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sveikata

Skai čiai bau gi na ir guo džia
Vis daž niau čiau di te, pra dė jo
te slo guo ti, o ir ko su lys daž nė ja: 
ar tai ne gri pas? Ši bai mė pa sta
ruo ju me tu bū din ga kiek vie nam, 
juo lab kad ser ga mu mas ūmi nė
mis vir šu ti nių kvė pa vi mo ta
kų in fek ci jo mis (ŪVK TI) ir gri
pu Kau ne jau per ko pė epi de mi nį 
slenks tį, kai iš 10 tūkst. gy ven to
jų ser ga 100.

„Net 71am Kau no mies to po
lik li ni kos pa cien tui vien per šeš
tą ją šių me tų sa vai tę diag no
zuo tas gri pas. Iš su si rgu sių – 33 
vai kai, ku rių am žius iki 17 me
tų. ŪVK TI diag no zuo ta 1 061 
pa cien tui, iš jų 639 – vai kai“, – 
skai čius pri sta tė Kau no mies to 
po lik li ni kos In fek ci jų kont ro lės 
tar ny bos ve dė ja Da nu tė Go lu
be vie nė.

Praė ju sią sa vai tę ser ga mu mas 
au go. Vien Kau no mies to po li
k li ni ko je per pir mą sias pen kias 
praė ju sios sa vai tės die nas už
re gist ruo ta 116 gri po at ve jų, iš 

jų – 51 vai kas (nuo 0–17 me tų), 
ŪVK TI – 845 at ve jų, iš jų – 453 
vai kai.

Ga li ma pa si guos ti ne bent tuo, 
kad praė ju siais me tais tuo pa
čiu lai ko tar piu ser ga mu mas gri
pu ir ŪVK TI bu vo daug di des nis: 
sep tin tą ją me tų sa vai tę bu vo už
re gist ruo ta 459 gri po ir 1 419 
ŪVK TI at ve jų.

Pre ven ci jos ga lia
Nea be jo ti nai daug ma žiau žmo
nių šie met ser ga gri pu dėl to, kad 
yra daug dau giau pa si skie pi ju
sių nuo šios li gos. „Efek ty viai 
pa nau do jo me vals ty bės biu dže
to lė šas, pa skie pi jo me gri po se
zo ni ne vak ci na 10 850 pa cien tų, 
pri klau san čių ri zi kos gru pėms. 
Be to, pa skie pi jo me 1 125 pa cien
tus mo ka ma gri po se zo ni ne vak
ci na. Per nai pa si skie pi ju sių bu
vo ge ro kai ma žiau“, – pri si mi nė 
D.Go lu be vie nė.

Kau no mies to po lik li ni kos Ši
lai nių pa da li nio šei mos gy dy to
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Gri pas ar tik per ša li mas?  
At sa ky mą ras ti ne sun ku

Kai ne si pa si skie
pi jęs nuo gri po, o 
mies te jau pa skelb
ta šios li gos epi de
mi ja, kiek vie nas 
ne ga la vi mas ke lia 
ne ri mą. Jį spe ci fi
niais nein va zi niais 
ty ri mais iš sklai dy
ti, o su si rgus pa dė
ti nuo šir džiai pa si
ren gę Kau no mies
to po lik li ni kos me
di kai.

ja Bri gi ta Vė tai tėKrikš čiū nie nė 
pa tvir ti na, kad vie nin te lė pa tik
rin ta ir moks liš kai pa grįs ta pro fi
lak ti kos prie mo nė nuo gri po yra 
skie pai.

„Šio se zo no me tu Kau no mies
to po lik li ni kos Ši lai nių pa da li nys 
pa di di no skie pi ji mo apim tis, ly
gi nant su anks tes niais me tais. 
Rei kia pa si džiaug ti, kad pa cien tai 
no riai skie pi jo si, skie pų po rei kis 
ne tgi vir ši jo ga li my bes“, – pa ste
bė jo B.Vė tai tėKrikš čiū nie nė.

