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sveikata

Ar bū ti na at vyk ti?
„KMP kon sul tuo ja pa cien tus 
nuo to li niu ir kon tak ti niu bū
du, tei kia bū ti ną ją odon to lo
gi nę pa gal bą, skie pi ja, pri žiū ri 
nėš čią sias, taip pat sa vi val dy bės 
nu ro dy mu už tik ri na ir vie šą jį in
te re są, siųsdama sa vo dar buo to
jus dirb ti mo bi liuo siuo se ko ro
na vi ru so pa tik ros punk tuo se bei 
karš čia vi mo kli ni ko je, įkur to je 
taip pat KMP pa tal po se. Dė ko
ja me sa vo dar buo to jams, ku rie, 
ne skai čiuo da mi sa vo dar bo va
lan dų ir ne tau so da mi jė gų, dir
ba, kad vi siems Kau no mies
to gy ven to jams bū tų su teik tos 
rei kia mos pa slau gos“, – pa ste bi 
KMP di rek to rius Pau lius Ki bi ša.

Dau ge lis kon sul ta ci jų po lik li
ni ko je ka ran ti no me tu tei kia mos 
nuo to li niu bū du, tai yra kon sul
tuo jant te le fo nu. „Tai – ir šei mos 
gy dy to jų, ir gy dy to jų spe cia lis tų, 
psi chi kos svei ka tos cent ro pa
slau gos“, – var di jo KMP di rek
to riaus pa va duo to jas me di ci nai 
Rai mun das Mic ka.

Karantino metu planinės kon
sultacijos, diagnostinės, profi
laktinės ir gydomosios paslaugos 
atidedamos, išskyrus pagalbą ir 
paslaugas, kurių nesuteikus pa
cientui atsirastų poreikis būti
najai medicinos pagalbai arba 
reikšmingai pablogėtų paciento 
būklė. Apie tai sprendžia gydan
tis gydytojas telefoninės konsul
tacijos metu. Pri me na ma, kad 
per ka ran ti ną re cep tai vais tams, 
me di ci nos pa gal bos prie mo
nėms, ne dar bin gu mo pa žy mė
ji mai iš ra šo mi, ty ri mų re zul ta tai 
ap ta ria mi te le fo nu. „Tiek šei mos 
gy dy to jas, tiek gy dy to jas spe cia
lis tas spren džia, ar žmo gui bū
ti na at vyk ti į po lik li ni ką dėl tie
sio gi nės kon sul ta ci jos“, – tei gia 
gy dy to jas R.Mic ka.

KMP ėmė si prie mo nių, kad 
vi zi tai ka ran ti no me tu bū tų kuo 
sau ges ni. Prie įė ji mo į po lik li
ni kos pa da li nius bu dė ti pa skir ti 
dar buo to jai at si tik ti nių žmo nių 
į ją neį lei džia. Toks dar buo to
jas tu ri są ra šą žmo nių, ku riems 
šei mos gy dy to jo, gy dy to jo spe
cia lis to, odon to lo go, chi rur go 
ar gi ne ko lo go tą die ną pa skir
tos kon tak ti nės kon sul ta ci jos, ir 
pra lei džia tik juos. Be to, at ski
ria mi karš čiuo jan čių ir ne karš
čiuo jan čių pa cien tų, taip pat 

skie py tis at vyks tan čių pa cien tų 
ir nėš čių jų srau tai. Jiems su da
ro mos są ly gos į po lik li ni ką pa
tek ti pro skir tin gas įei gas.

Kiek vie na me po lik li ni kos pa
da li ny je įreng tos ir izo lia ci nės 
pa tal pos tiems, kam kon sul ta
ci jos po lik li ni ko je me tu įta ria
mas ko ro na vi ru sas. „Ži no ma, jau 
kon sul tuo jant pa cien tą te le fo nu 
aiš ki na mės, ar pa cien tui ga li ma 
įtar ti CO VID19 vi ru so in fek ci
ją, ta da re ko men duo ja me skam
bin ti GMP ir bū ti kon sul tuo ja
miems tie siai Kau no kli ni ki nė je 
li go ni nė je. Ta čiau, jei toks žmo
gus pas mus vis dėl to at vyks ta, 
izo lia ci nė je pa tal po je mes jam 
su da ro me są ly gas pa lauk ti, kol 
at va žiuos grei to ji pa gal ba“, – 
pa sa ko jo di rek to riaus pa va duo
to jas me di ci nai.

To liau skie pi ja vai kus
Pa sak KMP Ši lai nių pa da li nio 
Šei mos svei ka tos prie žiū ros sky
riaus ve dė jos šei mos gy dy to jos 
Rū tos Ūsie nės, nuo to li nes kon
sul ta ci jas te le fo nu po lik li ni ka tei
kia jau se niai: „Mes ir iki šiol per 
jas pra tęs da vo me re cep tą anks
čiau var to tiems vais tams, skir
da vo me ty ri mus pa kar to ti nai 

KMP gydytojai priešakinėse 
kovos su koronavirusu gretose

Kau no mies to  
po lik li ni ko je  
ka ran ti no me tu  
tei kia mos šios 
pas lau gos

Jei gu bu vo te už si re gist ra vęs į  �
pla ni nę kon sul ta ci ją pas šei mos 
gy dy to ją ar gy dy to ją spe cia lis tą, 
li ki te na muo se, gy dy to jas jums 
pa skam bins.

