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Klaipėdos universitetinėje ligoninėje rezidentai – tęsiantys specialybės podiplomines
studijas gydytojai – kasmet čia sugrįžta. Juos vilioja didesnės galimybės, savarankiškumo
laisvė ir puiki atmosfera.
Statusą suteikia patirtis
Nemaža dalis dabartinių Klaipėdos universitetinės ligoninės (KUL) rezidentų čia atliko ir
internatūrą. Baigę medicinos studijas Vilniuje ar Kaune, būtent uostamiestyje jie įgijo
pirmąją savo patirtį kaip gydytojai.
"Jeigu čia sugrįžtame, vadinasi, viskas gerai", – priduria rezidentai.
Vienus pasirinkti rezidentūros studijas didžiausioje Klaipėdos krašto ligoninių vilioja geri
atsiliepimai apie vietos specialistus, kitus čia atvedė asmeninės priežastys.
Ne vienas šnekintas rezidentas čia dirba ne pirmus metus ir planuoja tęsti studijas likusį
laiką, taip pasiruošdami savarankiškam gydytojo darbui.
Kai kurie jų pasakojo, kad būtent praktika studijų metu KUL padėjo apsispręsti dėl būsimos
specialybės pasirinkimo.
Kai kam, atvirkščiai, įgyta patirtis apvertė planus gerąja prasme – specialybę, apie kurią
galvojo nuo pirmųjų medicinos studijų kursų, iškeitė į kitą.
Rezidentai džiaugėsi puikiais ligoninės specialistais, kurie nuolat pasiruošę patarti ar
padėti, išsklaidyti iškylančius neaiškumus.

"Baigę šešerius metus trunkančias medicinos studijas, mes dar netampame tikrais
gydytojais. Šį statusą suteikia darbo patirtis, kai teorijos žinias išbandai praktikoje", –
aiškino rezidentai.
Būtent dėl šios priežasties svarbu, kokie specialistai šiuo gyvenimo momentu bus šalia ir
padės pasiruošti savarankiškam gydytojo darbui, studijuojant rezidentūroje.
Svarbus komandinis darbas
Geri specialistai, kurie duoda daug laisvės ir darbo – taip savo vyresniuosius kolegas
apibūdino rezidentai.
Jaunieji specialistai turi galimybę padirbėti kiekviename skyriuje, iš arčiau susipažinti su
gydytojo darbo speciﬁka.
Rezidentai pastebi, kad kiekvienas ligoninės gydytojas dirba skirtingais metodais: vieni
mėgsta leisti dirbti savarankiškai, kiti stengiasi labiau globoti.
Būtent tokia įvairovė padeda įgyti skirtingos patirties, o jau kiek jos sugebėsi pasiimti –
kiekvieno asmeninis reikalas, įsitikinę jaunieji specialistai.
Rezidentai akcentavo, kad dirbant KUL labai svarbus yra komandinis darbas. Svarbi ne tik
gydytojų, bet ir slaugytojų bei jų padėjėjų parama, ypač ji svarbi pirmosiomis dienomis, kai
žinių bagaže – tik teorija.
Išbandymai Priėmimo skyriuje
"Be ligoninės personalo pagalbos neišsiversi. Drąsiau jautiesi, kai šalia yra bet kada
galintys padėti medikai", – ne kartą įsitikino jaunieji specialistai.
Rezidentai vienbalsiai tvirtino, kad labiausiai komandinis darbas pasijaučia Priėmimo
skyriuje. Ten situacija keičiasi labai greitai – vienu metu gali būti ramu, o kitą minutę viskas
aplinkui verda kaip bičių avilyje.
Greitos reakcijos ir atitinkamų sprendimų prireikia, kai į Priėmimo skyrių atvežamas
sunkios būklės ligonis. Tokiais momentais svarbus slaugytojų ir jų padėjėjų komandinis
darbas.
Darbas Priėmimo skyriuje rezidentus patikrina tuo, kad tenka didžiulė atsakomybė
nuspręsti, kuriam pacientui turi būti teikiama pirmenybė, kuriam labiau reikalinga skubi
pagalba.
Kituose ligoninės skyriuose tokių ekstremalių situacijų pasitaiko mažiau. Tad turbūt
neatsitiktinai rezidentai juokauja, kad Priėmimo skyrius yra toji vieta, kur galima pasijausti
tikru daktaru.
Įgiję daugiau patirties rezidentai pastebi, kad vėliau savo žiniomis gali pasidalyti su
jaunesniaisiais kolegomis internais ir pradedančiaisiais rezidentais.
Vilioja gera atmosfera
Šiemet endokrinologijos rezidentūrą baigsianti Marta Poškienė ligoninėje dirba jau šeštus
metus. Šią gydymo įstaigą ji pasirinko tikslingai – Klaipėdos krašte tai vienintelė ligoninė,
kur yra Endokrinologijos skyrius.
Palangiškė šioje gydymo įstaigoje atliko praktiką per internatūrą, kuri paliko gerus
įspūdžius. Tad čia nusprendusi pratęsti ir rezidentūros studijas puikiai žinojo, kas jos
laukia.
Galimybė teorines žinias papildyti praktika, suteikiama laisvė pačiam priimti sprendimus,
puikūs specialistai ir gera atmosfera skyriuje – tokius privalumus įžvelgė M.Poškienė.
2009 metais internatūros studijoms Asta Poškienė pasirinko Klaipėdos universitetinę

