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Jus tė Ki bu ry tė

Su jun gi mas pa si tei si no
Pas ta ruo ju me tu ne vie nas kau
nie tis, Kau no mies to po lik li ni kos 
pa cien tas, pa ste bė jo nuo vie no 
po lik li ni kos fi lia lo iki ki to zu jan
čius ne di du kus elekt ro mo bi lius. 
Pri va žiuo ja prie vie no fi lia lo, iš
sii ma iš ba ga ži nės du šaltk rep šius, 
juos ne ša į vi dų ir po ke lių mi nu
čių vėl su tuo pa čiu ne šu liu grįž ta 
at gal. Taip – kas va lan dą, de šimt 
ar net dvy li ka kar tų per die ną.

Šaltk rep šiuo se – ne le dai ar ki
toks mais tas, o krau jo mė gin tu
vė liai, ki ta ti ria mo ji me džia ga. 
Vi sa tai iš Kau no mies to po lik
li ni kos pa da li nių ke liau ja į Dai
na vos pa da li nį, kur įkur ta cent
ri nė la bo ra to ri ja. Jo je at lie ka mi 
vi sų po lik li ni kos pa da li nių, iš
sky rus Ši lai nių, pa cien tų krau
jo, or ga niz mo skys čių ar au di nių 
la bo ra to ri niai ty ri mai. Po ky čiai 
įvy ko bu vu sias pen kias Kau no 
po lik li ni kas nuo šių me tų sau
sio su jun gus į vie ną. Tu rė ti pen

kias la bo ra to ri jas ir jo se at lik ti 
ana lo giš kus ty ri mus – ne ren ta
bi lu. Aps kai čiuo ta, kad su jun gi
mas duos 0,25 mln. eu rų me ti nį 
efek tą, o jau šian dien aki vaiz du, 
kad ty ri mai at lie ka mi grei čiau, 
pa ge rė jo dar buo to jų dar bo są
ly gos: la bo ra to ri jo je vi sa įran ga 
nau ja, mo der ni, pa ti ki ma.

„Su jun gus ke tu rias la bo ra to
ri jas, paly gi nti su praė ju sių me
tų duo me ni mis, ty ri mų pa dau gė
jo tris kar tus, nuo 20 tūkst. per 
mė ne sį iki 60 tūkst. Tai lei džia 
dieg ti nau jus me to dus (tai ne bu
vo ren ta bi lu ma žo se la bo ra to ri jo
se), ma žiau rei kia išo ri nės kont
ro lės ir gai ša ties“, – džiau gia si 
Kau no mies to po lik li ni kos kli ni
ki nės diag nos ti kos la bo ra to ri jos 
ve dė ja me di ci nos moks lų dak ta
rė Ra mu nė Še pe tie nė.

Eis mo pro ble mų ne ky la
At nau jin to je ir iš plės to je la bo
ra to ri jo je at lie ka mi he ma to lo gi
jos, bio che mi jos, imu no lo gi jos, 
ge ne ti niai ty ri mai. Pas ta rie ji yra 

nau jo vė, la bai pa to gi mo te rims, 
no rin čioms iš si tir ti, ar joms ne
gre sia gim dos kak le lio vė žys.

Pa da li niuo se, iš sky rus Ši lai nių, 
at lie ka mi tik sku būs krau jo ir šla
pi mo ty ri mai. Ten li ko po du la bo
ran tus, dir ban čius dviem pa mai
no mis, ir krau jo ėmi mo ka bi ne tas. 
Krau jas ima mas nuo 7 val. ry to iki 
19 val. va ka ro. Iš Cent ro, Kal nie
čių ir Šan čių pa da li nių kas va lan
dą su ren ka mas ir oro ne ter šian čiu 
elekt ro mo bi liu at ve ža mas į Dai
na vos pa da li ny je esan čią la bo ra
to ri ją. Krep šys su mė gin tu vė liais 
at ne ša mas į prii ma mą jį, ir vėl – į 
ke lią. Pi ko va lan do mis, sie kiant 
iš veng ti au to mo bi lių spūs čių, 
marš ru tas kei čia mas prie šin
ga kryp ti mi, nei mies tie čiai va
žiuo ja į dar bą ir iš jo. La bo ra to ri
jos va do vė R.Še pe tie nė pa ti ki no, 
kad per tris mė ne sius jo kių pro
ble mų dėl eis mo ne bu vo, už ten ka 
dvie jų va lan dų, per ku rias krau
jas iš ti ria mas ir re zul ta tai įde da mi 
į po lik li ni kos pa da li nius jun gian
čią kom piu te ri nę sis te mą. Me di