Jei gu jū sų šei mos gy dy to jas,  �
kon sul tuodamas jus, įver ti na, 
kad rei ka lin ga gy dy to jo spe cia
lis to kon sul ta ci ja, tuo met šei mos 
gy dy to jas ga li su si siek ti te le fo nu 
su mū sų po lik li ni kos gy dy to jais 
spe cia lis tais ir gau ti kon sul ta ci ją 
dėl jū sų svei ka tos prie žiū ros nuo
to li niu bū du.

Jei gu jūs lau kia tės, nėš čių �
jų prie žiū ra iš lie ka to kia pa ti, tik 
prieš at vyks tant tu ri te su si siek ti 
te le fo nu su sa vo gy dy to ja gi ne ko
lo ge ar aku še re.

Jei gu jums ar jū sų vai kui nu �
ma ty ti skie pai pa gal pla ną, kvie
čia me su si siek ti su sa vo šei mos 
gy dy to ju te le fo nu jo dar bo lai ku 
ar ba už si re gist ruo ti dėl nuo to li
nės pa slau gos (šei mos gy dy to jas 
jums pa skam bins).

Jei gu jums skau da dan tį, jau čia �
te pa ti ni mą, skam bin ki te į po lik li
ni kos re gist ra tū rą ir jums su teik
si me in for ma ci ją, kaip gau ti pa
gal bą.

ne tik nėš čio sios svei ka tos su
tri ki mams, bet ir vai siaus būk
lei, jo vys ty mui si, au gi mui. „Be 
to, jei pa ste bi me, kad kaž kas ne
ge rai, per tie sio gi nę kon sul ta ci
ją mū sų gy dy to jai gi ne ko lo gai ga li 
kon sul tuo tis su aukš tes nio ly gio 
gy dy to jais – Kau no kli ni kų Pe
ri na ta li niu cent ru. Kon sul ta ci jos 
te le fo nu me tu to pa da ry ti ne ga li
me“, – dar vie ną prie žas tį, ko dėl 
ir per ka ran ti ną bū si mo sios ma
mos tu rė tų at vyk ti kon sul tuotis į 
po lik li ni ką, įvar di jo gy dy to ja gi
ne ko lo gė.

Koronaviruso pandemija išvedė Kau-
no miesto poliklinikos (KMP) gydytojus 
į priešakines linijas. Be įprasto pacientų 
aptarnavimo KMP darbuotojai dirba mo-
biliuose koronaviruso patikros punk-
tuose ir karščiavimo klinikoje.

Nuo to li niu  
bū du tei kia mos 
pas lau gos

Jei gu ju � ms rei kia pa skir ti ar pra
tęs ti vais ti nių pre pa ra tų ar me di
ci nos pa gal bos prie mo nių sky ri
mą, rei ka lin gi bū ti ni ty ri mai (ku
rie tu ri bū ti at lik ti, sie kiant pa skir
ti ar ko re guo ti gy dy mą, bū ti ną už
kirs ti ke lią bū ti no sios me di ci nos 
pa gal bos po rei kio at si ra di mui ar
ba reikš min gam svei ka tos būk lės 
blo gė ji mui) ar no ri te su ži no ti ty
ri mų at sa ky mus, kvie čia me už si
re gist ruo ti nuo to li nei pa slau gai ir 
šei mos gy dy to jas jums at skam
bins re gist ra ci jos lai ku.

Iš duo da ma Vai ruo to jo svei ka �
tos pa tik ri ni mo me di ci ni nė pa
žy ma (for ma Nr. E083-1) II gru
pės trans por to prie mo nių (C, D, 
C1, C1E, CE, D1, D1E, DE ka te go ri jų) 
vai ruo to jams, vyks tan tiems at si
vež ti kro vi nių į už sie nio vals ty
bes, ku riems bū ti na pa si keis ti vai
ruo to jo pa žy mė ji mą. Šiai pa slau
gai rei kia už si re gist ruo ti skam bi
nant į po lik li ni kos re gist ra tū rą.

Svar bu ži no ti, kad 
žmo gus tu ri skam
bin ti sa vo šei mos gy
dy to jui. Jei svei ka tos 
pro ble mos ne ga lės iš
spręs ti pa ts šei mos 
gy dy to jas, jis su de
rins nuo to li nės gy dy
to jo spe cia lis to kon
sul ta ci jos lai ką.

