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Reanimacija gelbsti gyvybę
Eimanto CHACHLOVO nuotr.

tūkstančiams žmonių
s SRAUTAS. Pasak Reanimacijos ir intensyviosios
terapijos skyriaus vedėjo, gydytojo anesteziologo
–reanimatologo Aleksandro Baranovo, žmonių,
kuriems prireikia reanimacijos, kasmet vis daugiau.

SVEIKINAME
Sveikiname jubiliejinių gimtadienių proga
Klaipėdos universitetinės ligoninės darbuotojus:
05. 01- Iloną Raubienę (Nervų ligų ir reabilitacijos departamentas),
05. 02 – Aušrą Pikelytę (Rinkodaros ir pardavimų tarnyba),
05. 02 – Valdimarą Virketį (Vidaus ligų departamentas),
05. 09 - Jolantą Momkaitytę (Infekcinių ligų departamentas),
05. 10 – Zuzaną Dargevičienę (Infekcinių ligų departamentas),
05. 10 – Gintautą Kukulskį (Chirurgijos departamentas),
05. 10 - Sandrą Kėdavičienę (Vidaus ligų departamentas),
05. 13 – Laimą Teresę Ratkelienę (Administracijos departamentas),
05. 23 – oksaną Stepanenko (Nervų ligų ir reabilitacijos departamentas),
05. 26 – Brigittę Grigaitienę (Nervų ligų ir reabilitacijos departamentas),
05. 28 – Jeleną Kopeykinienę (Diagnostikos departamentas),
05. 29 – Vitą Dajorienę (Akušerijos-ginekologijos departamentas),
05. 31 – Antaną Gvazdaitį (Neurochirurgijos klinika).

3000. Tiek pacientų kasmet sulaukia pagalbos Klaipėdos
universitetinės ligoninės Reanimacijos ir intensyviosios
terapijos skyriuje, kuriame kiekvieną dieną kovojama dėl
žmogaus gyvybės.
Agnė GEDMINTAITĖ
Pasak skyriaus vedėjo, ilgamečio ligoninės gydytojo anesteziologo–reanimatologo Aleksan-

dro Baranovo, žmonių, kuriems
prireikia reanimacijos, kasmet vis
daugiau.
„Pacientų gerokai padaugėjo
dar ir dėl to, kad rajoninėse ligoni-

Klaipėdos universitetinė
ligoninė –
naujų pasiekimų kelyje

Nauja gyvybė –
patikimose
rankose

Infekcinės
ligos –
pavojingos

8 psl.

9 psl.

10 psl.

nėse vykdant reformą buvo uždaryti reanimacijos skyriai, todėl visi
sunkios būklės pacientai atgabenami pas mus. Skyriuje turime 25
lovas ir jos kasdien užimtos.
Per dieną sulaukiame 10-15
pacientų, balansuojančių tarp
gyvybės ir mirties. Mes teikiame
skubią pagalbą tiems
žmonėms, kuriems
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Klaipėdos universitetinė ligoninė naujų pasiekimų kelyje

alandžio 12 dieną Klaipėdos muzikiniame teatre
įvyko kasmetinė Klaipėdos universitetinės ligoninės
ataskaitinė konferencija. Ligoninės darbuotojams,
įstaigos steigėjams ir svečiams vyriausiasis gydytojas profesorius habil. dr. Vinsas Janušonis pristatė ligoninės veiklos
2011 metais ataskaitą.

mo sistema, vaikų pulmonologijos
paslaugos, išplėstas vėžio žymenų
spektras ir kt.).

2011 metais ligoninės gydytojai
specialistai pacientams suteikė
daugiau kaip 270 tūkst. ambulatorinių paslaugų, ligoninės stacionare gydėsi virš 47 tūkst. pacientų,
atlikta per 27 tūkst. operacijų.
Ligoninę rinkosi pacientai ne
tik iš Klaipėdos apskrities miestų
bei rajonų, iš kitų Lietuvos apskričių, bet ir kitų valstybių.
Ligoninė išliko konkurencinga
- vis daugiau pacientų medicininės
pagalbos kreipėsi į ligoninės specialistus net iš tokių miestų kaip
Skuodas ir Palanga, kur veikia kitų
uostamiesčio ligoninių filialai.

Pernai ligoninėje atliktos naujos operacijos (15–mečiam pacientui - sudėtinga, 35 valandas trukusi
unikali arterioveninės malformacijos pašalinimo operacija, citoredukcinė bei intraoperacinė pilvaplėvės
chirurginė operacija su pirma Baltijos šalyse įsigyta reikalinga nauja
įranga, transrektalinė endoskopinė
mikrochirurginė tiesiosios žarnos

gijos, nervų ligų ir kt. skyrių patalpų remontas, nusidėvėjusių liftų
keitimas, operacinių renovacija,
šildymo sistemos modernizacija
ir kt.).
Įdiegtos naujos technologijos
ir pradėtos teikti naujos paslaugos
(antras 1,5 teslos galingumo magnetinio rezonanso tomografas,
šiuolaikinis universalus lazeris

ligoninėje –
naujos operacijos

plėtėsi informacinių technologijų
panaudojimas, elektroninės paslaugos ir elektroninės apskaitos
sistemos (buhalterinės, grafikų ir
tabelių; personalo, kraujo banko,
brangių vaistų panaudojimo, statistinės paslaugų, ataskaitų ir kt.).

