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sveikata

Gri pas ar ne? Tiks li diag no zė – 
per de šimt mi nu čių

Gri pas ir ki tos 
ūmios vir šu ti nių 
kvė pa vi mo ta kų li
gos ga li bū ti pa na
šios sa vo simp to
mais, ta čiau gy dy
mas – kar di na liai 
skir tin gas. Ne re
tai klai din ga sa vi
diag nos ti ka ir be
pras mis an ti bio ti
kų var to ji mas gy
dy to jams ke lia ne
ri mą, tad grei tas ir 
vi siems priei na mas 
gri po nu sta ty mas 
yra kaip nie ka da 
ak tua lus.

Se zo nui pa si ren gę
Kau no mies to po lik li ni kos la
bo ra to ri jos va do vė la bo ra to ri
nės me di ci nos gy dy to ja moks
lų dak ta rė Ra mu nė Še pe tie nė, 
de monst ruo da ma, kaip vei kia 
nau ja sis apa ra tas „iCh ro ma M“, 
pa žy mė jo, kad šiuo me tu, kol ne
pra si dė jęs gri po se zo nas, to kių 
ty ri mų po rei kio dar nė ra.

„Bet mes tam jau pa si ruo šę“, – 
pa tvir ti no R.Še pe tie nė.

Ga li bū ti, kad jau po sa vai tės 
ki tos šis „Bo di Tech“ fir mos ana
li za to rius veiks vi su tem pu. Spa
lis – ne re tai gri po se zo no pra džia. 
Išsitirti į la bo ra to ri ją pa cien tus 
ga li nusiųsti šei mos gy dy to jas, 
ar ba gy ven to jai, net ir ne pri si
ra šiu sie ji prie Kau no mies to po
lik li ni kos, ga li kreip tis sa vo ini

cia ty va. Di džiau si šio apa ra to 
pra na šu mai – grei tis ir priei na
ma ty ri mų kai na.

„Ty ri mui ne rei kia krau jo. Spe
cia liu ap li ka to rium iš no sia ryk lės 
pai ma ma jos sek re to. Šis su mai
šo mas su spe cia liu skys čiu ir ta da 
kar tu su tes to ka se te de da ma tir
ti į ana li za to rių. Tuo met po kiek 
lai ko ek ra ne at si ran da už ra šas, 
ar tai gri pas. Jei gu taip, nu sta to
ma, ko kio jis ti po: A ar B. Ir vi
sa tai vyks ta la bai grei tai, už ten ka 
10 mi n., be lau kiant pa cien tui“, – 
aiš ki no R.Še pe tie nė.

Bet ku ria me pa da li ny je
Kol kas to kį apa ra tą tu ri tik 
Kau no mies to po lik li ni kos la
bo ra to ri ja, esan ti Dai na vos pa
da li ny je.

Gri po su kė lė jas spe cia lio je ter
pė je sta bi lus apie dvi va lan das, 
tad kau nie čiams ar mies to sve
čiams, no rin tiems iš si tir ti, pa
tiems ne bū ti na vyk ti į Dai na vos 
pa da li nį. Mė gi nį ty ri mams ga li
ma paim ti Ši lai nių, Cent ro, Šan
čių ar Kal nie čių pa da li niuo se, jis 
nu ve ža mas į la bo ra to ri ją ir ten 
grei tai iš ti ria mas.

Ki ti tes tai nė ra tiek pa lan
kūs lai ko pra sme, nes mė gi
nius rei kia tir ti iš kar to, juos 
paė mus. Be to, di de lis kai nos 
skir tu mas. Pa vyz džiui, krau
jo ty ri mas, kai ieš ko ma ge ne
ti nės gri po vi ru so me džia gos, 
pri va čio se la bo ra to ri jo se kai
nuo ja 80 ar 90 eu rų.