Rai mun das Mic ka:

ar ba juos ap tar da vo me. Ta čiau, 
esant ka ran ti nui, per nuo to li nes 
kon sul ta ci jas iš ra šo me ir ne dar
bin gu mo pa žy mė ji mus – dėl li
gos, vai ko prie žiū rai, sa vii zo lia
ci jai grį žus iš už sie nio ir vi sais 
ki tais at ve jais.“

Ka ran ti no są ly go mis už ten ka 
kon sul ta ci jos te le fo nu, kad bū
tų iš duo ta lai ki na svei ka tos pa
žy ma vai ruo to jams pro fe sio na
lams, vai ruo jan tiems kro vi ni nį 
trans por tą. To kia pa žy ma ga lio ja 
tris mė ne sius. O ga lio jan ti svei
ka tos pa tik ri ni mo pa žy ma įsi dar
bi nan tiems ar dir ban tiems as me
nims ka ran ti no me tu ne bū ti na.

Pa sak gy dy to jos, ir kon sul
tuo jant te le fo nu ga li ma iš spręs
ti la bai daug pro ble mų. R.Ūsie nė 
vy lė si, kad žmo nės, su pra tę nuo
to li nių kon sul ta ci jų nau dą, ir pa
si bai gus ka ran ti nui daž niau jo mis 
nau do sis: „Ma nau, da bar mū sų 
pa cien tai su pras, kad anks čiau 
jie kar tais be rei ka lo ei da vo į po
lik li ni ką ap tar ti ty ri mų, iš si ra šy
ti vais tų, kai ku riais at ve jais – ir 
ne dar bin gu mo pa žy mą, tai ga li
ma ir kon sul tuo jant te le fo nu.“

Gy dy to ja pri mi nė, kad ir ka
ran ti no me tu bū ti na skie py ti vai
kus. „Tė ve liai su si sie kia te le fo nu 
su šei mos gy dy to ju ar pe diat ru, 
ku ris paklausia, ar ne bu vo kon
tak to su ga li mu CO VID19 ne
šio to ju, ar vai ku tis ne ser ga. Jei 
vis kas ge rai, vai ku tis už re gist
ruo ja mas at vyk ti skie py tis. Čia, 
Ši lai nių pa da li ny je, mes tu ri me 
pui kią ga li my bę ma mas su vai
ku čiais priim ti per at ski rą įė ji
mą, kad ne bū tų jo kio kon tak to su 
į po lik li ni ką at vyks tan čiais suau
gu siai siais, at ski ra me šva ria me 
ka bi ne te, – in for ma vo R.Ūsie
nė. – Ten juos ap žiū ri me, pa
skie pi ja me ir ly giai taip pat sau
giai iš lei džia me. Mes, gy dy to jai, 

vai ku čius prii ma me su ap sau gos 
prie mo nė mis, kad ir mes pa tys 
neuž sik rės tu me, ir vai ku čių ga
li mai neužk rės tu me.“

O ne pri va lo mus skie pus, kol 
tę sia si ka ran ti nas, dau ge liu at ve
jų re ko men duo ja ma ati dė ti. „Va
sa rio mė ne sį pra si dė jo skie pi ji
mai nuo er ki nio en ce fa li to. Daug 
žmo nių, tuo me tu ga vu sių pir
mą ją vak ci nos do zę, da bar atė jo 
ant ros. Žmo nes iki 65 me tų, ku
rie nė ra ri zi kos gru pė je, ne ser ga 
lė ti nė mis li go mis ir ga li at vyk ti į 
po lik li ni ką, nuo er ki nio en ce fa li to 
mes ir to liau skie pi ja me. Vi siems 
ki tiems re ko men duo ja ma skie pus 
ati dė ti“, – tei gia R.Ūsie nė.

Tę sia nėš čių jų prie žiū rą
Ka ran ti no me tu po lik li ni ko je 
lau kia mos ir nėš čio sios. Pir mi nė 
kon sul ta ci ja taip pat vyks ta te
le fo nu, per ją gy dy to jas gi ne ko
lo gas aiš ki na si mo ters svei ka tos 
būk lę, ver ti na at lik tus ty ri mus ir 
pa ski ria kon tak ti nės kon sul ta ci
jos lai ką ar ba nu spren džia ją kol 
kas ati dė ti. „Ne tei sin ga ma ny
ti, kad ka ran ti no są ly go mis nėš
čio sios po lik li ni ko je lau kia mos 
tik jei pa si jun ta blo gai. Joms, pa
gal nėš tu mo prie žiū ros pla ną, 
tu ri bū ti at lie ka mi la bo ra to ri niai 
(krau jo, šla pi mo, pa sė lio) ir ult
ra gar so ty ri mai. Šių ty ri mų ir per 
ka ran ti ną bū ti na at vyk ti į po lik
li ni ką“, – tei gė KMP Ši lai nių pa
da li nio va do vė gy dy to ja gi ne ko
lo gė Ja ni na Di džiu lie nė.

Gy dy to ja įspė ja, kad, lai ku nėš
čia jai neat li kus la bo ra to ri nių ir 
ult ra gar so ty ri mų, nei šau gi nus 
pa sė lio, ga li bū ti pa vė luo tai diag
no zuo tos nėš čio sios li gos, to kios 
kaip krau jo re zus fak to rius, nėš
čių jų cuk ri nis dia be tas, nėš čių
jų ane mi ja, šla pi mo ta kų in fek
ci ja ir ki tos. Tai ga li da ry ti įta ką 
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