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Dvi gu bai dau giau pa cien tų
Nuo ki tos sa vai tės KMP Karš
čia vi mo kli ni ka ga lės priim
ti dvi gu bai dau giau pa cien tų. 
Jei gu to kios pa slau gos po rei kis 
dar di dės, bus prii ma mi spren
di mai, ku rie leis ne del siant pa
gel bė ti dar di des niam ra tui 
karš čiuo jan čių ir ga li mai ko ro
na vi ru su už si krė tu sių žmo nių. 

„La bai svar bu, kad vis kas bū
tų vie no je vie to je: ir krau jo, ir 
PGR ty ri mai,  ir plau čių ty ri mas 
rent ge nu, jei gu to pri reik tų“, – 
kal bė jo KMP di rek to riaus pa va
duo to jas me di ci nai Rai mun das 
Mic ka.

Šiuo me tu KMP Karš čia vi mo 
kli ni ko je dir ba po vie ną me di
kų ko man dą, ku rią su da ro šei mos 
gy dy to jas ir bend ro sios pra kti kos 
slau gy to jas. Kau nie čiai čia prii ma
mi 8–12 val. Nuo ki to pir ma die
nio kli ni ko je dirbs jau dvi me di kų 
ko man dos. At si ra dus dar di des
niems pa cien tų srau tams į šią kli
ni ką, dar bą pra dė tų ir tre čio ji ko
man da. Ji dirb tų 12–16 val.

Išau go srau tai
Plės ti Karš čia vi mo kli ni kos veik
lą nu spręs ta, nes ne bes pė ja ma 
priim ti vi sų no rin čių jų tą pa čią 
die ną, kai krei pia ma si.

Vie na gy dy to jų ko man da per 
ke tu rias va lan das prii ma še šio li
ka karš čiuo jan čių pa cien tų. Praė

ju sią sa vai tę žmo nių bu vo toks 
srau tas, kad re gist ruo jant jau 
bu vo su si da riu si die nos ar dvie jų 
ei lė. „Pa cien tų pra šom at sa kin
gai žiū rė ti į re gist ra ci ją pas vi sus 
gy dy to jus, taip pat į Karš čia vi
mo kli ni ką. Ne ga lin čius at vyk ti 
ar per si gal vo ju sius dėl vi zi to la
bai pra šom apie tai in for muo ti, 
jei gu lei džia svei ka tos būk lė, ki
tos ap lin ky bės. Iš anks to ži no da
mi apie at si lais vi nu sią vie tą rei
kia mą pa gal bą grei čiau ga li me 
pa siū ly ti ki tiems pa cien tams“, – 
sa kė R.Mic ka.

Jis var di jo, kad praė ju sį tre
čia die nį į Karš čia vi mo kli ni
ką neat vy ko ke tu ri už si re gist ra
vę pa cien tai, ket vir ta die nį – du, 
penk ta die nį – vie nas. 

Ką da ry ti su karš čia vus?
Blo gai jau čian tis iš pra džių rei kia 
re gist ruo tis pas šei mos gy dy to ją į 
nuo to li nę kon sul ta ci ją. Jis, įver
ti nęs si tua ci ją, simp to mų ir ap
lin ky bių vi su mą, nu spręs, kaip 
ge riau siai ga li ma pa dė ti.

Pa vyz džiui, esant karš čia
vi mui, ko sint, skau dant gerk
lę, gal vą, jau čiant spe ci fi nius 
simp to mus (sko nio ir kva po iš
ny ki mas), esant ar net ir ne sant 
prie lai dų dėl ga li mo kon tak to 
su ser gan čiuo ju CO VID19, šei
mos gy dy to jas įvertins jūsų būk
lę ir nukreips į mobilų punktą 
PGR tyrimui atlikti arba iš ra šys 
elekt ro ni nį siun ti mą į Karš čia vi
mo kli ni ką ir už re gist ruos dėl vi
zi to į ją.

Vi so je ša ly je dau gė
jant CO VID-19 at ve jų, 
Kau no mies to po lik li
ni ka (KMP) vėl ima si 
ly de rys tės ir, rea guo
da ma į si tua ci ją, ge ri
na pa gal bos priei na
mu mą ga li mai ko ro
na vi ru su ser gan tiems 
kau nie čiams, kar tu 
sau giai teik da ma vi
są rei ka lin gą pa gal bą 
ir ki tiems pa cien tams. 
Tuo tiks lu ple čia mi 
Karš čia vi mo kli ni kos, 
įsi kū ru sios at ski rai 
Šan čių pa da li ny je, pa
jė gu mai.

