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Pirmadienis, laPkričio 30, 2020

Sun ku įver tin ti sa vo būk lę
Li go ni nė se šiuo me tu dau gy bė 
CO VID-19 pa cien tų, ta čiau dar 
dau giau jų gy do si am bu la to riš-
kai, na muo se.

„Žmo nės, ser gan tys CO VID-19 
in fek ci ja ir esan tys na muo se, at-
si ra dus nau jų simp to mų, ypač 
du su liui, iš si gąs ta ir kvie čia si 
grei tą ją me di ci nos pa gal bą, ku ri, 
kaip ir sku bios pa gal bos sky riai 
li go ni nė se, tu ri daug dar bo. Ti-
ki mės, kad mū sų vi zi tai į na mus 
nors kiek su ma žins ten be si krei-
pian čių pa cien tų kie kį“, – kal bė-
jo KMP mo bi lių jų ko man dų koor-
di na to rė, šei mos gy dy to ja Gied rė 
Bar šaus kie nė.

Na muo se lan ko mi tik ri zi kos 
gru pei pri klau san tys CO VID-19 

pa cien tai: tie, ku riems yra su ka kę 
65 ir dau giau me tų, tu rin tys lė ti-
nių li gų ar ba nėš čio sios.

„Rem da mie si ki tų sa vi val dy-
bių pa tir ti mi, ne si ti ki me daug 
kvie ti mų, ta čiau to kia pa slau-
ga pa di dins me di ci nos pa slau-
gų priei na mu mą, be to, leis grei-
čiau ir sau giau įver tin ti pa cien to 
būk lę“, – kal bė jo KMP di rek to-
rius Pau lius Ki bi ša.

G.Bar šaus kie nė kaip vie ną to-
kių vi zi tų pri va lu mų įvar di jo ir 
tai, kad ne vi si pa cien tai, ypač 
gy ve nan tys vie ni, ga li ob jek ty-
viai įver tin ti sa vo būk lę. „Vi zi to 
me tu ga li me pro fe sio na liai įver-
tin ti pa cien to būk lę, pa ma tuo ti 
de guo nies kie kį krau jy je (sa tu-
ra ci ją), aus kul tuo ti plau čius“, – 

Kau no mies to po lik li ni ka na muo se  
lan kys ir CO VID-19 pa cien tus

Praė ju sią sa vai
tę Kau no mies to 
po lik li ni ka (KMP) 
pra dė jo teik ti 
nau ją pa slau gą –  
mo bi lio sios ko
man dos vi zi tai į 
na mus pas ri zi kos 
gru pė je esan čius ir 
CO VID-19 ser gan
čius pa cien tus.

tei gė me di kė. Taip pat pa ma tuo-
ja ma tem pe ra tū ra, krau jos pū dis.

Spe cia lis tai pas pa cien tus at-
vyks tą pa čią die ną, kai krei pia-
ma si dėl pa gal bos.

At vyks ta dvie se
KMP ar ba su ja su tar tis su da riu-
sių įstai gų pa cien tus na muo se dėl 
įvai rių prie žas čių lan ko KMP Pa-
gal bos na muo se tar ny bos me di-
kai. Mo bi lią sias ko man das vyk ti 
pas CO VID-19 pa cien tus taip pat 
su da ro šios tar ny bos at sto vai.

Kuo pa sta rie ji vi zi tai skir sis 
nuo ki tų į bet ku rio pa cien to, ne-
ser gan čio CO VID-19, na mus?

„Pas lau gos apim tis nu ma ty ta 
mi nist ro įsa ky mu. Pir mo vi zi-
to me tu pas pa cien tą vyks ta ko-
man dos gy dy to jas ir slau gy to jo 
pa dė jė jas. Į na mus ei na tik gy-
dy to jas, pa dė jė jas rei ka lin gas tik 
pa dė ti tin ka mai ap si reng ti ir nu-
si reng ti ap sau gi nę ap ran gą, nes 
tai yra ne leng vas ati du mo rei-
ka lau jan tis pro ce sas. Tai tu ri me 
at lik ti prie pa cien to du rų, kad 
neuž terš tu me au to mo bi lio ir ne-
su kel tu me pa vo jaus ki tiems“, – 
pa sa ko jo G.Bar šaus kie nė.

