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Kauno miesto poliklinika plečia paslaugas namuose
VšĮ Kauno miesto poliklinikoje – didžiausioje ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigoje

Lietuvoje veikia Pagalbos namuose tarnyba. Jos darbuotojai paslaugas teikia paciento

gyvenamojoje aplinkoje, siekdami užtikrinti slaugos paslaugų prieinamumą, tęstinumą, tenkinant

paciento slaugos poreikius namų sąlygomis, skatinant paciento savirūpą bei gerinant paciento gyvenimo kokybę. 

Apie tai, kuo ir kaip gyvena slau-
gos paslaugas namuose tiekiantys
darbuotojai, su kokiais sunkumais
susiduria, kas juos motyvuoja bei ko-
kių „nuotykių“ pasitaiko jų darbe, kal-
biname Kauno miesto poliklinikos Pa-
galbos namuose tarnybos vedėją Ie-
vą Bradulskienę ir vyresniąją slaugos
administratorę Kristiną Kačiušę.

Kauno miesto poliklinika – viena
pirmųjų Lietuvoje įsteigė tarnybą, ku-
ri tiekia paslaugas pacientų namuo-
se. 2006 m. pradėjusi veiklą tuome-
tinėje Šilainių poliklinikoje šiuo me-
tu aptarnauja visuose 13-oje Kauno
miesto poliklinikos padalinių prisi-
rašiusius pacientus, kurie dėl būklės
negali atvykti į gydymo įstaigą. Tar-
nybos darbuotojų skaičius vos nuo
5-ių darbuotojų padidėjo iki 37-ių.

Darbuotojai dirba atskiruose pa-
daliniuose – Šilainių, Kalniečių bei
Šančių. Toks paskirstymas pato-
gesnis tiek darbuotojui, tiek pa-
cientui, nes darbuotojas gali leng-
viau ir greičiau pasiekti daugiau pa-
cientų per tą patį laiką.

„Pagalbos namuose tarnybos vie-
netą sudaro komanda: slaugytojas,
slaugytojo padėjėjas, kineziterapeu-
tas. Mūsų tarnyba dirba ir su palia-
tyviais pacientais. Tuomet koman-
dos yra praplečiamos įtraukiant ir
paliatyviosios pagalbos gydytoją,
psichologą bei socialinį darbuoto-
ją“, – pasakojo I.Bradulskienė.

- Su kokiais pacientais jums
įprastai tenka dirbti?

- Tai pacientai, kurie dėl amžiaus
ar ligos visiškai arba iš dalies negali
atlikti mums visiems įprastų socia-
linių funkcijų, kuriems sutrikęs ju-
dėjimas ar kai kurios psichikos
funkcijos. Tai gali būti tiek vaikai,
tiek suaugę asmenys.

Darbas šiuo metu labai pasikeitė,
nes nuo liepos pirmosios įsigaliojo Lie-
tuvos Respublikos sveikatos apsau-
gos ministro 2007 m. gruodžio 14 d.
įsakymo Nr. V-1026 „Dėl ambulatori-
nių slaugos paslaugų namuose teiki-
mo reikalavimų ir šių paslaugų ap-
mokėjimo tvarkos aprašo patvirtini-
mo“ pakeitimas. Svarbiausias poky-
tis – asmens sveikatos paslaugų
namuose (ASPN) indikacijos nebesie-
jamos su neįgalumo ir darbingumo
nustatymo tarnybos (NDNT) nustaty-
tais specialiaisiais poreikiais ir (ar) ne-
įgalumu. Taigi dabar, ar asmeniui rei-
kia ASPN paslaugų, nuo liepos pirmo-
sios vertinama pagal šiuo ministro įsa-
kymu patvirtintą klausimyną. Pagal
jį įvertinama, koks yra slaugos paslau-
gų poreikis: mažas, vidutinis ar dide-
lis. Pagal nustatytą poreikį atitinka-
mai skiriasi iš PSDF kompensuojamų
paslaugų skaičius.

