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Odontologijos klinika Kaune „Denticija“
Įvadas
Klausimas „kuris teisus – „jie“, ar aš?“ Kamilei nedavė ramybės jau kelis mėnesius. Ji
vis dažniau apie tai susimąstydavo. Kai Kamilė vėl apie tai svarstė, kažkas pabeldė į jos,
odontologės, kabineto duris.
- Užeikite!
Duris pravėrė senyva moteris. Kamilė užplombavo moteriškei dantį ir ši išėjo. Kitų
pacientų tuo metu nebuvo, nors iki darbo pamainos dar buvo likusios dvi valandos. Kamilė
atsistojo prie lango ir susimąstė. Iš ketvirto aukšto lango matėsi centrinis Kauno turgus,
nušiurę miesto centro namai. Kamilė mąstė apie tai, kad ji čia pradėjo dirbti prieš 20 metų,
kai dar buvo jauna gydytojo asistentė. Tuomet ši darbovietė buvo bet kurio būsimo
stomatologo svajonė. Čia darbą gaudavo tik gydytojų-profesorių ir jų draugų vaikai bei
patys gabiausi medicinos universiteto studentai. Kamilė buvo viena gabi studentė.
Tuomet tai buvo didelė klinika su 40 gydytojų kolektyvu. Dauguma tuometinių asistentų
vėliau tapo gydytojais. Dalis jų išvyko dirbti į užsienį, kiti išsibarstė po universitetines
ligonines Kaune ir Vilniuje. Dauguma ėmėsi privačios medicinos praktikos – atsidarė
privačius odontologijos kabinetus. Tik ne Kamilė. Ji visuomet liko ištikima šiai poliklinikai.
Kamilę mylėjo jos pacientai, kolektyvas, administracija. Visi mėgo Kamilę dėl jos
profesionalumo, kruopštumo, atidumo, pozityvumo.
Kamilė per dvidešimt metų darbo karjeros taip ir nerado laiko sukurti šeimą. Ji gyveno
mirusios tetos dviejų kambarių bute netoli centrinės miesto dalies, keturių aukštų sename,
prieškarinės statybos name. Kamilė uždirbdavo maistui ir aprangai, buto išlaikymui, turėjo
šiek tiek santaupų. Ji niekada nesivaikė pinigų, tačiau kartais ją apnikdavo jausmas, kad ji,
likdama ištikima savo darbovietei, neuždirba tiek, kiek uždirba jos kolegos.
Kamilės kolegos steigė odontologijos kabinetus arba eidavo į juos uždarbiauti. Dėl to
gydytojai neturėjo laiko dirbti poliklinikoje ilgiau, kaip vos kelias valandas per savaitę. Ir
nors poliklinikos administracija visuomet deklaravo, kad uždarbiauti kitose įstaigose nėra
suderinama su poliklinikos siekiais ir tikslais, tik vienintelė Kamilė pakluso šiai nuostatai.
Todėl Kamilė vis dažniau susimąstydavo apie tai, kad jos vertybės, matyt, kliudo jai
mėgautis prabangesniu gyvenimu. Ji žinojo, kad yra puiki specialistė, tačiau tuo pačiu ji
matė, kad yra daugiausiai dirbanti ir mažiausiai uždirbanti iš jų visų. Kamilė ramindavo
save, kad ji bent jau paklūsta vidinei poliklinikos tvarkai. Be to, sakydavo sau Kamilė: „aš
neturiu verslininko gyslelės ir nenorių rūpesčių steigti ir valdyti savo kabinetą – tegul jie
vargsta, tegul jie ir uždirba“.
Tačiau ramybės jai nedavė ir kita mintis: juk ji dirbo gerokai daugiau, negu kiti
gydytojai. Ir atsakomybę bei rūpesčių Kamilė turėjo daug, nes vadovavo vienam iš skyrių,
šalia gydytojos, ėjo ir administracines pareigas. Kamilė niekaip negalėjo įminti šios, savo
finansinio nepasisekimo darbe, paslapties. Ir tik šiandien Kamilė iš vienos kolegės sužinojo
tai, ką ji turėjo sužinoti seniai ir kas, galbūt, būtų padėję Kamilei gerokai anksčiau
apsispręsti pasukti savo gyvenimą visai kita linkme. Tačiau tuo pačiu tai, ką Kamilė
sužinojo, ją labai supykdė.

