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Santariškių medicinos
miestelio naujienos
LEIDŽIA SANTARIŠKIŲ MEDICINOS ĮSTAIGŲ ASOCIACIJA

SVEIKINAME

Apdovanoti geriausi šalies
medikai
Balandžio 28 dieną buvo iškilmingai paminėta
Lietuvos medicinos darbuotojų diena.
Iš visos šalies į Vyriausybės rūmų salę susirinkusius
medikus sveikino LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto
pirmininkas Antanas Matulas, Ministras Pirmininkas
Andrius Kubilius, sveikatos apsaugos ministras Algis Čaplikas. Grupei sveikatos sistemos darbuotojų ministras įteikė Garbės ženklus, liudijančius apie Nusipelniusio Lietuvos gydytojo ir Nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos
darbuotojo vardo suteikimą.
Labai malonu, kad tarp apdovanotųjų – ir mūsų kolegos.
Nusipelniusio Lietuvos gydytojo vardai suteikti VU ligoninės Santariškių klinikų Centro ﬁlialo direktoriui Gediminui Degučiui ir Valstybinio patologijos centro gydytojai Deivai Teresai Garlaitei.
Nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo
vardai suteikti: VU ligoninės Žalgirio klinikos gydytojai
Marijai Jūratei Aldonai Andrašiūnienei, VU ligoninės
Santariškių klinikų direktorei valdymui Jūratei Karvelienei, VU Vaikų ligoninės Pediatrijos centro vyriausiajai
slaugos administratorei Rimai Rozenbergaitei, Respublikinės tuberkuliozės ir infekcinių ligų universitetinės
ligoninės direktoriui Arvydui Šiliui, buvusiai VU ligoninės Santariškių klinikų generalinio direktoriaus patarėjai
Vandai Vainauskienei, VU Onkologijos instituto direktoriaus pavaduotojui Jonui Vesėliūnui.
Nuoširdžiai sveikiname kolegas!

Nuo 2004 m., kai Sveikatos apsaugos ministerijos iniciatyva buvo įsteigti Nusipelniusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo ir Nusipelniusio gydytojo garbės ženklai,
šiuos apdovanojimus pelnė 214 medikų. Šiemet apdovanotųjų už puikų ir pasiaukojantį darbą gretas papildė dar
20 sveikatos apsaugos sistemos darbuotojų.

REDAKCIJOS LAIŠKAS

Sveiki,
atšilęs oras, žydintys sodai – turbūt tuo šiuo momentu
labiausiai reikia džiaugtis. Nors aplink ir visos kalbos,
ir visi žiniasklaidos kanalai įvairiais aspektais eskaluoja
vienintelę temą – krizė. Gal todėl mes apie ją nerašome. Geriau informuojame, kas nauja nutiko Santariškių
medicinos miestelio įstaigose, sveikiname Medicinos
darbuotojų dienos proga apdovanotus kolegas.
Malonaus skaitymo!
Jūsų pastabų ir komentarų lauktume el. paštu:
info@smia.lt ir tel. 8 659 79191.
Iki kitų susitikimų!
Leidėjai
SMM KASDIENYBĖ