Ji aiš ki na, kad gri pas – in fek
ci ja, plin tan ti la še li niu bū du per 
orą, tai yra čiau dint ir ko sint ser
gan čiam žmo gui. La še liai pa
ten ka į ap lin ką, ant ša lia esan
čių daik tų. Žmo gus juos įkve pia 
ar ba, pa lie tus už terš tus daik
tus per ran kas, vi ru sai pa ten ka į 
bur ną, no sį.

„Vie nas ser gan tis ga li už krės ti 
apie ke tu ris svei kus as me nis“, – 
per spė ja šei mos gy dy to ja B.Vė
tai tėKrikš čiū nie nė.

Ji ap gai les tau ja, kad skep tiš kai 
skie pus nuo gri po ver ti na nėš
čio sios, nors yra ga li my bė jas pa
skie py ti vals ty bės lė šo mis. Be to, 
pa skie pi ja ma pa ly gin ti ne daug 
vai kų.

„To dėl gri po epi de mi jos ne pa
vyks ta iš veng ti ir su val dy ti“, – 
prie žas tis, ko dėl kas met tiek 
daug žmo nių ser ga gri pu, įvar di
ja gy dy to ja B.Vė tai tėKrikš čiū
nie nė.

Siek da mi ma žin ti ser ga mu mo 
apim tis, di džiau sios Kau ne svei
ka tos prie žiū ros įstai gos – Kau
no mies to po lik li ni kos me di kai 
at sa kin gai ir nuo šir džiai tei kia 
pa ta ri mus, kaip iš veng ti se zo ni
nės li gos.

„Po lik li ni kos ir so cia li niuo
se tink luo se, in for ma ci niuo se 
sten duo se tei kia me re ko men da

ci jas, kaip ap si sau go ti nuo gri po, 
aiš ki na me, ko kie yra pa grin di
niai li gos simp to mai ir kaip elg
tis su si rgus. Dar dau giau svar bos 
tei kia me tai ko miems pa cien
tų izo lia vi mo bū dams. Tai ran
kų hi gie na, ap sau gos prie mo nių 
nau do ji mas, me di ci nos prie tai sų 
ir ga mi nių ap do ro ji mas, ap lin kos 
pa vir šių va ly mas ir de zin fek ci ja, 
skal bi nių ir me di ci ni nių at lie kų 
tvar ky mas“, – pri dū rė po lik li ni
kos In fek ci jų kont ro lės tar ny bos 
ve dė ja D.Go lu be vie nė.

Ypa tin gas ty ri mas
Ir vis dėl to ką da ry ti, jei ma no me, 
kad už si krė tė me gri pu? „Pa ju tus  
pir muo sius ne ma lo nius per ša li
mo simp to mus, re ko men duo ja
ma ne del siant kreip tis į sa vo šei
mos gy dy to ją, nes gal būt tai ne 
vir šu ti nių kvė pa vi mo ta kų vi ru
si nė liga, o gri pas. Gri po vi ru
sas – vie nos gran di nės RNR vi
ru sas, ku ris ga li su kel ti leng vus 
ar sun kius simp to mus: karš čia
vi mą, šaltk rė tį, gal vos, rau me nų 
skaus mą. Ne gy do ma ši li ga ga li 
su kel ti mir tį. Kau no mies to po
lik li ni kos pa da li niuo se yra ga li
my bė at lik ti spe ci fi nį imu no fer
men ti nį ty ri mą, ku ris pa ro do, kuo 
su si rgo te: gri pu ar ne. Svar bu iš
si tir ti kuo anks čiau, per 48 val. 
nuo pir mų jų simp to mų pa si reiš
ki mo“, – la bai reikš min gą ty ri mą 

pri sta to Kau no mies to po lik li ni
kos la bo ra to ri jos ve dė ja me di ci
nos bio lo gėko ky bės va dy bi nin kė 
Ži vi lė Sta ne vi čiū tėJa ci kė.