Gydymo paslaugos Lietuvoje pacientų akimis
Daugiau negu pusę stomatologijos poliklinikos lankytojų sudaro vyresniojo amžiaus
žmonės, dažniausiai – pensininkai. Didžioji dalis pensininkų Lietuvoje yra sunkioje
ekonominėje padėtyje, todėl yra priversti tenkintis tik baziniu medicininiu aptarnavimu, tai
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yra tuo, už kurį sumoka valstybė. Valstybė yra nustačiusi kiek kartų, kokiais atvejais ir kaip
ilgai už mokesčių mokėtojų pinigus gali gydytis vienas pilietis. Todėl vis daugiau piliečių ir
vis dažniau yra priversti gydytis už savo lėšas, nes paslaugų, už kurias apmoka valstybė,
gyventojams dažniausiai neužtenka arba jų tenka laukti ilgose eilėse.
Kiekvienoje medicinos srityje (stomatologijoje, ginekologijoje, onkologijoje ir pan.) per
pastaruosius 20 metų nusistovėjo vis kitokia praktika, tačiau jas gali apibendrinti toks
teiginys: „oficialiai medicininis aptarnavimas valstybėje nemokamas, tačiau šių paslaugų
gyventojams neužtenka nei kiekybiškai, nei kokybiškai, o už trūkstamą dalį (kokybę ir
kiekybę) tenka – ir gana brangiai – sumokėti.“ Ypač tai galioja stomatologijos srityje. Per
pastarąjį dešimtmetį privatus stomatologijos sektorius suklestėjo. Šio sektoriaus sėkmė net
pakeitė daugumos piliečių elgesį: vietoje to, kad profilaktiškai arba suskaudus dančiui
kreiptumeisi į savo poliklinikos odontologą, nedelsdamas vyksti į artimiausią privatų
stomatologijos kabinetą.
Dalis gyventojų net nesvarsto galimybės gauti nemokamas medicinos paslaugas ir
nedelsdami kreipiasi į privačius kabinetus pasitikrinti savo regėjimą, atlikti kraujo tyrimą,
pasidaryti vidaus organų nuotrauką kompiuteriniu tomografu arba echoskopu, gauti
ginekologo, alergologo, plastikos chirurgo, odos specialisto, psichologo, ortopedo,
venerologo ir daugelio kitų sričių gydytojų konsultaciją. Dauguma gyventojų nei teoriškai,
nei praktiškai nežino, kaip veikia valstybės sveikatos priežiūros ir gydymo sistema, tai yra,
kurias gydymo ir medicininės priežiūros paslaugas jie gali gauti nemokamai, o už kurias ir
kiek jie turi mokėti. Aišku tik viena: gauti kurias nors paslaugas nemokamai yra sudėtinga
įvairiomis prasmėmis: reikia daug laiko, įstaigos nėra draugiškos pacientui, galiausiai vis
tiek reikia kažką kažkam primokėti.
Į valstybinį medicinos sektorių kreipiamasi šiais atvejais: kai pacientas iš principo
nenori arba negali (nes neturi lėšų) apmokėti už medicinos priežiūros paslaugas arba kai
ligos diagnostikai ir gydymui reikia daug ir įvairių tyrimų, konsultacijų, laiko, o pati liga yra
sunki ir sudėtinga. Abu atvejai dažniausiai nutinka senyvo amžiaus žmonėms. Todėl jie,
neturėdami nei pinigų, nei sveikatos, o turėdami tai, ko neturi dirbantys žmonės – laiko,
gali dienų dienas leisti tą laiką poliklinikose, reikalaudami iš sistemos nemokamo gydymo.
O jeigu jo negauna, tai tą laiką gali skirti aiškindamiesi sudėtingas valstybės išleistas
tvarkas apie jiems priklausančias nemokamas gydymo paslaugas ir įrodinėdami sistemai,
kad šias paslaugos jie gauti privalo ir privalo gauti nemokamai.