Ir vėl apmokestintas automobilių
statymas Santariškėse
„Čiupt už vadžių ir vėl iš pradžių“, - turbūt toks
liaudiškas posakis geriausiai apibūdina savivaldybės mėginimus spręsti transporto problemas
Santariškių medicinos miestelio teritorijoje.
Nuolatinėje „Santariškių medicinos miestelio naujienų“
rubrikoje atsirado naujienų – nuo gegužės 4 d. apmokestinamas automobilių parkavimas Santariškių gatvėje. „Pranešame, kad SĮ „Susisiekimo paslaugos“, vadovaudamasi
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. gegužės 28
d. sprendimu Nr.1-496 „Dėl Tarybos 2005-07-20 sprendimo Nr.1-881 „Dėl vietinės rinkliavos už naudojimąsi
mokamomis transporto priemonių stovėjimo vietomis ir
aikštelėmis nustatymo“ pakeitimo“, nuo 2009 m. gegužės
4 d. pradeda rinkti vietinę rinkliavą Santariškių gatvėje
(tarp Santariškių transporto žiedo ir P.Baublio g.).Vietinė
rinkliava bus renkama darbo dienomis nuo 8 iki 16 valandos, mokant į Santariškių gatvėje įrengtus automobilių
stovėjimo bilietų automatus“, - rašoma SĮ „Susisiekimo
paslaugos“ direktoriaus Vaidoto Antanavičiaus pasirašytame rašte, adresuotame Santariškių medicinos įstaigų
asociacijai.
Rašto autoriaus teigimu, „apmokestinant automobilių
statymą Santariškių gatvėje ir gatvės raudonųjų linijų ribose esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje, siekiama
sutvarkyti chaotišką automobilių statymą ir sudaryti sąlygas trumpam laikui į Santariškių medicinos įstaigas atnukelta į 2 psl.
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Garsus vaikų gydytojas apsilankė VU Vaikų ligoninėje
Maskvos skubiosios vaikų chirurginės ir traumatologinės pagalbos mokslinių tyrimų instituto
direktorius prof. dr. Leonidas Rošalis, žurnalistų
vadinamas pasaulio vaikų gydytoju, viešėdamas
Lietuvoje apsilankė ir VU Vaikų ligoninėje.
Vilniaus universiteto Vaikų ligoninėje profesorius apžiūrėjo Vaikų ortopedijos–traumatologijos ir Neonatologijos centrus, domėjosi lietuvių chirurgų taikomais gydymo metodais ir šiuolaikinėmis technologijomis, ypač
vaikų traumatologų ir neurochirurgų praktika bei sukauptu patyrimu, kvietė ligoninės gydytojus atvykti į jo
vadovaujamą institutą Maskvoje pasidalinti patirtimi su
ten dirbančiais vaikų gydytojais.
Prof. L. Rošalis yra vienas tituluočiausių pasaulio vaikų gydytojų, kovotojas už žmogaus teises, PSO ekspertas,
Tarptautinės karališkosios akademijos narys, D. Britani-

Dr. Juozas Raistenskis ir prof. Leonidas Rošalis

jos vaikų chirurgų asociacijos narys, Pasaulio būtinosios
pagalbos ir katastrofų medicinos direktorių tarybos narys
(WADEM), daugybės šalių mokslų akademijų garbės narys. 2007 m. jis buvo nominuotas Nobelio premijai gauti.

Echoskopas sumažins pacientų eiles
VU Vaikų ligoninė už jai gyventojų pervestus 2
proc. nuo sumokėto pajamų mokesčio įsigijo
modernų daugiafunkcinį echoskopą ultragarsiniams tyrimams atlikti.
Šiuo echoskopu ligoninės Konsultacijų poliklinikoje
kasdien atliekami diagnostiniai tyrimai poliklinikų ir šeimos centrų gydytojų, taip pat chirurgų, endokrinologų,
urologų ir kitų specialistų siunčiamiems pacientams.
Pasak Funkcinės diagnostikos skyriaus vedėjo gydytojo Andriaus Čekuolio, su šiuo aparatu per mėnesį atliekama echoskopijų beveik 500-600 pacientams. Naujasis
aparatas daugiau skirtas ambulatoriniams pacientams,
todėl nuo šiol stacionare besigydančių ligonių srautai bus
atskirti nuo ambulatorinių pacientų, o besikreipiantys į
Konsultacijų polikliniką ambulatorinės konsultacinės pagalbos sulauks daug greičiau, sumažės eilės.

Pernai gyventojų 2 proc. pajamų mokesčio dalies lėšomis VU Vaikų ligoninė įsigijo mikroskopą, naudojamą
ausų–nosies–gerklės operacijoms atlikti.

Naujasis echoskopas

SMM KASDIENYBĖ
atkelta iš 1 psl.

Ir vėl apmokestintas automobilių statymas Santariškėse
vykstančių lankytojų automobilių statymui“.
Jei kas jau pamiršo, priminsime, kad apmokestinti automobilių statymą mėginta jau prieš metus. Tada, kilus
triukšmui, tokios idėjos greitai atsisakyta. Dabar ji kažkodėl ir vėl prisiminta, matyt, tikintis, kad šiemet tai jau turėtų išspręsti problemą. Kaip – neaišku. Gal kažkas naiviai
tikisi, kad miestiečiai atvažiuoja į Santariškes tiesiog šiaip,
be jokio reikalo, tiesiog pasistatyti automobilių, ir, įvedus
mokesčius, jie nustos čia važinėti? Kaip komentaras šiam
raštui atsiųsta prezentacija teigia, kad daug parkavimo vietų užima darbuotojai, tad tikimasi, kad po apmokestinimo
vietų staiga padaugės. Prezentacijoje pateikta statistika liudija, kad po apmokestinimo automobilių skaičius Santariškių gatvėje pradeda mažėti po 15 val., tačiau 10 – 14 val.
automobilių skaičius sumažėja tik dešimčia. O štai 9 val.
pradėjus rinkti mokesčius, automobilių net padaugėjo nuo

129 iki 144. Kaip bežiūrėti, apmokestinimas problemų neišsprendžia, nes esminė bėda – išaugus SMM, padidėjus lankytojų srautui, tiesiog nėra vietų automobiliams parkuoti.
Minėtame rašte teigiama, kad vietinė rinkliava – pirmasis žingsnis sprendžiant automobilių statymo problemą
Santariškėse. Kitu etapu esą numatyta Santariškių gatvės
raudonųjų linijų ribose pastatyti surenkamą metalinių
konstrukcijų daugiaaukštę automobilių stovėjimo aikštelę. Tačiau kada tai bus padaryta – kol kas neaišku.
„Rinkliava nesukurs naujų parkavimo vietų, tai turi
vykti lygiagrečiai su naujų automobilių statymo vietų
įrengimu. Asociacija artimiausiu metu kreipsis į Vilniaus
miesto savivaldybę, į SĮ „Susisiekimo paslaugos“, kad būtų
kaip įmanoma greičiau pradėtos kurti naujos parkavimo
vietos“, - komentavo situaciją SMĮA administratorius Aurimas Jaskonis.
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Kaip vykdoma proﬁlaktinės patikros dėl krūties vėžio programa
Balandžio 23 d. Vilniaus universitete įvyko
tarptautinė mokslinė praktinė konferencija „Proﬁlaktinė patikros programa dėl krūties vėžio.
Aktualijos ir iššūkiai“.
Per pastaruosius metus, vykdant proﬁlaktinę programą
dėl krūties vėžio, išryškėjo pirmieji šio darbo teigiami rezultatai ir trūkumai.
Konferencijos metu buvo aptarti aktualūs organizaciniai bei speciﬁniai medicininiai šios programos vykdymo
klausimai.
Renginio organizatoriai – VU Onkologijos institutas,
Vilniaus radiologų draugija, Lietuvos onkologų draugija.
Jau ketvirti metai Lietuvoje nacionaliniu mastu vykdoma
proﬁlaktinės patikros programa dėl krūties vėžio. Jos pagrindinis tikslas – sumažinti mirtingumą nuo krūties vėžio.
Šiandien tai – viena iš trijų valstybės ﬁnansuojamų proﬁlaktinių bei ankstyvosios diagnostikos programų dėl vėžio (krūties, prostatos ir gimdos kaklelio lokalizacijos).
„Krūties vėžys ir Lietuvoje, ir kitose pasaulio šalyse išlieka pirmoje moterų onkologinių ligų statistinės lentelės
eilutėje, – sakė VU Onkologijos instituto direktorius prof.
K. P. Valuckas. – Mes, onkologai, visada ir visur pabrėžiame, jog tik gerindami ankstyvąją diagnostiką galime
tikėtis geresnių gydymo rezultatų. Būtent vykdant proﬁlaktinę patikros programą didėja galimybės kuo anksčiau
diagnozuoti ligą.“
Lietuvoje krūties vėžiu kasmet suserga maždaug 1300
moterų. Apie 70 procentų naujų krūties vėžio atvejų Lietuvoje diagnozuojama I-II stadijos.
Šalyse, kuriose organizuotai vykdomos patikros programos, pasiekiama gerų rezultatų: amerikiečiai per du
dešimtmečius mirtingumą sumažino 24 proc., britai – 22
proc. Naudinga patirtimi pasidalino didelį įdirbį vykdant
proﬁlaktinės patikros programą dėl krūties vėžio turintys
kolegos iš kaimyninių šalių – Čekijos ir Vokietijos.
„Gal būsiu per daug kategoriška, bet Lietuvoje programa dar nevyksta taip, kaip turėtų vykti, – teigė viena iš
konferencijos organizatorių, VUOI Diagnostinės radiologijos skyriaus gydytoja radiologė dr. Rūta Briedienė.
– Yra patvirtinta ﬁnansavimo, o ne organizuotos patikros

vykdymo programa: ligonių kasos per metus planuoja patikrinti 55-62 tūkst. moterų.“
Pasak dr. R. Briedienės, Lietuvoje gyvena virš 400 tūkstančių 50-69 metų moterų, kurios turėtų būti pakviestos
dalyvauti patikros programoje kas dveji metai. Taigi per
metus mamograﬁnis tyrimas turėtų būti atliktas apie 200
tūkstančių moterų.
Konferencijos dalyviai pasirašė kreipimąsi į Sveikatos
apsaugos ministeriją, kuriame konstatuojama, jog būtina
tęsti Lietuvoje patikros dėl krūties vėžio programos vykdymą, taip pat tobulinti pačią programą.
Kad programa vyktų organizuočiau ir padidėtų jos
efektyvumas, siūloma įsteigti centrinį krūties vėžio proﬁlaktinės mamograﬁnės patikros vaizdų archyvą su centralizuota duomenų baze. Taip pat sudaryti galimybes ir akušeriams ginekologams siųsti moteris proﬁlaktinei patikrai
dėl krūties vėžio, skatinti pirminės sveikatos priežiūros
įstaigas aktyviau dalyvauti krūties vėžio proﬁlaktinėje
programoje, siunčiant moteris patikrai ir informuojant
jas apie patikros rezultatus.
Konferencijos dalyvių nuomone, Lietuvoje būtų tikslinga
įsteigti atskirą instituciją ar padalinį visų vėžio proﬁlaktikos programų duomenų rinkimui ir analizei, jų vykdymo
stebėjimui bei kontroliavimui. Taip būtų sudarytos sąlygos
įdiegti centralizuotą visuomenės informavimo ir kvietimo
pasitikrinti pagal vėžio prevencijos programas sistemą.

Iš kairės: VUOI Diagnostinės radiologijos skyriaus vedėja dr.
Rūta Grigienė, prof. Ulrich Bick (Charite, Berlynas), Jan Muzik
ir Ondrej Majek (Vėžio patikros registras, Čekija) ir VUOI
radiologė dr. Rūta Briedienė.
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Prasidėjo naujos ligoninės projektavimo darbai
Balandį VU Vaikų ligoninės atstovai susitiko su
naujosios ligoninės projektavimo darbo grupe,
sudaryta iš Turto banko inžinierių specialistų,
projektuotojų architektų, inžinierių ir technologų. Projektuotojai pateikė būsimos vaikų ligoninės schematinį funkcinį išdėstymą pagal ligoninės duotą užduotį ir aptarė būtinybę patikslinti
kai kuriuos darbinius aspektus.
Pagal Turto banko ir Sveikatos apsaugos ministerijos
2008 m. pasirašytą sutartį iki 2011 m. numatyta pastatyti
naują ligoninės korpusą už lėšas, gautas pardavus VU Vaikų ligoninės ﬁlialo Vaiko raidos centro (Vytauto g. 15) ir

buvusios Konsultacijų poliklinikos (Pušų g. 23/ Kęstučio
g. 25) pastatus ir jiems priskirtus žemės sklypus.
Pasak Turto banko Turto atnaujinimo departamento direktoriaus Laimo Daniūno, pernai buvo paskelbtas
konkursas naujos ligoninės architektūrinėms paslaugoms
pirkti, o šių metų vasarį pasirašyta sutartis projektavimo
darbams, kuriuos numatyta atlikti per 12 mėn. Kaip teigė
Turto banko atstovas, per šį laikotarpį turėtų būti gautas
ir leidimas statyboms.
VU Vaikų ligoninė darbui su projektuotojais delegavo
direktoriaus pavaduotoją darbui su medicina Kazimierą
Binkį ir direktoriaus pavaduotoją mokslui ir mokymui
prof. Vytautą Usonį.
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Fotograﬁjų paroda Lietuvos medicinos bibliotekoje
Balandžio 20 d. Lietuvos medicinos bibliotekoje
atidaryta Salvinijos Kocienės fotograﬁjų paroda
„Alpių pievos – tai ištisas pasaulis įvairiausių
žiedų, spalvų, kvapų ...“
S.Kocienė Lietuvos medicinos bibliotekoje dirba nuo
1986 m. Laisvalaikiu labai mėgsta keliauti. Pabuvojo už Atlanto ir tolimose Azijos šalyse, o labiausiai žavisi kalnais.
Kelionės įspūdžius užrašo dienoraštyje ( „Kelionės legendoje“), kurį grįžusi papildo nuotraukomis.
Fotografuoti pradėjo prieš dešimtmetį kelionėse. S.Kocienė savo fotograﬁjas pristatė bibliotekos darbuotojų laisvalaikio užsiėmimų parodose „Mano mieli užsiėmimai“
(2001 m.) ir „Aš fotografuoju“ ( 2006 m.).
Salvinijos Kocienės parodoje – Alpių vaizdai

Šioje parodoje ji kviečia pakeliauti po nuostabų Alpių
pasaulį.
„Niekada nepaliauji svajoti. Jei gyveni lygumų krašte ir
abiem kojomis tvirtai remiesi į gimtąją žemę, svajoji apie
kalnus, kur, rodos, saulę galėtum ranka paliesti. Jei pro
tavo gyvenamąją vietovę teka nedidelis upelis, mąstai apie
okeano didybę ir norą pašokinėti sūriose jo bangose...“, mintimis dalinasi parodos autorė.
„Alpių pievos – tai ištisas pasaulis įvairiausių žiedų, spalvų, kvapų ...“ - pirmoji Lietuvos medicinos bibliotekos
direktorės S.Kocienės personalinė fotograﬁjų paroda.

Los Andželo Lietuvos vaikų vilties labdara neišnešiotiems
naujagimiams
Nuolatinė VU Vaikų ligoninės globėja Los Andželo Lietuvos vaikų vilties pirmininkė Danguolė
Navickienė ir VU Vaikų ligoninės direktorius dr.
Juozas Raistenskis pasirašė labdaros ir paramos
sutartį.
Pagal šią sutartį labdaringosios Amerikos lietuvių organizacijos lėšomis (702 692 tūkst. Lt) bus renovuota didžioji Neonatologijos centro Neišnešiotų naujagimių skyriaus dalis.
Kai, sunkmečiui užklupus, ilgai ligoninės rengta Neonatologijos programa buvo išbraukta iš valstybės investicinių
programų sąrašo, ligoninei į pagalbą suskubo Amerikos
lietuvių labdaros ir paramos fondo žmonės. Jų pastangomis
neišnešiotų naujagimių palatos bus renovuotos pagal visus
tokioms patalpoms keliamus reikalavimus. Penkios palatos,
personalo kambarys ir sanitariniai mazgai jau yra suremontuoti „Norfos“ labdaros – paramos fondo lėšomis.
VU Vaikų ligoninės direktoriaus įsitikinimu, šviesi, idealiai
tvarkinga, higieniška aplinka yra ne prabanga, o būtina geros
kokybės sveikatos priežiūros paslaugos teikimo sąlyga.
Los Andželo Lietuvos vaikų vilties skyrius ne pirmą kartą ateina ligoninei į pagalbą. Jis padėjo įsigyti ypač vertingos įrangos Traumatologijos skyriaus Nudegimų ir plastinės chirurgijos poskyriui: vienintelį Baltijos šalyse lazerinį
aparatą nudegimų gyliui nustatyti, kitos būtinos įrangos,
jo surinktos labdaros lėšomis buvo suremontuotos Vaikų

