
VšĮ Lazdynų poliklinikaNAUDINGI KONTAKTAI

Greitoji pagalba 
112 (pavojingų gyvybei būklių metu)

VšĮ Lazdynų poliklinikos 
Suaugusiųsjų registratūros telefono

Nr. (8 5) 2168813; 

VšĮ Lazdynų poliklinikos 
budintis gydytojas
Tel. (8 5) 266 3110;

Poliklinikos nedarbo metu 
terapinę pagalbą SUAUGUSIEMS suteiks

VšĮ Centro poliklinika tel. 2514016
(Pylimo g. 3/1);

Poliklinikos nedarbo metu traumatologinę 
pagalbą SUAUGUSIEMS

Viešoji įstaiga Respublikinė
Vilniaus universitetinė ligoninė

(Šiltnamių g. 29);

Poliklinikos nedarbo metu 
ginekologinę pagalbą 

VšĮ Vilniaus gimdymo namai,
(Tyzenhauzų g. 18A);

VšĮ Lazdynų poliklinika
Erfurto g. 15, LT-04220 Vilnius

Tel./faksas (8 5) 244 4912
El. paštas info@lazdynupol.lt

PRIMENAME
Kad mūsų poliklinikoje vyksta įvairios 
prevencinės programos, kurių metu Jūs galite 
nemokamai pasitikrinti sveikatą. 
Šiuo metu vykdomos prevencinės programos:

• Gimdos kaklelio piktybinių navikų 
prevencinių priemonių programa*
skirta moterų nuo 25 iki 60 metų amžiaus 
gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencijai.

• Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių 
ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir 
prevencijos priemonių programa*
Programa skirta vyrų nuo 40 iki 55 metų ir 
moterų nuo 50 iki 65 metų širdies ir 
kraujagyslių ligų prevencijai.

• Atrankinės mamografinės patikros dėl 
krūties vėžio programa
Programa skirta moterų nuo 50 iki 69 metų 
amžiaus krūties piktybinių navikų prevencijai.

• Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios 
diagnostikos programa
Programa skirta vyrų nuo 50 iki 75 metų 
amžiaus ir vyrų nuo 45 metų, kurių tėvai ar 
broliai yra sirgę prostatos vėžiu, susirgimų 
prevencijai.

• Storosios žarnos vėžio ankstyvosios 
diagnostikos programa
Programa skirta 50–74 metų amžiaus 
asmenims storosios žarnos vėžio ankstyvajai 
diagnostikai.

Pastaba* „Priminkite savo artimiesiems, kad VšĮ 
Lazdynų poliklinikoje taip pat vyksta vaikų 
krūminių dantų dengimo silantinėmis me-
džiagomis programa “
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Kad vasaros 
malonumai 
nepkištų 
ko  os



Vasara mus lepina saulės šiluma ir maloniu poilsiu 
gamtoje,  bet specialiąsias tarnybas dažnai pasiekia 
pranešimai apie skęstančius, apsinuodijusius maistu ar 
alkoholiu,  gyvatės įkandimus patyrusius poilsiautojus.
 
VšĮ Lazdynų poliklinikos medikai siūlo keletą naudingų 
patarimų, kaip elgtis, kad vasara Jums kojos nepakištų 
ir atostogos keltų tik malonius prisiminimus.
Lietuvoje gyvena vienintelė nuodingųjų gyvačių rūšis - 
paprastoji angis. Gyvatės dažniausiai įkerta uo-
gautojams ir grybautojams. Be priežasties gyvatės 
nekanda, jos paprastai kerta gindamosi, todėl būdami 
gamtoje nepamirškite retkarčiais apsižvalgyti, kad 
netyčia neužmintumėt ar neatsisėstumėt ant šio roplio.
Pirmieji įkandimo požymiai: 
 skausmas ir patinimas įgėlimo vietoje, gali pykinti,
 pakitusi odos spalva,
 įkandimo vietoje stebimos dvi viena šalia kitos 

įkandimo žaizdelės,
 gali būti kraujavimas iš nosies ir burnos gleivinės. 

Vėliau tinimas didėja, atsiranda didesnių ir 
gausesnių kraujosruvų, didėja bendras silpnumas, 
atsiranda dusulys, gali atsirasti širdies ritmo 
sutrikimai ir staigiai mažėti kraujospūdis.

Pirmoji pagalba įkandus gyvatei:
 stengtis kuo mažiau judėti ir nepanikuoti, nes apie 

penktadalis visų gyvatės įkandimų yra sausieji - 
gyvatė įkanda, bet nesušvirkščia nuodų, judant 
nuodai greičiau plinta organizme;

 leisti žaizdai pakraujuoti, kad išbėgtų bent dalis 
nuodų;

 norėdami iščiulpti nuodus, turėkite galvoje, kad 
burnoje negali būti jokių žaizdelių, nuodus būtinai 
išspjaukite;

 nedelsiant kreipkitės į medikus, priešnuodžiai 
turėtų būti suleisti per pirmas 8 valandas, duokite 
ligoniui atsigerti, jei yra galimybė ant žaizdos dėkite 
šaltus kompresus.

Po linksmų pasisėdėjimų prie laužo su vyno taure ar 
stipriojo gėrimo  stikliuku dažnai  poilsiautojus aplanko 
mažai lauktas svečias – pagirios, bet jos kur kas 
mažesnė bėda palyginus su apsinuodijimu alkoholiu 
(etanoliu). 