Gydymo įstaigos Lietuvoje pacientų akimis
Stomatologijos poliklinika yra sudariusi sutartį su valstybe (Valstybine ligonių kasa),
pagal kurią valstybė naudojasi privačia gydymo įstaiga tam, kad suteiktų gyventojams
įstatymais numatytas nemokamas gydymo paslaugas arba gydymo paslaugas už
valstybinius įkainius, o gydymo įstaiga už tai gautų nustatyto dydžio valstybės lėšas.
Jeigu privati gydymo įstaiga sutarties su valstybe nesudaro, ji savo nuožiūra gali
nustatyti paslaugų įkainius ir lankymosi įstaigoje tvarką. Tačiau, jeigu privati gydymo
įstaiga su valstybe sutartį sudaro, už gaunamas iš valstybės lėšas įstaiga privalo įsivesti
valstybės nustatytas sudėtingas pacientų priėmimo, aptarnavimo, pinigų ir paslaugų
registravimo ir panašias tvarkas.
Situacija per pastaruosius dešimt metų susiklostė taip: privačioje gydymo įstaigoje, kuri
iš valstybės lėšas gauna, vidaus tvarka pradeda labiau panašėti tvarką, kuri įprasta
valstybinėse (biudžetinėse) gydymo įstaigose: susidaro ilgos eilės, neaiški paslaugų
kokybė, painiava dėl paslaugų įkainių (kai kurios paslaugos – valstybės finansuojamos, kai
kurios – ne), mažesni gydytojų atlyginimai (nes už dalį paslaugų jie gauna valstybės lygio
atlyginimą, už dalį – privataus). Dėl to susidaro situacija, kai ir pacientai, ir gydytojai vieni
kitais yra nepatenkinti.
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Įstaigose, kurios valstybės lėšų negauna, taigi viduje turi vieną aiškią verslo valdymo
sistemą, išlieka nepriekaištinga, nors ir brangesnių, paslaugų kokybė: nėra eilių
problemos, veikia pacientų pasitenkinimo didinimo paslaugomis sistema. Beveik
neabejojama: bet kuris Lietuvos gyventojas, jeigu tik turėtų pakankamai lėšų, net
nesvarstydamas kreiptųsi į privačią gydymo įstaigą.
Stomatologijos poliklinika administracijos akimis
Odontologijos klinika Kaune „Denticija“ (anksčiau, iki 2011 metų – „Odontologijos
klinika Stomatologijos poliklinika”) yra viena iš didžiausių ir ilgiausiai dirbančių
odontologijos klinikų Lietuvoje, didžiausia – Kauno mieste. Per penkiasdešimt septynerius
metus įgyta darbo patirtis ir 2005 metų pabaigoje už ES ir savininkų lėšas atliktos
modernizacijos metu įdiegta moderni techninė įranga sudaro sąlygas įstaigai tapti
geriausia, visas odontologijos paslaugas teikiančia klinika Lietuvoje. Joje yra įrengti 10
kabinetų su naujais įrankiais ir įrengta modernia, taip pat ir videografine, įranga, su kurios
pagalba nustatomi menkiausi emalio ir tarpdančių defektai, aptrupėjusios plombos, šaknų
kanalai. Poliklinikoje įrengta puiki dantų technikos laboratorija, teikiamos visapusiškos
terapinio ir protezinio gydymo paslaugos, vykdomos sudėtingiausios dantų šalinimo,
žandikaulio operavimo, implantavimo operacijos, gaminami įvairiausi protezai. Šioje
klinikoje atliekamos tiek chirurginės, tiek kosmetinės operacijos, tiek profilaktiniais, tiek
gydymo tikslais, teikiamos visos odontologijos paslaugos. Be to, už paslaugas galima
apmokėti įvairiais būdais: kaupti savo sąskaitą poliklinikoje, kreditine kortele arba lizingo
būdu.
2005 metais klinikoje atliktas kapitalinis visų patalpų remontas, jos pritaikytos ir
neįgaliesiems pacientams, kurių patogumui įrengtas atskiras įvažiavimas, pacientų
registracijos biuras, liftas. Denticija įsikūrusi jos savininkams priklausančiame didžiuliame
pastate Kauno miesto centrinėje dalyje, 100 metrų atstumu nuo centrinės autobusų
stoties, centrinio miesto turgaus, 300 metų atstumu nuo centrinės geležinkelio stoties,
pagrindinėje – Vytauto – miesto gatvėje, šalia Kauno miesto senamiesčio, 1 km atstumu
nuo didžiausio Kaune laisvalaikio ir pramogų centro „Akropolis“. Vytauto gatve vyksta
intensyvus transporto eismas, todėl Denticija lengvai pasiekiama Kauno autobusais,
troleibusais, mikroautobusais.