Kau no mies to po lik li ni ka 
per skirs to pa jė gu mus

Karš čia vi mo kli ni ko je, be vi
sų ki tų ty ri mų, pa ti ki mas PGR 
CO VID19 ty ri mas. Šis me to das 
pa ro do, ar šiuo me tu pa cien tas 
ser ga. At sa ky mas gau na mas vi
du ti niš kai per pa rą. To kiam ty
ri mui at lik ti, jei gu karš čiuo ja
te, ne rei kia re gist ruo tis ir vyk ti į 
mo bi lų jį punk tą.

Plau čių už de gi mo diag no zei 
pa tvir tin ti ar ba at mes ti, kai yra 
pa grįs tų įta ri mų, kli ni ko je at lie
ka mas rent ge no ty ri mas.

Į mo bi lų jų punk tą tir tis as muo 
nu krei pia mas, kai jis jau čia si ge
rai, kai jam ne rei kia iš sa mes nės 
kon sul ta ci jos, ki tos me di ci ni nės 
pa gal bos, kai rei kia tik iš siaiš kin
ti, už si krė tęs CO VID19 ar ne.

Sau gu mo prie mo nės pa si tei si no
Ki tuo se KMP pa da li niuo se iš lie
ka ta pa ti su stip rin to sau gu mo 
tvar ka ir tas pa ts gy dy to jų priei
na mu mas: išanks ti nė re gist ra ci
ja, nuo to li nės kon sul ta ci jos ir tik 
tuo met vi zi tas pas šei mos gy dy
to ją ar ki tą gy dy to ją dė vint ap
sau gos prie mo nes.

KMP pa tir tis ro do, kad jų pa
si rink ta tvar ka ir kruopš tus sau
gu mo rei ka la vi mo lai ky ma sis 
pa si tei si no. Be to, pa slau gų priei
na mu mas da bar yra to kio ly gio, 
koks bu vo prieš ka ran ti ną.

„Esa me at nau ji nę vi sas pa slau
gas ir jos to kios apim ties, ko kios 
bu vo iki pra si de dant ko ro na vi ru
so pan de mi jai“, – sa kė R.Mic ka.

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 kal bė jo, kad ši 
kli ni ka bu vo ak tua li ir pa va sa rį, o 
jos reikš mė iš ryš kė jo da bar.

„Ru de nį per ša lu sių žmo nių 
yra daug, karš čiuo jan čių pa
cien tų šiuo me tu tu ri kiek vie nas 
gy dy to jas. Karš čia vi mo kli ni ka 
lei džia sau giau at skir ti, kur yra 
CO VID19 in fek ci ja, o kur – ei
li nis per ša li mas“, – tei gė R.Ūsie
nė, pa pil džiu si, kad Karš čia vi mo 
kli ni ko je gy dy to jai dė vi tre čio ly
gio ap sau gą, ji yra pa ti ki ma.

Da lis krū vio nuo li go ni nių
Lai ku vyk do mi KMP veik los po
ky čiai nuo sek liai ko re liuo ja su 
bend ru Kau no mies to at sa ku ko
ro na vi ru so pan de mi jai.

„Kau no mies tas vie nas pir mų jų 
ša ly je ko vo ga le star ta vo su Karš
čia vi mo kli ni ka ir jos veik lą ne nut
rūks ta mai tę sia vi sus me tus. Ma
tant au gan čius pa cien tų srau tus, 
ati tin ka mai di di na mos ir me di kų 
pa jė gos. Vi sa tai ne tik už tik rins 
priei na mą gy dy mą gy ven to jams, 
bet ir pa dės su ma žin ti krū vį, ten
kan tį Kau no li go ni nių priė mi mo 
sky riams. Ten per so na las dir ba 
ne pa vy dė ti no mis są ly go mis, to dėl 
nuo lat ieš ko me ga li my bių pa dė ti 
me di kams“, – sa kė Kau no me ras 
Vis val das Ma ti jo šai tis.
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Karš čia vi mo kli ni
ko je, be vi sų ki tų ty
ri mų, pa ti ki mu PGR 
me to du at lie ka mas 
CO VID-19 nu sta ty
mo ty ri mas.
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