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Gy dy to jai pa siil go pa cien tų
„Mū sų gy dy to jai pa siil go pa cien
tų, ma nau, kad ir pa cien tai – mū
sų, – sa ko KMP di rek to rius Pau
lius Ki bi ša. – Pri me nu, kad vi si 
ap ri bo ji mai ir paslaugų ati dė ji
mai yra dėl pa cien tų ir dar buo
to jų sau gu mo. Pra de da me nuo to, 
kad vi sus dar buo to jus, grįž tan
čius iš pra sto vų ir ato sto gų, tik
ri na me dėl CO VID19. Vi si ki ti 
dar buo to jai dėl to tik rin ti anks
čiau. No ri me, kad ir ko lek ty vui, 
ir pa cien tams bū tų sau gu.“

Pla ni nės pa slau gos ope ra ty viai 
at nau ji na mos praė ju sią sa vai
tę svei ka tos ap sau gos mi nist rui 
pa si ra šius ati tin ka mą spren di
mą. Re mian tis juo, tę sian tis ka
ran ti nui šios pa slau gos ne ga
lės bū ti tei kia mos to kiais pa čiais 
pa jė gu mais kaip anks čiau: gy dy
to jai ga lės priim ti kur kas ma žiau 
pa cien tų.

„Sau gos rei ka la vi mų įgy ven
di ni mas uži ma lai ko. Iki ka ran
ti no mū sų spe cia lis tai per va
lan dą priim da vo 3–4 pa cien tus,  
da bar mes pra dė si me nuo vie no 
kon tak ti nio pa cien to per va lan
dą. Tarp kon tak ti nių kon sul ta ci jų 
bus de zin fe kuo ja mos ir vė di na
mos pa tal pos, be to, po lik li ni kos 
me di kai ir to liau teiks nuo to li nes 
kon sul ta ci jas, – KMP di rek to
riaus žo džiais, ka ran ti nas iš mo
kė ir ge rų da ly kų. – Žy miai pla
čiau pra dė jo me teik ti nuo to li nes 
kon sul ta ci jas. Tais at ve jais, kai 
to kių kon sul ta ci jų už teks, jas ir 
to liau teik si me.“

Nuo bend ro pa cien tų srau to ir 
da bar bus sie kia ma at skir ti as
me nis, pri klau san čius CO VID19 
ri zi kos gru pei. „Esa me ap si brė žę, 
kad į nau jo jo ko ro na vi ru so ri zi
kos gru pę pa ten ka ne tik as me nys 
nuo 60 metų am žiaus ar sergan
tys lė ti nėmis ligomis, bet ir nėš
čio sios. Juos pir miau sia no ri me 
ap sau go ti“, – pa brė žė P.Ki bi ša.

Re gist ruos dėl krau jo ty ri mų
KMP di rek to riaus pa va duo to jas 
me di ci nai Rai mun das Mic ka pra
šė gy ven to jų kant ry bės, jei no ri
mu lai ku ne pa vyk tų pa tek ti pas 
gy dy to jus: „Remiantis sveika
tos apsaugos ministro įsakymais, 
šiuo me tu ga li me priim ti ne dau
giau kaip 50 pro c. anks tes nio pa
cien tų srau to, to dėl vi zi to pas gy
dy to ją ga li tek ti  lauk ti ilgiau.“

Paš ne ko vas tvir ti no, kad pla
ni nės pa slau gos po lik li ni ko je 
pra de da mos teik ti lai kan tis vi sų 
at sar gu mo prie mo nių. „Po kiek
vie nos tie sio gi nės kon sul ta ci jos 
tu ri bū ti de zin fe kuo ja mas ka bi
ne tas, ku ria me vy ko kon sul ta ci ja, 
kaip ir vi si paviršiai bei me di ci
ni nė įran ga, prie ku rios pa cien
tas lie tė si. De zin fek ci niu skys
čiu tu ri bū ti va lo mos ka bi ne to 
ran ke nos, bal dai: kė dė, ant ku
rios pa cien tas sė dė jo, ar sta las, 
prie ku rio jis lie tė si, – R.Mic kos 
žo džiais, de zin fe kuo ti įran gą po 
vi zi tų pas gy dy to jus spe cia lis tus 
už truks skir tin gai. – Po vie nos 
of tal mo lo go ap žiū ros, nau do jant 
de zin fek ci nes prie mo nes, rei kia 
nu va ly ti tris apa ra tus, rent ge no 
ka bi ne te – rent ge no apa ra tą, o 
pas šei mos gy dy to ją gal būt rei
kės de zin fe kuo ti tik ste tos ko pą 
bei baldų paviršius.“