Gydymo paslaugas teikia 22 aukščiausios klasės, patyrę gydytojai, savo sričių
profesionalai, o iš viso poliklinikoje dirba 83 darbuotojai. Denticija nuo pat jos įkūrimo
pradėjo garsėti teikiamų paslaugų kokybe, joje pradėjo dirbti ir iki šiol dirba geriausi
Lietuvos odontologai. Sovietmečiu įgijusi didžiausios ir geriausios dantų gydymo įstaigos
vardą, Denticija ši vardą siekė išsaugoti ir Lietuvos nepriklausomybės metais. Tačiau prieš
gerą dešimtmetį, kai Lietuvoje ypač greitai pradėjo steigtis nauji privatūs odontologijos
kabinetai, Denticijos klientų srautas išseko. Po 2005 metų Denticijos modernizacijos kurį
laiką poliklinika vėl atgavo vienos iš geriausių dantų gydymo įstaigos vardą. Tačiau po
poros metų atsigavimo, o ypač – į Lietuvą atėjus ekonominei krizei, įstaigos klientų srautas
vėl sumažėjo. Sunku suprasti kodėl įstaiga, kurioje teikiamos visos odontologijos
paslaugos, dirba daug geriausių odontologijos specialistų, įrengta moderniausia Lietuvoje
įranga, negali pasigirti pelninga veikla, nors visos privačios odontologijos įmonės dirba
pelningai?
Dentcija (stomatologijos poliklinika) pacientų akimis
Denticija dar nuo sovietmečio laikų garsėjo geriausiai specialistais ir geriausia Kaune
dantų gydymo įranga, nors dabar gerų poliklinikų yra ir daugiau. Kažkada poliklinikoje
atliktas kapitalinis remontas, tačiau jos pastatas vis tiek primena pustuštį sovietmečio
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epochos gigantą. Be to, keista, kad pati poliklinika nesunkiai telpa vos viename didžiulio,
niekam nenaudojamo pastato, fligelyje. Kam reikalingas toks pastatas, kai gyventojų
srautai persikėlė į kitas miesto vietas, neaišku. Pastatas tapo keistu sovietinės epochos
paminklu keistoje Kauno autobusų stoties ir turgaus kaimynystėje. Vakarais centrinės
stoties zonoje niekuomet nebūdavo saugu, juolab, kad pėsčiųjų judėjimas po darbo
valandų čia iš viso aprimsta.
Labai savotiška poliklinikos registratūra: joje sėdi kelios senyvos moterys, kurios,
atrodo, daugiau dirba liftininkėmis, rūbininkėmis ir klientų srautų „eismo“ nurodinėtojomis,
negu paslaugiomis, kvalifikuotomis registratūros darbuotojomis. Įėjus į pastatą susidaro
„valdiškų namų“ įspūdis: didelis pastatas, kurio siauruose, vingiuotuose ir neaiškaus
išplanavimo tamsiuose koridorių galuose įsikūrę keli odontologijos kabinetai, į kuriuos
patenkama pusiau centralizuotu, pusiau individualizuotu registravimosi keliu. Tokia verslo
ir pastato „architektūra“ primena prieš kelis metus subankrutavusį legendinės šlovės
Kauno prekybos centrą „Merkurijus“: jo trijuose aukštuose iš pradžių veikė vieningas
prekybos centras, paskui aukštai po vieną buvo išnuomoti atskiriems prekybininkams, o
dar vėliau – kiekvienas aukštas išnuomotas keliems prekybininkams, kol, prieš
bankrutuojant, „Merkurijus“ tapo savarankiškų, drabužiais prekiaujančių, 50 skirtingų
kioskelių turgumi prabangiame, didžiuliame trijų aukštų pastate. Kai kasdieniniai Kauno
gyventojų srautai iš Laisvės alėjos, didžiausios pėsčiųjų gatvės Kaune, persikėlė į kitas
miesto gatves ir naujus didžiuosius prekybos centrus, iš „Merkurijaus“ išsikėlė ir 50
drabužių kioskelių savininkai. Nesuradus pastatui reikalingos paskirties, jį teko net
nugriauti.
