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sveikata

Į dar bą ne žiū ri for ma liai
Nuo spa lio mė ne sio slau gos ir 
prie žiū ros pa slau gų na muo se 
su lauks ne tik pri si ra šiu sie ji prie 
šios po lik li ni kos Ši lai nių, bet ir 
prie Kal nie čių pa da li nio.

KMP Pa gal bos na muo se tar
ny bo je dir ba sep ty nios gy dy
to jos, tiek pat slau gy to jų ir dvi 
slau gy to jų pa dė jė jos. Kiek vie ną 
dar bo die ną nuo 8 iki 20 val. jos 
lan ko pa cien tus na muo se. „Išk
vie ti mai re gist ruo ja mi iki 13 val., 
ap lan ky ti juos sten gia mės tą pa
čią die ną. Daž niau siai mū sų pa
gal bos rei kia žmo nėms, ku riems 
nu sta ty tas vie no kio ar ki to kio ly
gio slau gos ar prie žiū ros po rei kis. 
Ta čiau, jei ligos ūmios, lan ko me 
vi sus, pri si ra šiu sius prie Kau no 
mies to po lik li ni kos“, – už si mi nė 
Pa gal bos na muo se tar ny bos ve
dė ja šei mos gy dy to ja El va Mar
čiu lio nie nė.

Re mian tis Svei ka tos ap sau gos 
mi nis te ri jos nu ma ty ta tvar ka, 
ša lia as me nų, ku riems nu sta ty
tas slau gos ar prie žiū ros po rei kis, 
šei mos gy dy to jas na muo se lan ko 
ser gan čius vai kus iki 1 me tų am
žiaus; ser gan čius vai kus, ku riems 
nu sta ty tas sun kus neį ga lu mo ly
gis; pa cien tus, ku riems ūmiai su
tri ko ju dė ji mo funk ci ja; pa cien
tus, ku riems karš čia vi mo me tu 
at si ra do nau jų odos bė ri mų; pa
cien tus, ku riems pa ki lo aukš tes
nė kaip 38,5 laips nio tem pe ra tū ra 
ir jos ne vei kia tem pe ra tū rą ma ži
nan tys vais tai.

Pa gal bos na muo se tar ny bos 
gy dy to jos ir slau gy to jos ne žiū

ri į sa vo dar bą for ma liai. Lan ko
mi žmo nės tu ri jų mo bi lių jų te
le fo nų nu me rius, ku riais ne re tai 
skam bi na prieš ir po dar bo va
lan dų. „Daž nai lan ko me vie ni šus 
vy res nio am žiaus žmo nes. Jiems 
rei kia ne tik me di ci ni nės pa gal
bos, bet ir tie siog pa bend rau
ti. Už si mez ga šil ti san ty kiai. Yra 
bu vę taip, kad net per mū sų ato
sto gas apie ar ti miau sio žmo gaus 
mir tį jie mums pra ne šė anks čiau 
nei sa vo vai kams“, – apie at ve jus, 
kai me di kai vie ni šiems se nu kams 
tam pa ar ti mes ni už gi mi nes, už
si me na šei mos gy dy to ja Gin ta rė 
Jaz daus kai tė.

Nau dos te le me di ci nos ele men tus
Vi zi to na muo se me tu tiek šei
mos gy dy to jai, tiek slau gy to jos 
ga li su teik ti tas pa čias pa slau
gas, ku rias li go niai gau tų at vy
kę į po lik li ni ką šei mos gy dy to jo 
kon sul ta ci jos. „Nau do ja me ne
šio ja mą ją apa ra tū rą. Vis ką, ką 
ma tuo ja me ar tik ri na me ka bi
ne te, ga li me pa da ry ti ir pa cien to 
na muo se. Kal bu ne tik apie pul
so ar krau jospūdžio pa tik ri ni mą. 
Slau gy to jos pai ma ir krau ją ty ri
mams, ir įra šo elekt ro kar diog ra
mas (EKG). Šiuo me tu die gia ma 
pro gra ma, ku ri leis mums pa
nau do ti te le me di ci nos ele men
tus. Ta da pa cien to na muo se įra
šy tą EKG slau gy to ja ga lė tų siųs ti 
gy dy to jui ir jis iš kar to tu rė tų ga
li my bę kon sul tuo ti. Nuot rau ko
mis per iš ma niuo sius te le fo nus 
da li ja mės jau da bar: jei yra pra
gu la ar bė ri mas, slau gy to ja kar

tais ir vie na nu vy ku si pas žmo gų 
nu fo tog ra fuo ja, at siun čia nuo
trau kas, ir mes iš kar to ma to me, 
ko kia tai bė da“, – pa sak E.Mar
čiu lio nie nės, šiuo lai ki nė je me
di ci no je dau gė ja at ve jų, kai gy
dy to jai kon sul tuo ja pa gal pa čių 
li go nių ar ba slau gy to jų at siųs tas 
nuo trau kas.