Mokslinė tiriamoji
veikla
Klaipėdos universitetinėje ligoninėje 2011-aisiais aktyviai vykdyta
mokslinė tiriamoji veikla ir plėtota
informacinė-metodinė bazė (naujos knygos, periodiniai leidiniai,
elektroninės duomenų bazės),
Egidijaus JANKAUSKO nuotr.

gerėja paslaugų
kokybė
Ligoninės materialinė techninė bazė buvo nuolat vystoma,
organizacinė valdymo struktūra
tobulinama pagal šiuolaikinius
vadybos ir sveikatos priežiūros
sistemos reikalavimus, personalas išliko pastovus augant darbo
našumui, kvalifikuotas, nuolat
besimokantis ir tobulėjantis. Augo
rezidentų skaičius, atvyko daug
jaunų gydytojų, mažėjo personalo
(gydytojų ir slaugytojų) kaita.
Atlyginimai didėjo ir yra vieni
aukščiausių šalyje. Ligoninės pajamos ir išlaidos išliko subalansuotos.
Efektyviai veikė nuolat tobulinama
kokybės vadybos sistema, gerėjo
paslaugų kokybė.
Pernai daugėjo paslaugų, reikalaujančių sudėtingų diagnostikos
bei gydymo metodų panaudojimo.
Įgyvendinta daug organizacinių
pertvarkymų bei atlikta patalpų
rekonstrukcijos ir remonto bei
teritorijos sutvarkymo darbų už
5,8 mln. litų (onkologijos, radiolo-

s SKAIČIAI. Pernai Klaipėdos universitetinės ligoninės stacionare gydėsi virš 47 tūkst. pacientų, atlikta
virš 27 tūkst. operacijų. Ligoninę rinkosi pacientai ne tik iš Klaipėdos apskrities miestų bei rajonų, iš kitų
Lietuvos apskričių, bet ir kitų valstybių.
įvairių odos darinių gydymui,
neinvazinis optinis koherentinis
tomografas akių audinių struktūros įvertinimui ir ligų diagnostikai,
kompiuterinis spirometras plaučių
funkciniams tyrimams atlikti, nauja chirurgijos, spindulinės terapijos
ir chemoterapijos įranga ankstyvai
onkologinių susirgimų diagnostikai ir visaverčiam gydymui, nauja
klinikinės diagnostikos įranga,
echoskopai ir endoskopai, dirbtinės plaučių ventiliacijos ir narkozės
aparatai, rentgeno skaitmenizavi-

naviko operacija, naujos endoprotezavimo operacijos panaudojant
personaliai pacientui pritaikytus
instrumentus bei endoprotezą ir
kt).
Taip pat išplėstas ambulatorinių konsultacinių paslaugų
spektras; vykdytos moterų krūtų
profilaktinio patikrinimo bei “Euromelanomos” akcijos, įgyvendinta
daug pokyčių, užtikrinančių pacientų bei personalo saugumą.
Augo personalo darbo našumas, gerėjo paslaugų kokybė,

Vaikų pulmonologo konsultacijos

K

laipėdos universitetinė ligoninė
yra viena didžiausių ir moderniausių daugiaprofilinių gydymo
įstaigų Lietuvoje.
Ligoninėje ypatingas dėmesys skiriamas
medicinos paslaugų kokybės gerinimui,
siekiant geresnės sveikatos Klaipėdos krašto
žmonėms - diegiamos naujausios diagnostikos ir gydymo technologijos.
Pacientų patogumui plečiama diagnostikos ir gydymo pagalba suaugusiems ir
vaikams.
Nuo 2012 m. kovo 15 d. Klaipėdos
universitetinės ligoninės ambulatoriniame
konsultaciniame skyriuje pradėjo dirbti
gydytoja vaikų pulmonologė medicinos
mokslų daktarė EDITA HANSTED. Gydytoja stažavosi Oksforde, Londone, Charite
ligoninėje Berlyne, 2009 m. apsigynė medicinos mokslų daktaro disertaciją.
Gydytoja konsultuoja vaikus, sergančius
šienlige, alergine sloga, astma, rinosinusitu,
nosies polipais, dažnai sergančius peršalimo

ligomis, bronchitu, obstrukciniu bronchitu,
dėl užsitęsusio kosulio, esant tuberkulioziniam infekuotumui (teigiamam tuberkulino
mėginiui).
Visapusiškam vaikų ištyrimui Klaipėdos
universitetinėje ligoninėje atliekami išsamūs
kraujo tyrimai, tyrimai paciento imuninės
sistemos veiklai įvertinti, infekciniams susirgimams ir tuberkuliozei nustatyti, taip pat
tiriama kvėpavimo funkcija, atliekami visi
radiologiniai tyrimai. Taip pat atliekami išplėstiniai kraujo tyrimai dėl odos alergijos ar
alerginės kilmės kosulio, diferencijuojant jį
su bakteriniu susirgimu. Tiriama dėl alergijos maistui ar įkvepiamiems oro alergenams,
ieškoma specifinių imunoglobulinų (IgE).
Klaipėdos universitetinėje ligoninėje
atliekamas specifinis, aukšto patikimumo
kraujo tyrimas tuberkuliozės infekcijai nustatyti, kuris yra plačiai naudojamas visame
pasaulyje (QFT TB Gold).
Gydytoja vaikų pulmonologė EDITA
HANSTED dirba kiekvieną ketvirtadienį ir
penktadienį. Išankstinė registracija telefonais 8 (46) 396523, 396568, 396594, 396684.

