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Dar buo to jų at sa ky mai nei gia mi
Prie Jo na vos gat vė je 51A įsi kū
ru sių tri jų mo bi lių jų ko ro na vi
ru so pa tik ros punk tų nuo lat ri
kiuo ja si au to mo bi lių ei lu tė. Tai 
po skam bu čio į ko ro nos karš tą
ją li ni ją 1808 at lik ti ty ri mą už re
gist ruo ti as me nys. Sė dint au to
mo bi ly je, pra vė rus lan gą, KMP 
dar buo to jai at vy ku sie siems iš 
no sia ryk lės ir ryk lės pai ma te
pi nė lį ty ri mui. Per pa rą vi suo
se tri juo se punk tuo se pai ma ma 
vi du ti niš kai 450–470 te pi nė lių, 
per dvi sa vait ga lio die nas – apie 
1 tūkst.

Mo bi liuo siuo se pa tik ros punk
tuo se Kau ne dir ba 24 as me nys. 
Vi si jie – KMP dar buo to jai: slau
gos spe cia lis tai, pa dė jė jai, koor
di na to riai. Pa sak KMP Kal nie čių 
pa da li nio va do vo Jus ti no Dzi dze
vi čiaus, va do vau jan čio ir Kau ne 
vei kian tiems mo bi lie siems ko
ro na vi ru so pa tik ros punk tams, 
vi si šie dar buo to jai at lie ka mil
ži niš ką tech ni nį dar bą. Jis džiau
gė si punk tuo se su bur ta pui kia 
ko man da. „Bu vau ma lo niai nu
ste bin tas, kad mes la bai grei tai 
su rin ko me vi sus ten dirb ti rei
ka lin gus žmo nes. Ne pai sant to, 
kad iš pra džių tvy ro jo ne ži nia 
dėl ap sau gos prie mo nių, dėl to, 
ar pa vyks efek ty viai nuo šio vi
ru so ap si sau go ti pa tiems – jaus
mas bu vo toks, tar si tie dar buo
to jai iš kar to po ava ri jos vyk tų į 
Čer no by lį. Ta čiau, sutarus darbo 
tvarką ir nustačius standartus, be 
to, pa ma čius ko ky biš kas ap sau
gos prie mo nes, ta po aiš ku, kad 
dirb ti čia yra daug sau giau, nei 
ei ti į par duo tu vę be jo kių ap sau
gos prie mo nių“, – pa ly gi no pa
šne ko vas.

Mo bi liuo siuo se pa tik ros punk
tuo se bu vo ti ria mi vi si Kau
no, pa kau nės, Kai šia do rių me
di kai, pa reiš kę no rą iš si tir ti dėl 
CO VID19. To kie ty ri mai at lik ti 
ir 540 KMP me di kų, tarp jų – vi
siems mo bi lių jų pa tik ros punk tų, 

karš čia vi mo kli ni kos dar buo to
jams. „Re zul ta tas džiu gi nan tis – 
vi sų mū sų po lik li ni kos dar buo
to jų at sa ky mai nei gia mi! Ty ri mų 
re zul ta tai pa ro dė, kad mū sų dar
buo to jai dir ba sau giai. Mo bi lių jų 
pa tik ros punk tų dar buo to jai el
gia si la bai at sa kin gai, nau do ja me 
mak si ma lias ap sau gos prie mo nes 
nuo gal vos iki ko jų. Griež tai va
do vau ja mės re ko men da ci jo mis, 
kai ku rias ap sau gos prie mo nes, 
to kias kaip ant ba čiai, kei čia me 
net daž niau, nei rei kė tų“, – sa
kė J.Dzi dze vi čius.

Ti ria karš čia vi mo kli ni ko je
Į KMP Šan čių pa da li ny je (A.Juo
za pa vi čiaus pr. 72) vei kian čią 
karš čia vi mo kli ni ką kas dien taip 
pat at vyks ta kau nie čiai iš vi
so mies to. Čia karš čiuo jan tiems, 
vir šu ti nių kvė pa vi mo ta kų in
fek ci jos simp to mų tu rin tiems 
pa cien tams at lie ka mi iš sa mes
ni ty ri mai, įta riant ko ro na vi ru
si nę in fek ci ją. Į karš čia vi mo kli
ni ką ga li bū ti nu krei pia mi 18–60 
me tų am žiaus pa cien tai, ku rių 
tem pe ra tū ra yra 37,8 °C ir dau
giau (iki karš čia vi mą ma ži nan
čių vais tų var to ji mo), jau čian tys 
vir šu ti nių kvė pa vi mo ta kų in fek
ci jos simp to mus (gerk lės skaus
mą, šaltk rė tį, ko su lį, pa sun kė ju
sį kvė pa vi mą). „Toks pa cien tas 

