tunelis, „dangaus tiltas“. Šį pro-
jektą įgyvendinsime su Kauno
miesto savivaldybės lėšomis, idėją
palaiko meras ir jo komanda.

- Kokiais dar ateities planais
gyvenate, iššūkius matote?

- Nežinau, ką atneš ateitis, bet
žinau, kad padarysime. Su tokiais
žmonėmis, su tokiu darbo organi-
zavimu, su tokia vadyba... Netu-
riu omenyje savęs. Visuose lygiuo-
se žmonės turi daug laisvės, idėjų
ir priima sprendimus. Mūsų moty-
vacija, greitis – žiauriai geras.

- Kad vadovai būtų rezultaty-
vūs, svarbu...

- Kad jie galėtų kokybiškai veik-
ti. Todėl kasmet rengiame aukš-
čiausio lygio mokymus su įmonė-
mis, kurios dirba su geriausiais ver-
slais. Tokiu būdu atsiranda naujos
puikios idėjos. Pavyzdžiui, jau mi-
nėtas sėkmingas rodiklių sekimas,
atsirado pradėjus diegti LEAN prin-
cipus. Ir nebuvo, kad vieną dieną
atėjau ir pasakiau: „Dabar dieg-
sim“. Tiesiog tos mintys gimė vi-
sur. Vienur vienokios, kitur kito-
kios, beliko jas sukoordinuoti.

Stengiamės ugdyti vadovus vidu-
je, iš išorės žmonių beveik neturi-
me. Viena yra skaičiai algalapyje,
kita – vertybės, kuriomis tu gyve-

kybiškas paslaugas sekame daugy-
bę parametrų. Yra pasakymas: ką
matuoji, tą ir gauni. Ir priešingai,
ko nematuoji, to ir negauni. Pavyz-
džiui, įvertinome gydytojų talonų
užimtumą. Juk jei gydytojas su slau-
gytoja sėdi tuščiame kabinete ir ne-
sulaukia paciento, mokame už
elektrą, darbo užmokestį, bet pa-
slaugos nesuteikiame – dirbame
tuščiomis apsukomis. Taigi, talonų
užimtumas buvo 78 procentai, pa-
kėlėme jį iki 95. Taip organizuoja-
me darbą, kad atsilaisvinus vietai
pas daktarą ja pasinaudotų kitas.
Toliau – registratūrų pavyzdys. Ap-
skaičiavome, kad apie 30 proc. lai-
ko sueikvoja kortelių nešiojimas,
nesukuriantis jokios vertės. Panai-
kinus popierines korteles, registra-
torės atlieka svarbų vadybinį darbą
mažindamos šeimos gydytojo krū-
vį jo komandoje.

- Smulkesnes įstaigas jungimas
dažnai baugina, tačiau jūs akcen-
tuojate sujungtų Kauno miesto
poliklinikų naudą. Kokie jūsų ar-
gumentai?

- Iki tam tikro dydžio kiekviena
įstaiga pasmerkta būti nuostolinga.
Manau, kad viešojoje poliklinikoje
toks lūžio taškas yra 20 tūkst. pa-
cientų. Tai rodo Šančių padalinio pa-
vyzdys – nors ir smulkiausias, po jun-
gimo jis labiausiai šoktelėjo į viršų.
Iki tol ten ir atlyginimai buvo skur-
dūs, ir įrangos trūko... jie vargo. Bet
ne dėl to, kad buvo blogi, o dėl to –
kad maži. Susijungus darbo užmo-
kestis ten kilo kartais. Atsirado mo-
derniausia aparatūra. Ir Šančiai pir-
mieji iš visų padalinių pasiekė persi-
laužimą pacientų skaičiumi – jis grei-

tai pradėjo augti.
Kalniečių padalinyje problema

buvo apleisti pastatai. Dabar juos
intensyviai remontuojame. Prade-
dame didelį projektą – atnaujinsi-
me Funkcinės medicininės reabili-
tacijos skyrių. Trijų aukštų remon-
tas kainuos beveik milijoną eurų.
Norime, kad poliklinikų tinklas,
kaip ir bet kuris kitas, turėtų ben-
drą standartą – visur būtų vienodai
tvarkingai, vienodai gerai. Sunku
įtikinti atėjusį pacientą, kad už iš-
lūžusių apsilupinėjusių sovietinių
durų sėdi gydytojas genijus.

Jungimas leidžia taupyti ir valdy-
mui skirtas lėšas. Nors sakoma, kad
didelė organizacija nelanksti, mums
kaip tik atvirkščiai. Galima prisimin-
ti ir sėkmingą pandemijos valdymą,

PIRMOJI LIETUVOJE

• Praėjusią savaitę pasiekė
džiugi žinia – biotechnologijų
startuolis „Oxipit“, kurio
dirbtinio intelekto sprendimai
radiologijai naudojami ir KMP,
pritraukė 3,5 mln. eurų investici-
jų iš Taivano rizikos kapitalo
fondo „Taiwania Capital“ .