kai iden ti fi kuo ja sa vo pa cien tus 
pa gal spe cia lius ko dus. Jei ty ri mų 
ro dik liai la bai pra sti, juos pa sky
ręs gy dy to jas in for muo ja mas te
le fo nu ne del siant, kad ga lė tų kuo 
grei čiau skir ti gy dy mą.

„Pas mus dir ba ke tu ri me di ci
nos bio lo gai ir ke tu ri la bo ra to
ri nės me di ci nos gy dy to jai, iš jų 
du – me di ci nos moks lų dak ta rai. 
Spe cia lis tai pa tik ri na ir įver ti na 
ty ri mų, ku rių at li ki mą mo der nia 
apa ra tū ra se ka tech no lo gai, la
bo ran tai, re zul ta tus“, – pa sa ko ja 
gy dy to ja R.Še pe tie nė.

La bo ra to ri jo je at lie ka mi ty ri mai

Krau jo mė gin tu vė ly je ke lio nė – vie na k ryp ti mi

Cent ra li zuo ta bu
vu sių pen kių mies
to po lik li ni kų la
bo ra to ri ja – nau
jo vė, įdieg ta Kau
no mies to po lik li
ni ko je, jau duo da 
pui kių re zul ta tų.

Mo bi lu: �� elekt�ro�mo�bi�liai�į�Dai�na�vos�pa�da�li�nį�ti�ria�mą�ją�me�džia�gą�at�ve�ža�kas�va�lan�dą.� � Ak�vi�lės�Snars�kie�nės�nuo�tr.

Kau no mies to po lik
li ni kos pa cien tai ir 
vi si, be si rū pi nan tys 
sa vo svei ka ta, ga li 
pa si rink ti bet ku rį ty
ri mą sa vo no ru ar net 
vi są jų komp lek są.

La bo ra to ri ja dir ba

Nuo 7.15 iki 20 val. pirmadie
niais–penktadieniais

Krau jas ty ri mams ima mas 7.15–
12 val. ir 12.30–18.30 val. (at lie
ka mi sku būs ty ri mai: bend ras 
krau jo ty ri mas, Tro po ni nas I, 
CRB, ENG, gliu ko zė)

Bend ri kli ni ki niai ty ri mai prii
ma mi 7.15–12 val. ir 12.30–18 val. 
(sku būs šla pi mo ty ri mai)

Sku būs ty ri mai – C reak ty vi nis 
bal ty mas (CRB), Tro po ni nas I, gli
ko zi lin tas he mog lo bi nas ir au to
ma ti zuo tas šla pi mo ty ri mas at
lie ka mi Kau no mies to po lik li ni
kos pa da li niuo se:

Cent ro pa da li ny je �  (A.Mic ke vi
čiaus g. 4)

Kal nie čių pa da li ny je �  (Sa va
no rių pr. 369)

Šan čių pa da li ny je �  (A.Juo za pa
vi čiaus pr. 72)

Kau no mies to po lik li ni kos la �
bo ra to ri ja įsi kū ru si Dainavos pa
dalinyje (Pra mo nės pr. 31).

In for ma ci ja tei kia ma tel. (8 37)  �
403 950.Ki ti la bo ra to ri nės me di ci nos  

gy dy to jų pa ta ri mai

Ko kie ga li mi įta kos fak to riai ty ri mams?

Ty ri mų komp lek sai
Kau no mies to po lik li ni kos pa
cien tai ir vi si, be si rū pi nan tys 
sa vo svei ka ta, ga li pa si rink ti bet 
ku rį ty ri mą sa vo no ru ar net vi są 
jų komp lek są, pa vyz džiui, skir
tą vai kams, mo te rims ar vy rams, 
dėl vi ta mi nų sto kos or ga niz me, 
stre so po vei kio jam, plau kų, 
odos, na gų būk lės, ku ri su pras
tė ja pa va sa rį, ir pa na šiai.

