
11

Miestas
šeštadienis, vasario 3, 2018

Mi nias žmo nių per nai trau kęs 
Kau no švie sų fes ti va lis šiais me
tais įgau na vi siš kai nau jų spal
vų. Ki lo met rai lai dų, šim tai pro
žek to rių ir be mie gių nak tų pla
nuo jant šį kar tą ski ria ma Lie tu
vos vals ty bės at kū ri mo šimt me
čio šven tei.

Aš tuo nio li ka di din gų is to ri
nių pa sta tų, nu švi sian čių vie nu 
me tu, – toks nu ma ty tas Kau no 
šimt me čio švie sų fes ti va lio star

tas, pa žy mė sian tis 1918 m. va sa
rio 16 d. pa skelb tą Lie tu vos vals
ty bės at kū ri mą.

Įs pū din gam švie sų spek tak
liui, ku ris tę sis nuo va sa rio 15 iki 
18 d., pa si rink ti tar pu ka riu sta ty
ti ir Kau no mo der niz mo pa vel dui 
pri ski ria mi pa sta tai.

Kau no cent ri nio pa što rū mai, 
Vy tau to Di džio jo ka ro mu zie
jus, Kau no vals ty bi nė fil har mo
ni ja, Paminklinė Kris taus Pri
si kė li mo ba zi li ka, Na cio na li nis 

M.K.Čiur lio nio dai lės mu zie jus, 
Lie tu vos tei sin gu mo ir Sei mo rū
mai (da bar ti nė mies to sa vi val dy
bė) – tik da lis is to ri nių ob jek tų, 
ku riuos nu švies pro jek tą įgy
ven di nan čios „Leg ga to“ kū ry bi
nė ko man da.

„Vie nu me tu ap švies ti tiek pa
sta tų – ne men kas iš šū kis, – pa
sa ko ja pro jek to va do vas Pau lius 
Ba ne vi čius. – Fes ti va liui at rink ti 
pa sta tai yra tar pu ka rio ar chi tek
tū ros še dev rai. Kiek vie nas jų in

di vi dua lus, uni ka lus ir tam rei kia 
skir ti ypa tin gą dė me sį. Šį kar tą 
rei kės tik rai įspū din go skai čiaus 
įran gos.“

Pa sak or ga ni za to rių, kai ku
rioms ins ta lia ci joms rei kės iki 
150 ir dau giau ap švie ti mo prie
tai sų. Dau giau sia bus nau do ja mi 
van de niui, drėg mei ir skir tin
gai tem pe ra tū rai at spa rūs LED 
švies tu vai. Ke liems pa sta tams 
ap švies ti pa pil do mai bus pa si
telk ti pro fe sio na lūs pro jek to riai.

Lie tu vos vals ty bės at kū ri mo 
šimt me čio pro ga da lį pa sta tų 
puoš tris pal vės mo ty vai. Ne ma
žas dė me sys šiais me tais ski ria
mas V.Put vins kio gat vei, ku ri virs 
sa vo tiš ka švie sos ins ta lia ci jų ga
le ri ja. Sup la nuo ta ir dau giau įdo
mių kū ry bi nių spren di mų, ku rių 
Šimt me čio švie sų fes ti va lio au
to riai kol kas iš duo ti ne no ri – 
kvie čia ap si lan ky ti ir pa ma ty
ti pa tiems.

KD inf.

Šimt me čio fes ti va lis: vie nu me tu nu švis net 18 pa sta tų

Li go nių ant plū dis
Kau no mies to po lik li ni kos pa da
li niuo se me di kai plu ša iš si juo sę, 
ko ri do riai pil ni pa cien tų. Si tua ci
ją komp li kuo ja dar ir tai, kad li ga 
pa gul do ir pa čius me di kus.