• Poliklinika lyderiauja pasaulyje
talentų paieškoje – ji pirmoji
Lietuvoje pradėjo naudoti
bendrovės sprendimą
„ChestLink“, kuris skirtas
identifikuoti sveikus pacientus ir
automatiškai parengti jų tyrimo
aprašus. Veikdamas 99.9 proc.
tikslumu, jis gali automatiškai
aprašyti 26 proc. visų Kauno
miesto poliklinikoje atliekamų
rentgeno tyrimų. „ChestLink“
sprendimas įdiegtas Kauno
miesto poliklinikos Darbo
medicinos centre.  ¬

KOMENTARAS

Valstybinės akreditavimo sveika-
tos priežiūros veiklai tarnybos,

Įstaigų vertinimo skyriaus
vyr. specialistė , KMP vertinusios

akreditavimo ekspertų grupės
pirmininkė

Palmira Morkūnienė:

kriterijų, norint išsiaiškinti, kaip
teikiamos paslaugos atliepia
paciento poreikius. Vertiname
dviem aspektais – administracinius
procesus ir paciento kelią įstaigoje.
Kadangi KMP turi penkis padalinius,
o jos pacientai – tai beveik pusė
Kauno, skyrėme jai penkias dienas,
dirbo dešimt ekspertų. Baigiamaja-
me susitikime visų jų nuomonės
apie polikliniką buvo teigiamos.

Gerą įspūdį paliko KMP vadybi-
niai sprendimai, nuo kurių priklauso
sukuriama vertė pacientui. Matyti,
kad įstaiga orientuota į jo poreikius,
stengiasi kiek galima greičiau
suteikti paslaugas. Tai liudija ir
įsteigta pareigybė – direktoriaus
pavaduotojas kokybės valdymui.
Šias pareigas užimančios Loretos
Marmienės indėlis tikrai didelis. Kas
iš tiesų nelengva, ir ką, mūsų
požiūriu, KMP pavyko išspręsti, tai
optimalus santykis tarp padalinių
savarankiškumo ir centrinės
administracijos vadovavimo. Šiuo
atveju, kiekvienas padalinys turi
nemažai savarankiškumo, kūrybos
laisvės ir kartu jaučia centrinės
valdžios dėmesį. Ne vienas padali-
nys pabrėžė, kad po sujungimo yra
žymiai geriau.

Sujungimas leidžia palyginti
veiklą ir paskatinti atsiliekančius
padalinius. Bet tas konkuravimas

Gerą įspūdį paliko vadybiniai sprendimai Kaune yra geranoriškas. Iš
pokalbių aiškiai pajutome, kad
žmonės dirba mėgstamą darbą,
stengiasi, racionaliai naudoja
išteklius. Matyt, tai irgi tam
tikras vadovavimo stiliaus
klausimas. KMP turi nusistačiusi
pacientų, tenkančių vienam
šeimos gydytojui ribas, kurias jie
vertina palankiai, šį sprendimą
priėmė bendrai su administracija.
Daug funkcijų perduota slaugyto-
jai, į šeimos gydytojo komandą
įtrauktos medicinos registratorės.
Gerai organizuojamas prevencinių
programų vykdymas. Kad
vidurinio lygio vadovai skiriami
iš vidaus, irgi vertiname teigia-
mai. Taigi Kaune pamatėme
gerą organizacinių sprendimų,
darbuotojų motyvavimo ir
vadovavimo kultūros
kombinaciją.

Norėtųsi pabrėžti, kad mūsų
tarnybos funkcija – ne egzami-
nuoti ar kontroliuoti. Mūsų tikslas
yra konsultuoti, stimuliuoti
teigiamus pokyčius, pakviesti
įstaigas žvelgti į priekį, nauju
kampu į tai, ką daro. Ekspertų
komanda susideda ne tik iš mūsų
tarnybos specialistų, bet ir jau
akredituotų įstaigų darbuotojų,
todėl šis susitikimas naudingas ne
tik dėl paties akreditavimo
pažymėjimo – ji leidžia dalintis
patirtimi ir tobulėti. ¬

- Kauno miesto poliklinika
paliko tikrai gerą įspūdį, tai
atsispindi ir tarnybos ekspertų
vertinimuose. Norėčiau atkreipti
dėmesį, kad akreditavimas nėra
privalomas – įstaiga pateikia jam
prašymą norėdama parodyti, kad
dirba geriau, nei reikalauja
minimalūs reikalavimai licencijai
gauti. KMP šiemet akreditavosi
jau antrą kartą.

Mūsų reikalavimai pakankamai
dideli – analizuojami du šimtai

KMP direktorius P.Kibiša: nežinau, ką atneš ateitis,
bet žinau - mes padarysim