Denticija kažkada taip pat didžiavosi gyventojų populiarumu ir šlove dėl savo gydytojų
ir įrangos, teikiamų paslaugų kokybe. Į ją patekdavo toli gražu ne kiekvienas norintis.
Tekdavo ieškoti pažinčių arba mokėti gydytojams „į kišenę“. Dabar – tai tokia pati, kaip ir
kitos poliklinikos, dantų gydymo įstaiga, tik nejauki, nors ir gydo joje gerai. Tačiau dabar,
kai dantų profilaktikos ir gydymo paslauga tapo beveik kasdieninio vartojimo preke, žymiai
patogiau dantis gydytis arčiau tos vietos, kurioje gyveni arba dirbi. Arba pas kurį nors savo
pažįstamą odontologą.

Denticija (stomatologijos poliklinika) gydytojų akimis
Tą dieną Kamilės pamaina prasidėjo 10.00 valandą. Priregistruotų pacientų nuo ryto
nebuvo, todėl Kamilė nusprendė išgerti puodelį kavos ir aplankyti savo kolegę Virginiją.
Prie Virginijos kabineto stovėjo kelios kėdės pacientams, tačiau pačių pacientų nebuvo.
Virginijos kabineto durys buvo praviros, todėl Kamilė, dirstelėjusi į vidų ir kėdėje pamačiusi
pacientą, nutarė prisėsti laukiamajame ir palaukti, kol Virginija išleis savo pacientą. Kamilė
tyliai prisėdo ir ėmė gurkšnoti kavą. Ji puikiai girdėjo, kaip Virginija kalbėjosi su pacientu,
kuriam jau baigė taisyti dantį:
- Jums reikės sutaisyti dar tris dantis. Vieno iš jų situacija yra labai sudėtinga, todėl
reikės papildomos konsultacijos dėl žandikaulio gydymo. Visa tai Jūs galite atlikti šioje
poliklinikoje ir už valstybinius įkainius, tačiau reikės labai ilgai laukti. Eilėje pas žandikaulio
patologijos konsultantą reikės laukti maždaug pusę metų, o pats gydymas truks bent
metus, nes kiekvieną vizitą registruosime vis į naują eilę. Kai kurių paslaugų vis tiek
negalėsite gauti čia ir reikės vykti į kitą polikliniką, kurioje už viską reikės mokėti
papildomai. Galiausiai gausis, kad sugaišite pora metų ir išleisite krūvą pinigų. – Visą laiką,
kaip Kamilei su pasibaisėjimu atrodė, melavo pacientui Virginija. Kamilė vos nepaspringo
savo kava. Šitokio melo ji nėra girdėjusi: „kaip tai „laukti eilėje pusę metų“?; kaip tai
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„gydymas truks metus“?; kaip tai „čia pacientas negalės gauti kai kurių paslaugų“?; kaip tai
„reikės mokėti papildomai“?“ – netvėrė savo kailyje Kamilė. „Juk tai netiesa!“
Dantų gydymo situacija, kurią pacientui nupasakojo Virginija, buvo Kamilės darbo
rutina ir ji tokius pacientus pagydydavo čia, vietoje, savo poliklinikoje, per tris – keturis
vizitus. Visos paslaugos teikiamos čia, jokių eilių nėra jau keli metai, o ir kainos – tikrai
nedidelės, daugelis paslaugų ir iš viso – nemokamos. Kamilė negalėjo patikėti, kad
Virginija galėjo šitaip meluoti savo pacientui. Kamilė jau norėjo užeiti į Virginijos kabinetą ir
pasakyti pacientui, kad Virginija meluoja, tačiau susilaikė, nes smalsumas, ką Virginija
pacientui kalbės toliau, paėmė viršų ir Kamilė toliau tyliai sėdėjo koridoriuje prie pravirų
Virginijos kabineto durų.
- Jeigu norite, - toliau kalbėjo Virginija savo pacientui, – atvykite į mano privatų
kabinetą rytoj 10 valandą ryto ir aš Jums be jokių eilių visus dantis sutaisysiu per 3 vizitus.
