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TEKSTAS: Jus tės Ki bu ry tės

Pa dau gė jo tris kar tus
Gy dy mas be mo der nių jų diag nos ti kos me
to dų, vien ap žiū rė jus ir ap klau sus li go nį, 
šian dien sun kiai įsi vaiz duo ja mas. Net vai
kai ži no, kad su si rgus se se lė durs pirš tu ką 
ir paims krau jo. Ir vi sai ne skau dės, nes ada
tos plo nos, se se lių ran kos švel nios.

Kau no mies to po lik li ni kos la bo ra to ri jo
je per vie ną dar bo die ną iš ti ria mas be ne 1,5 
tūkst. pa cien tų krau jas, at lie ka mi he ma to
lo gi niai, bend rak li ni ki niai, imu no lo gi niai 
ty ri mai, pra de da mi tir ti ne tgi mo le ku li nės 
ge ne ti kos žy me nys.

„Nuo sau sio 2 d. bu vu sios pen kios mies
to po lik li ni kos su jung tos į vie ną ir la bo ra
to ri niai ty ri mai at lie ka mi cent ra li zuo tai, 
vie no je ba zė je – Dai na vos padalinyje, to dėl 
jų pa dau gė jo tris kar tus: nuo 20 tūkst. iki 
60 tūkst. per vie ną mė ne sį“, – skai čiuo ja la
bo ra to ri jos ve dė ja dr. Ra mu nė Še pe tie nė.

Dar buo to jų tai ne gąs di na, nes jų šiame pa
dalinyje pa dau gė jo, o dar bo są ly gos pa ge rė jo. 
Me di ci nos bio lo gė Elė Trum pai tie nė atė jo iš 
bu vu sios Cent ro po lik li ni kos, jos ko le gė Dan
guo lė Zy ku vie nė – iš Kal nie čių, la bo ran tė Da
nu tė Rai kaus kie nė – iš Šan čių po lik li ni kos, 
šios da bar va di na mos fi lia lais. Juo se li ko tik 
krau jo ir ki tos ti ria mo sios me džia gos paė mi
mo ka bi ne tai bei at lie ka mi kai ku rie sku būs 
ty ri mai. Į cent ri nę la bo ra to ri ją ty ri mai elekt
ro mo bi liais, ku riuos po lik li ni ka įsi gi jo spe
cia liai, ve ža mi kas va lan dą nuo 7 iki 19 val.

„Čia, Dai na vos padalinyje, apa ra tai na
šes ni, ne pai sant, kad dar bo dau giau“, – pa
ste bi D.Rai kaus kie nė, dir ban ti mo der niai 
įreng ta me he ma to lo gi nių ty ri mų ka bi ne te.

Ja me yra trys ana li za to riai. Pa dėk las su 
mė gin tu vė liais pir miau sia pa var to mas, kad 
krau jas iš si mai šy tų, ir de da mas į vie ną ana li
za to rių. Jei at sa ky mo rei kia sku biai, ga li bū
ti ti ria mas ir vie nas mė gin tu vė lis. Ty ri mo re
zul ta tai jau po mi nu tės pa si ro do gre ta esan
čio kom piu te rio mo ni to riaus ek ra ne. La bo
ran tė pa tik ri na duo me nis, iš ko, kur, ka da 

krau jas paim tas, per žiū ri ro dik lius. Me di ci
nos bio lo gė per žiū ri kli ni ki nę in for ma ci ją.

„Jei pa ra met rai yra kri ti niai, iš kar to skam
bi na me ty ri mą pa sky ru siam gy dy to jui, kad 
kuo grei čiau su ži no tų apie pa cien to svei ka tos 
būk lę“, – dar bą ko men tuo ja E.Trum pai tie nė.

Jei pa vo jaus nė ra, bet ku rio Kau no mies
to po lik li ni kos padalinių me di kai ma to ty
ri mų at sa ky mus sa vo kom piu te rių ek ra

nuo se. Ži no, kad jie at si ran da ne vė liau kaip 
per dvi va lan das nuo krau jo paė mi mo.

iš siP lė tė Pa slau gų 
sPekt ras
Cent ri nė la bo ra to ri ja įsi kū ru si sep tin ta 
me Dai na vos padalinio aukš te. Į jį už si kė lus 
vie nu iš tri jų lif tų, te rei kia pa spaus ti apa
ra to, iš duo dan čio ei lės nu me rį, myg tu ką ir 
įsi tai sy ti ant ku rios nors pa to gios kė dės.

„Krau jas ima mas pa cien tui pa sė dė jus, 
pail sė jus, o ne taip, kaip bū da vo anks čiau: 
už bė ga žmo gus laip tais ir puo la į ka bi ne tą. 
Iš pir mo aukš to į sep tin tą  per kel ta ir mo ka
mų ty ri mų ka sa, to dėl ne be rei kia, iš siaiš ki
nus la bo ra to ri jo je apie ty ri mą, leis tis že myn 
už jį su si mo kė ti ir vėl grįž ti aukš tyn“, – dėl 
pa cien tams su teik tų pa to gu mų džiau gia si la
bo ra to ri jos ve dė ja dr. R.Še pe tie nė.