„Li ga ma ne už klu po la bai stai
giai, – sa kė į Kau no mies to po
lik li ni ką Ši lai niuo se at vy kęs 59 
me tų Juo zas. – Ant ra die nį dar 
pui kiai jau čiau si, pri ka po jau so
dy bo je mal kų, lyg ir ne su ša lau, 
bet grį žus va ka re ėmė krės ti šiur
pas. Į jį ne krei piau dė me sio, nak
tį ėmė krės ti stip rus šal tis, o ry te 
jau bu vau vi siš kas li go nis, tem
pe ra tū ra šo ko iki 39 laips nių ir 
vais tai gy ve ni mo vi sai ne pa leng
vi no. Tik ket vir ta die nį karš čia
vi mas šiek tiek su ma žė jo. Nusp
ren džiau ne ri zi kuo ti gy dydamasis 
pa gal liau diš kus pa ta ri mus ir at
sku bė jau čia.“

Kau no mies to po lik li ni kos Ši
lai nių pir mi nės svei ka tos prie žiū
ros kli ni kos ve dė ja, šei mos gy dy
to ja Rū ta Ūsie nė sa kė, kad li go niai 
pra dė jo plūs ti nuo pir ma die nio. 
„Šie met epi de mi ja pra si dė jo stai

ga – dar iki pra si de dant pa sku ti
nei sau sio sa vai tei do mi na vo ki
tos per ša li mo li gos, pneu mo ni ja, 
o po sa vait ga lio jau kilo tik ras gri
po pro trū kis“, – tei gė ji.

Kau no mies to po lik li ni kos Dai
na vos pa da li nio I Šei mos svei ka
tos prie žiū ros sky riaus vy res nio
ji or di na to rė, šei mos gy dy to ja 
Ri man tė Pa kut kie nėAlek sė taip 
pat ak cen ta vo pa cien tų srau to 
pa gau sė ji mą. „Krei pia si įvai raus 
am žiaus žmo nės su gri po simp
to mais, tad dar bo iš ties ne trūks
ta“, – sakė me di kė.

Vien tik pir ma die nį pa cien
tų skam bu čių į Ši lai nių pa da li nį 
skai čius bu vo 1 309 (dėl re gist ra
ci jos pas šei mos gy dy to jus, vi zi tų 
į na mus) – įpras tai vi du ti niš kai jų 
bū na apie 750.

Užk re čia mų jų li gų ir AIDS 
cent ro (ULAC) duo me ni mis, sa
vai tės vi du ry je 10 tūkst. Kau
no gy ven to jų te ko 161,7 su si rgi
mo gri pu. Epi de mi nis slenks tis 
yra 100 at ve jų 10 tūkst. gy ven
to jų. Anot ULAC, šiuo me tu ap
lin ko je tarp pa pli tęs šie tri jų ti pų 

gri po vi ru sai: A(H1N1), A(H3N2) 
ir B ti po.

Smo gia žai biš kai
Kiek vie nais me tais gri pas ga li tu
rė ti vis ki to kių bruo žų. R.Ūsie nė 
pa ste bi, kad šių me tų vi ru sas la bai 
klas tin gas ir nuo žmus. „Pap ras
tai iš pra džių pa si reiš kia vi ru si
niai simp to mai – pa ky la tem pe
ra tū ra, lau žo kau lus, mau džia 
rau me nis, o pa skui at si ran da ki ti 
simp to mai: slo ga, ko su lys, gerk lės 
už de gi mas. Šie met ma to me, kad 
kar tu su gri pu iš kart pa si reiš kia 
ir ki ti simp to mai. Stai giai pa ky la 
aukš ta tem pe ra tū ra, per šti gerk
lę, ka muo ja ašt rus, sau sas ko su
lys, slo ga“, – sa kė me di kė.

Šie met la bai grei tai už griu vo 
ir epi de mi ja. „Anks tes niais me
tais pra si dė jus gri po se zo nui ser
ga mu mas di dė da vo pa ma žu, kol 
pa siek da vo epi de mi nį ly gį. Šie met 
il gai do mi na vo bron chi tas, pneu
mo ni ja, leng ves nės per ša li mo li
gos su neaukš ta tem pe ra tū ra, bu
vo ir gri po at ve jų, bet stai gų šuo lį 
pa ste bė jo me pa sku ti nė mis sau

sio die no mis, kai pa cien tai ėmė 
ma siš kai plūs ti su aiš kiais gri po 
simp to mais“, – tei gė R.Ūsie nė.

R.Pa kut kie nėAlek sė pa ste
bi, kad šie met gri pas il gam nua
li na or ga niz mą. „Ser gan tieji gri
pu net iki tri jų sa vai čių ga li jaus ti 
nuo var gį, bend rą silp nu mą, ne to
le ruo ti fi zi nio krū vio, pra kai tuo ti 
nak ti mis. Li ga il gam ap ri bo ja nor
ma lų dar bin gu mą“, – sa kė ji.