Atsiranda ir papildoma didelė
ASPN gavėjų grupė – pacientai, gy-
dyti dienos chirurgijos skyriuose.
Kiekvienas šios grupės pacientas iš
šeimos gydytojo gauna Pagalbos na-
muose tarnybos kontaktinį telefoną,
kad grįžęs namo po dienos chirurgi-
jos operacijos galėtų kreiptis į minė-

mo. Be to, ir tvarstis turi būti keičia-
mas kasdien. Vadinasi, žmogui rei-
kia 365 paslaugų per metus. Ir tokiu
atveju Pagalbos namuose tarnybos
darbuotojas turi atvykti pas pacien-
tą kasdien – ligai savaitgalių nėra. Kol
kas valstybė daugiausiai apmoka tik
260 paslaugų per metus. Kitus 105
vizitų turime teikti nemokamai. De-
ja, bet tokių situacijų yra daug.

Mes daug dirbame šviesdami bei
mokydami pacientų artimuosius pa-
sirūpinti  sergančiojo kasdienybe, bet
neretai susiduriame su klaidingu,
žmonių susidarytais stereotipais pa-
grįstu požiūriu į negalavimą, kurį itin
sudėtinga pakeisti. Be to, yra giliai
įsišaknijęs požiūris, kad visa infor-
macija yra internete, klausoma kai-
myno, o ne mediko nurodymų. Ap-
maudu, bet dalis žmonių net nenori
pasirūpinti artimuoju. Taip ir dirba-
me: kai kada nuostolingai poliklini-
kai, bet, kaip sakoma, užsidedame
sau karmos taškų, – pasakojo I.Bra-
dulskienė.

- Papasakokite, kaip atrodo jū-
sų darbo diena.

- Darbo dieną ir vizitus darbuoto-
jas planuoja pats. Žinoma, kasdien
gali įvykti kas nors nenumatyto, nes,
pavyzdžiui, pasikeitė paciento būklė
ir jis buvo išvežtas į ligoninę. Arba tie-
siog nėra, kas mus įsileis į namus. Ar-
ba pacientas tądien blogiau jaučiasi ir
maudytis nenori. Gali įsiterpti ir koks
nors skubus atvejis. Pavyzdžiui, pa-
cientas iš stacionarinės gydymo įstai-
gos grįžta į namus ir tenka gana sku-
biai suteikti nenumatytą pagalbą.

Galbūt įsivaizduotumėte, jog dar-
bas namuose – viskas gražu, švaru,
kvepia ir šilta, visi noriai pasitinka,
nes paslauga pacientui juk reikalin-
ga. Toli gražu ne... Dalis pacientų

birais jį neša į namus kaip kaime,
nors esame Kauno mieste... Būna
ir agresyvių pacientų, ir agresyvių,
neblaivių artimųjų. Tad visada atvy-
kus turi nepamiršti savisaugos. Nie-
kada nežinai, kas tavęs laukia, kai
atsivers durys. Yra buvę ir šunys
įkando, ir darbuotojai buvo fiziškai
užpulti. Buvo atvejų, kai darbuoto-
jus užrakino ir neišleido iš namų,
yra ir su šautuvu pasitikę. Ypač sun-
ku tamsiuoju paros metu, nes ten-
ka važinėti po nesaugius rajonus.
Reikia nepamiršti, kad pacientai ser-
ga ir hepatitu, AIDS, kitomis infek-
cinėmis ligomis, apie kurias ne visa-
da informuoja ar net slepia. Bet mū-
sų nuostabi komanda pasišventusi
dirbti“, – pasakojo K.Kačiušė.

- Vykdamas į vizitą Pagalbos na-
muose tarnybos darbuotojas neša-
si nemažai aparatūros: kuprinė su
įvairiomis priemonėmis, kardiogra-
fas, infuzijų stovas. Jei slaugytoja ne-
didelė, ne visada ir matoma per vi-
sus tuos daiktus. Baltų chalatų ne-
vilkime, vietoj jų kuprinėse ir auto-
mobilių bagažinėse turime daug
pamaininių drabužių, nes maudant
pacientą tenka ir sušlapti, o kur dar
COVID-19 apsaugos priemonės (gal
kas gali įsivaizduoti, kur jos užside-
damos?), – papildė I.Bradulskienė.

- O pacientus informuojate apie
numatomus vizitus?

- Iš anksto su pacientu suderina-
ma diena, atvykimo laikas. Taip sau-
giau ir jam pačiam. Žmogus žino,
kam atidaro duris. Neretai reikalin-
gos specifinės vizito sąlygos, pavyz-
džiui, prieš kai kuriuos tyrimus pa-
cientas turi būti nevalgęs. Tokiais at-
vejais vykstame ryte, kad jam nereik-
tų badauti. Turime poliklinikos
automobilius ir vairuotojus. Jais daž-

“KAUNO MIESTO

POLIKLINIKOS
PAGALBOS NAMUOSE
TARNYBOS VEDĖJA

IEVA BRADULSKIENĖ:

- Mūsų slaugytojai dirba kaip
savarankiški specialistai.

Daug sprendimų priimi pats,

savarankiškai prie
paciento lovos.

niau naudojamės pirmos dienos pu-
sėje, kai reikia paimti daug kraujo tyri-
mų, pacientai laukia mūsų nevalgę, o
rasti vietą automobiliui daugiabučio
kieme tampa dideliu iššūkiu. Po pietų
ir į atokesnius adresus vairuojame pa-
čios. Šiuo metu poliklinika perka dar
du naujus automobilius su automati-
nėmis pavaromis darbuotojams, ku-
rie patys vairuoja. Taip pasiekti pacien-
tą taps dar lengviau ir greičiau.

Visi pacientai turi mūsų kontakti-
nius telefonus, taigi įvykus nenuma-
tytiems atvejams susiskambiname
ir perplanuojame vizitą. Norint vis-
ką suspėti reikia derinti vizitus ir su
kitais komandos nariais ar kitomis
komandomis. Taip taupomas laikas
ir transporto panaudojimas.

- Kuo darbas Pagalbos namuo-
se tarnyboje kitoks, palyginti su
kitais poliklinikos ar stacionaro
slaugytojais?

- Mūsų slaugytojai dirba kaip sava-
rankiški specialistai. Daug sprendi-
mų priima savarankiškai prie pa-
ciento lovos. Tarkim, atvyksta pas
pacientą, mato pasikeitusią jo būklę
(vangus, karščiuoja ir t.t). Slaugyto-
jas gali pats nuspręsti ir paimti krau-
jo bei šlapimo tyrimus. Taip pat visa-
da yra galimybė konsultuotis su šei-
mos gydytojais ar tarnyboje dirban-
čiais gydytojais, kitais komandos
nariais. Stengiamės vieno vizito me-
tu atlikti visus galimus veiksmus. To-
kiu būdu darbuotojui nereikia dar
kartą vykti dėl tos pačios problemos
pas pacientą, greičiau gaunami tyri-
mų rezultatai, greičiau pradedamas
gydymas. Toks veiksmų operatyvu-
mas neretais atvejais leidžia suvaldy-
ti ligą, pacientas turi galimybę gydy-
tis namuose, o ne vykti į stacionarą.

Naudojame nemažai telemedici-
nos ir teleslaugos elementų taikyda-
mi mobiliąsias technologijas. Mūsų
naudojamoje aparatūroje yra įdieg-
ta vidinė poliklinikos e.sistema „Po-
lis“, todėl užrašius elektrokardiog-
ramą namuose ji „įkrenta“ į pacien-
to e.kortelę. Matydami pakitimus
galime susisiekti su specialistu ir gau-
ti nurodymus net nepasitraukę nuo
paciento. Tokį bendravimo būdą
taikome ir tada, jei suabejojame ar
norime dar vienos nuomonės per-
rišant žaizdas, prižiūrint bei keičiant

kateterius ir t.t. Vėlgi sutaupome tiek
savo, tiek paciento laiką.

Visi slaugytojai turi planšetes, be-
vieliu ryšiu susietas                                     su
poliklinikos medicinine informacine
sistema. Jų pagalba iš bet kurio taš-
ko galima užpildyti slaugos poreikio
klausimyną bei atlikti būklės vertini-
mą stebint paciento galimybes judė-
ti, valgyti, apsitarnauti ir viską tuoj
pat suvesti į sistemą. Taip pat suži-
noti daugiau informacijos apie vais-
tus, jų vartojimą, tarpusavio suderi-
namumą, kuomet žmogaus namuo-
se randame daugybę medikamentų
ir papildų, kurių gydytojas nėra pa-
skyręs. Pasiruošti paciento moky-

mui, surasti informacijos apie tam
tikros procedūros atlikimą, sužinoti
laboratorinių tyrimų normas, per-
žiūrėti ankstesnius įrašus.

Jei slaugytojas vykdamas iš vie-
no paciento pas kitą nevairuoja, gali
supildyti jau tądien atliktų vizitų do-
kumentaciją, pratęsti receptus,
skambinti ir derintis kitų dienų vi-
zitus, konsultuotis su kolegomis.
Slaugytojai noriai naudojasi šių
technologijų privalumais, nes taip
sutaupo daug laiko, kurį gali skirti
kitiems pacientams aplankyti, –
apie slaugytojų namuose darbo
niuansus pasakojo I.Bradulskienė.

- Jūsų darbas išties specifinis ir

tą tarnybą. Tada jam suteikiamos pa-
slaugos pagal operavusio specialisto
nurodymus. Tai turėtų sumažinti
kreipimosi į GMP tarnybas skaičių.

- Ar šie pacientai įprastai gyve-
na vieni?

- Ne, daugelis jų gyvena su artimai-
siais. Bet dažnai šeimos nariai yra dir-
bantys, o ir ne visi moka bei gali pri-
žiūrėti sergantįjį, be to, ne visada ir
galimybės tokios yra. Pavyzdžiui, gy-
vena kartu du senoliai, kurie sunkiau
juda. Jie ne tik nesugeba vienas kitam
padėti, bet jiems abiem jau reikia pa-
galbos tiek užtikrinant asmens higie-
ną, tiek perrišant atsiradusias pragu-
las ar teikiant kitas paslaugas. Arba
pacientui kasdien reikia keisti tvars-
čius. Kai kuriems perrišimams (pa-
vyzdžiui, esant žarnos ar pleuros iš-
oriniai jungčiai) reikia specifinių žinių
ir įgūdžių, psichologinio nusiteiki-

jis turbūt tikrai ne kiekvienam...
- Čia turbūt ir yra namų tarny-

bos esmė – mūsų darbas itin speci-
finis. Jį turi dirbti tas, kuris myli
žmones, mėgsta iššūkius ir nebijo
dirbti kaip savarankiškas specialis-
tas, – sako K.Kačiušė.

- Per visą tarnybos gyvavimo laiką
esame susidūrę su daugybe situaci-
jų, bet iki šiol stebina, kokius kartais
neprižiūrėtus žmones randame. Bū-
na net specialios žirklės nekerpa na-
gų. O žaizdose randame net kirmi-
nų... Ir, deja, negali būti tikras, jog
tą žaizdą šiandien sutvarkęs kitą kar-
tą atvykęs vėl nerasi tokios pačios...

Tenka susidurti su atvejais, kai
pacientas ar jo artimieji neadekva-
čiai vertina būseną. Kartais būna
skambini pacientui, jis sako: viskas
gerai, žaizdų nėra, tik kažkoks
spuogiukas. O atvykus pamatai, jog
jau visas kulnas išpuvęs...

Vieni iš spuogo padaro mirtinus
atvejus, o kiti nemato ir tikrai dide-
lės problemos. Eidamas pas pa-
cientą niekada nežinai, ką rasi.

Būna ir taip, jog matome, kad na-
muose jiems jau nebegalime užtikrinti
priežiūros, todėl reikalinga staciona-
ri priežiūra. Deja, pacientas ar arti-
mieji atsisako vykti iš namų į gydymo

“Slaugytoja Evelina

Mirijauskaitė pasirengusi

vykti pas pacientus

“KAUNO MIESTO
POLIKLINIKOS PAGALBOS

NAMUOSE TARNYBOS

VYRESNIOJI SLAUGOS
ADMINISTRATORĖ
KRISTINA KAČIUŠĖ:

Su kiekvienu pacientu vizitas
kaskart yra derinamas.
Iš anksto su pacientu

suderinama diena, atvykimo
laikas. Taip saugiau ir pačiam

pacientui. Jis žino,
kam atidaro duris.

gyvena žemiau skurdo ribos ir jų
gyvenimo sąlygos yra ekstremalios.
Ateini į namus, kuriuose būna vis-
ko, ypač tuose bendrabučio tipo na-
muose, kur viename bute, tai yra
kambaryje gyvena penki šeši asme-
nys. Ten jokiai veiklai nėra norma-
lių sąlygų: nei paciento apžiūrai, nei
tvarstymui, nei maudymui. Deja,
bet yra butų be šilto vandens, be
vonios, o mes turime pasirūpinti
žmogaus asmens higiena. Tad mū-
sų darbuotojas pašildo vandenį, ki-

NAUDINGA INFORMACIJA:

Pagalbos namuose slaugytojas

savarankiškai ir pagal gydytojo

paskyrimus atlieka reikiamas

slaugos paslaugas pacientams,

kuriems klausimyno pagalba

nustatytas tam tikras slaugos

paslaugų poreikis: mažas

(52 paslaugos/metus);

vidutinis (156  paslaugos/metus);

didelis (260 paslaugų /metus).

Papildoma gavėjų grupė –

pacientai, gydyti dienos

chirurgijos skyriuose. Paslaugos

suteikiamos pagal operavusio

specialisto nurodymus.

Paciento namuose:

• vertinama ir sekama paciento

būklė;

• leidžiami vaistai į raumenis ar

veną;

• prijungiama ir prižiūrima lašelinė

sistema;

• atliekama stomų, žaizdų, pragulų

priežiūra;

• paimamas kraujas

laboratoriniams tyrimams •

užrašoma elektrokardiograma;

• apmokomi slaugos ir priežiūros

paciento artimieji bei slaugytojai.

Pagalbos namuose tarnybos

specialistų teikia ambulatorines

paliatyviosios pagalbos paslaugas

Kauno miesto poliklinikoje

prisirašiusiems  suaugusiems ir

vaikams.

Norint gauti paliatyviosios

pagalbos paslaugas namuose:

• Reikia kreiptis į savo šeimos

gydytoją, kuris, įvertinęs paciento

indikacijas paliatyviai pagalbai,

parašys siuntimą.

• Pagalbos namuose tarnybos

gydytojas įvertins informaciją,

atsižvelgs į paciento sveikatos

būklę, paliatyviosios pagalbos

kriterijus ir indikacijas, nurodytas

teisės aktuose ir priims sprendimą

dėl paliatyviosios pagalbos

teikimo.

• Gydytojas, atvykęs į paciento

namus, sudarys paciento priežiūros

ir gydymo planą.

Paliatyviosios pagalbos teikimo

namuose metu pacientą lankys

gydytojas, slaugytojas, socialinis

darbuotojas, medicinos

psichologas, slaugytojo padėjėjas ir

suteiks reikiamą pagalbą.

Ambulatorinės slaugos paslaugos

namuose teikiamos visuose Kauno

miesto poliklinikos padaliniuose.

Informacija dėl ambulatorinės

slaugos paslaugų namuose –

tel. (8*37) 541366 arba pas

šeimos gydytoją. ¬

- Medikai nuolat akcentuoja ži-
nių atnaujinimo ir gausinimo
svarbą. Kur jūs semiatės žinių, jas
gilinate?

- Dalyvaujam įvairiuose moky-
muose, mokomės vieni iš kitų. Ir į
klinikas (Kauno klinikos – aut. past.)
ir į onkologinį (LSMU Kauno ligoni-
nė – aut. past.) važiuojame pasižiū-
rėti. Būna situacijų, kurių darbe dar
neturėjome. Pavyzdžiui, paskambi-
na paciento šeimos gydytojas ir
klausia, ar gali rašyti paskyrimą
mums dėl itin specifinės žaizdos ar
kateterio priežiūros, nes savo prak-
tikoje dar tokios neturėjome. To-
kiais atvejais, kol dar pacientas sta-
cionare, susisiekiame su gydančiu
gydytoju, galima sakyti, įsiprašome
į svečius. Stebime, kaip dirbama su
konkrečiu pacientu prieš jį išrašant
iš gydymo įstaigos. Tada ir medikai
žmogų ramiai išleidžia į namus, nes
žino, kad juo bus tinkamai pasirū-
pinta, – pasakojo I.Bradulskienė.

- Slaugos paslaugų teikimas sta-
cionare ir namuose, kurios pa-
slaugos yra brangesnės?

- Vienareikšmiškai brangesnės yra
stacionarinės. Reikia užtikrinti nak-
tinius budėjimus, personalą, pasta-
tų eksploataciją ir priežiūrą. Bet mes
norėtume labiau akcentuoti pacien-
to psichologinį komfortą gyvenant
namuose. Turbūt retas rinktųsi slau-
gos ligoninę ar stacionarą, jei būtų
tikras, kad visos jam reikiamos pa-
slaugos bus suteiktos jo paties na-
muose – savo lovoje, tarp jam bran-
gių žmonių, pažįstamos aplinkos“ –
įsitikinusi I.Bradulskienė.