Už du rų su už rak tu – ke tu ri cent ri nės la bo
ra to ri jos po sky riai: he ma to lo gi jos, bio che mi
jos, imu no lo gi jos ir ge ne ti nių ty ri mų. Pas ta
rie ji – gy dy to jos R.Še pe tie nės mėgs ta miau sia 

veik la. Jos moks li nio dar bo te ma – ge ne ti ka, 
ir šių ty ri mų įdie gi mo į pir mi nę gran dį idė ją 
moks li nin kė įgy ven di no atė ju si dirb ti čia.

La bo ra to ri jo je at lie ka mi žmo gaus pa pi lo mos 
vi ru so ge ne ti niai ty ri mai dėl mo te ris žu dan čio 
gim dos kak le lio vė žio. Tai pa to giau sias, leng
viau siai priei na mas va rian tas mo te rims, ir tik 
lai ko klau si mas, ka da jie vi sur bus at lie ka mi. 
„Po lik li ni kų ir la bo ra to ri jų su jun gi mas lei

do įdieg ti daug nau jų ty ri mų bei su tau py ti 
ket vir tį mi li jo no eu rų per me tus“, – vi so ke
rio pą nau dą pa brė žia dr. R.Še pe tie nė.

Kau no mies to po lik li ni kos pa cien tams 
at lie ka mi ty ri mai, kai rei kia nu sta ty ti li gą, 
pa gal pre ven ci jos pro gra mas ir pa pil do mai, 
kai jų pa gei dau ja pa tys pa cien tai. La bo ra to
ri jos ve dė ja pa ko men tuo ja, kad anks čiau to
kių pla čių ga li my bių ne bu vo, nes pa pil do mų 
ty ri mų po rei kis nė ra di de lis ir kiek vie no je 
po lik li ni ko je juos at lik ti ne bu vo ren ta bi lu.

stre so Po vei kis
„Duo ki te man li go nio krau jo la šą ir aš tuč tuo
jau pa sa ky siu, ką jam duo ti“, – sa kė Avi ce na.

Kau no mies to po lik li ni kos la bo ra to ri jos 
ve dė ja dr. R.Še pe tie nė sa ko, kad krau jo ty
ri mai su da ro apie 80 pro c. vi sų ty ri mų.

„Krau jas ana li zuo ja mas prieš ope ra ci jas 
kre šė ji mo ro dik liams dėl nu krau ja vi mo ri
zi kos įver tin ti. Ir ne tik. Tai vi sos or ga niz me 
vyks tan čios krau jo kre šė ji me da ly vau jan
čios sis te mos ty ri mas, nu sta tant įvai rių jos 
fak to rių vi sa ver tiš ku mą ar ba de fi ci tą. Šie ty
ri mai ski ria mi ir no rint nu sta ty ti kre šė ji mą 
vei kian čių vais tų efek ty vu mą bei kont ro lę, 
sie kiant iš siaiš kin ti trom bo zių kil mę. Vien 
to kių ty ri mų, ku riuos at lie ka me la bai mo
der niu apa ra tu, kas dien bū na ar ti pu sant ro 
šim to“, –  ko men tuo ja la bo ra to ri jos va do vė.

La bai daug ty ri mų at lie ka ma dėl įta ria mų 
or ga niz mo už de gi mo pro ce sų, ke pe nų, virš
ki ni mo, ša li ni mo sis te mos, šir dies ir krau jo
ta kos su tri ki mų. Iš krau jo apie žmo gaus svei
ka tą ga li ma pa sa ky ti la bai daug, to dėl ver ta jį 
iš si tir ti ne lau kiant li gos ženk lų, pa vyz džiui, 
ane mi jos, ku rią ga li su kel ti slap tas vi di nis 
krau ja vi mas, ne tin ka ma mi ty ba ar gau sios 
menst rua ci jos. Iš pra džių ane mi ja ne ro do jo
kių ženk lų, o pa da ri niai ga li bū ti sun kūs.

„Daž nai pa cien tai sa ko: iš krau jo iš tir ki
te man vis ką, to dėl su kū rė me ty ri mų komp
lek sus, kuriuos įsigijus la bo ra to ri nės me di
ci nos gy dy to jo kon sul ta ci ja teikiama nemo
kamai. Pa va sa rį itin ak tua lu plau kų, odos, 
na gų būk lė. Yra komp lek sų žaliavalgiams 
ir vegetarams, vai kų svei ka tai pa tik rin ti, 
stre so po vei kiui iš tir ti“, – nau jo ves pri sta
to R.Še pe tie nė ir pri du ria, kad už mi ni ma lų 
mo kes tį pa cien tai gau na mak si ma lią nau dą.

Da bar dėl dau gy bės li gų daž nai kal ti na
mas nuo lat pa ti ria mas stre sas. Kaip jis at si
spin di krau jy je, li gai žmo gaus dar ne park
lup džius? Moks lų dak ta rė R.Še pe tie nė at sa
ko, kad stre so po vei kį ro do bend ras krau jo 
ty ri mas. Skai čiuo ja ma leu kog ra mos for mu lė 
pa de da lai ku įtar ti on ko lo gi nes krau jo li gas.