Pas mane kabinete bus ir žandikaulio patologijos konsultantas, tas pats gydytojas, pas kurį
dabar nueisite į 308 kabinetą konsultacijos. Be to, jis padarys ir nuotrauką, už kurią rytoj
sumokėsite mano kabinete. Jeigu reikės kokių nors tyrimų, ateisite čia ir juos padarysime
nemokamai. Štai, užrašysiu Jums savo kabineto adresą. Imkite. Ar galėsite rytoj dešimtą?
- Ačiū, gydytoja, galėsiu, – apsidžiaugė pacientas.
Virginija telefonu surinko trumpąjį numerį: „Robertai, pas Tave dabar ateis mano
pacientas, priimk jį ir pakonsultuok dėl apatinio žandikaulio, padaryk nuotrauką. Rytoj jis
ateis pas mane į Kęstučio gatvę, ten jį ir gydysime. Jeigu reikia kokių nors kitų tyrimų –
atlik juos šiandien čia, o rytoj atsinešk rezultatus pas mane į kabinetą, gerai? Už viską
pacientas sumokės rytoj“.
Taip Kamilė tapo suokalbio prieš jos darbovietę liudininke. Ją užvaldė pyktis: „Virginija
perregistravo Denticijos pacientą į savo kabinetą, melavo apie eiles, kainas ir apie gydymo
eigą, be to, už čia atliktas paslaugas ji rytoj pasiims pinigus iš paciento“. Virginija dirbo
išvien su Robertu prieš savo, o taip pat ir prieš jos – Kamilės, darbovietę. Be to, Virginija
nemokamai naudojosi šios įstaigos aparatūra, laboratorija ir infrastruktūra tam, kad galėtų
savo kabinete gydyti pacientą. Be tyrimų ji negalėtų gydyti paciento savo kabinete, o juk
pati Virginija tokios įrangos įsigyti nepajėgtų. Tai štai, kaip čia viskas vyksta...“ – liūdnai
susimąstė Kamilė. Dabar jai pasidarė aišku, kodėl Denticijoje trūksta pacientų, kodėl visi
gydytojai čia dirba tik vos kelias valandas per savaitę, kodėl čia taip užimta laboratorija ir
technikai, o gydytojai beveik neturi darbo.
Kai pacientas išėjo, Kamilė jau nebenorėjo su Virginija gerti kavą, bet prisivertė užeiti ir
išlieti savo nuoskaudą:
- Virginija, čia jūs visi taip dirbate? Ar čia visi gydytojai ateina tik tam, kad išsiviliotų
klientus pas save? Ar šita poliklinika reikalinga tik tam, kad atliktum sudėtingus tyrimus, o
toliau gydytum savo privačiame kabinete ir dar už tai imtum sau pinigus? Ar jau visus
mūsų pacientus persiregistravote į savo privačius kabinetus?
- Labas, Kamile, užeik. Tai nugirdai mano pokalbį su pacientu? Taip, Kamile, visi
mes taip dirbame. Ir nebūk naivi: visus mokius pacientus mes nusivedame pas save. O
kas čia blogo? Juk čia negali dorai uždirbti. Ši įstaiga yra tik pigi mokykla. Čia ateini tik
tam, kad išmoktum gerai dirbti, susipažintum su naujovėmis, išlaikytum savo kvalifikaciją ir
licenciją. Ar Tau už gerą darbą užmoka tiek, kiek esi verta? Savo kabinete aš uždirbu tris
kartus daugiau, negu čia, tai kodėl turėčiau to atsisakyti? O dėl tyrimų – jeigu ne čia, tai
juos pasidaryčiau kitur. Kamile, atsibusk, taip dirba visi ir jau seniai. Ir apskritai, Kamile, ar
nevertėtų ir Tau susirasti darbą privačiame kabinete? Gali ateiti pas mane – Tu puiki
gydytoja, aš Tau mokėsiu geresnę algą, negu gauni čia.