Gy dy to jai pa ste bi: tiek na
muo se slau go miems sun kiems 
li go niams, tiek jų ar ti mie siems 
rei kia ne tik su fi zi ne svei ka ta su
si ju sios, bet ir so cia li nės, psi cho
lo gi nės pa gal bos. „Jei slau go mas 
as muo daug me tų gu li ant pa ta
lo, jam ir ar ti mie siems ky la daug 
įvai rių pro ble mų. To kiems žmo
nėms la bai svar bu ži no ti, kad jie 
ne vie ni ir kad ga li pa si tar ti su 
gy dy to ju vi sais jiems rū pi mais 
klau si mais. Gy dy to jai kon sul
tuo ja tiek lė ti nių, tiek ūmių ligų 
at ve jais. Kai slau go mo ar ti mo
jo būk lė pa kin ta, pa blo gė ja, ne
re tai slau gan tys ar ti mie ji tie siog 
su trin ka, ne ži no, ką da ry ti“, – 
pa sak G.Jaz daus kai tės, to kiais 
at ve jais kar tais už ten ka ir te le fo
nu pa si kal bė ti su žmo gu mi, vis
ką de ta liai išaiš kin ti, pa guos ti, ir 
jis nu si ra mi na.

KMP pagalbos namuose speci
alistų komanda, kurią sudaro gy
dytojas, slaugytojas, psichologas 
ir socialinis darbuotojas, teikia 
ir paliatyviąją pagalbą paciento 
namuose. Tai visapusiška paci
entų, sergančių neišgydomomis, 
progresuojančiomis ligomis prie
žiūra ir jų gyvenimo kokybės ge
rinimas.
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Dau giau li go nių su lauks  
rei kia mos pa gal bos na muo se

Nau ja gi mių, ser gan čių vai kų, karš čiuo jan čių ar skaus mo kan
ki na mų suau gu sių jų lan ky mas, slau gos ir prie žiū ros pa slau
gų tei ki mas kau nie čių na muo se – Kau no mies to po lik li ni kos 
(KMP) Pa gal bos na muo se tar ny bos šei mos gy dy to jų ir slau gy
to jų kas die ny bė.

Li go nius ap lan ko daž niau
Li go nių ka sos ap mo ka 12 gy dy
to jo ir 52 slau gy to jo vi zi tus į na
mus per me tus pa cien tams, ku
riems nu sta ty tas spe cia lu sis 
nuo la ti nės slau gos po rei kis ar
ba spe cia lu sis nuo la ti nės prie
žiū ros (pa gal bos) po rei kis su di
de liais spe cia liai siais po rei kiais. 
Kai ku riais at ve jais ga li bū ti ap
mo kė tos 10 pa pil do mų pa slau gų 
(jei šios pa slau gos su tei kia mos 
per 30 die nų po kiek vie no iš ra
šy mo iš sta cio na ro).

Ta čiau KMP neap si ri bo ja
ma vien li go nių ka sų ap mo ka ma 
slau ga. „Žmo nėms, tu rin tiems 
spe cia liųjų po rei kių, kurių su
tri ku si ju dė ji mo funk ci ja, daž nai 
rei kia ne tik me di ci ni nių, bet ir 
so cia li nių pa slau gų. Jas už tik ri
na jau ne Svei ka tos ap sau gos, bet 
So cia li nės ap sau gos ir dar bo mi
nis te ri ja, tarp ku rių iki šiol pa si
gen da ma koor di na ci jos. Kau
no mies to sa vi val dy bė ini ci ja vo 
ban do mą jį pro jek tą, ku rio me tu 
kar tu su Kau no mies tu So cia li nių 
pa slau gų cent ru in teg ruo tą pa
gal bą tei kia me apie 400 pa cien
tų“, – KMP di rek to riaus Pau liaus 
Ki bi šos žo džiais, šiam pro jek tui 
gau tas fi nan sa vi mas iš „Ini cia ty
vų Kau nui“ pro gra mos.

Tiek gy dy to jai, tiek li go niai 
vie nos tar ny bos dar buo to jų ran
ko se su telk tas pa gal bos na muo se 
pa slau gas ver ti na ge riau nei teik
tas anks čiau. „Šei mos gy dy to jai 
ir slau gy to jai po lik li ni ko se li go
niams lan ky ti na muo se pa pras
tai ga li skir ti tik dvi va lan das per 
die ną. Per tiek lai ko daug pa cien
tų neap lan ky si. Juo lab kad jie vi si 
iš si mė tę po Kau no mies tą. O mū
sų tar ny bos gy dy to jos ir slau gy
to jos pa gal bą na muo se tei kia nuo 
ry to iki va ka ro, jos tik tai ir da
ro. Taip ga li me daug grei čiau su
teik ti rei kia mas pa slau gas, žmo
nėms ne rei kia il gai lauk ti. Be to, 
mes spe cia li zuo ja mės bū tent tei
kiant šias pa slau gas“, – pa ste bė jo 
Pa gal bos na muo se tar ny bos Vy
riau sio ji slau gos spe cia lis tė Ie va 
Bra duls kie nė.