organizuotos tarptautinės, respublikinės bei ligoninės mokslinės
praktinės konferencijos, paskelbtos
22 pranešimų tezės, moksliniuose
žurnaluose publikuoti 28 ligoninės
gydytojų tyrėjų moksliniai straipsniai, apsiginta medicinos mokslų
daktaro disertacija.
Ligoninės veikla domėjosi
Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV)
ambasados delegacija, aptarti
ligoninės ryšiai su JAV ligoninėmis, būsimi partnerystės planai
bei perspektyvos. Pernai iš viso

pasirašyta 70 sutarčių su 57 įstaigomis/institucijomis (teritorinėmis
ir Valstybine ligonių kasa, Klaipėdos krepšinio klubu „Neptūnas“,
Lietuvos sveikatos mokslų universitetu, Klaipėdos valstybine
kolegija ir kt.), vystyta ISO kokybės
sistema, atliktas tarptautinis ligoninės veiklos auditas, toliau plėtota
aktyvi veikla tarptautinėje Europos ligonių ir sveikatos priežiūros
darbdavių organizacijoje (HOSPEEM), dalyvauta Europos komisijos
organizuotuose renginiuose ir
tarptautiniuose projektuose bei
vykdyta kita veikla.

ligoninės pasiekimai
vertinami
Ateities planuose – atlyginimų
išlaikymas, mažėjant finansavimui
iš PSDF biudžeto, darbo vietų
išlaikymas, tolesni remonto ir
rekonstrukcijos darbai, palaikomojo gydymo ir slaugos, dienos
chirurgijos, spindulinio gydymo
bei laboratorinės diagnostikos
plėtra, reikalingos diagnostinės
bei gydymo įrangos įsigijimas
ir naujų technologijų diegimas
(antrasis linijinis greitintuvas,
magnetinio rezonanso tomografo
visiškas įvedimas, brachiterapijos
sistemos plėtra, radiologijos ir
laboratorijos technologijų plėtra),
pacientų išankstinės registracijos
internetu diegimas, mokslinės tiriamosios veiklos vystymas ir plėtra,
ES fondų finansuojamų projektų
įgyvendinimas ir kt.
Ligoninės veiklos ataskaitą
palankiai įvertino Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas, pasidžiaugdamas ligoninės pasiekimais bei linkėdamas ištvermės ir
tolimesnės sėkmės įgyvendinant
užsibrėžtus tikslus ateityje. Konferencijos antrojoje dalyje ligoninės
darbuotojams koncertavo Klaipėdos muzikinio teatro atlikėjai.
Agnė GEDMINTAITĖ

Pacientams - odontologijos paslaugos
Pacientų patogumui pradėtos teikti odontologijos paslaugos ligoninės korpuse Nr. II, Ambulatoriniame konsultaciniame skyriuje. Šias
paslaugas teikia bendrosios praktikos gydytojas odontologas.
Pagal ligoninėje nustatytą tvarką teikiamos nemokamos ir mokamos odontologijos paslaugos.
Nemokamos odontologijos paslaugos teikiamos stacionaro pacientams,
esant ūmiam intensyviam dantų skausmui ir esant žandikaulių antkaulio
uždegimams. Kitais atvejais visiems besikreipiantiems ambulatoriniams ir
stacionariniams pacientams teikiamos mokamos paslaugos.
Odontologijos kabinete:
profesionaliai įvertinamos paciento burnos ertmės problemos,
su pacientu aptariami visi gydymo variantai, įsigilinant į paciento poreikius ir galimybes,
kartu randamas optimalus sprendimas, atitinkantis tiek estetinius, tiek
funkcinius reikalavimus,
naudojamos aukštos kokybės medžiagos,
siekiama ne tik išgydyti pacientą, bet ir nuolat profesionaliai sekti burnos
ertmės būklę, kad ateityje vizitai pas odontologą būtų trumpi, neskausmingi
ir nebrangūs,
ypatingas dėmesys yra skiriamas vaikams, ypač tiems, kurie bijo odontologinių procedūrų ar turi neigiamos patirties gydant dantis.
Pacientų registracija vykdoma ligoninės korpuse Nr. II, Ambulatorinio
konsultacinio skyriaus registratūroje, ir išankstinės registracijos telefonais:
8(46) 396568, 396523, 396594, 396684.
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Reanimacija gelbsti gyvybę tūkstančiams žmonių
staiga sutrinka organizmo gyvybinės

funkcijos.
Jas palaikyti galima tik specialia aparatūra bei intensyviu
medikamentiniu gydymu, taip pat
reikia skubiai atlikti specializuotus
tyrimus ir atidžiai stebėti pacientų
būklę“, - sakė A. Baranovas.
Anot vedėjo, skyriuje reanimacinė pagalba teikiama tiems,
kurie dėl įvairių priežasčių patyrė
šoką, širdies ritmo sutrikimus,
hipertenzinę krizę, širdies, inkstų,
kepenų veiklos nepakankamumą,
sunkias galvos smegenų traumas,
nudegimus, apsinuodijimus, taip
pat tiems, kuriems buvo atliktos
sudėtingos operacijos ir po jų reikalinga intensyvi terapija.