Denticija (stomatologijos poliklinika) administracijos atstovų akimis
Savo pamainą Kamilė užbaigė 16 valandą. Pacientų per visą dieną nebuvo daug, todėl
Kamilė turėjo laiko apmąstyti rytinį pokalbį su Virginija. Visą dieną Kamilė degė pykčiu. Ji
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negalėjo sau atleisti, kad taip ilgai nežinojo tikrosios priežasties, kodėl čia dirba visi jos
kolegos. Tačiau jai buvo neaišku, ar apie tai žino poliklinikos administracija: „ir, jeigu žino,
o greičiausiai žino, tai kodėl neįveda tvarkos? Kodėl neuždraudžia gydytojams dirbti
kituose kabinetuose, ypač – nuosavuose? Tegul jie apsisprendžia, kur dirbti.“ Be to,
Kamilė pyko ir ant pacientų, kad šie yra tokie žiopli ir visiškai nesusigaudo, nei kad ši
poliklinika yra tikrai labai gera ir joje jie gauna aukščiausio lygio gydymą. Jie nesupranta
kaip veikia medicininio aptarnavimo sistema ir taip leidžiasi apgaunami tokių gydytojų, kaip
Virginija. Kamilė pyko ant visų: pacientų, gydytojų, poliklinikos administracijos ir savęs.
Pagaliau ji nusprendė apie tai pasikalbėti su administracija. 16 valandą ji pakėlė telefono
ragelį ir susitarė dėl susitikimo su Marija, direktoriaus pavaduotoja.
Marija poliklinikoje dirba 6 mėnesius. Viskas jai čia nauja, kaip ir naujam poliklinikos
direktoriui. Prieš tai dirbusi direktorė, po kelerių metų nesėkmingo bandymo prikelti
polikliniką iš ekonominio nuosmukio, buvo atleista kartu su savo pavaduotoja. „Ir teisingai“
– pagalvojo Kamilė, – „jeigu nemokėjo priversti gydytojų dirbti šitai įstaigai, tai ir negalėjo
pataisyti ekonominės padėties.“
- Labas, Marija. Atėjau, kad paklausčiau, ar žino poliklinikos administracija, kad visi
šios įstaigos gydytojai dirba savo privačiuose kabinetuose?
- Labas, Kamile. Taip, žinome ir dėl to pykstame ant jų, bet nieko negalime padaryti.
Jeigu to neleistume, jie iš viso čia nedirbtų. Todėl tenkinamės tuo, kad jie čia iš viso ateina
dirbti.
- Bet tai nesąmonė, Marija. Jie pavieniui dirbti negalėtų. Jiems reikalinga
laboratorija, visa šita įranga, visa šioje poliklinikoje esanti infrastruktūra tam, kad jie galėtų
gydyti. Be viso šito jie turėtų sumokėti už brangius jų kvalifikacijos kėlimo kursus, kurie
užtikrina jų licencijų galiojimą. Be viso šito jie negalėtų savarankiškai dirbi rinkoje arba
uždirbtų kur kas mažiau. O dabar? – Jie naudojasi viskuo čia nemokamai. Be to, ar žinote,
kad jie čia dirba dar ir dėl to, kad pasiimtų mūsų pacientus?
- Taip, kai ką žinome, kai ką – nujaučiame. Mes dirbame tuo klausimu, tačiau tiksliai
nežinome, ką daryti, kuri yra tikroji problemos priežastis. Atrodo, kad viską darome gerai,
bet dar reikia išlaikyti dideles nenaudojamas patalpas, mokėti paskolą už įsigytą įrangą,
todėl negalime visų uždirbtų pinigų panaudoti vien tik atlyginimams kelti. Be to, daug
paslaugų teikiame už valstybinius įkainius, o už tokias paslaugas apmokame valstybiniais
tarifais ir jums, gydytojams. Taigi, čia viskas painu, Kamile, ne taip paprasta, kaip gali
atrodyti iš pirmo žvilgsnio.
- Bet nieko čia nėra painaus, Marija! Tiesiog liepkite gydytojams pasirinkti vieną
darbovietę, o atlyginimus nustatykite ne pagal valstybės įkainius, o pagal rinką.
Nesusiekite surenkamų pajamų su išmokomis. Nustatykite aiškią įkainių politiką.
Sudarykite pacientams gydymo planus ir nustatykite jiems kainas už visą gydymą, o ne už
atskiras jo dalis. O surinktus pinigus skirstykite ne pagal tai, ar gydytojas atliko valstybės
finansuojamą paslaugą, ar komercinę. Juk tai taip paprasta.
