KONFERENCIJA „IDĖJA LIETUVAI: SVEIKATOS PRIEŽIŪRA BE KORUPCIJOS“
Kovo 19 d., VšĮ Greitosios medicinos pagalbos stoties vadovai dalyvavo LR Seime vykusioje
konferencijoje „Idėja Lietuvai: sveikatos priežiūra be korupcijos“. Konferencijoje įžvalgomis apie
korupcijos lygį ir priežastis sveikatos sektoriuje, antikorupcinių priemonių įgyvendinimą dalinosi
Seimo nariai, Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos medicinos studentų asociacijos, STT,
gydytojų ir pacientų atstovai. Konferencijos metu buvo pristatomi konkretūs pasiūlymai, kaip
skaidrinti sistemą ir įveikti korupciją.
Viltingai kalbėjo konferencijoje dalyvavę jaunųjų gydytojų asociacijos atstovai, kurie aiškiai
išsakė matomas problemas ir pasidalino įžvalgomis situacijai keisti. „Išėję iš medicinos studijų
izoliatoriaus į realybę ir susidūręs su pacientais, jų tikromis socialinėmis problemomis, sveikatos
sektoriaus vadybinėmis problemomis, jauni gydytojas jaučiasi negalį visiškai savęs realizuoti.
Atsiduri neaiškių taisyklių sistemoje, kaip pelkėje. Tas jausmas nėra geras. Korupcija - lyg
iškraipantis veidrodis. Pacientai nepasitiki sveikatos sistema, duoda kyšį, kad gautų geresnes
sveikatos priežiūros paslaugas, tai labai trukdo gydytojams rezidentams, nes sutrikdo jų santykį ne
tik į pacientą, bet ir į mokytoją“, - kalbėjo Jaunųjų gydytojų asociacijos prezidentas M. Gedminas.
Pasak jo, nė vienas jaunas gydytojas neatėjo į sveikatos sistemą susirinkti arbatpinigių tam, kad
išgyventų. Tai pakerta mediko prestižą. Taip pat M. Gedminas akcentavo procesų vadybos
problemas. „Korupcija išliks tol, kol bus patogi norint gauti paslaugą greičiau, saugiau. Ar galit
nueiti į bet kokios ligoninės puslapį ir pasižiūrėti, kokia eilė atlikti kompiuterinės tomografijos ar
skrandžio zondavimo tyrimui? Jei visiškai veiktų išankstinės pacientų registracijos portalas, e.
sveikatos sistema, ir niekaip kitaip negalėtum užsiregistruoti gauti paslaugą, kaip visiems matomu
būdu, prielaidos korupcijai sumažėtų“, - įsitikinęs Jaunųjų gydytojų asociacijos prezidentas.
Apibendrinant konferencijos pranešimus vyko dalyvių diskusija, kurios metu VšĮ Greitosios
medicinos pagalbos vadovas Z. Skvarciany išsakė nuomonę, kad korupcijai sveikatos priežiūros
įstaigose mažinti reikalingi sisteminiai pokyčiai, kompleksiškai aprėpiantys vadybos procesus,
veiklos skaidrumą ir adekvatų atlygį už darbą medikams.
Konferenciją inicijavo Seimo narė Agnė Bilotaitė.
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