reanimacijai – pati
moderniausia įranga
Reanimatologija – mokslas apie
organizmo gyvybinių funkcijų
išnykimo ir sugrąžinimo dėsnius,
kritinių (terminalinių) būklių kilmę, eigą, kliniką, gydymą ir profilaktiką.
Gydytojai anesteziologai-reanimatologai, dirbantys reanimacijų
skyriuose, operacinėse, esant reikalui ir galimybėms, gali taikyti tokius sudėtingus gydymo metodus
kaip kontrapulsacija, ekstrakorporinė membraninė oksigenacija,
įvairių parametrų dirbtinė plaučių
ventiliacija, įvairūs hemodializės
metodai. Tai svarbiausių gyvybinių organų – širdies, plaučių,
inkstų – funkcijas pakeičiančios
procedūros.

Į

„Pacientams dėl įvairių ligų,
pavyzdžiui, plaučių uždegimo,
miokardo infarkto, insulto, sepsio,
traumos, sunkios operacijos gali
išsivystyti pavojingas kraujotakos,
kvėpavimo, inkstų ir kitų organų
nepakankamumas, kuris kartais
baigiasi širdies sustojimu, kai
pacientą prireikia gaivinti. Po to,
kai įvyko klinikinė mirtis, skubiai
suteikus pagalbą, ligonį dažnai dar
galima atgaivinti“, - sakė gydytoja
L. Inčiūraitė.
Klaipėdos universitetinės ligoninės Reanimacijos skyrius aprūpintas pačia moderniausia įranga,
kokios tik gali prireikti paciento
atgaivinimui ir gydymui.
Prie kiekvienos lovos yra ventiliacijos aparatai, pacientų gyvybinių
funkcijų stebėjimo monitoriai, infuzinės švirkštinės pompos, parenterinio maitinimo pompos, kiekvienam
tiekiamas deguonis, paruošti siurbliai sekreto pašalinimui.
Per minutę pasiekiami laringoskopai, elektriniai širdies defibriliatoriai, kardiostimuliatoriai,
elektrokardiografai ir kita įranga.
Reanimacijos ir intensyviosios
terapijos skyrius turi galimybę
visą parą naudotis ligoninės klinikinės diagnostikos, rentgenodiagnostikos skyrių, endoskopijos ir
echoskopijos kabinetų teikiamomis
paslaugomis, konsultuotis, esant
reikalui, su įvairių specialybių
gydytojais.
Pasak A. Baranovo, skyriuje šiemet yra pradėta renovacija – darbo
vietų optimizavimas, siekiant dar
patobulinti tiek personalo darbo,
tiek pacientų gydymo sąlygas.

Eimanto CHACHLOVO nuotr.

s PAGALBA. Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus slaugytojos visą parą neatsitraukia nuo ligonio – stebi, prižiūri, leidžia vaistus,
varto, prausia, maitina.

kokybės standartas
Sunkios būklės pacientai visą
parą prižiūrimi iš centrinio budėjimo pulto, kuriame budi gydytojų
ir slaugytojų komanda.
„Išties pasiaukojamai dirba
mūsų slaugytojos. Jos visą parą
neatsitraukia nuo ligonio – stebi,
prižiūri, leidžia vaistus, varto,
prausia, maitina. Ne veltui užsienyje darbdaviams ieškant slaugytojų, vienas iš pageidavimų, kad ji
būtų dirbusi reanimacijoje. Tai tarsi
darbuotojo kokybės standartas, nes
jos viską moka, yra perėjusios ugnį
ir vandenį“, - sakė L. Inčiūraitė.
Reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriuje vyrauja ideali švara

ir tvarka. „Tai irgi mūsų darbštaus
personalo nuopelnas, visi skyriaus
kampai išblizginti. Vidutiniškai pas
mus pacientai praleidžia 2,5 paros,
bet kartais išguli ir savaitėmis, ir
mėnesiais, kol atsistato gyvybinės
funkcijos“, - sakė gydytojai A. Baranovas ir L. Inčiūraitė. Daugelis
šio skyriaus medikų reanimacijoje
dirba daugybę metų, ir neįsivaizduoja savęs be šio darbo, kuriam
atiduoda visas jėgas, nes jų rankose
pats brangiausias turtas - žmogaus
gyvybė.