Pa kar to ti nio vi zi to, jei jo pri-
rei kia, vyks ta slau gy to jas su slau-
gy to jo pa dė jė ju. Į na mus taip pat 
ei na tik vie nas as muo, šiuo at ve-
ju slau gy to jas, o slau gy to jo pa dė-
jė jas už tik ri na, kad bū tų sau giai 
ap si ren gia ma ir nu si ren gia ma. 
Pas CO VID-19 nein fe kuo tus pa-
cien tus daž niau siai vyks ta ma po 
vie ną.

Ap si lan kęs me di kas įver ti na, 
ar li go nis ga li bū ti to liau gy do-
mas am bu la to riš kai na mų są ly-
go mis. Nusp ren dus, kad rei kia 
sta cio ra naus gy dy mo, kvie čia ma 
grei to ji me di ci nos pa gal ba. Jei-
gu li go nio būk lė grės mės ne ke-
lia, bet pri rei kia ki tų ty ri mų, nei 
ga li ma at lik ti pa cien to na muo se, 
pa cien tas siun čia mas į Karš čia-
vi mo kli ni ką Šan čiuo se, ku rio je, 
esant rei ka lui, pai ma mas krau-

jas, at lie ka mas plau čių ty ri mas 
rent ge nu.

Lan ko net ir kas dien
Pa gal bos na muo se tar ny bos mi-
si ja la bai ak tua li bu vo ir prieš 
pan de mi ją, ir ypač da bar.

Pa gal bos na muo se tar ny bos 
pa cien tai – žmo nės, ku riems 
nu sta ty tas nuo la ti nės slau gos 
ar prie žiū ros po rei kis. Taip pat 
lan ko mi pa cien tai po sta cio na-
ri nio gy dy mo (30 d.), jei pa cien-
tas dėl būk lės ne ga li at vyk ti į gy-
dy mo įstai gą. Dėl to kių pa slau gų 
tei ki mo na muo se rei kia kreip tis į 
šei mos gy dy to ją.

Daž niau siai na muo se slau gy-
to jai per ri ša žaiz das, da ro la še-
li nes in fu zi jas, vais tų in jek ci jas, 
skie pi ja, ima krau jo mė gi nius. 
Gy dy to jai ver ti na būk lę, ski ria 
ar ko re guo ja gy dy mą. Slau gy to jo 
pa dė jė jai pa de da hi gie nos klau-
si mais.

Dėl pa skelb to ka ran ti no sten-
gia ma si ri bo ti vi zi tus pa cien-
tų na muo se – tiek dėl per so na-
lo, tiek dėl pa cien tų sau gu mo. 
„Jau pa si tai kė at ve jų, kai kar-
tu su pa cien tu gy ve nan tys ar ti-
mie ji sir go CO VID-19 in fek ci ja ir 
apie tai nein for ma vo at vyks tan-
čių dar buo to jų“, – tei gė G.Bar-
šaus kie nė.

Vi zi to truk mė pas pa pras tą 
pa cien tą pri klau so nuo pa cien-
to būk lės. Per die ną vie nas spe-
cia lis tas ga li ap lan ky ti nuo ke lių 
iki ke lio li kos pa cien tų. Vi zi tas dėl 
CO VID-19 in fek ci jos ne trun ka 
il giau nei pa pras tas dėl su dė tin-
go spe cia lios ap ran gos ap si ren gi-
mo ir nu si ren gi mo. Ta čiau į to kį 
vi zi tą vyks ta du dar buo to jai, tad 
įpras tai jie ga lė tų lan ky ti du skir-
tin gus pa cien tus.

Šiuo me tu įstai go je skai čiuo ja-
ma apie 4,5 tūkst. pa cien tų, ku-
riems ga li bū ti tei kia mos am-
bu la to ri nės slau gos pa slau gos 
na muo se. Vie niems pa cien tams 
to kių pa slau gų ne pri rei kia ar pri-

rei kia re tai, ki tiems jos tei kia mos 
kas dien. Vis kas pri klau so nuo pa-
cien to būk lės, li gos sun ku mo.