„Leu kog ra ma – tai bal to jo krau jo for mi nių 
ele men tų for mos, dy džio pa si kei ti mas, nu kry
pi mas nuo nor mos“, – paaiš ki na spe cia lis tė.

Pa si ro do, krau jas la bai grei tai rea guo ja į 
stre są, nuo var gį, net į me tų lai kus ir bū se ną 
jį imant. Me di kė pa ta ria nie ka da nei ti tir tis 
krau jo ne mie go jus, po dar bo nak ti nė je pa
mai no je. Fi zi nis ak ty vu mas taip pat da ro 
įta ką krau jo ro dik liams, o hor mo nų veik la 
pri klau so nuo me tų, pa ros lai ko.

„Da bar vi si sku ba tir tis vi ta mi no D kiekį. 
Jo me ta bo liz mas glau džiai su si jęs su imu ni
ne sis te ma. Pas mus ma žai sau lė tų die nų, to
dėl trūks ta šio vi ta mi no. Imu ni nei sis te mai 
nu si lpus ir su si rgus gy do ma net an ti bio ti
kais, o te rei kia nu sta ty ti vi ta mi nų ba lan są, ir 
prie žas tis paaiš kė ja“, – net ir ko le goms me
di kams pa ta ria moks lų dak ta rė R.Še pe tie nė.

Ne Pel Ny tai Nu ver tiN ti, 
bet daug Pa sa kaN tys
Kau no mies to po lik li ni kos la bo ra to ri jo je at
lie ka mi ty ri mai ir dėl re tų, ir dėl in fek ci nių, 

er kių pla ti na mų, taip pat aler gi nių, kir mė li
nių li gų. Ti ria mi ir skys čiai: no sies, bron chų 
sek re tas dėl aler gi nių, kvė pa vi mo ta kų li gų, 
sper ma – nu sta tant ne vai sin gu mo prie žas tis.

Šla pi mas – dar vie na la bo ra to ri nių ty ri mų 
me džia ga. Iš jos ga li ma nu sta ty ti, ar žmo gus 
ne ser ga dia be tu, ar ge rai vei kia inks tai, diag
no zuo jant ne fro zi nį sind ro mą. Šla pi me la bo
ran tai ran da erit ro ci tų, leu ko ci tų, bak te ri jų. 
Ap ra šo jo spal vą, kie kį, skaid ru mą, drums
tu mą, o tai gy dy to jams pa sa ko la bai daug.

Vie na me iš la bo ra to ri jos ka bi ne tų mik
ros ko pu ti ria mos šla pi mo nuo sė dos.

„Kai nu sta to ma pa to lo gi ja, gy dy to jui la bai 
svar bu ži no ti, kiek ir ko kių ląs te lių yra. Tai 
ro do, koks or ga nas pa žeis tas: inks tai, šla pi
mo ta kai, o gal po ky čiai šla pi me sig na li zuo
ja ku rio nors ki to or ga no pa to lo gi ją“, – pa ko
men tuo ja R.Še pe tie nė ir pri du ria, kad šla pi
mo ty ri mai, anot jos, nu ver tin ti ne pel ny tai.

Prie mik ros ko po pa lin ku si la bo ra to ri jos 
gy dy to ja Bi ru tė Bal nie nė pa tvir ti na, kad su
ra dus vė ži nių ląs te lių bū na sun ku. Tai me di
kę liū di na, apie re zul ta tus pra ne ša ma ty ri mą 
pa sky ru siam gy dy to jui. Ne pa cien tui, nes la
bo ra to ri jos spe cia lis tai žmo gaus ne ma to, tik 
jo vi dų. Tai juos ap sau go nuo nei gia mų emo
ci jų, kai rei kia pra neš ti: jums – vė žys.

yra komP lek sų žaliavalgiams ir 

vegetarams, vai kų svei ka tai Pa tik riN ti, 

stre so Po vei kiui iš tir ti.

Krau jo la še ma to vi są žmo gų

Kau no mies to po lik li ni kos 

la bo ra to ri ja įsi kū ru si Dai na vos 

padalinyje (Pra mo nės pr. 31).

In for ma ci ja tei kia ma 

tel. (8 37) 403 950. La bo ra to ri ja 

dir ba nuo 7.15 iki 20 val.

au no mies to po
lik li ni ka, su vie
ni ju si bu vu sias 
pen kias at ski ras, 
cent ra li za vo la
bo ra to ri nius ty
ri mus. Tai lei do 
iš plės ti jų spekt
rą, ga ran tuo ti 
aukš tą ko ky bę ir 
per me tus su tau
py ti ket vir tį mi li
jo no eu rų.

K
Nau jo vė: ge ne ti niai ty ri mai – la bo ra to ri jos va do vės, moks lų dak ta rės R.Še pe tie nės mėgs ta miau sia veik la.  Ak vi lės Snars kie nės nuo tr. Svarbu: medicinos biologė D. Zy ku vie nė nustato kraujo krešumą. Pak lau sa: he ma to lo gi nių ty ri mų ka bi ne te at lie ka ma be ne dau giau sia ty ri mų.