viltis visada yra
Nors Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus darbuotojams kasdien tenka matyti

prie mirties slenksčio atsidūrusius
žmones, čia vyrauja gera atmosfera, medikai nevengia pajuokauti ir
supranta vienas kitą iš žodžio ar
net žvilgsnio.
„Kitaip ir būti negali. Juk tik
trečdalis pas mus atvežamų pacientų pasisako, kas jam nutiko, o
kitais atvejais reikia žaibiškai susiorientuoti, kokią pagalbą suteikti,
kas žmogui yra, nes ir artimieji ne
visada žino, kas nutiko. Dažnai
ir artimųjų šalia nėra. Dirbame
komandiniu principu, darniai ir
greitai “, - sakė gydytoja L. Inčiūraitė. Į skyrių dažniausiai patenka
suaugę žmonės, tačiau pasitaiko
ir vaikų. Apie 80 proc. pacientų
sudaro pensinio amžiaus ar socialiai remiami asmenys: neįgalūs
žmonės, bedarbiai.
Kiekvieną pacientą stengiamasi
gaivinti visais įmanomais būdais
iki paskutinės akimirkos, bet kartais mirties nepavyksta išvengti.
„Prie mirties negalima priprasti, kiekvieno paciento išėjimas
personalui didelė emocinė ir psichologinė trauma. Dažnai paciento
artimieji mūsų klausia, ar jų artimas žmogus išgyvens, ar kiek jam
dar liko. Mes niekada neatimame
vilties nei iš ligonio, nei iš jo artimųjų, nes kol žmogus gyvena, iš jo
negalima atimti vilties. Kartais ir po
didelių traumų, didelių bėdų, kai,
regis, nebėra jokių šansų, žmonės
sugeba išgyventi, juos pavyksta
išplėšti iš mirties nagų“, - sakė
gydytoja L. Inčiūraitė. Anot jos,
kiekvienas pacientas - tarsi nauja
knyga - su savo istorija, gyvenimo
būdu, ankstesnėmis ligomis.

Nauja gyvybė – patikimose rankose

Klaipėdos universitetinės
ligoninės Naujagimių
reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrių kasmet
patenka apie 700 naujagimių,
turinčių įgimtų ligų, neišnešiotų, kuriems reikalinga intensyvi
medikų priežiūra.

Eimanto CHACHLOVO nuotr.
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Jurga BARKAUSKAITĖ
Neonatologijos centro vadovė, gydytoja neonatologė Albina
Bulaukienė, jau ketvirtį amžiaus
ligoninėje gydanti mažuosius
pacientus, pastebi, jog sergančių
naujagimių skaičius kasmet beveik
nekinta. „Pernai mūsų ligoninės
Gimdymo skyriuje pasaulį išvydo
3215 kūdikių ir iš jų 736 gimė ne
visai sveiki. Beveik visi šie naujagimiai pabuvojo Reanimacijos ir
intensyviosios terapijos skyriuje.
Pirminė reanimacija sveikatos
problemų turinčiam naujagimiui
suteikiama Gimdymo skyriuje, o
po to Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje jie gydomi,
slaugomi, stebimi su specialios
įrangos pagalba, kol atsistato naujagimių gyvybinės funkcijos.
Po to naujagimiai perkeliami
į Pogimdyminį skyrių pas savo
mamas, o jei reikia dar tęsti gydymą – patenka į neišnešiotų naujagimių skyrių ir gydomi tol, kol
pakankamai sustiprėja, kad galėtų
vykti namo“, - pasakojo gydytoja
A. Bulaukienė.

s PATIRTIS. Neonatologijos centro vadovė Albina Bulaukienė Naujagimių reanimacijos skyriuje jau dirba ketvirtį amžiaus.
Kasmet ligoninėje gimsta
maždaug tiek pat neišnešiotų
naujagimių – apie 200. Jiems
reikalinga ypatinga priežiūra ir

gydymas. Pernai gimė 6 naujagimiai, kurie svėrė iki 1 kg.
„Kad jie išgyventų, reikalinga
ne tik moderniausia aparatūra,

bet ir medikų patirtis, rankų
šiluma, nes gyvybės siūlas labai
trapus“, - pastebėjo A. Bulaukienė. Iki 1-1,5 kg svorio pernai
gimė 2, 1,5-1,9 kg – 28, 2-2,5 kg –
80 naujagimių. Pirma laiko gimę
vaikeliai nemoka savarankiškai
kvėpuoti, valgyti, kenčia dėl
hipoksijos - deguonies trūkumo,
sepsių, įgimtų infekcijų ir kitų
sveikatos negalavimų.
„Naujagimiams persiduoda
visos mamos neišsigydytos kvėpavimo, šlapimo takų, lytinių
organų ligos, infekcijos. Dar
mamos isčiose vaisus kenčia
nuo deguonies trūkumo, kurią
įsisavinti trukdo įvairios mamos
organizmą alinančios infekcijos.
Tokie vaikeliai gimsta net nesugebantys įkvėpti oro... Sveika
mama retai kada pagimdo kūdikį, turintį kokių nors sveikatos
problemų.
Reanimacijos skyriuje kūdikėliai sušildomi, gauna pakankami deguonies, pamaitinami
ir labai greitai atsistato jų gyvybinės funkcijos. Deja, gimsta
vaikų ir su didesnėmis įgimtomis
problemomis, širdies ydomis ar
genetinėmis patologijomis.
Tokių vaikų kasmet ligoninėje gimsta panašiai – apie 70.
Ir tikrai apsigimimų nedaugėja,
kaip kartais be reikalo gąsdinama visuomenė žiniasklaidoje.
Pas mus ligoninėje yra visa reikalinga aparatūra ir kvalifikuoti

specialistai – kardiologai, neurologai - galintys suteikti pagalbą
mažiesiems pacientams“, - teigė
A. Bulaukienė.