krei pia si į sa vo šei mos gy dy to ją, 
ku ris nuo to li niu bū du jį ap klau sia 
ir, jei ma to esant po rei kį, pa ra šo 
elekt ro ni nį siun ti mą į karš čia vi
mo kli ni ką. Vi zi tui į  karš čia vi mo 
kli ni ką pa cien tą ga li re gist ruo
ti tik šei mos gy dy to jas. Pap ras
tai pa cien tus prii ma me tą pa čią 
ar ba ry to jaus die ną“, – pa sa ko
jo karš čia vi mo kli ni kai va do vau
jan ti KMP Ši lai nių pa da li nio Šei
mos svei ka tos prie žiū ros sky riaus 
ve dė ja Rū ta Ūsie nė.

Į karš čia vi mo kli ni ką re gist
ruo ja mi ir ne pri si ra šę prie KMP 
pa cien tai, gy ve nan tys Kau no 
mies te. Pa gal su da ry tą su tar
tį čia prii ma mi ir Kai šia do rių 
mies to bei Kai šia do rių ra jo no 
gy ven to jai.

Nors iš pra džių pla nuo ta, kad 
karš čia vi mo kli ni kos vi so je Lie
tu vo je tu rė tų veik ti tri mis pa
mai no mis, vė liau joms leis ta 
dirb ti pa gal po rei kį. Šiuo me tu 
karš čia vi mo kli ni ka Kau ne vei
kia dviem pa mai no mis dar bo 
die no mis 8–16 val. „Anks čiau 
per die ną karš čia vi mo kli ni ko
je priim da vo me po 12–16 karš
čiuo jan čių pa cien tų, o praė ju sią 
sa vai tę jų su lau kė me tik po 6–10. 
Šią sa vai tę sprę si me – jei gu iš
liks su ma žė jęs pa cien tų srau
tas, ar ti miau siu me tu gal būt pe
rei si me prie vie nos pa mai nos, 
skir tin go mis die no mis dirb tu me 
8–12 ar ba 12–16 val.“, – pla na
vo R.Ūsie nė.

Karš čia vi mo kli ni ko je at lie ka
mos šios pro ce dū ros: ma tuo ja ma 
kū no tem pe ra tū ra, skai čiuo ja
mas kvė pa vi mo daž nis, tikrinami 
plau čiai, at lie ka mi krau jo ty ri
mai, ti ria mas C reak ty vi nis bal
ty mas (CRB), padaroma plau čių 
rent ge no nuo trau ka, be to, pa
cien tams, ku riems neat lik tas 
CO VID19 ty ri mas, pai ma mas 
te pi nė lis šiam ty ri mui at lik ti.

„Vi si šie ty ri mai at lie ka mi la
bai grei tai: krau jo ir rent ge no – 
per 4 va lan das ar net grei čiau, 
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Po lik li ni kos dar buo to jai –  
pir mo sio se ko vos su CO VID-19 gre to se

Ko ro na vi ru sui pa sie kus Lie
tu vą, Kau no mies to po lik
li ni kos (KMP) dar buo to
jų pe čius už gu lė pa pil do
mi at sa kin gi dar bai. Šios 
po lik li ni kos spe cia lis tai ima 
mė gi nius mo bi liuo siuo se 
CO VID-19 pa tik ros punk tuo
se, gy dy to jų ko man dos dir
ba karš čia vi mo kli ni ko je. Į 
ją su pa na šiais į ko ro na vi ru
so in fek ci jos simp to mais at
vyks ta pa si tik rin ti gy ven to
jai iš vi so mies to.

CO VID19 ty ri mo at sa ky mus 
gau na me ki tą dar bo die ną. At
lik da mi šiuos ty ri mus, pa de da
me šei mos gy dy to jams at skir ti 
CO VID19 nuo pa pras to plau
čių už de gi mo ar ki tų per ša li mo 
li gų, – pa sak gy dy to jos, be veik 
vi sais at ve jais, kai į karš čia vi mo 
kli ni ką at vy ku siems pa cien tams 
bu vo nu sta ty tas CO VID19, jie 
pa ty rė leng vus simp to mus. – Kai 
CO VID19 nu sta to mas karš čia
vi mo kli ni ko je tir tam pa cien tui, 
jo šei mos gy dy to jas tu ri nu spręs
ti, ar leis ti pa cien tui gy dy tis na
muo se, ar jis tu rė tų bū ti gy do mas 
Kau no kli ni ki nė je li go ni nė je. Jei 
nu sta to mas plau čių už de gi mas 
ar ki ta vir šu ti nių kvė pa vi mo ta kų 
li ga, kaip to liau gy dy ti pa cien tą 
taip pat spren džia pa cien to šei
mos gy dy to jas.“