„Pa va sa ri nis nuo var gis“ – 
itin ak tua lus ty ri mų komp lek
sas šiuo me tu. Greitai star tuos 
ty ri mų komp lek sas, skir tas ve
ge ta rams ir ve ga nams: juk la bai 
svar bu ži no ti, ar taip mai ti nan tis 
ne trūks ta vi ta mi nų ir mik roe le
men tų. Tai gi, te rei kia atei ti į la
bo ra to ri ją Dai na vos pa da li ny je.

Krau jo ty ri mai ga li bū ti at lie
ka mi dėl bet ko kios li gos pro fi
lak ti kos, re tų li gų diag nos ti kos, 
abe jo nėms, ar įsi siur bu si er
kė ne bu vo in fe kuo ta, iš sklai dy
ti. Šla pi mo, or ga niz mo skys čių, 
sei lių, sek re to, ly ties te pi nė lių 
ty ri mai pa de da už bėg ti li gai už 
akių ar ba pra dė ti gy dy ti, jai dar 
neį si se nė jus. At lie ka mi ir sper
mos ty ri mai dėl ne vai sin gu mo.

Be ty ri mų gy dy to jai šian dien 
ne beiš si vers tų, o jų gau sa jau 
grą ži na į Kau no mies to po lik li
ni ką iš jos išė ju sius pa cien tus. 
Įsi ti ki nę, kad pri va čio se kli ni
ko se nė ra nie ko ge riau, o čia – ir 
šei mos gy dy to jas, ir spe cia lis
tai, ir mo der niau si ty ri mai vie
no je vie to je, kau nie čiai ren ka
si bū tent tai. Į mo ka mų ty ri mų 
kai ną įei na ir gy dy to jo kon sul
ta ci ja.

„Ne tik be si nau do jan čių jų la
bo ra to ri jos pa slau go mis, bet ir 
prie po lik li ni kos pri si ra šiu sių 
pa cien tų skai čius au ga. Ma nau, 
kad tai le mia ap tar na vi mo ko
ky bė, trum pė jan čios ei lės ir ty
ri mų gau sa“, – da li ja si min ti
mis moks lų dak ta rė R.Še pe tie nė 
ir tvir ti na, kad Lie tu vos gy dy to
jai – pa tys ge riau si.

Ko ge ro, pa sau lio ma čiu si, Di
džio sios Bri ta ni jos Kemb ri džo 
pa tvir ti nan čių imu no lo gi nių ty

ri mų cent re dir bu si gy dy to ja tu
ri tei sę taip sa ky ti. Jos su rink ta 
Kau no mies to po lik li ni kos la
bo ra to ri jos spe cia lis tų ko man da 
taip pat ver ta pa na šių komp li
men tų, o aukš ta spe cia lis tų kva
li fi ka ci ja ir pa tir tis su bran di no 
nau ją pa slau gą pa cien tams – la
bo ra to ri nės me di ci nos gy dy to
jo kon sul ta ci ją tiek ty ri mų pa
sky ri mo, tiek jų in terp re ta vi mo 
klau si mais.

„Mums ne svar bu, kas pa cien
tą at siun tė at lik ti ty ri mo: šei mos 
gy dy to jas, bet ku rios sri ties spe
cia lis tas ar pa cien tas atė jo pa ts 
iš si tir ti už sa vo pi ni gus. Mū sų 
kom pe ten ci ja – tiks liai, ko ky biš
kai, lai ku at lik ti ty ri mą. Ži no ma, 
ne ver ta jo kar to ti po sa vai tės, vos 
pra dė jus var to ti vais tus“, – ir tai 
pa ta ria pa cien tams juos kon sul
tuo jan tys la bo ra to ri nės me di ci
nos gy dy to jai.