ligoninę. Pakankamai susipažinusi su ligonine, ji čia pratęsė ir rezidentūros studijas.
Onkologijos-chemoterapijos specialybę pasirinkusi specialistė žinojo, kad ligoninėje yra
puikios sąlygos onkologiniams ligoniams tirti ir gydyti. Daugiaproﬁlinėje ligoninėje yra ir
radioterapija, chirurgija, padedančios geriau susipažinti su pasirinkta specialybe.
Būtent šios galimybės padėjo nesiblaškyti ir grįžti ten, kur įgyta pirmoji patirtis.
Nors dirbant su onkologiniais pacientais nėra lengva, rezidentė pasidžiaugė, kad šią įtampą
sumažina sklandus darbas su skyriaus personalu.
Išbando visas sritis
Atgarsiai apie gerus specialistus KUL Vidaus ligų skyrių ir tinkamas sąlygas rezidentūrai
Vitą Palšauskaitę paskatino rinktis uostamiestį. Tuo labiau kad viliojo ir pats miestas.
Antrus metus vidaus ligų rezidentūrą atliekanti Rūta Juškaitė pastebėjo, kad per visą
praktikos laiką susipažįstama praktiškai su visų skyrių darbu, taip pat medikais, su kuriais
vėliau būna malonu susitikti ir ligoninės koridoriuose.
Išbandžiusi jėgas endokrinologijoje pirmųjų metų rezidentė Aleksandra Lukjanova visgi
pasirinko šeimos gydytojo specialybę. Jos manymu, šioje srityje taip pat dažnokai tenka
susidurti su endokrinologija.
Be to, šeimos medicina – viena iš labiausiai besivystančių sričių, kur galima bendrauti su
įvairaus amžiaus ir sveikatos problemų turinčiais pacientais.
Pernai ligoninėje pusmetį atlikusi internatūrą, ji pabuvojo ir internų seniūne. Tad turėjo
galimybę šiek tiek paragauti ir administracinio darbo.
A.Lukjanova pasidžiaugė, kad čia turi galimybę dirbti ir ambulatorijoje. Šis darbas jai
patrauklus tuo, kad daliai pacientų dar nėra nustatyta tiksli diagnozė, nėra paskirti tyrimai.
Tad specialistas turi pasukti galvą, ieškodamas negalavimų priežasčių.
Niekuo nenusileidžia sostinei
Vincui Urbonui chemoterapijos rezidentūra yra jau antroji. Prieš tai praktikos įgijęs
Vilniaus Santariškių klinikose, specialistas pastebi, kad savo patirtimi ir profesionalumu
uostamiesčio gydytojai niekuo nenusileidžia kolegoms iš sostinės.
KUL privalumas, kad čia suteikiama galimybė savarankiškai padirbėti su pacientu. Tokia
patirtis būsimam gydytojui yra ypač svarbi. Vilniuje ligonį tenka stebėti tik per gydytojo
petį, nes ten praktiką atlieka daug medicinos studentų ir rezidentų.
Antrus metus vidaus ligų rezidentūroje besimokančiam Tadui Šopagai imponuoja vyresnių
gydytojų požiūris į jaunuosius kolegas. Vyresnieji noriai įsiklauso į pastarųjų nuomonę, nes
jie iš universiteto atsineša naujausias žinias.
Akušerijos-ginekologijos rezidentas Michail Tarachovskij svajojo apie tokį darbą, kur
terapinis proﬁlis būtų suderintas su chirurgija. Onkologinė ginekologija pasirodė geriausiai
atitinkanti poreikius.
Tačiau uostamiestyje jaunam specialistui tenka išbandyti įvairias akušerijos-ginekologijos
sritis.
Prieš tai keliose Vilniaus ligoninėse padirbėjęs rezidentas pastebi, kad kiekviena gydymo
įstaiga turi savas tradicijas. Jam paliko įspūdį, kad KUL stengiamasi sudaryti kuo
palankesnę aplinką gimdyvei ir būsimam kūdikiui.
Mat ligoninė ne vienus metus praktikuoja mažos rizikos gimdymus, kad būsimos mamos
patirtų kuo mažiau streso.
Rezidentai vis dažniau renkasi KUL, kuri tampa jaunų specialistų traukos centru Lietuvoje.

Nemaža jų dalis gydytojo specialisto praktikai kaip būsimą darbovietę pasirenka didžiausią
Klaipėdos ligoninę.
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