Įsi kū rė at ski ra me kor pu se
Per ke tu rias karš čia vi mo kli
ni kos veik los sa vai tes čia iš tir
ti 176 žmo nės, nu sta ty ti aš tuo ni 
CO VID19 at ve jai. Dar bui karš
čia vi mo kli ni ko je su da ry ta apie 
40 ko man dų, į jas įtrauk ti vi si 
KMP šei mos gy dy to jai, jau nes
ni nei 60 me tų am žiaus ir ne ser
gan tys lė ti nė mis li go mis. Į ko

man dą taip pat įei na slau gy to ja, 
ra dio lo gi jos tech no lo gas, la bo
ra to ri jos dar buo to jas krau jui ir 
CO VID19 te pi nė liui paim ti.

Vi si at vyks tan tie ji į karš čia vi
mo kli ni ką pri va lo griež tai lai
ky tis nu ro dy tos tvar kos. At vyk
ti į karš čia vi mo kli ni ką ga li ma tik 
sa vo trans por tu. Jei pa cien tas ne
tu ri to kios ga li my bės, re gist ruo
da mas gy dan tis šei mos gy dy to jas 
tu ri nu ro dy ti, kad pa cien tą rei kia 
at vež ti.

Į KMP Šan čių pa da li nį dėl 
įvai rių prie žas čių šiuo me tu at
vyks tan tys pa cien tai ga li ne si
bai min ti – karš čia vi mo kli ni kos 
pa cien tai ne si nau do ja bend ru įė
ji mu. Kor pu sas, ku ria me įsi kū ru
si karš čia vi mo kli ni ka, tu ri at ski
rą įei gą, pa tal pos izo liuo tos nuo 
vi so pa sta to. Gre ta – par ka vi mo 
aikš te lė į karš čia vi mo kli ni ką at
vyks tan tiems pa cien tams. Į vi dų 
pa cien tai įlei džia mi tik tuo me tu, 
kai pa skir tas vi zi tas pas gy dy to
ją – ei lės jie pri va lo lauk ti au to
mo bi liuo se.

R.Ūsie nė at krei pė dė me sį į šiuo 
me tu šei mos gy dy to jams ten
kan čią pa pil do mą at sa ko my bę. 
„Pan de mi jos me tu šei mos gy dy
to jai sto jo į pir mas li ni jas – drą
siau si, ryž tin giau si. Net tuos, ku
rie ne dir ba karš čia vi mo kli ni ko je 
ar mo bi lia ja me punk te, už griu
vo be ga lo daug rū pes čių. Šim
tai ne dar bin gu mo la pe lių vai kų 
prie žiū rai ar dėl li gos, de šim tys 
su si jau di nu sių pa cien tų skam bu
čių: kas da bar bus, kai ne ga li ma 
atei ti į po lik li ni ką?“ – gy dy to ja 
skai čiuo ja, kad pir mą ka ran ti no 
sa vai tę gy dy to jai te le fo nu su pa
cien tais kal bė da vo po 6–8 val., o 
kur dar vis ką su ra šy ti, ne dar bin
gu mo pa žy mė ji mus iš duo ti, su
tvar ky ti do ku men ta ci ją.

Sun kų gy dy to jų dar bą pa ste bė
jo ir įver ti no pa cien tai, nors pa
sak gy dy to jos, ap si pra tus su ka
ran ti nu, ir pa cien tai nu ri mo, ir 
gy dy to jų dar bo krū viai su si tvar
kė. Šei mos gy dy to jai sa ko da bar 
su lau kian tys daug pa cien tų pa
lai ky mo skam bu čių su pa lin kė
ji mais: ne si rki te, lai ky ki tės, pail
sė ki te!

„Šiuo me tu, kai gy dy to jai spe
cia lis tai kon sul tuo ja tik mi ni
ma liai – vi si pa cien tai at si grę žė 
į sa vo šei mos gy dy to jus ir su pra
to, kad jie mo ka ne tik siun ti mus 
ra šy ti, kaip kad bu vo sa ko ma iki 
šiol, – ir gy dy ti, ir už jaus ti“, – 
pa ste bė jo R.Ūsie nė.
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Jaus mas bu vo toks, 
tar si tie dar buo to jai 
iš kar to po ava ri jos 
vyk tų į Čer no by lį.

Jus ti nas Dzi dze vi čius:


