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li ni ko je lai ko mės vi sų sau gu mo 
rei ka la vi mų, be to, jau esu pa
skie py ta ant rą kar tą“, – dės tė 
kau nie tė, ku rios li ga šiuo me
tu su val dy ta.

O.Du kaus kie nė ne kar tą kar
to jo – ne pra leis ki te pro fi lak ti
nių ty ri mų, net jei gu jau čia tės 
la bai ge rai, nea be jo ki te dėl vi zi
to pas me di kus, jei gu pa blo gė jo 
sa vi jau ta.

Sut rum pė jo ei lės
„KMP jau at nau jin tos vi sos iki 
ka ran ti no teik tos pa slau gos, o 
kon tak ti nių kon sul ta ci jų šiuo 
me tu rei kia lauk ti kur kas trum
piau nei iki ka ran ti no. KMP šiuo 
me tu priei na ma ne tgi dau giau 
pa slau gų nei iki ka ran ti no“, – 
sa kė KMP Ši lai nių pa da li nio 
Spe cia li zuo tų pa slau gų sky riaus 
ve dė jas gy dy to jas chi rur gas Ta
das Pranc ke vi čius.

KMP Ra dio lo gi jos cent re at
nau jin ta diag nos ti kos įran ga. 
Nuo va sa ros Ši lai nių pa da li ny
je ty ri mai at lie ka mi nau ju 1,5T 
(tes los) ga lin gu mo mag ne ti nio 
re zo nan so to mog ra fu, kiek anks
čiau Dai na vos pa da li ny je pra dė
ta tir ti nau ju 128 sluoks nių kom
piu te ri niu to mog ra fu.

KMP taip pat įsi gi jo še šis nau
jus echos ko pus. Dai na vos ir Šan
čių pa da li niuo se su mon tuo ti 
nau ji skait me ni niai ma mog ra
fai, skir ti rent ge no lo gi niam krū
tų ty ri mui. Sie kiant pa ge rin ti 
rent ge no diag nos ti kos pa slau gų 
ko ky bę, KMP įsi gi jo pen kis rent
ge no apa ra tus: Alek so to po sky
ry je ir Cent ro pa da li ny je jau vei
kia, Dai na vos, Ši lai nių, Kal nie čių 
pa da li niuo se vi sai ne tru kus bus 
pra dė ta pa cien tų re gist ra ci ja.

De ja, per ka ran ti ną dėl 
CO VID19 grės mės pa cien tai 
ėmė re čiau kreip tis į gy dy to jus. 
Ir dėl jau diag no zuo tų lė ti nių li
gų val dy mo, ir dėl ūmių būk lių.

„Vy rau ja nuo mo nė, kad sun ku 
pa tek ti į gy dy mo įstai gą, kad nė
ra vie tų. Taip tik rai nė ra“, – kal
bė jo T.Pranc ke vi čius.

Anks čiau vi zi to pas me di kus 

tek da vo ge ro kai pa lauk ti, o da
bar pas kai ku riuos lais vų vie
tų yra jau ki tą die ną, pas dau gu
mą – ki tą sa vai tę. Ga li ma rink tis 
iš vi suo se pen kiuo se KMP pa da
li niuo se dir ban čių spe cia lis tų, 
ne prik lau so mai nuo to, ku ria me 
KMP pa da li ny je dir ba jū sų šei
mos gy dy to jas.

Tie sa, iš pra džių rei kia re gist
ruo tis į nuo to li nę kon sul ta ci
ją pas šei mos gy dy to ją. Po kal bio 
te le fo nu me tu nu spren džia ma 
dėl kon tak ti nės kon sul ta ci jos pas 
šei mos gy dy to ją ar ba pas gy dy
to ją spe cia lis tą. Vi zi to pas pa sta
rą jį iš ra šo mas elekt ro ni nis siun
ti mas, tam ne rei kia ap si lan ky ti 
po lik li ni ko je.

Su dė tin ges nis ir il ges nis gy dy mas
Pas po pu lia riau sius kar dio lo
gus iki ka ran ti no ei lės rei kė da vo 
lauk ti mė ne sį ar net du. Šiuo me
tu kon sul ta ci jos tek tų lauk ti sa
vai tę ar dvi. Pas KMP neu ro lo gus 
ei lės su ma žė ju sios ir gi iki dvie jų 
sa vai čių.

Jau tė si svei ka
Kuo anks čiau li ga ap tin ka ma, tuo 
leng viau ir grei čiau iš gy do ma, 
su val do ma. Lai kas ypač svar bus 
kal bant apie on ko lo gi nes li gas.

KMP bend ro sios pra kti kos 
slau gy to ja Ok sa na Du kaus kie nė 
apie tai ga li pa sa ko ti ne tik iš pa
cien tų, bet ir iš as me ni nės pa tir
ties. Jai per nai bu vo diag no zuo
ta krū ties kar ci no ma. Iš sa mes ni 
krū tų ty ri mai at lik ti, kai įta ri mų 
su kė lė pro fi lak tiš kai at lik tos ma
mog ra mos re zul ta tai.

„Jei gu ne pre ven ci nė pro gra
ma, ma ny čiau, kad šian dien ne 
taip kal bė tu mėmės“, – įsi ti ki
nu si mo te ris, po gy dy mo jau grį
žu si į dar bą.

O.Du kaus kie nė sa kė net ne
tu rė ju si min ties, kad or ga niz me 
vys tė si vė ži nis da ri nys, nes jau
tė si ge rai, ne si skun dė nei nuo var
giu, nei ki tais ne ma lo niais simp
to mais ar po jū čiais. Atlikti ty ri mą 
už si re gist ra vo, kai su lau kė skam
bu čio iš sa vo šei mos gy dy to
jos: me tas tir tis pa gal pre ven ci
nę pro gra mą.

„Pa ti esu slau gy to ja, ži nau, kad 
tie siog rei kia ne pra leis ti pro fi lak
ti nių pa tik ri ni mų, ir vis kas. Tik 
to dėl už si re gist ra vau. Jei gu ne 
pro fi lak ti nė pro gra ma, gal tik po 
me tų ar net pen ke rių bū čiau kaž
ką pa ju tu si ar ga lė ju si už čiuop ti. 
Ir ta da jau ga lė jo bū ti per vė lu. Kol 
kas vis kas sėk min gai“, – apie sa
vo li gos is to ri ją kal bė jo kau nie tė.

Lem tin go ji ma mog ra ma jai bu
vo at lik ta praė ju sių me tų pra
džio je. Vė liau – dau giau ty ri mų, 

ku rie at sklei dė, kas tiks liai yra 
me di kų dė me sį pa trau kęs da ri
nys krū ty je.

Į prie kį – po žings nį
Diag no zė bu vo la bai ne ti kė ta, ta
čiau O.Du kaus kie nė į ją sten gė
si rea guo ti kaip įma no ma ra miau.
„Neiš si gan dau. Ma nęs vi si klau
sė, ko dėl ne ver kiu. Duk ros užau
gin tos, mes su vy ru jas gra žiai au
gi nom, gra žiai gy ve nom. Li ki mo 
ne pa kei sim. Be to, ži no jau, jei gu 
pradėsiu jaudintis, iš si gąs šei ma. 
Tu rim slau go mų tė ve lių. Nuo 
įtam pos, ner vų at si ran da di džio ji 
da lis li gų, to dėl tu rė jau bū ti stip
ri“, – kal bė jo pa šne ko vė ir ak cen
ta vo pa si ti kė ji mą me di kais.

Prie jos op ti mis ti nio po žiū rio 
nea be jo ti nai pri si dė jo ir tai, kad 
vi so gy dy mo me tu, kaip įvar di jo, 
jau tė si san ty ki nai ge rai, o blo
giau sio mis aki mir ko mis gel bė
jo ti kė ji mas, kad jos praeis ir bus 
ge riau.

„Ži no jau, kas ga li bū ti, bu vau 
pa si ruo šu si, nu si tei ku si. Be to, 
nie kas ne ži no, kas lau kia ry toj. 
Aš ir ma ne gy dę gy dy to jai į vis
ką žiū rė jo me rea lis tiš kai. Šian
dien – ne blo gai, ir tai jau yra la
bai ge rai. Į prie kį ju dė jo me po 
žings nį“, – sa kė O.Du kaus kie nė 
ir dė ko jo gy dy to jams, li ki mui bei 
pro fi lak ti nėms pro gra moms.

Bir že lį bu vo ope ruo ta, pa skui 
lau kė che mo te ra pi jos ir ra dio
te ra pi jos kur sas. Lapk ri tį jau 
grį žo į dar bą. „Pa si bai gus gy
dy mui jau čiau si ge rai, o dėl ri zi
kos už si krės ti CO VID19 po lik
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KMP jau at nau jin tos 
vi sos iki ka ran ti no 
teik tos pa slau gos, o 
kon tak ti nių kon sul
ta ci jų šiuo me tu rei
kia lauk ti kur kas 
trum piau nei iki ka
ran ti no.

Ta das Pranc ke vi čius:

Kau no mies to po lik li ni ka:  
nea ti dė lio ki te vi zi to pas gy dy to jus
Kau no mies to po lik li ni kos (KMP) pa da
li niuo se at nau jin tos vi sos iki ka ran ti no 
teik tos pa slau gos, kon tak ti nės kon sul ta
ci jos, pro fi lak ti niai ty ri mai. Laisvų vietų 
pas medikus yra ir kitą savaitę, poliklini
koje – saugu, o tinkamu laiku pasirinktas 
vizitas gali užkirsti kelią ligai.

Pas oku lis tus, gi ne ko lo gus, 
au sų, no sies ir gerk lės gy dy to
jus, chi rur gus vie tų yra tą pa
čią sa vai tę, o kar tais net ir tą pa
čią die ną, kai krei pia ma si, var di jo 
T.Pranc ke vi čius.

Me di kai pa ste bi, kad per ka
ran ti ną daug dau giau žmo nių, 
pa blo gė jus sa vi jau tai, lin kę dels ti 
kreip tis į gy dy to jus. Tai lė mė bai
mė už si krės ti CO VID19, įsi ti ki
ni mas, kad vi zi to teks la bai il gai 
lauk ti.

To kie as me nys, paū mė jus būk
lei ar ne be ga lė da mi ken tė ti, krei
pia si į li go ni nių Sku bios pa gal bos 
sky rius. Tai dar la biau pa di di
na li go ni nių ap kro vi mą, ku rioms 
per ka ran ti ną ir be to kių pa cien
tų ten ka di džiu lis krū vis.

Kuo vė liau pra de da mas gy dy
mas, tuo jis su dė tin ges nis ir il
ges nis. Ne re tai būk lę ap sun ki na 
ir sa vi gy da.

Pre ven ci nės  
pro gra mos

KMP kvie čia pa cien tus, ap
draus tus pri va lo muo ju svei
ka tos drau di mu, ne mo ka mai 
pa si tik rin ti pa gal šias pre ven
ci nes pro gra mas: dėl šir dies ir 
krau ja gys lių li gų (kar tą per me tus 
40–54 me tų vy rus ir 50–64 me tų 
mo te ris), dėl krū ties vė žio (kar
tą per dve jus me tus 50–69 me tų 
mo te ris), dėl gim dos kak le lio vė
žio (kar tą per tre jus me tus 25–59 
me tų mo te ris), dėl sto ro sios žar
nos vė žio (kar tą per dve jus me
tus 50–74 me tų mo te ris ir vy rus), 
dėl pro sta tos vė žio (vy rus nuo 50 
iki 69 me tų ir vy rus nuo 45 me tų, 
jei jų tė vai ar bro liai sir go prie ši
nės liau kos vė žiu; ki to pa si tik ri ni
mo da tą pa skirs šei mos gy dy to
jas). Dėl pa si tik ri ni mo kreip ki tės 
į sa vo šei mos gy dy to ją.

Re gist ra ci ja  
dėl skie pų nuo  
CO VID-19

KMP taip pat kvie čia 65 me tų 
ir vy res nius žmo nes re gist ruo
tis į ei lę dėl vak ci na ci jos nuo 
CO VID-19 (pir miau sia bus skie
pi ja mi 80 me tų ir vy res ni as me
nys).

Pri si ra šę prie po lik li ni kos pa
cien tai ga li skam bin ti KMP pa da
li nių re gist ra ci jos te le fo nais ar ba 
dėl skie pų re gist ruo tis in ter ne tu 
https://registracija.kau no po lik li
ni ka.lt. As me nys, ser gan tys re mi
si jos ne pa sie ku sia on ko lo gi ne li
ga ir ku riems tai ko mas ak ty vus 
prieš vė ži nis gy dy mas (imu no te
ra pi ja, tai ki nių te ra pi ja, che mo te
ra pi ja, hor mo no te ra pi ja, spin du
li nė te ra pi ja, chi rur gi nis gy dy
mas ir kt.) ar ba per si rgę on ko lo
gi ne li ga ir ak ty viai ste bi mi, kai 
po ak ty vaus prieš vė ži nio gy dy
mo pa bai gos yra praė ję ne dau
giau kaip 24 mėn. bei ser gan tys 
ŽIV, dėl re gist ra ci jos skie py tis 
nuo CO VID-19 tu ri kreip tis į sa vo 
šei mos gy dy to ją.

Nep ri si ra šę prie po lik li ni kos 
pa cien tai tu ri kreip tis į sa vo gy
dy mo įstai gą, ku rio je yra pri si
ra šę.