Šio gri po ty ri mo imu noch
ro ma tog ra fi jos me to du kai na 

Gri pas įta ria mas pa gal tam tik
rus simp to mus: tai kau lų, rau me
nų skaus mas, aukš ta tem pe ra tū
ra, akių per štė ji mas.

„Bet to kia pa ti simp to ma ti
ka ga li bū ti bū din ga ir ki toms li
goms, o gri pas kar tais pa si reiš kia 
ir ne di de le tem pe ra tū ra, gerk lės 
skaus mais, ta čiau iš lie ka kau lų, 
rau me nų skaus mai“, – var di jo 
šei mos gy dy to ja.

Gri pui gy dy ti nau do ja mi an
ti vi ru si niai vais tai, o an ti bio ti
kai veiks min gi tik ta da, kai bū na 
bak te ri nės kil mės ne ga la vi mai. 

Gri po vi ru so an ti bio ti kai 
vi siš kai ne vei kia. Ki lus 

abe jo nių dėl už kra to 
kil mės diag no zės, 

tiks li ni ma nau
do jant tech no

lo gi jas – tai 
ne pa mai no
ma ga li my bė 
ir me di kams, 
ir pa cien
tams.

„Vien paim
ti krau ją kar

tais už trun
ka il giau nei vi sa 

gri po vi ru so ana li
zė“, – apie pra na šu

mus kal bė jo I.Dub ro va.

Ma žes nė komp li ka ci jų ti ki my bė
Dai na vos pa da li nio šei mos gy dy
to jas Dei vi das Ju re vi čius džiau
gė si, kad žmo nių są mo nin gu mas 
di dė ja ir ma žė ja to kių at ve jų, kai 
pa cien tas rei ka lau ja jam skir ti 
an ti bio ti kų, nors gy dy to jas tam 
ne ma to jo kio rei ka lo.

„Sa vi gy dą le mia tai, kad žmo
nės, įsi bai mi nę li gų, jų pa da ri
nių, no ri kuo grei čiau pa sveik
ti“, – tei gė D.Ju re vi čius.

Po lik li ni kos tu ri mas gri po ana
li za to rius, jo nuo mo ne, dar la biau 
pri si dės prie to, kad an ti bio ti kai 
bū tų var to ja mi tiks lin giau, o ne 
tar si pre ven ciš kai, dėl vi so pik to.

„Tiks lin gai tu ri bū ti var to ja mi 
vi si vais tai, ne tik an ti bio ti kai“, – 
ak cen ta vo šei mos gy dy to jas.

Jis pri mi nė, kad gri pą, kaip ir 
ki tas li gas, svar bu diag no zuo
ti ir pra dė ti gy dy ti kuo anks
čiau. Ge riau sia, kai an ti vi ru si
niai vais tai ski ria mi per 72 val. 
Kuo grei čiau jie ski ria mi, tuo 
grei čiau ge rė ja sa vi jau ta ir tuo 
ma žes nė ti ki my bė, kad iš si vys
tys komp li ka ci jos.

„Ser gant gri pu daž nai iš si vys
ty da vo komp li ka ci jų: plau čių už
de gi mas, inks tų veik los su tri ki
mai ir pan. Šie met gri pas kol kas 
ne puo la, ta čiau la bai pa dau gė
jo ser gan čių jų ūmių vir šu ti nių 
kvė pa vi mo ta kų in fek ci jo mis“, – 
kal bė jo I.Dub ro va.

D.Ju re vi čius pa ta rė na muo
se gy dy tis iki tri jų die nų. Jei gu 
per jas si tua ci ja ne ge rė ja, sa vi
jau ta vis tiek blo ga, rei kia kreip
tis į šei mos gy dy to ją. Dar vie
nas svar bus in di ka to rius – kū no 
tem pe ra tū ra. Ken tė ti ir lauk ti 
tris die nas pa ge rė ji mo ga li ma tik 
tuo met, jei gu kū no tem pe ra tū ra 
ne vir ši ja 38,5 0C.