Prie Kau no mies to po lik li ni kos 
pri si ra šę pa cien tai, no rin tys gau ti 
pa gal bą na muo se, pir miau sia tu
ri kreip tis į sa vo šei mos gy dy to
ją. Jis įver ti na po rei kį ir nu krei pia 
pas Pa gal bos na muo se tar ny bos 

gy dy to ją ar slau gy to ją ar ba su tei
kia pa slau gas pa ts.

Nuo spa lio 1 d. KMP Pa gal bos 
na muo se tar ny ba slau gos ir prie
žiū ros pa slau gas na muo se pra
de da teik ti ir Kal nie čių pa da li nio 
pa cien tams. „Po Nau jų jų me tų 
pla nuo ja me pe rim ti ir Dai na vos 
pa da li nio pa cien tus, ku riems to
kių pa slau gų rei kia. Ma nau, kad 
iki 2020 m. pa bai gos mes ap tar
nau si me vi sus KMP pa cien tus 
su nu sta ty tu slau gos ir prie žiū
ros po rei kiu. Iki to lai ko Pa gal
bos na muo se tar ny bos ka bi ne tai 
tu rė tų at ver ti du ris kiek vie na me 
po lik li ni kos pa da li ny je“, – plėt
ros pla nus at sklei dė P.Ki bi ša.

Ne ži no, ką pa ma tys
KMP ruo šia si plės ti ir pa gal bos 
pa lia ty viems li go niams pa slau
gas. Vi si Pa gal bos na muo se tar
ny bos gy dy to jai ir slau gy to jos yra 
ap mo ky ti dirb ti su pa lia ty viais li
go niais, bai gę spe cia lius kur sus, 
įgi ję rei kia mus pa žy mė ji mus.

Pag rin di nė pro ble ma, su ku ria, 
ple čiant pa slau gas, su si du ria tar
ny ba – per so na lo trū ku mas, nes 
ne kiek vie nas gy dy to jas yra pa si
ruo šęs teik ti pa gal bą pa cien tams 
na muo se. „Gy dy to jai no ri dirb ti 
šva riuo se gra žiuo se ka bi ne tuo
se. Ir tai su pran ta ma, nes mes 
va žiuo ja me į ne vi sa da gra žius ir 
šva rius na mus, ir lie tui ly jant, ir 
snin gant. Pir mą kar tą vyk da mi 
pas konk re tų žmo gų į na mus nie
ka da ne ži no me, į ko kias są ly gas 
pa pul si me, kas ir kaip mus pa si
tiks, ar šu nys už puls, ar pa si tiks 
drau giš kai nu si tei kę žmo nės“, – 
pa sak E.Mar čiu lio nie nės, ne vi si 
gy dy to jai no ri taip dirb ti.

Rug sė jo pra džio je gy dy to ja da
ly va vo tarp tau ti nė je Bal ti jos ša
lių pa lia ty vio sios me di ci nos kon
fe ren ci jo je Vil niu je, kur pri sta tė 
KMP pa tir tį šio je sri ty je. Kon
fe ren ci jo je pra ne ši mą skai čiu
si E.Mar  čiu lio nie nė api bend ri
no sep ty ne rių me tų ko man di nio 
dar bo or ga ni za vi mo pro ble mas ir 
iš šū kius tei kiant li go niams pa
gal bą na muo se. Pa sak gy dy to
jos, tei kiant to kią pa gal bą rei kė
tų tar pins ti tu ci nio bend ra vi mo, 
už tik rin ti ge res nę am bu la to ri nę 
prie žiū rą, efek ty vią simp to mų 
kont ro lę ir siek ti pa ge rin ti gy ve
ni mo ko ky bę pa lia ty viems li go
niams.

Spa lio 8 d. 16 val. KMP Ši lai
nių pa da li ny je, 255 kabinete, bus 
mi ni ma Tarp tau ti nė hos pi sų 
ir pa lia ty vio sios pa gal bos die
na. Gy ven to jai kvie čia mi už suk
ti ir dau giau su ži no ti apie pa lia
ty vias pa slau gas. „Pris ta ty si me, 
kas yra pa lia ty vi slau ga ir ko kias 
pa slau gas šio je sri ty je mes ga li me 
su teik ti. Be to, sie kia me, kad šios 
pa slau gos žmo nėms bū tų tei kia
mos ne tik pa sku ti nę trum pą gy
ve ni mo at kar pą, kad jos bū tų tei
kia mos il giau“, – at krei pė dė me sį 
šei mos gy dy to ja.

Vi zi to na muo se me
tu tiek šei mos gy dy
to jai, tiek slau gy to
jos ga li su teik ti tas 
pa čias pa slau gas, 
ku rias li go niai gau
tų at vy kę į po lik li ni
ką šei mos gy dy to jo 
kon sul ta ci jos.