- Pandemija siautėjo ne vieną
mėnesį, kaip tuomet buvo orga-
nizuojamas jūsų darbas?

- Buvo pati COVID-19 pradžia, kai
mūsų įstaiga buvo ta, kuri slaugo-
miems pacientams namuose atlikda-
vome PGR testą. Lyg ir neprivalėjo-

“Mes daug dirbame šviesdami bei mokydami pacientų artimuosius

pasirūpinti sergančiojo kasdienybe, bet neretai susiduriame su

klaidingu, žmonių stereotipais pagrįstu požiūriu į negalavimą, kurį

itin sudėtinga pakeisti.

įstaigą. Tuomet vėl susiduriame su si-
tuacija, jog teritorinių ligonių kasų ap-
mokamos paslaugos, kad ir kiek jų
daug būtų, baigiasi, o žmogaus palik-
ti negali, – pasakoja I.Bradulskienė.

- Ir ką tada darote?
- Vis tiek teikiame paslaugas. Bū-

na, pasižiūrim, pavyzdžiui, spalio
mėnesį ir matome, jog išnaudojome
visas paslaugas, o suteikti jas reikia...

Kažkuria prasme savo laisvu laiku
einame. Tik pažymime mūsų vidinėje
sistemoje, nes vis tiek apmokėjimo ne-
gausime, – apie slaugytojų darbą pasa-
kojo I.Bradulskienė. – Esame įsiparei-
goję savo pacientams. Matydami tik-
rai didelį paslaugų poreikį nepalieka-
me. Gaila jau pasiekto rezultato,
darbuotojų ir artimųjų įdėtų pastan-
gų. Tik piktnaudžiauti neleidžiame.
Čia žodis „noriu“ negalioja. Nuo lie-
pos pirmosios kai kuriems pacientams
pakeitus balus liko tik penkiasdešimt
dvi paslaugos. Vadinasi, nuo liepos
mėnesio nebegalime teikti paslaugų,
nes jos jau išnaudotos.

Didelę reikšmę Pagalbos namuo-
se tarnybos darbo organizavimui
turi poliklinikos administracijos pa-
laikymas ir supratimas apie darbo
specifiką, sudėtingumą, apie teikia-
mų paslaugų reikalingumą. Visada
atsižvelgiama į mūsų prašymus,
kiek įmanoma stengiamasi aprūpin-
ti reikiama įranga. Tai leidžia grei-
tai ir efektyviai suteikti paslaugas,
kai kuriais atvejais ir labai skubias.

me, bet darėme tokį palengvinimą.
Labai gerai supratome situaciją, kad
atvežti gulintį pacientą į mobilųjį pa-
tikros punktą ne visada įmanoma.
Be to, tai būtų didelis, perteklinis dar-
bas, – sakė I.Bradulskienė. – Vaiz-
das pačioje pradžioje būdavo toks:
atvažiuojame prie paciento namo,
lauke apsivelkame visą aprangą, už-
sidedame skafandrus ir matome,
kaip daugiabučio langai pritemsta
nuo situaciją stebinčių žmonių. Bai-
mės buvo tuomet daug.

Beje, kad užtikrintų saugą, teisingą
kostiumo užsivilkimą ir nusivilkimą,
visada būdavo padėjėjas, kuris lauk-
davo laiptinėje. Išėjęs iš laiptinės, bū-
davai „nupurškiamas“, kostiumas su-
pakuojamas. Žodžiu, toks kaip ir spek-
taklis. Visas namas turbūt savaitę tu-
rėdavo apie ką šnekėti... (Šypsosi.)

Juokas juokais, bet darbas vien
PGR paėmimu neapsiribodavo. Ne-
retai turėdavome paimti kraujo, su-
lašinti infuziją. Taigi, tekdavo ir dvi
valandas praleisti paciento namuo-
se. Tame skafandre kaisti, šunti...
Darbas buvo tikrai ekstremalesnė-
mis sąlygomis nei įprasta. Privalai ir
paciento neužkrėsti, ir pats nesusirg-
ti. Pandemijos metu darbuotojai bū-
davo dažnai testuojami. Vos pajutę
slogą patys bėgdavo testuotis, neno-
rėdami užkrėsti ir taip silpnų pacien-
tų, – prisiminė K.Kačiušė. �
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