Iki ka ran ti no ne ma žai paslau
gų po lik li ni ko je bu vo at lie ka ma 
pa cien tams lau kiant gy vo je ei lė

je. Taip, pa vyz džiui, bū da vo ima
mas krau jas. To kį ty ri mą pa pras
tai pa ski rdavo šei mos gy dy to jas 
tie sio gi nės kon sul ta ci jos me tu. 
„Ta da pa cien tas nustatytu laiku 
ei davo prie pro ce dū ri nio ka bi ne
to ir gy vo je ei lė je lau kdavo. Da bar 
to ne liks. Šiems ir kitokiems ty ri
mams tu rės už re gist ruo ti šei mos 
gy dy to jai per mū sų vi di nę re gist
ra ci jos sis te mą, kad pa cien tai prie 
pro ce dū ri nių ka bi ne tų ne si bū
riuo tų. Ti ki mės, kad jie lai ky sis 
sau gaus 2 m at stu mo tiek kori
doriuose, tiek prie tyrimų kabi
netų “, – vy lė si KMP di rek to riaus 
pa va duo to jas me di ci nai.

Ka dan gi pa cien tų srau tas po
lik li ni ko se kol kas ne ga li bū ti la
bai di de lis, be to, sie kiant iš lai ky
ti sau gų at stu mą tarp pa cien tų, 
veiks ir ma žiau pro ce dū ri nių ka
bi ne tų. Paš ne ko vo žo džiais, KMP 
Dai na vos pa da li ny je iki ka ran ti no 
vie nu me tu vei kė ke tu ri pro ce dū
ri niai ka bi ne tai. Siekiant apribo
ti galimą infekcijos plitimą, da bar 
veiks dau giau sia du.

Pir mu mas nuo to li nėms  
kon sul ta ci joms
KMP Pa cien tų ap tar na vi mo ir in
for ma vi mo sky riaus va do vės Lo
re tos Mar mie nės tei gi mu, re gist
ruo jant pa cien tus pas gy dy to jus, 
prio ri te tas ir to liau bus tei kia
mas nuo to li nėms kon sul ta ci
joms. „Vi sų pir ma, skam bi nan
tį  už re gist ruo ja me į nuo to li nę 
kon sul ta ci ją pas šei mos gy dy to
ją. To kios kon sul ta ci jos me tu šei
mos gy dy to jas, įver ti nęs pa cien
to svei ka tos būk lę, spren džia, ar 
rei kia kon tak ti nės kon sul ta ci
jos. Esant rei ka lui, šei mos gy
dy to jas re gist ruo ja į kon tak ti nę 
kon sul ta ci ją ar ba iš ra šo elekt ro
ni nį siun ti mą į gy dy to jo spe cia
lis to kon sul ta ci ją“, – pa te ki mo 
pas gy dy to jus tvar ką ko men ta vo 
L.Mar mie nė.

Suš vel ni nus ka
ran ti no są ly gas, 
nuo šian dien Kau
no mies to po lik li
ni ka (KMP) at nau
ji na dau ge lį pla ni
nių as mens svei ka
tos prie žiū ros pa
slau gų. Tai reiš kia, 
kad gy dy to jų kon
sul ta ci jos vėl pra
de da mos teik ti ne 
tik te le fo nu, bet ir 
tie sio gi nio kon tak
to bū du.

Kau no mies to po lik li ni ka vėl  
lau kia pa cien tų: kas kei čia si

Su to kiu siun ti mu pa cien tas 
taip pat pir miau sia re gist ruo ja
mas į nuo to li nę gy dy to jo spe cia
lis to kon sul ta ci ją. Jei to kios kon
sul ta ci jos neuž ten ka, gy dy to jas 
ski ria kon tak ti nę kon sul ta ci ją.