At min ki te, kad vi si ėmi niai la bo
ra to ri niams ty ri mams tu ri bū ti 
pai ma mi:

12 va lan dų ne val gius, ne rū kius,  �
ne spor ta vus;

dvi pa ras ne var to jus al ko ho lio; �

ge riau sia – tarp 7–10 val.; �

prieš ki tas diag nos ti nes ar te ra pi �
nes pro ce dū ras;

prieš vais tų var to ji mą (jei lei džia  �
pa cien to būk lė, pa rą ne var to ti);

ven giant stre so; �

jei lei džia pa cien to būk lė – sė �
dint.

Pa val gius krau jy je la bai pa di dė ja 
trig li ce ri dų kie kis. Prik lau so mai 
nuo mais to, jų kon cent ra ci ja ga
li pa di dė ti iki 50 pro c., gliu ko zės 
kon cent ra ci ja – iki 15 pro c., taip pat 
amo nia ko, šla pa lo, šla pi mo rūgš
ties, ypač jei mais tas tur tin gas bal
ty mų, ami no rūgš čių;

Il gai ba dau jant (48 val.) su ma žė
ja krau jo bal ty mų, apo li pop ro tei
nų, cho les te ro lio, trig li ce ri dų, šla

pa lo, o šla pi mo rūgš ties ir krea ti
ni no kon cent ra ci ja pa di dė ja. Spor
tuo jant di dė ja ad re na li no, no rad
re na li no, ad re no kor ti kot ro pi nio 
hor mo no, kor ti zo lio kon cent ra ci
jos, ma žė ja in su li no; di dė ja leu ko
ci tų, gliu ko zės, pi ru vat ki na zės, ke
pe nų fer men tų, bi li ru bi no, šla pa lo, 
fos fo ro, al bu mi no, kal cio, nat rio, ka
lio, šar mi nės fos fa ta zės;

Il gas va žia vi mas dvi ra čiu le mia 
PSA di dė ji mą.

Bend rak li ni ki niai – šla pi mo, iš ma
tų, no sies, bron chų sek re to, sei lių, 
makš ties iš sky rų, pro sta tos sek re to.

He ma to lo gi niai – iš krau jo ti ria
mi pa ra met rai. Ty ri mas daž niau
siai ski ria mas dėl jo dau gia ly pio 
pri tai ky mo, nes ga li ma įver tin ti 
bend rą or ga niz mo būk lę, sek ti po
ky čių di na mi ką ir at lik ti pro fi lak ti
niais tiks lais.

Bio che mi niai – krau jo ar šla pi mo 
ty ri mai, at lie ka mi tiek įvai rių ūmi
nių li gų diag nos ti kos ar lė ti nių li
gų kont ro lės bei gy dy mo efek ty
vu mo tiks lais. Daž nai de ri na mi 
su he ma to lo gi niais ty ri mais, pa
vyz džiui, ma žak rau jys tės, li pi dų, 
elekt ro li tų apy kai tos ir ki tų su tri
ki mų diag nos ti kai bei ste bė ji mui.

Krau jo kre šė ji mo – pri ski ria mi 
bio che mi nių ty ri mų gru pei, ta
čiau dėl sa vo spe ci fiš ku mo ga li bū
ti ap ra šo mi at ski rai. 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. 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 ar įver tin ti nu krau ja
vi mo ri zi ką prieš ope ra ci jas.

Imu no lo gi niai – tai or ga niz me 
vyks tan čių pro ce sų nu sta ty mas 
ma tuo jant tiek spe ci fi nį, tiek ne
spe ci fi nį at sa ką į įvai rius an ti ge
nus, se kant gy dy mo efek ty vu mą. 
Pa vyz džiui, se ro lo gi nės reak ci jos 
Lai mo li gos ar er ki nio en ce fa li to 
su kė lė jui nu sta ty ti; spe ci fi nių or
ga niz mo bal ty mų ap ti ki mas ser
gant šir dies, inks tų, są na rių ir ki tų 
or ga nų funk ci jos su tri ki mų diag
nos ti kai. Šiai ty ri mų gru pei pri ski
ria mi vi ta mi nų ir hor mo nų kon
cent ra ci jos ty ri mai.

Mo le ku li nės ge ne ti kos – tai or ga
niz mų ge ne ti nės struk tū ros nu sta
ty mas ir iden ti fi ka vi mas, sie kiant 
tiks liai iš siaiš kin ti li gos prie žas tį.


