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sveikata
antraDIEnIS, SauSIo 29, 2019

pa sveik ti, tai itin ak tua lu dir ban
tiems“, – sako  šei mos gy dy to ja.

Iš ties, tvir ti na jos pa cien tai, 
šie vais tai la bai grei tai pa sta to 
ant ko jų, jau tre čią die ną dings
ta li gos simp to mai, bet gy dy to ja 
rei ka lau ja lai ky tis re ži mo ir iš ra
šo ne dar bin gu mo pa žy mą trum
piau siai pen kioms die noms – to
kia gy dy mo si truk mė yra bū ti na.

Ko ge ro, to kie efek ty vūs vais
tai yra la bai stip rūs? A.Ul vy dai
tėBat ke vi čie nė, kar tu su ko le
go mis jau ke le ri me tai ski rian ti 
šiuos vais tus nuo gri po, ne tu rė
jo nė vie no pa cien to, ku ris jų bū
tų ne ga lė jęs var to ti dėl ša lu ti nio 
po vei kio.

„Šiuos vais tus nuo gri po ga li
ma skir ti ir nėš čioms mo te rims, 
ir nau ja gi miams, va di na si, jie yra 
sau gūs“, – ga ran tuo ja gy dy to ja.

Jei tes tas gri po vi ru so ne ran da, 
ski ria mas simp to mi nis gy dy mas: 
prieš his ta mi ni niai vais tai var gi
nan tiems slo gos, aša ro ji mo, ko
su lio simp to mams mal šin ti, 
kvė pa vi mui leng vin ti. Gy dy to ja 
pa brė žia, kad su si rgusiems sen
jorams itin rei kia sau go tis komp
li ka ci jų. Daž niau sios jų – plau
čių, au sų už de gi mai.

je ir ger ti daug vais ta žo lių ar ba
tos, – aiš ki na gy dy to ja A.Ul vy
dai tėBat ke vi čie nė. – Ta čiau jei 
sa vi jau ta ne ge rė ja, tem pe ra tū ra – 
aukš ta, rei kia at lik ti ty ri mus, to
dėl ten ka atei ti į po lik li ni ką.“

Kau no mies to po lik li ni kos la
bo ra to ri jo je at lie ka mi ne tik 
įpras ti ty ri mai, bet ir įdieg ta daug 
nau jų. Jau mi nė ta sis te pi nė lio iš 
no sies sek re to tes tas iš ties la bai 
pa pras tas.

„Iš no sia ryk lės spe cia liu 
minkš to plas ti ko tam po nu pai
ma ma la še lis sek re to. Už ten ka 
ke lių jo mo le ku lių. Sek re tas de
da mas į spe cia lų skys tį – rea gen
tą, ta da mi ši nys la ši na mas į spe
cia lią tam skir tą ka se tės duo bu tę, 

Kam ger ti vais tus, jei tai ne gri pas?
Gri pas ar tik per ša
li mas? Į šį am ži ną 
klau si mą šie met 
at sa ky mą la bai 
leng va ras ti Kau
no mies to po lik li
ni koje vos per  
10 min., net ir ne
sant po lik li ni kos 
pa cien tu.

Kas ant ram – gri pas
Pas vie ną šei mos gy dy to ją kas
dien atei na po 40 ir dau giau pa
cien tų. Pu sei jų diag no zuo ja mas 
gri pas. Taip smar kiai šia li ga, at
ro do, ne si rgo me.

„Da bar – ser ga mu mo pi kas. Jis 
vi suo met bū na me tų pra džio
je“, – nė kiek ne si ste bi Kau no 
mies to po lik li ni kos Dai na vos pa
da li ny je dir ban ti šei mos gy dy to ja 
Auš ra Ul vy dai tėBat ke vi čie nė.

Po lik li ni kos la bo ra to ri jos va
do vė Ra mu nė Še pe tie nė pri du ria, 
kad šie met daug leng viau nu sta
ty ti gri pą įdie gus nau ją šios li gos 
diag nos ti kos me to dą.