traumatologijos skyriaus, Nudegimų ir plastinės chirurgijos poskyrio palatos, Vaikų ortopedijos skyriui nupirkta
ortopedinių lovų, urodinaminių tyrimų aparatas, įrengta
ventiliacija.
Už labdaringą veiklą Los Andželo skyriaus valdybos
pirmininkė Danguolė Navickienė 2006 m. buvo apdovanota ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“.

VUVL Neišnešiotų naujagimių skyriaus vedėja R. Vaitkevičienė,
direktoriaus pavaduotoja Olga Zimanaitė, Lietuvos vaikų
vilties labdaros organizacijos Los Andželo skyriaus valdybos
pirmininkė Danguolė Navickienė, Neonatologijos centro
vadovė dr. Nijolė Drazdienė
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VPC darbuotojai dalyvavo SNOMED CT SMM buvo įsikūrę „Oro architektai‘
konferencijoje
Balandžio 17 – 19

Šių metų kovo 31 – balandžio 5 d. Valstybinio patologijos
centro darbuotojai, atsakingi už Centrui skirtų Nacionalinio SNOMED CT terminologijos valdymo centro funkcijų
vykdymą, dalyvavo Tarptautinės sveikatos terminologijos standartų plėtros organizacijos (IHTSDO) pavasario
konferencijoje Helsingøre, Danijoje. Renginyje, skirtame
SNOMED CT terminologijos diegimo klausimams, dalyvavo apie 150 žmonių: medicinos terminologijos tyrėjai,
specialistai, vertėjai, medicinos praktikai ir mokslininkai,
informacinių technologijų specialistai.
Centro direktorius prof. Arvydas Laurinavičius dalyvavo organizacijos Generalinės asamblėjos ir Valdybos posėdžiuose, pirmininkavo Mokslo ir inovacijų komiteto posėdžiams, o Centro specialistai dalyvavo mokymuose bei
specialių interesų darbo grupėse. Konferencijos dalyviai
gilino žinias apie SNOMED CT terminologiją ir jos naudojimo galimybes bei perspektyvas vietiniu ir tarptautiniu
lygmeniu, dalijosi patirtimi, analizavo sėkmingiausius
projektus, aptarė bendradarbiavimo galimybes.

dienomis pievoje
prie Vilniaus universiteto Onkologijos instituto iškilo
pilių formos pripučiami liuminariumai, po kuriuos
palandžioti kvietė
“Oro architektai” iš
Jungtinės Karalystės. Oro pilies viduje buvo galima vaikštinėti tarp kolonų, nardyti klaidžiais, labirintą primenančiais koridoriais, mėgautis spalvų žaismu, kintančiu nuo
dienos šviesos, klausytis meditacinės muzikos. Nuo 12 iki
13 val. SMĮA įstaigų ligoniai ir darbuotojai, pateikę pažymėjimus, po oro pilis galėjo klaidžioti nemokamai.
„Oro architektai“ - tai vienas iš projekto „Vilnius – Europos kultūros sotinė 2009“ renginių, kurį Vilniuje įgyvendina Oskaro Koršunovo/Vilniaus miesto teatras.

