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sveikata

sveikata

Centralizuota bu
vusių penkių mies
to poliklinikų la
boratorija – nau
jovė, įdiegta Kau
no miesto polikli
nikoje, jau duoda
puikių rezultatų.

Mobilu: elektromobiliai į Dainavos padalinį tiriamąją medžiagą atveža kas valandą.	

Akvilės Snarskienės nuotr.

Kraujo mėgintuvėlyje kelionė – viena k ryptimi
Justė Kiburytė
Sujungimas pasiteisino

Pastaruoju metu ne vienas kau
nietis, Kauno miesto poliklinikos
pacientas, pastebėjo nuo vieno
poliklinikos filialo iki kito zujan
čius nedidukus elektromobilius.
Privažiuoja prie vieno filialo, iš
siima iš bagažinės du šaltkrepšius,
juos neša į vidų ir po kelių minu
čių vėl su tuo pačiu nešuliu grįžta
atgal. Taip – kas valandą, dešimt
ar net dvylika kartų per dieną.
Šaltkrepšiuose – ne ledai ar ki
toks maistas, o kraujo mėgintu
vėliai, kita tiriamoji medžiaga.
Visa tai iš Kauno miesto polik
linikos padalinių keliauja į Dai
navos padalinį, kur įkurta cent
rinė laboratorija. Joje atliekami
visų poliklinikos padalinių, iš
skyrus Šilainių, pacientų krau
jo, organizmo skysčių ar audinių
laboratoriniai tyrimai. Pokyčiai
įvyko buvusias penkias Kauno
poliklinikas nuo šių metų sau
sio sujungus į vieną. Turėti pen

kias laboratorijas ir jose atlikti
analogiškus tyrimus – nerenta
bilu. Apskaičiuota, kad sujungi
mas duos 0,25 mln. eurų metinį
efektą, o jau šiandien akivaizdu,
kad tyrimai atliekami greičiau,
pagerėjo darbuotojų darbo są
lygos: laboratorijoje visa įranga
nauja, moderni, patikima.
„Sujungus keturias laborato
rijas, palyginti su praėjusių me
tų duomenimis, tyrimų padaugė
jo tris kartus, nuo 20 tūkst. per
mėnesį iki 60 tūkst. Tai leidžia
diegti naujus metodus (tai nebu
vo rentabilu mažose laboratorijo
se), mažiau reikia išorinės kont
rolės ir gaišaties“, – džiaugiasi
Kauno miesto poliklinikos klini
kinės diagnostikos laboratorijos
vedėja medicinos mokslų dakta
rė Ramunė Šepetienė.
Eismo problemų nekyla

Atnaujintoje ir išplėstoje labo
ratorijoje atliekami hematologi
jos, biochemijos, imunologijos,
genetiniai tyrimai. Pastarieji yra

Kiti laboratorinės medicinos
gydytojų patarimai
Atminkite, kad visi ėminiai labo
ratoriniams tyrimams turi būti
paimami:

prieš kitas diagnostines ar terapi

12 valandų nevalgius, nerūkius,

paciento būklė, parą nevartoti);

nesportavus;

vengiant streso;

dvi paras nevartojus alkoholio;

jei leidžia paciento būklė – sė

geriausia – tarp 7–10 val.;

dint.

nes procedūras;
prieš vaistų vartojimą (jei leidžia

Kokie galimi įtakos faktoriai tyrimams?
Pavalg ius kraujyje labai padidėja
trigl icer idų kiek is. Priklausomai
nuo maisto, jų koncentracija ga
li pad idėt i iki 50 proc., gliukozės
koncentracija – iki 15 proc., taip pat
amon iako, šlapalo, šlapimo rūgš
ties, ypač jei maistas turtingas bal
tymų, amino rūgščių;
Ilgai badaujant (48 val.) sumažė
ja kraujo baltymų, apol ipoprotei
nų, cholesterol io, trigl iceridų, šla
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palo, o šlapimo rūgšt ies ir kreat i
nino koncentracija padidėja. Spor
tuojant didėja adrenal ino, norad
renal ino, adrenokort ikotropin io
hormono, kort izol io koncentraci
jos, mažėja insulino; didėja leuko
citų, gliukozės, piruvatkinazės, ke
penų fermentų, bilirubino, šlapalo,
fosforo, albumino, kalcio, natrio, ka
lio, šarminės fosfatazės;
Ilgas važ iav imas dviračiu lem ia
PSA didėjimą.