„Kau no mies to po lik li ni ka įsi
gi jo apa ra tū rą vi ru so an ti ge nui 
nu sta ty ti. Taip diag no zuo ja ma 
vi suo se pa da li niuo se, išskyrus Ši
lainių. Iš pa cien to no sies paė mus 
sek re to, po 10 min. aiš ku, ko kia 
li ga: gri pas ar tik ūmi nė vir šu ti
nių kvė pa vi mo ta kų in fek ci ja“, – 
nau jo vę pri sta to R.Še pe tie nė.

Gri pas yra sun ki li ga, dėl grės
min gų komp li ka ci jų itin pa vo
jin ga vai kams ir vy res nio am
žiaus žmo nėms, kai imu ni te tas 
silp nes nis ar ser ga ma lė ti nė mis 
li go mis. Gy dy to ja A.Ul vy dai tė
Bat ke vi čie nė džiau gia si, kad jai 
ne te ko gri po diag no zuo ti nė vie
nam nuo šios li gos ru de nį pa
si skie pi ju siam pa cien tui.

„Per nai sir go ir pa si skie
pi ju sie ji, sa kė: „Pa sis kie
pi jau ir vis tiek ser gu“, 
bet šie met, aki vaiz du, 
vi ru są idea liai ati ti ko 
vak ci na“, – gy dy to ja pa
tvir ti na, kad šie met do
mi nuo ja A ti po gri po vi
ru sas.

Ne bai su net ir vai kams
De ja, nuo gri po skie pi ja si dar ne 
vi si, net ir tie, ku rie ga lė jo ap si
sau go ti ne mo ka ma vak ci na. Gri
po epi de mi ja Kau ne bu vo pa
skelb ta praė ju sią sa vai tę. Ta da 
ne ti lo Kau no mies to po lik li ni kos 
šei mos gy dy to jų te le fo nai.

„Su sir gu sius pa cien tus ra gi
na me bū ti na muo se ir skam bin
ti mums te le fo nu. Jei tem pe ra
tū ra neaukš ta, ne skau da kau lų, 
rau me nų, pa kan ka gu lė ti lo vo

Grei tai, pa to giai, 
pa ti ki mai

Pa si tik rin ti dėl gri po ir at lik ti jo  �
tes tą ga li ma Kau no mies to po lik li
ni kos Centro, Dainavos, Kalniečių 
ir Šančių pa da li niuose.

Ne bū ti na bū ti pri si ra šiu siam  �
prie Kau no mies to po lik li ni kos – 
ty ri mas at lie ka mas vi siems to pa
gei dau jan tiems.

Ne rei kia jo kio siun ti mo, pa kan �
ka kreip tis į bet ku rio Kau no mies
to po lik li ni kos pa da li nio, išskyrus 
Šilainių,  re gist ra tū rą.

At sa ky mas pa tei kia mas pa cien �
tui, po sek re to paė mi mo praė jus 
10 min.

Su ži no jęs, kad ser ga gri pu, li go �
nis ga li kreip tis į sa vo šei mos gy
dy to ją, prie ku rio yra pri si ra šęs.

Gri po vi ru so ne ra dus ga li ma gy �
dy tis pa čiam – gu lė ti lo vo je, ger ti 
daug vais ta žo lių ar ba tos.

Ty ri mui at lik ti ne rei kia bū ti slo �
guo jan čiam, nes sek re to žmo gaus 
no sy je yra vi suo met.

Kau no mies to po lik li ni kos la bo �
ra to ri jo je at lie ka ma daug nau jų ty
ri mų: dėl er kių pla ti na mų li gų, mi
kop laz mos, chla mi di jų ir ki tų.

He li ko bak ter py lo ri  � bak te ri jos 
ty ri mas dėl skran džio in fek ci jos 
dau ge liu at ve jų at sto ja var gi nan
čią fib ro gast ros ko pi ją.Ap sau ga: �� gy�dy�to�ja�A.Ul�vy�dai�tė-Bat�ke�vi�čie�nė�gri�po�epi�de�mi�jos�me�tu�pa�ta�ria�vi�siems�dė�vė�ti�me�di�ci�ni�nes�

kau�kes,�ir�pa�cien�tai�ja�la�bai�pa�si�ti�ki.� � Lai�mio�Ste�po�na�vi�čiaus�nuo�tr.

Grei tai: �� at�sa�ky�mas,�ar�žmo�gus�ser�ga�gri�pu,�ar�tik�vi�ru�si�ne�kvė�pa�vi-
mo�ta�kų�in�fek�ci�ja,�pa�tei�kia�mas�per�10�min.