Re gist ruo ja šei mos gy dy to jas
Mo bi lio ji ko man da į CO VID-19 
pa cien to, pri klau san čio ri zi kos 
gru pei, na mus at vyks ta ta da, 
jei gu to kį po rei kį įžvel gia šei-
mos gy dy to jas. Tad jei gu ma-
no te, kad jū sų ar jū sų ar ti mo jo 
būk lė blo gė ja, skam bin ki te šei-
mos gy dy to jui ir šis nu spręs, 
ko kių prie mo nių rei kia im tis, ir 
jei gu rei kės iš ra šys siun ti mą bei 
už re gist ruos dėl mo bi lio sios ko-
man dos vi zi to.

Ši ko man da nuo lat bu di. „Kai 
tik su lauk si me šei mos gy dy to-
jo skam bu čio apie po rei kį vyk ti į 
na mus, ko man da ga lės iš kar to iš-
vyk ti. Prie mo nes tu ri me su ruoš-
tas au to mo bi ly je, kad ko man da 
nie ko ne pa mirš tų pa siim ti. Ki-
tas klau si mas, kiek lai ko už truk-
si me ke ly je. Tai pri klau sys nuo 
die nos me to, su si da riu sių trans-
por to kamš čių, at stu mo iki pa-
cien to gy ve na mo sios vie tos“, – 
pa sa ko jo G.Bar šaus kie nė.

Ko man da pas pa cien tus pa si-
ruo šu si vyk ti 8–20 val. Šei mos 
gy dy to jai in for muo ti apie vi zi-
to po rei kį ga li 8–18 val., kad ko-
man da tik rai spė tų tą pa čią die ną 
ap lan ky ti vi sus pa cien tus. „Pa ra-
gin siu tiek pa cien tus, tiek gy dy-
to jus ne lauk ti vė ly vo va ka ro, ti-
kin tis, kad būk lė pa ge rės“, – sa kė 
me di kė.

Ryš kus KMP in dė lis
„Ma tant šian die nius grei to sios 
me di ci nos pa gal bos ir li go ni nių 
priė mi mo sky riuo se dir ban čių 
me di kų krū vius, pri va lė jo me ras ti 
bū dų, ku rie leis tų jiems rea guo ti 
tik į pa čius kri tiš kiau sius iš kvie-
ti mus. Bū tent dėl to su for muo-
tos mo bi lio sios ko man dos. Jos 
ste bės na muo se ar glo bos įstai-
go se nuo ko ro na vi ru so be si gy-
dan čių ri zi kos gru pei pri ski ria-
mų kau nie čių svei ka tos būk lę ir 
priims ati tin ka mus spren di mus. 
Tai leis ir pa tiems gy ven to jams 
jaus tis sau giau“, – tei gė Kau no 
mies to sa vi val dy bės Ekst re ma-
lių si tua ci jų ope ra ci jų cent ro va-
do vas Pau lius Ke ras.

„Vi si su pran ta me, ko kio mis 
ne pa vy dė ti no mis są ly go mis šiuo 
me tu dir ba me di kai. Vie šu mo je 
dau giau sia ma to me li go ni nių at-
sto vus, ta čiau kau nie čiai jau tu-
rė jo ne ma žai pro gų įver tin ti ir 
po lik li ni kos in dė lį. Nuo pat pa-
va sa rio Kau no mies to po lik li ni-
kos per so na las dir ba mo bi lia ja-
me pa tik rų punk te, at lik da mas 
ty ri mus tūks tan čiams Kau no 
mies to ir ap lin ki nių sa vi val dy-
bių žmo nių. Jų pa stan go mis ne-
nut rūks ta mai vei kia Karš čia vi-
mo kli ni ka, o nuo šiol ope ra ty vi 
pa gal ba grei čiau pa sieks ir su ko-
ro na vi ru su na muo se ko vo jan čius 
li go nius. Tu ri me bū ti dė kin gi 
tiems pa siau ko ju siems pro fe-
sio na lams už tai, kad jie neuž si-
da ro sa vo ka bi ne tuo se tarp ke tu-
rių sie nų, bet ei na ten, kur rea li 
me di ko pa gal ba žmo gui tuo me-
tu ypač rei ka lin ga“, – pa brė žė 
Kau no mies to me ras Vis val das 
Ma ti jo šai tis.
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