KMP at sto vai pa brė žia, kad 
pa cien tų, ku rie bu vo už si re gist
ra vę į kon tak ti nes kon sul ta ci jas 
pas gy dy to jus prieš pra si de dant 
ka ran ti nui, vi zi tai nė ra per ke
lia mi prio ri te ti ne tvar ka. „Mes 
ne skirs to me, ar žmo gus bu vo 
už si re gist ra vęs anks čiau, bet dėl 
pra si dė ju sio ka ran ti no tie sio gi nė 
kon sul ta ci ja jam ne bu vo su teik ta, 
ar žmo gus skam bi na re gist ruo tis 
pir mą kar tą – jie abu re gist ruo ja
mi va do vau jan tis ta pa čia bend ra 
tvar ka. Pir mu mas su tei kia mas tik 
tiems pa cien tams, ku rie skun
džia si ūmiais skaus mais, ti ni
mais ar pa na šiai“, – pa šne ko vės 
žo džiais, to kiu at ve ju skam bu čio 
į re gist ra tū rą me tu pa cien tas ga li 
bū ti su jung tas su sa vo šei mos gy
dy to ju, jei at ve jis la bai sku bus – 
su bu din čiu šei mos gy dy to ju, 
ku ris su tei kia nuo to li nę kon sul
ta ci ją iš kar to. Vi sais ki tais at ve
jais į nuo to li nę kon sul ta ci ją re
gist ruo ja ma iš anks to.

Šiuo me tu gy ven to jai ne ga li in
ter ne tu re gist ruo tis pas po lik li
ni kos gy dy to jus – re gist ruo ja ma 
tik skam bi nant te le fo nu. Re gist
ruo tis ga li ma šiais KMP re gist ra
tū ros te le fo nais: Cent ro pa da li
ny je – (8 37) 409 222, Kal nie čių 
pa da li ny je (8 37) 401 422, Dai na
vos pa da li ny je – (8 37) 403 900, 
Ši lai nių pa da li ny je – (8 37) 377 
771, Šan čių pa da li ny je – (8 37) 
342 167.

Įleis tam tik ru me tu
Švel ni na mos ka ran ti no są ly
gos ne reiš kia, kad da bar į po lik
li ni kas jų dar bo me tu bus ga li
ma užei ti ka da pa no rė jus. KMP 
padaliniuose prie įėjimo bus ti
krinama, ar pacientui paskirta 
kontaktinė konsultacija, matuo
jama temperatūra. Sie kiant ri bo
ti žmo nių skai čių po lik li ni ko je, į 
jos pa da li nius bus įlei džia mi pa
cien tai, li kus ne dau giau kaip 10 
min. iki planuojamo vi zi to pas 
gy dy to ją ar pas kir to ty ri mo lai ko. 
Atitinkantys kriterijus karš čiuo
jan tys as me nys ka ran ti no me tu 
prii ma mi karš čia vi mo kli ni ko
je, vei kian čio je KMP Šan čių pa
da li ny je. Jam visu pirma bus ne
del siant at lie ka mas CO VID19 
tes tas. Tik ištyrus, ar pacientas 
neserga COVID19 infekcija, ga
lima kontaktinė paciento konsul
tacija poliklinikoje.

Šiuo metu teikiama tik būti
noji odontologinė pagalba. SAM 
sprendimu planines odontologi
jos paslaugas pacientui atvyks
tant į polikliniką ketinama su
grąžinti vėlesniuose karantino 
švelninimo etapuose.

„Kau no mies to po lik li ni ka pa
sta rai siais me tais iš gy ve no po zi
ty vių po ky čių eta pą – nuo ad mi
nist ra ci nės struk tū ros per mai nų 
iki nau jų veik los ko ky bės stan
dar tų. Šis ka ran ti no lai ko tar
pis dar kar tą įro dė itin aukš tą čia 
dir ban čių pro fe sio na lų kom pe
ten ci jos ly gį: po lik li ni kos per so
na las sėk min gai tvar ko si su už
duo ti mis, už tik ri nant sklan džią 
Kau no mo bi lio jo pa tik ros punk
to veik lą. Švel nė jan čios ka ran ti no 
są ly gos pa leng va su grą ži na žmo
nes į įpras tą gy ve ni mo rit mą, tad 
na tū ra lu, kad čia neiš ven gia mos 
ir visa ver tės svei ka tos prie žiū
ros pa slau gos. Džiau gia mės, kad 
jau šią sa vai tę, at nau ji nus po lik
li ni kos veik lą, kau nie čiai jų su
lauks vie ni pir mų jų ša ly je“, – sa
kė Kau no me ro pa va duo to ja Ra sa 
Šnapš tie nė.
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Iki ka ran ti no mū
sų spe cia lis tai per 
va lan dą priim da vo 
3–4 pa cien tus, o da
bar mes pra dė si me 
nuo vie no kon tak ti
nio pa cien to.