Ji tvir ti na, kad ty ri mas yra la
bai pa pras tas: me džia ga jam pai
ma ma iš pa cien to no sia ryk lės 
spe cia liu tam po nė liu, be jo kios 
in va zi jos ir krau jo. Ty ri mas pa
si žy mi 100 pro c. spe ci fiš ku mu ir 
97 pro c. jaut ru mu gri po vi ru sui, 
to dėl re ko men duo ja mas net ir 
pro fi lak tiš kai tiems pa cien tams, 
ku rių ri zi ka sirg ti sun kio mis li
go mis yra di de lė.

„Ki tais diag nos ti niais me to dais 
(PGR, vi ru si nės kul tū ros) pa rem ti 
ty ri mai už trun ka il gai (24–48 va
lan das), o ko ky bi nis gri po vi ru sų 
an ti ge nų A ir B ty ri mas Kau no 
mies to po lik li ni ko je at lie ka mas 
vos per 10 min. Per to kį trum
pą lai ką paaiš kė ja, ar gri po vi ru
sas yra, ir jei yra, tai koks: A ar B 
ti po“, – aiš ki na Ž.Sta ne vi čiū tė
Ja ci kė.

Nus ta čius konk re tų vi ru so ti
pą, gy dy to jas ga li grei čiau pa skir
ti spe cia lius an ti vi ru si nius vais
tus ar ba, jei gri po vi ru so ne ras ta, 
ski ria mas simp to mi nis gy dy mas 
nuo ŪVK TI.

„Tes tas pa de da lai ku nu sta ty
ti li gos prie žas tį, skir ti tiks lin gus 
an ti vi ru si nius vais tus ir ap sau go
ti pa cien tą nuo ne ma lo nių komp
li ka ci jų ar ne tiks lin go, ne tin ka mų 
vais tų var to ji mo. Ski ria mi ir ki ti 
ty ri mai: Creak ty vi nio bal ty mo, 
au to ma ti zuo to bend ro krau jo, 
ku rie pa de da di fe ren ci juo ti bak
te ri nės ir vi ru si nės kil mės in fek
ci jas“, – Ž.Sta ne vi čiū tėJa ci kė 
pa brė žia, kad vi si ty ri mai su tei
kia gy dy to jui dau giau in for ma ci
jos prii mant spren di mą, kaip gy
dy ti pa cien tą.

Kau no mies to po lik li ni kos duo
me ni mis, šiais me tais nu sta to mi 
ir A, ir B ti po gri po vi ru sai, daž
niau – A ti po.
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Kau no mies to  
po lik li ni kos  
gy dy to jai aiš ki na 
ir pa ta ria

Gri pas �  pa si reiš kia aukš ta tem
pe ra tū ra, gerk lės, gal vos, kau lų 
ir  rau me nų skaus mais, stip riu 
bend ru silp nu mu, vė liau at si ran
da slo ga ir sau sas ko su lys.

Gri po vi ru sas plin ta la še li niu  �
bū du per orą, to dėl re ko men duo
ja ma dė vė ti me di ci ni nės pa skir
ties kau kes. Bū ti na tin ka ma kvė
pa vi mo ta kų hi gie na (ko sint ar 
čiau dint pri si deng ti bur ną / no sį 
po pie ri ne ser ve tė le ar no si ne, nu
si plau ti ran kas).

Pra si dė jus gri po ir ŪVK TI se �
zo nui bū ti na lai ky tis pro fi lak ti
kos prie mo nių: daž nai plau ti ran
kas su mui lu, ne lies ti ne šva rio mis 
ran ko mis vei do, no sies, veng ti 
ma si nių žmo nių su si bū ri mo vie
tų, vė din ti pa tal pas, va ly ti jas ir 
bal dų pa vir šius šla piu bū du, bū ti 
kuo dau giau gry na me ore, ak ty
viai ju dė ti (ypač vai kams), stip rin
ti imu ni nę sis te mą.

Su sir gus gri pu, po gy dy to jo  �
kon sul ta ci jos bū ti na lai ky tis na
mų re ži mo.

Daug mažiau žmo-
nių šiemet serga gri-
pu dėl to, kad yra 
daug daugiau
pasiskiepijusių nuo 
šios ligos.