naujovė, labai patogi moterims,
norinčioms išsitirti, ar joms ne
gresia gimdos kaklelio vėžys.
Padaliniuose, išskyrus Šilainių,
atliekami tik skubūs kraujo ir šla
pimo tyrimai. Ten liko po du labo
rantus, dirbančius dviem pamai
nomis, ir kraujo ėmimo kabinetas.
Kraujas imamas nuo 7 val. ryto iki
19 val. vakaro. Iš Centro, Kalnie
čių ir Šančių padalinių kas valan
dą surenkamas ir oro neteršiančiu
elektromobiliu atvežamas į Dai
navos padalinyje esančią labora
toriją. Krepšys su mėgintuvėliais
atnešamas į priimamąjį, ir vėl – į
kelią. Piko valandomis, siekiant
išvengti automobilių spūsčių,
maršrutas keičiamas priešin
ga kryptimi, nei miestiečiai va
žiuoja į darbą ir iš jo. Laboratori
jos vadovė R.Šepetienė patikino,
kad per tris mėnesius jokių pro
blemų dėl eismo nebuvo, užtenka
dviejų valandų, per kurias krau
jas ištiriamas ir rezultatai įdedami
į poliklinikos padalinius jungian
čią kompiuterinę sistemą. Medi

kai identifikuoja savo pacientus
pagal specialius kodus. Jei tyrimų
rodikliai labai prasti, juos pasky
ręs gydytojas informuojamas te
lefonu nedelsiant, kad galėtų kuo
greičiau skirti gydymą.

Kauno miesto polik
linikos pacientai ir
visi, besirūpinantys
savo sveikata, gali
pasirinkti bet kurį ty
rimą savo noru ar net
visą jų kompleksą.
„Pas mus dirba keturi medici
nos biologai ir keturi laborato
rinės medicinos gydytojai, iš jų
du – medicinos mokslų daktarai.
Specialistai patikrina ir įvertina
tyrimų, kurių atlikimą modernia
aparatūra seka technologai, la
borantai, rezultatus“, – pasakoja
gydytoja R.Šepetienė.

Laboratorijoje atliekami tyrimai
Bendraklinikiniai – šlapimo, išma
tų, nosies, bronchų sekreto, seilių,
makšties išskyrų, prostatos sekreto.
Hematologiniai – iš kraujo tir ia
mi parametrai. Tyr imas dažn iau
siai skir iamas dėl jo daug ialypio
pritaik ymo, nes gal ima įvert int i
bendrą organizmo būklę, sekti po
kyčių dinamiką ir atlikti profilakti
niais tikslais.
Biocheminiai – kraujo ar šlapimo
tyrimai, atliekami tiek įvairių ūmi
nių lig ų diagnost ikos ar lėt in ių li
gų kontrolės bei gydymo efekt y
vumo tikslais. Dažnai der inam i
su hematolog in iais tyr imais, pa
vyzd žiui, mažakraujystės, lipidų,
elektrol it ų apykaitos ir kit ų sut ri
kimų diagnostikai bei stebėjimui.
Kraujo krešėjimo – priskir iam i
bioc hem in ių tyr imų grup ei, ta
čiau dėl savo specifiškumo gali bū
ti aprašomi atskirai. Tai visos orga
nizme vykstančios kraujo krešėji
me dalyvaujančios sistemos tyr i

mas, nustatant įvairių jos faktorių
visavert išk umą arba deficitą. Ski
riami ir norint nustatyti krešėjimą
veik iančių vaistų efektyvumą bei
kontrolę, siekiant išsiaiškinti trom
boz ių kilmę ar įvert int i nuk rauja
vimo riziką prieš operacijas.
Imunologiniai – tai organ izme
vykstančių procesų nustat ymas
mat uojant tiek specifi n į, tiek ne
specifi n į atsaką į įvair ius ant ige
nus, sekant gydymo efektyvumą.
Pav yzd žiui, serolog inės reakcijos
Laimo ligos ar erk in io encefal ito
sukėlėjui nustat yt i; specifi n ių or
gan izmo balt ymų apt ik imas ser
gant širdies, inkstų, sąnarių ir kitų
organų funkcijos sut rik imų diag
nostikai. Šiai tyrimų grupei priski
riam i vitam inų ir hormonų kon
centracijos tyrimai.
Molekulinės genetikos – tai orga
nizmų genetinės struktūros nusta
tymas ir ident ifi kavimas, siek iant
tiksliai išsiaišk inti ligos priežast į.