vertina savo darbą
Pasak A. Bulaukienės, medicina yra toli pažengusi, todėl
naujagimiai miršta retai, nes yra
visos galimybės išgelbėti gyvybę. „Pas mus tik neatliekamos
naujagimių operacijos - operuoti
mažuosius siunčiame į Vilnių ar
Kauną“, - sakė gydytoja.
Į ligoninės Naujagimių reanimacijos skyrių vaikeliai, kurių
gyvybei iškilo pavojus, atvežami
ne tik iš Klaipėdos apskrities
rajonų, bet ir Tauragės, Telšių,
visos Vakarų Lietuvos, nes tik
čia suteikiama specializuota
reanimacijos pagalba. „Niekada
nežinome, ką atneš nauja diena,
kokios sunkios būklės naujagimį
mums gali atvežti ir kiek pastangų reikės įdėti jį gaivinant.
Jei reikia, keliamės, lekiame
į ligoninę ir naktį. Aš pati labai
myliu savo darbą, nors jis ir pilnas įtampos bei didelės atsakomybės. Jaučiuosi labai laiminga,
kai pavyksta iš mirties nagų
išplėšti gležną kūdikio gyvybę.
Myli savo darbą ir visas mūsų
gydytojų neonatologų ir slaugytojų kolektyvas, nes pas mus
beveik nėra kadrų kaitos“, - sakė
Neonatologijos centro vadovė A.
Bulaukienė.
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Infekcinės ligos – pavojingos gyvybei
Eimanto CHACHLOVO nuotr.

Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus Infekcinių
ligų poskyryje teikiama pagalba susirgusiesiems infekcinėmis ligomis ir patenkantiems į ligoninę jau sunkios būklės:
smarkiai karščiuojantys, dūstantys, viduriuojantys, kamuojami kitų ligos sukeltų negalavimų. Per metus į šį skyrių patenka apie 500 vaikų ir suaugusiųjų.
Agnė GEDMINTAITĖ
Poskyrio vedėja gydytoja anesteziologė–reanimatologė Zita
Vetrovienė pasidžiaugė, kad šiemet klaipėdiečius aplenkė gripas.
„Ankstesniais metais vos spėjome
gaivinti ir gydyti sunkiomis gripo
formomis sergančiuosius. Šiemet
tokių atvejų nebuvo. Tačiau kasdien sulaukiame kitomis pavojingomis infekcinėmis žarnyno ar
kvėpavimo takų ligomis sergančių
pacientų ne tik iš Klaipėdos, bet
ir viso regiono“, - sakė Z. Vetrovienė.
Pasak gydytojos, infekcinės
ligos – tai užkrečiamos ligos, kuriomis susergama jų sukėlėjams
(bakterijoms, virusams) patekus
į organizmą ir jame toliau dau-

B

ginantis. Sukėlėjai gali daugintis
įsiskverbimo vietoje (lokali infekcija), o kai kurie kraujotakos ir
limfinės sistemų takais išplisti po
visą organizmą. Tuomet atsiranda
labai pavojinga gyvybei būklė –
sepsis arba, kitaip tariant, kraujo
užkrėtimas.
„Sunkios būklės pacientus į
mūsų skyrių greitoji veža tiesiai,
aplenkdama ligoninės priimamąjį.
Visada esame pasirengę priimti
sunkų ligonį. Pacientai mūsų skyriuje praleidžia po kelias valandas,
o kartais ir ilgiau, kol atstatomos
gyvybinės funkcijos, atliekami
reikalingi tyrimai laboratorijoje. Kadangi mūsų ligoninė yra
daugiaprofilinė, į pagalbą visada
mums atskuba reikalingi gydytojai specialistai – kardiologai, neu-

s PATARIA. Pasak gydytojos anesteziologės-reanimatologės Zitos
Vetrovienės, nuo daugelio infekcinių ligų ir sunkių jų sukeltų padarinių
apsaugo skiepai, todėl nereikėtų jų vengti.
rologai“, - pasakojo Z. Vetrovienė,
reanimacijoje dirbanti jau daugiau
kaip du dešimtmečius.
Šio skyriaus medikai susiduria su įvairiomis sunkiomis
infekcinėmis ligomis ir jų formomis. Pavyzdžiui, tenka gelbėti ir
gydyti meningokokine infekcija

susirgusius žmones (iki 20 atvejų
per metus), gydyti sunkiomis
erkinio encefalito formomis sergančiuosius. Pasak gydytojos Z.
Vetrovienės, nuo daugelio infekcinių ligų ir sunkių jų sukeltų
padarinių apsaugo skiepai, todėl
nereikėtų jų vengti.