Kau no mies to po lik
li ni ka įsi gi jo apa ra
tū rą vi ru so an ti ge
nui nu sta ty ti. Taip 
diag no zuo ja ma 
Centro, Dainavos, 
Kalniečių ir Šančių 
pa da li niuose.

ka se tė de da ma į ana li za to rių. Per 
10 min. paaiš kė ja, ar gri po vi ru
sas yra, ar ne, jei yra, tai koks: A 
ar B ti po“, – aiš ki na la bo ra to ri jos 
va do vė R.Še pe tie nė.

Pa si tiks li nus, ar paim ti te pi nė
lį yra ne ma lo ni pro ce dū ra, tvir
ti na ją iš ban džiu si, bet ne spė ju si 
su rea guo ti dėl itin trum pos, vos 
po ros se kun džių truk mės. Tam
po nas – daug plo nes nis už au sų 
krapš tu ką. Va di na si, ne bai su net 
ir vai kams.

Sau go tis komp li ka ci jų
Nus ta čius li gos su kė lė ją me di
kams daug leng viau skir ti gy dy
mą, jis yra tiks lin ges nis. Gy dy to ja 
A.Ul vy dai tėBat ke vi čie nė pa ste
bi, kad jos pa cien tai no riai ti ria si 
šiuo me to du, nors tes tas yra mo
ka mas, jis kai nuo ja 8,60 eu ro.

„Įsi ti ki nę, kad ser ga tik rai gri
pu, pa cien tai pra šo skir ti vais tų 
ir juos są ži nin gai ge ria, tai anks
čiau ne la bai da ry da vo. Spe cia lūs 
vais tai nuo gri po pa de da grei čiau 

Stai gus ir skaus min gas
Vis dėl to, ką da ry ti su si rgu siam, 
kaip sa ko ma, pa čia me am žiaus 
žy dė ji me? Tam, ku ris ry tą svei
kas išė jo į dar bą, o ja me po piet 
pa si ju to be jė gis?

Gy dy to ja A.Ul vy dai tėBat ke vi
čie nė pa tvir ti na, kad ne vie nas jos 
pa cien tas skun dė si taip stai ga ir 
ne ti kė tai šie met už klup tas gri po.

„Toks jau tas A ti po vi ru sas: stai
ga pa ky la aukš ta tem pe ra tū ra, lau
žo kau lus, skau da akių rau me nis. 
Jei šių simp to mų nė ra, tem pe ra
tū ra neaukš ta – bus per ša li mas ar 
pa pras ta in fek ci ja ir tų spe ci fi nių 
vais tų ne rei kės. Ga li ma bū ti na
mie, ger ti ar ba tą. Ta čiau šie met vi
si, su si rgę gri pu, jau čia la bai stip
rų rau me nų, kau lų skaus mą, kaip 
po sun kių fi zi nių pra ti mų, kad net 
laip tais ne pa li pa. Ta da rei kia vais tų 
nuo gri po, juos rei kia pra dė ti var
to ti pir mą ant rą li gos pa rą“, – pri
du ria šei mos gy dy to ja.

Į klau si mą, kaip sau go tis dar 
ne su sir gu siems, at sa ko vie na
reikš miš kai: stip rin ti imu ni te
tą ir skie py tis, nes skie pai yra 
vie nin te lė pa tik rin ta pro fi lak ti
kos prie mo nė. Ta čiau skie py tis 
jau vė lo ka, o ir grū din tis rei kė
jo anks čiau, va sa rą, to dėl da bar 
be lie ka ge rai mai tin tis, kas va
ka rą su val gy ti po skil te lę čes na
ko, svo gū no, cit ri nos.

„Svar biau sia – daž nai su mui lu 
plau tis ran kas, grį žus na mo nu
si plau ti vei dą, bur ną, kad vi ru sas 
nepatektų į kvė pa vi mo ta kus“, – 
A.Ul vy dai tėBat ke vi čie nė pa
tvir ti na, kad žmo nės nevengia 
dė vė ti me di ci ni nių kau kių vie
šo se vie to se, nes tai ir gi efek ty vi 
gri po pro fi lak ti kos prie mo nė.