SAM REKOMENDACIJOS VISUOMENEI

Kaip apsisaugoti nuo naujo tipo gripo viruso
Neseniai atrastas žmonėms pavojingas naujo
tipo gripo virusas, turintis kiaulių, paukščių ir
žmogaus gripo virusų genų. Toks derinys pasaulyje aptiktas pirmą kartą. Jau yra įrodymų, kad šį
virusą vieni kitiems perduoda žmonės.
Užsikrėtus naujo tipo gripo virusu A(H1N1) pasireiškia į
įprastinio sezoninio gripo simptomus panašūs simptomai:
• karščiavimas;
• kvėpavimo takų ligų simptomai, pavyzdžiui, kosulys ar
sloga;
• skaudanti gerklė.
Gali pasitaikyti ir kitokių simptomų:
• bendras negalavimas, raumenų skausmai;
• galvos skausmas;
• šaltkrėtis;
• nuovargis;
• vėmimas ar viduriavimas (gripui paprastai nebūdingi, tačiau pasireiškę kai kuriems naujuoju gripu susirgusiems
žmonėms).
Naujo tipo gripo virusu A(H1N1) užsikrečiama tokiu
pat būdu kaip ir įprastiniu sezoniniu gripu. Virusą žmonės
vieni kitiems perduoda oro lašeliniu būdu – užsikrėtusiam
žmogui kosint ar čiaudint. Užsikrėsti galima ir netiesiogiai, sveikiems žmonėms liečiant paviršius, ant kurių yra
nusėdusių viruso nešiotojų seilių ir nosies išskyrų lašelių,
o vėliau paliečiant savo kūną – nosį ir burną.
Naujo tipo gripo virusas neplinta valgant tinkamai paruoštą ir pagamintą kiaulieną ir kiaulienos produktus.
Dauguma kiaulių gripo virusų yra neatsparūs antivirusiniams vaistams (pavyzdžiui, neuraminidazės inhibito-

riams oseltamivirui ir zanamivirui) ir senesniems antivirusiniams vaistams (amantadinui). Naujo tipo virusas yra
neatsparus neuraminidazės inhibitoriams, tačiau jo neveikia amantadinai.
Neužsikrėtus antivirusinių vaistų gerti nereikia!
Tačiau būtina imtis kitų apsisaugojimo nuo infekcijos
priemonių:
• Venkite kontakto su sergančiais žmonėmis, o susirgę laikykitės atokiau nuo kitų žmonių, kad jų neužkrėstumėte.
• Susirgę likite namuose, neikite į darbą ar mokyklą, niekur nevykite tvarkyti reikalų – taip neužkrėsite kitų
žmonių.
• Venkite masinio susibūrimo vietų.
• Kosėdami ar čiaudėdami pridenkite burną nosinaite.
Taip apsaugosite aplinkinius. Panaudotą nosinaitę išmeskite.
• Plaudami rankas apsisaugosite nuo mikrobų. Dažnai
plaukite rankas muilu ir vandeniu, ypač jei kosėjate ir
čiaudite. Rankų valymui skirtos priemonės ar drėgnos
servetėlės taip pat gali būti veiksminga priemonė. Stenkitės neliesti savo akių, nosies ar burnos – mikrobai
plinta žmogui palietus užkrėstą paviršių, o vėliau – akis,
nosį ar burną.
• Valykite dažnai liečiamus paviršius (pavyzdžiui, durų
rankenas), naudokite įprastus valiklius.
Daugiau informacijos: Užkrečiamų ligų proﬁlaktikos ir
kontrolės centras, tel.: (8-5) 277 9051, Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba, tel.: (8-5) 277 8036.
POILSIO DIENOMIS IR NE DARBO VALANDOMIS
informaciją teikia SAM Ekstremalių sveikatai situacijų
centras, tel.: (8-5) 261 9888.

Adresas: P. Baublio g. 3 B, LT – 08406, Vilnius
El. paštas: info@smia.lt; tel. 8 659 79191
Kontaktinis asmuo: Aurimas Jaskonis

www.santariskes.eu
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