- Na taip, Kamile, atrodo, kad paprasta, tačiau čia reikia pertvarkyti visą anksčiau
sukurtą sistemą. Be to, kaip priversti gydytojus elgtis taip, kaip mes norime? Jie bus labai
nepatenkinti nauja tvarka. Jie ir taip jaučiasi labai nemotyvuoti. Jie išsives visus mūsų
pacientus. Ką tuomet darysime? O Iš kur gausime naujų? Juk mes teikiame tokią pačią
paslaugą, kaip ir kitos įstaigos. Tiesa, mes turime savo išskirtinumų, turime žymiai geresnę
įrangą, teikiame žymiai platesnį paslaugų spektrą, tačiau tai niekam per daug nerūpi,
niekas tuo nesidomi. Pacientui svarbu, kad kuo greičiau ir geriau būtų išgydyti jo dantys.
Be to, jūs, gydytojai, visuomet mokote mus, administraciją, kaip reikia valdyti šį verslą, o
patys nesilaikote jokių taisyklių, nedemonstruojate jokio lojalumo, su jumis neįmanoma
susitarti.
- Bet tai netiesa, Marija. Jūs tiesiog nevaldote situacijos, nes darote klaidingas
prielaidas ir klaidingus sprendimus!
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Denticija (stomatologijos poliklinika) vadovo akimis
Po pokalbio su Kamile Marija nuėjo į poliklinikos direktoriaus kabinetą.
- Galima užeiti? Aš norėjau pasikalbėti.
- Užeik. Ar kas nutiko? – paklausė direktorius.
- Taip, nutiko, direktoriau. Buvo užėjusi Kamilė. Ji šiandien sužinojo, kad mūsų
gydytojai išsiveda mūsų pacientus į savo kabinetus, o šioje poliklinikoje už valstybės lėšas
jiems atlieka tik tyrimus arba gydo nemokius pacientus, dažniausiai pensininkus. Juk jeigu
taip yra, direktoriau, mes niekuomet nedirbsime pelningai. Aš atsakinga už kokybę. Tačiau
sakau Jums, direktoriau, kokybė pas mus pati geriausia tiek Kaune, tiek visoje Lietuvoje.
Tačiau matau, kad čia reikia ne kokybę gerinti. Matau, kad problemos slypi kitur.
Marija kalbėjo ilgai ir su užsidegimu. Direktorius klausėsi jos ir džiaugėsi jos
jaunatviškumu: „vadinasi, kažką tikrai galime pakeisti.“
Kai ji išėjo, direktorius ilgai stovėjo ir žiūrėjo pro langą. Jau pusę metų jis nerado sau
tikro atsakymo, kaip šia polikliniką padaryti tikrai pelninga. Anksčiau jis sėkmingai dirbo
universiteto klinikose, skyriaus vadovu ir profesoriumi. Jį mėgo kolektyvas, jis buvo
geriausias gydytojas skyriuje. Tačiau vadovauti valstybinės ligoninės skyriui yra ne tas
pats, kas vadovauti privačiai poliklinikai: „čia reikia visai kitų vadovavimo įgūdžių; ten
niekuomet netrūko klientų, ten nereikėjo galvoti apie marketingą ir paslaugų pardavimus,
ten nereikėjo galvoti apie turto ir pajamų grąžą, ten nereikėjo motyvuoti kolektyvo, ten
tiesiog reikėjo gerai dirbti ir nuolat kelti savo kvalifikaciją. Bet čia yra visai kitaip: čia niekas
nepasidaro savaime, čia reikia pacientus surasti ir prisivilioti, čia reikia jiems įtikti, kad jie
grįžtų, čia reikia jiems viską išaiškinti apie paslaugas ir jų kainas, čia reikia pagrįsti savo
kainą ir paslaugų kokybę, čia reikia įrodyti, kad esi geriausias, nes savaime to niekas
nesupranta, čia reikia valdyti ir motyvuoti gydytojų kolektyvą.“
Nerimą mažino viltis, kad visi atsakymai yra kažkur netoliese. Jau vien Marija davė viltį,
kad reikalingi atsakymai tuoj atsiras. Kamilė irgi.
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