Svar bu ne dels ti
La bai svar bu su si rgus gri pu ne
dels ti ir kreip tis į gy dy mo įstai gą. 
Ypač tai svar bu vai kams, vy res nio 
am žiaus žmo nėms, ser gan tiems 
ki to mis lė ti nė mis li go mis.

R.Pa kut kie nėAlek sė ak cen ta
vo, kad ne rei kia gy dy tis sa va ran

Kau no me di kai: šie met  
gri pas nuo žmus ir klas tin gas

Pas ta ro sio mis die
no mis užė jus į po
lik li ni kas ne ky
la abe jo nių, kodėl 
mies te pa skelb ta 
gri po epi de mi ja – 
gy dy to jų ka bi ne tus 
ap gu lė karš čiuo jan
tys pa cien tai. Šie
met gri pas smo gė 
stai giai ir stip riai.

kiš kai, ka dan gi li gos ei gai la bai 
svar bus tin ka mai pa rink tų me di
ka men tų sky ri mas. „Ne se niai bu
vo at ve jis, kai, pa blo gė jus svei ka
tai, lė ti ne li ga ser gan tis pa cien tas, 
gal vo da mas, kad tai li gos paū mė
ji mas, už del sė kreip tis į šei mos 
gy dy to ją. Dėl to iš si vys tė plau čių 
už de gi mas su ryš kiu kvė pa vi mo 
ne pa kan ka mu mu – pa cien tą te ko 
sku biai siųsti sta cio na ri niam gy
dy mui“, – pa sa ko jo R.Pa kut kie
nėAlek sė.

Komp li ka ci jos ne re tai iš si vys to 
ir ma žie siems. Daž niau sios vai
kus iš tin kan čios gri po komp li ka
ci jos – bron chi tas, plau čių už de
gi mas, ton zi li tas, si nu si tas, au sų 
už de gi mas. Tė vai tu rė tų ste bė ti, 
ar nė ra bė ri mų, taip pat ne lauk
ti, jei vai ką ima ka muo ti du su lio 
prie puo liai – tai ro do ga li mas gri
po komp li ka ci jas. Daž nai su si rgę 
vai kai ven gia skys čių ir ta da ky
la de hid ra ta ci jos grės mė. Rei kia 
bent jau pa ra gin ti vai ką daž niau 
ger ti, kad ir ne di de liais kie kiais.

Gink lai prieš vi ru są
Gri pas ga li par klup dy ti kiek vie
ną, ta čiau su ma žin ti vi ru so grės
mę įma no ma. „Sa vo pa cien tams 
vi sa da pa ta ria me: skie py tis gri po 
vak ci na, rū pin tis hi gie na, tin ka
ma mi ty ba ir fi zi niu ak ty vu mu, – 
per spė jo R.Pa kut kie nėAlek sė. – 
Ypač pa si rū pin ti pro fi lak ti ka ir 
skie py tis gri po vak ci na re ko
men duo ja me 65 me tų am žiaus ir 
vy res niems as me nims, nėš čio
sioms, as me nims, gy ve nan tiems 
so cia li nės glo bos ir slau gos įstai
go se, ser gan tiems lė ti nė mis šir
dies ir krau ja gys lių, kvė pa vi mo 
ta kų, inks tų li go mis, lė ti nė mis li
go mis, su si ju sio mis su imu ni niais 
me cha niz mais, tu rin tiems pik ty
bi nių na vi kų, svei ka tos prie žiū ros 
įstai gų dar buo to jams.“

Gri po epi de mi jos me tu pa tar ti
na ati dė ti pla ni nius vi zi tus į po
lik li ni kas. Sup ran ta ma, kad rei
kė tų kiek įma no ma veng ti vie tų, 
kur yra daug žmo nių. Ver tė tų ne
si ves ti vai kų į par duo tu ves, pre
ky bos cent rus.

Vi sa da to kiu me tu nau din ga 
ger ti ar ba tą, tu rė ti im bie ro, čes
na kų, bū ti na kuo daž niau plau
tis ran kas, vė din ti pa tal pas, var
to ti daug skys čių.

KD inf.

Nak tį ėmė krės ti 
stip rus šal tis, o ry
te jau bu vau vi siš kas 
li go nis, tem pe ra tū ra 
šo ko iki 39 laips nių.

Patarimas: �� medikės�R.Ūsienė�(kairėje)�ir�R.Pakutkienė-Aleksė�pataria�susirgus�gripu�nedelsti� ir�kreiptis�į�
gydymo�įstaigą.