Gimdyti – tik į Klaipėdą
Eimanto CHACHLOVO nuotr.

alandžio mėnesio
paskutinį sekmadienį minima Tarptautinė gyvybės diena. Naujos
gyvybės atsiradimas - didelis
stebuklas ir svarbus įvykis
kiekvienoje šeimoje. o kaip
gyvybė ateina į šį pasaulį?
Apie tai kalbamės su Klaipėdos universitetinės ligoninės
Gimdymo skyriaus vedėju,
gydytoju akušeriu–ginekologu Leonu JANUŠU.
Jolanta BENIUŠYTĖ, benijola@ve.lt

Statistika skelbia, kad Lietuvoje mažėja gimdymų. O kaip
yra Klaipėdoje?
Mažiau gimdoma ir Klaipėdoje.
Demografinė situacija mūsų šalyje
nėra gera – daugiau žmonių miršta
negu gimsta. Klaipėdoje gimdymų buvo pradėję daugėti nuo
2000- ųjų. 2009 m. mūsų ligoninėje
gimdė apie 3700 moterų. Užpernai
- apie 3500, pernai – 3193. Į mūsų
ligoninę gimdyti atvažiuoja ne tik
klaipėdiečių, bet ir moterų iš visos
Vakarų Lietuvos. Klaipėdiečių
gimdymai sudaro 60 proc. visų
gimdymų. Pačios moterys iš toliau
renkasi mūsų ligoninę, nes skyrius
aprūpintas visa reikalinga šiuolaikine įranga, čia dirba kvalifikuotų
specialistų komanda, todėl, esant
sudėtingesniam gimdymui, bus
suteikta visa reikalinga pagalba.
Dalį gimdyvių, esant komplikuotam nėštumui, atsiunčia rajoninės
ligoninės, kurios turi gimdymo
skyrius, tačiau nerizikuoja priimti
sudėtingesnio gimdymo. Sulaukiame pas mus gimdyti atvykstančių
užsieniečių, taip pat emigrančių,
norinčių gimdyti tėvynėje, nes čia
jaučiasi saugesnės ir labiau pasitiki
savais gydytojais.

s GImdymo skyriaus vedėjas, gydytojas akušeris – ginekologas
Leonas Janušas.
Kodėl mažėja gimdymų?
Matyt, tai lemia nepalanki
ekonominė situacija, sumažėjusios
motinytės pašalpos, emigracija.
Anksčiau moterys, turinčios gerus
darbus, ryždavosi dažniau gimdyti trečią kartą. Palyginti nedaug
gimdančių 18-21 metų amžiaus
moterų, pirmą kartą dažniausiai
gimdoma sulaukus 25-27 metų,
antrąjį – iki 30 metų, trečiąjį –
peržengus 30 metų slenkstį ar
dar vėliau. Sumažėjo gimdančių
nepilnamečių, tačiau padaugėjo
vyresnių kaip 40 metų gimdyvių.
Vyresnėms gimdyvėms - nuo 35-36
metų amžiaus ligoninėje teikiama
genetiko konsultacija.
Ar tiesa, kad moteris dažniau
renkasi operaciją, o ne natūralų
gimdymą?
Deja, tokia nelabai gera tendencija yra tiek pasaulyje, tiek
Lietuvoje. Anksčiau cezario pjūvis
buvo gana reta operacija, dabar
tokiu būdu pagimdo kas ketvirta
moteris. Kodėl? Išsiplėtė indikacijų
spektras atlikti šioms operacijoms,
t.y. , esant sudėtingesniam gimdymui, siekiant apsaugoti naujagimį

ir motiną nuo komplikacijų, atliekama operacija. Moteriai gimdant
antrąjį kartą tikėtina, kad vėl bus
reikalinga cezario pjūvio operacija. Tad tiek motinai, tiek vaikui
sveikiausias yra natūralus gimdymas. Mūsų ligoninės Gimdymo
skyriuje 2008 metais buvo įkurtas
Mažos rizikos gimdymų poskyris,
kuriame sveikos moterys gimdo tik
su akušerių pagalba be gydytojų.
Ši naujovė, kuri plačiai taikoma
Vakarų Europoje, Skandinavijos
šalyse, pasitvirtino, tokį gimdymą
renkasi 25 proc. mūsų ligoninėje
gimdančių moterų. Jei gimdymo
metu kiltų problemų, gydytojai
akušeriai–ginekologai visada yra
šalia. Visos gimdymo palatos yra
aprūpintos šiuolaikiška vaisiaus
būklės stebėjimo įranga ir, prireikus, naujagimių reanimacijos
priemonėmis. Beje, šiame Mažos
rizikos poskyryje pradėtos rengti
nemokamos paskaitos būsimoms
mamoms ir tėveliams, ir jau pajutome, kad tos pamokėlės duoda
naudą.
Ar nuskausminimas prieš
gimdymą – dažnas reiškinys?