Pagrindiniai apsinuodijimo alkoholiu požymiai: 

vėmimas, stiprus galvos skausmas, gali prasidėti 

traukuliai, apsinuodijęs ligonis gali netekti sąmonės, 

apsinuodijus metilo alkoholiu gali sutrikti regėjimas.
Atsiradus šiems simptomams, nedelsiant kvieskite 

greitąją pagalbą,  . bendras pagalbos numeris 112

Kol lauksit atvykstant pagalbos, VšĮ Lazdynų 

poliklinikos medikai pataria ligoniui sukelti vėmimą, 

jis padės pasišalinti skrandžio turiniui, sugirdykite 

ligoniui šilto vandens su druska ir soda, apsinuodijus 

gėrimais ar maistu, ligoniui kas valandą reikia duoti 

gerti po valgomąjį šaukštą skysčio (1 litre vandens 

ištirpinta 20 g cukraus, 3,5 g druskos ir 2,5 g sodos). 

Taip atstatomi elektrolitai, iš organizmo pasišalinę 

plaunant skrandį, bet būkite atsargūs, jei ligoniui 

prasidėjo traukuliai, ligonis apsinuodijo šarmais ar  

rūgštimi, jei įtariate, kad ligonį ištiko širdies priepuolis  

arba apsinuodijusysis prarado sąmonę vėmimo sukelti 

negalima. Jei žmogus nesąmoningas, bet vemia, 

paguldykite jį ant šono, kad neužspringtų. Taip pat 

atkreipkite dėmesį, kad padauginęs alkoholio ir 

praradęs sąmonę ligonis primena giliai įmigusį 

žmogų, bet jei „miegančiojo“ oda pradeda mėlynuoti, 

išpila lipnus prakaitas, ima kristi kūno temperatūra, 

susilpnėja kvėpavimas, kvieskite medicininę 

pagalbą, nes tai alkoholinė koma, kuri gali baigtis 

mirtimi.

Dažnai malonų laisvalaikį prie vandens telkinių 

sudrumsčia netikėta nelaimė – kas nors pradeda 

skęsti. VšĮ Lazdynų poliklinikos medikai įspėja, kad 

skenduoliai ne visuomet elgiasi taip, kaip mes įpratę 

manyti, dažnai skęstantis žmogus nešaukia 

pagalbos ir nemojuoja rankomis, nes negali normaliai 

kvėpuoti. Skęstantis žmogus chaotiškai kilnoja į 

šonus ištiestas rankas, teškena vandenį. 
Pirmiausia iškvieskite pagalbą, paskambinkite 

telefonu 112 ir nurodykite tikslią vietą, kur atsitiko 

nelaimė, gal pagalbos prireiks ir jums pačiam. 
Gelbėdami skęstantįjį, būkite atsargūs, nes panikos 

apimtas žmogus gali būti pavojingas. 

Jeigu yra galimybė, skęstantįjį iš vandens traukite 

patys būdami valtyje arba meskite jam plūduriuojantį 

daiktą – šaką, irklą, audinio gabalą, kad jis galėtų 

įsikibti. 
Dažnai skęsti žmogus pradeda netoli kranto 

sutraukus mėšlungiui raumenis, jei aplinkui yra 

daugiau žmonių, kvieskitės pagalbą, bet jei vis tik 

patekote į skęstančiojo glėbį, profesionalūs gelbėtojai 

pataria: jei skęstantysis jus apsikabino iš priekio, 

delnu stumkite jo veidą nuo savęs, kad žmogus 

loštųsi atgal, arba tiesiog pasistenkite panerti po 

vandeniu, skęstančiajam suveiks savisaugos 

instinktas ir jis jus paleis. Bėgant gelbėti skęstančiojo, 

geriausia rankoje  turėti daiktą, į kurį jis galėtų įsikibti ir 

jums nereikėtų prie jo artintis pačiam.
Skenduolio gaivinimas. Vienas žmogus gai-

vindamas skenduolį privalo atlikti du įpūtimus ir 

trisdešimt krūtinės ląstos paspaudimų. LP medikai 

pažymi, kad toks įpūtimų ir paspaudimų santykis 

taikomas ir vaikui, ir suaugusiajam, ir senyvo 

amžiaus žmonėms, skiriasi tik paspaudimo gylis. 

Vienerių metų amžiaus vaikui krūtinės ląstos 

paspaudimo gylis turi būti vienas centimetras, dvejų 

metų – du centimetrai, trejų – trys, nuo ketverių metų 

amžiaus krūtinės ląsta spaudžiama 4–5 centimetrų 

gyliu ir tai jau taikoma visiems skenduoliams, 

neatsižvelgiant į amžių. Pūsti galima ne tik burna į 

burną, bet ir burna į nosį. Įpučiami oro gūsiai į 

plaučius išstumia vandenį, tuomet skendęs žmogus 

gali įkvėpti oro arba atsikosėti arba tęsti gaivinimą, 

kol atvyks medikai.

Taip pat norime atkreipti Jūsų dėmesį į lytiškai 

plintančias infekcijas (LPI), medikai juokauja, kad 

vasaros meilės nuotykių derlių dažnai tenka gydyti 

visą žiemą todėl visais atvejais naudokite pasirinktas 

kontraceptines priemones ir venkite atsitiktinių lytinių 

santykių nes jų pasekmės gali būti labai skausmingos 

ne tik Jums, bet ir Jūsų artimiesiems, VšĮ Lazdynų 

poliklinikos medikai įspėja, kad 100 procentinės 

apsaugos nuo LPI nėra. 
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