Lai ku diag no za vus ir pra dė jus 
gy dy ti gri pą pa sveiks ta ma per 
sa vai tę ar de šimt die nų.

Pre ven ci ja

Spe cia lis tai pa ta ria, kad leng viau 
nuo gri po ap si sau go ti, nei nuo jo 
pa sveik ti.

Veiks min giau sia ap sau gos nuo 
šio vi ru so prie mo nė – skie pi ji mas 
se zo ni nio gri po vak ci na.

Ki tos pre ven ci jos prie mo nės:

ran kų, ko sė ji mo, čiau dė ji mo hi �
gie na,

įsi sa mo ni ni mas kuo ma žiau  �
lies ti akis, no sį ar bur ną,

nuo lat vė din ti pa tal pas, �

steng tis nuo lat stip rin ti sa vo  �
svei ka tą – grū din tis, lai ky tis svei
kos mi ty bos, fi zi nio ak ty vu mo re
ko men da ci jų ir pan.

Ga li my bė: �� gri�po�ana�li�za�to�rius,�esan�tis�Dai�na�vos�pa�da�li�ny�je,�priei�na�mas�vi�siems�
gy�ven�to�jams.� � Lai�mio�Ste�po�na�vi�čiaus�nuo�tr.

Po bū dis: �� I.Dub�ro�va�per�spė�jo,�kad�kai�ka�da�gri�po�simp�to�ma�ti�ka�yra�
la�bai�ap�gau�lin�ga�ir�ma�žai�kuo�ski�ria�si�nuo�bak�te�ri�nio�po�bū�džio�per
ša�li�mo�li�gų.

ne sie kia 9 eu rų. Vals ty bi nės 
li go nių ka sos jo ne kom pen
suo ja.

„Ar vi ru si nis, ar bak te ri nis už
de gi mas, dar ga li ma nu sta ty ti at
lie kant bend rą krau jo ir C reak
ty vi nio bal ty mo ty ri mą. Ta čiau 
iden ti fi kuo ti, ar tai gri po, ar koks 
ki tas vi ru sas, ga li ma tik at li kus 
spe cia lų gri po vi ru sų nu sta ty mo 
tes tą. Sku bia tvar ka krau ją paim
ti ir iš tir ti už trun ka iki va lan dos, 
o čia – tik 10 min.“, – ly gi no po
lik li ni kos at sto vė.

Kau no mies to po lik li ni kos įsi
gy tu apa ra tu ap tin ka mas spe ci fi
nis gri po bal ty mas. To kio ty ri mo 
tiks lu mas yra 97 pro c. Atei ty je, 
jei gu po rei kis bus di de lis, po to
kį ana li za to rių gal būt tu rės kiek
vie nas Kau no mies to po lik li ni kos 
pa da li nys, tad jo priei na mu mas 
bus dar ge res nis ir pa to ges nis.

Ap gau lin ga simp to ma ti ka
„An ti bio ti kų var to ji mas, ypač 
vai kams, vy res nio am žiaus žmo
nėms ga li bū ti pra žū tin gas, jei gu 
iš tie sų šių vais tų ne rei kia“, – 
kal bė jo Ši lai nių pa da li nio šei mos 
gy dy to ja Ive ta Dub ro va.

Ji ak cen ta vo, kad kai ka da gri po 
simp to ma ti ka yra la bai ap gau lin
ga ir ma žai kuo ski ria si nuo bak
te ri nio po bū džio per ša li mo li gų.

„Gri po simp to ma ti ką kar tais 
ga li ma su pai nio ti. Prik lau so
mai nuo su kė lė jo ir in di vi dua
lios or ga niz mo reak ci jos, kar
tais vi siš kai pa na šiai pa si reiš kia 
ir vi ru si nės, ir bak te ri nės kil mės 
li gos“, – sa kė I.Dub ro va.
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