Viešoji įstaiga Klaipėdos universitetinė ligoninė
Vyriausiasis gydytojas:
prof. habil. dr. Vinsas Janušonis, tel. (8 46) 396502
Adresas: Liepojos g. 41, LT-92288 Klaipėda, Lietuva, tel. (8 46) 396502

Išties nemaža dalis mūsų gimdyvių renkasi epidūrinę nejautrą.
Vietinis anestetikas suleidžiamas
į epidūrinį tarpą, t. y. tarp dviejų
slankstelių apatinėje stuburo dalyje. Toks nejautros būdas naudojamas jau seniai ir nebėra jokia
naujovė. Nuskausminimas turi ir
gydomąjį poveikį, nes jo dėka sureguliuojamas kraujo spaudimas.
Gimdymo, kuris trunka ne vieną
valandą, skausmus sušvelnina ir
kitos priemonės: muzika, kvapai,
taškinis masažas. Kia kurios moterys pasinaudoja tokiomis priemonėmis. Padeda ir artimieji, esantys
šalia. Pas mus Gimdymo skyriuje
sudarytos patogios sąlygos vienam
iš artimųjų būti kartu su gimdyve
ir dalyvauti gimdyme. Dažniausiai
kartu su moterimi būna jos vyras,
tačiau būna ir mamos, seserys,
draugės, anytos. Kartą jauną gimdyvę prižiūrėjo tėvas, o dar kitą
būsimąją mamą globojo brolis.
Akušerija bene ekstremaliausia medicinos sritis, nes
medikams tenka atsakyti iškart
už dvi gyvybes – motinos ir
naujagimio. Kaip atlaikote tokį
įtemptą darbą?
Taip, darbas įtemptas, didelė
atsakomybė. Tačiau Gimdymo
skyriuje beveik nėra kadrų kaitos,
yra gydytojų ir akušerių, dirbančių
čia jau ne vieną dešimtmetį. Matyt,
todėl, kad mes visi mylime savo
darbą, savo profesiją ir mus džiugina tas kasdienis prisilietimas prie
gyvybės paslapties. Mes visada esame apsupti jaunų žmonių, mamų
su savo naujagimiais, ir kolektyvas
mūsų skyriaus palyginti jaunas.
Tai suteikia energijos, nebejauti
tos įtampos, kai matai rezultatus.
Džiugu ir tai, kad turime nemažai
gydytojų rezidentų, panorusių
šios specialybės praktinių įgūdžių
pasimokyti mūsų ligoninėje.

Informacija visą parą: (8 46) 396500, 396600
Faksas: (8 46) 396625
Elektroninis paštas: bendras@kul.lt
Interneto adresas: http://www.kul.lt

DĖKoJU
Pilvo ir endokrininės
chirurgijos skyriui
Labai esu dėkingas, kad yra
toksai skyrius. Labai esu dėkingas
to skyriaus vadovui. Toje vietoje
žodis daktaras įgauna tikrąją
prasmę ir manyje tai suskamba:
„Meistras Daktaras“.
Sakoma, kad gėris gėrį traukia – čia tiesų tiesa. Tuo įsitikinau
būdamas skyriuje.
Sesutės – profesionalės, švelnutės, užjaučiančios (nėra gyvenimo rutinos atbukintos). O krūvis
– ohoho, lekia kaip bitutės. Kartais
pagalvoju, ar tinkamai joms už tai
sumokama. Kaip džiaugtųsi užsienyje turėdami tokias „bitutes“.
Oi, aš ne apie tai!
Visi, kas gyvenam ir dirbam
Lietuvėlėje, turime situaciją, kokią
turime. Darykime ją šviesesnę.
Operacinės personalą mačiau
vos kelias minutes – jūs mane
matėte 1,4 val., labai žemai jums
lenkiuosi, nes jau pasilenkiu.
Mieli anesteziologai, kas kitam
žmogui dara gero arba duoda, tai
ir jam bus duota. Ir kažkodėl aš
tais žodžiais labai tikiu.
Labai dėkingas likimui, kad
man buvo proga susipažinti su
Jūsų kolektyvu.
Visai komandai didžiulis
ačiū!
Kęstutis (Mažeikiai)
Infekcinių ligų skyriui
Nr. 1
Norėčiau padėkoti slaugytojoms, gydytojams už tai, kad
nuoširdžiai mane priėmė. Už tai,
kad visada vaikščiojo su šypsenom, kad visada prajuokindavo
ir neleisdavo liūdėti.
Jos pačios nuostabiausios,
linksmiausios, nuoširdžiausios,
draugiškiausios ir pačios šauniausios.
Visada prisiminsiu jas su
didžiausia šypsena veide ir nuoširdžiausiais jausmais širdyje.
Su didžiausia pagarba S. P.
(Klaipėda)
Akių ligų skyriui Nr.1
Dėkoju skyriaus visam aptarnaujančiam personalui už nuoširdumą, rūpestingumą, seniai
bemačiau tokį personalą, kad taip
atidžiai ir operatyviai reaguotų į
ligonių problemas. Taip pat nuoširdžiai dėkoju gydytojams už
nuoširdų prižiūrėjimą ir gydymą.
Linkiu visam kolektyvui stiprios
sveikatos, asmeninės laimės.
D. V. (Klaipėda)
Veido ir žandikaulių
chirurgijos skyriui
Ačiū bendrosios praktikos
slaugytojoms už nuostabų ir
šiltą bendravimą bei rūpinimąsi.
Ačiū, kad jūs tokios supratingos ir
nuoširdžios. Ačiū, kad jūs tokios
nuostabios. Nebijot parodyti
savo nuoširdžių šypsenų. Ačiū
už gydymą!
J. L. (Klaipėda)

www.kul.lt