Tyrimų kompleksai

Kauno miesto poliklinikos pa
cientai ir visi, besirūpinantys
savo sveikata, gali pasirinkti bet
kurį tyrimą savo noru ar net visą
jų kompleksą, pavyzdžiui, skir
tą vaikams, moterims ar vyrams,
dėl vitaminų stokos organizme,
streso poveikio jam, plaukų,
odos, nagų būklės, kuri supras
tėja pavasarį, ir panašiai.
„Pavasar in is nuovarg is“ –
itin aktualus tyrimų komplek
sas šiuo metu. Greitai startuos
tyrimų kompleksas, skirtas ve
getarams ir veganams: juk labai
svarbu žinoti, ar taip maitinantis
netrūksta vitaminų ir mikroele
mentų. Taigi, tereikia ateiti į la
boratoriją Dainavos padalinyje.
Kraujo tyrimai gali būti atlie
kami dėl bet kokios ligos profi
laktikos, retų ligų diagnostikos,
abejonėms, ar įsisiurbusi er
kė nebuvo infekuota, išsklaidy
ti. Šlapimo, organizmo skysčių,
seilių, sekreto, lyties tepinėlių
tyrimai padeda užbėgti ligai už
akių arba pradėti gydyti, jai dar
neįsisenėjus. Atliekami ir sper
mos tyrimai dėl nevaisingumo.
Be tyrimų gydytojai šiandien
nebeišsiverstų, o jų gausa jau
grąžina į Kauno miesto polikli
niką iš jos išėjusius pacientus.
Įsitikinę, kad privačiose klini
kose nėra nieko geriau, o čia – ir
šeimos gydytojas, ir specialis
tai, ir moderniausi tyrimai vie
noje vietoje, kauniečiai renka
si būtent tai. Į mokamų tyrimų
kainą įeina ir gydytojo konsul
tacija.
„Ne tik besinaudojančiųjų la
boratorijos paslaugomis, bet ir
prie poliklinikos prisirašiusių
pacientų skaičius auga. Manau,
kad tai lemia aptarnavimo ko
kybė, trumpėjančios eilės ir ty
rimų gausa“, – dalijasi minti
mis mokslų daktarė R.Šepetienė
ir tvirtina, kad Lietuvos gydyto
jai – patys geriausi.
Ko gero, pasaulio mačiusi, Di
džiosios Britanijos Kembridžo
patvirtinančių imunologinių ty

Laboratorija dirba
Nuo 7.15 iki 20 val. pirmadie
niais–penktadieniais
Kraujas tyr imams imamas 7.15–
12 val. ir 12.30–18.30 val. (atl ie
kam i skubūs tyr imai: bendras
krauj o tyr im as, Trop on in as I,
CRB, ENG, gliukozė)
Bendr i klin ik in iai tyr imai prii
mam i 7.15–12 val. ir 12.30–18 val.
(skubūs šlapimo tyr imai)
Skubūs tyr imai – C reakt yv in is
baltymas (CRB), Troponinas I, gli
koz il intas hemoglobinas ir auto
mat iz uotas šlapimo tyr imas at
liekam i Kauno miesto pol ikl in i
kos padal in iuose:
Centro padalinyje (A.Mickevi

čiaus g. 4)
Kalniečių padalinyje (Sava

norių pr. 369)
Šančių padalinyje (A.Juozapa

vičiaus pr. 72)
Kauno miesto poliklinikos la

boratorija įsikūrusi Dainavos pa
dalinyje (Pramonės pr. 31).
Informacija teikiama tel. (8 37)

403 950.

rimų centre dirbusi gydytoja tu
ri teisę taip sakyti. Jos surinkta
Kauno miesto poliklinikos la
boratorijos specialistų komanda
taip pat verta panašių kompli
mentų, o aukšta specialistų kva
lifikacija ir patirtis subrandino
naują paslaugą pacientams – la
boratorinės medicinos gydyto
jo konsultaciją tiek tyrimų pa
skyrimo, tiek jų interpretavimo
klausimais.
„Mums nesvarbu, kas pacien
tą atsiuntė atlikti tyrimo: šeimos
gydytojas, bet kurios srities spe
cialistas ar pacientas atėjo pats
išsitirti už savo pinigus. Mūsų
kompetencija – tiksliai, kokybiš
kai, laiku atlikti tyrimą. Žinoma,
neverta jo kartoti po savaitės, vos
pradėjus vartoti vaistus“, – ir tai
pataria pacientams juos konsul
tuojantys laboratorinės medici
nos gydytojai.

