Antradienis 2012 12 18 (Nr. 25)

Specialus “Vakarų ekspreso” priedas

7

gerbiami

klaipėdos universitetinės ligoninės darbuotojai
išdalinti save, atiduoti
šilumą, džiaugsmą,
mintis ir visa, ką turite
savyje – toks yra kiekvieno
žmogaus pašaukimas
(Justinas Marcinkevičius)

Nuoširdžiai sveikinu gražiausių metų švenčių – šv.
Kalėdų ir Naujųjų metų proga.
Šios šventės yra linksmos,
šviesios, džiaugsmingos,
tartum atspindinčios Jūsų
įtempto darbo momentus –
pasaulį išvydusį naują žmogų
ir džiaugsmu trykštančias
Motinos akis, viltingą paciento šūksnį „aš gyvensiu“,
skelbiantį naujo gyvenimo be
kančios pradžią, ar po nemigo
nakties budintį prie paciento
lovos mediką, nutviekstą
rytmečio žaros. Tai kovos už
žmogaus gyvybę ir sveikatą
pergalės šventės akcentai.
Dėkoju Jums už pagalbą

SVEiKinaME
Sveikiname jubiliejinių gimtadienių proga
Klaipėdos universitetinės ligoninės darbuotojus:
12. 25 - Genovaitę augustinaitienę (Vidaus ligų departamentas),
12. 29 - astą Bikulčiūtę (Traumatologijos departamentas),
12. 29 - Reginą Mockutę (Akušerijos ginekologijos departamentas),
01. 01 - Birutę anučauskienę (Onkologijos departamentas),
01. 17 - Rimantą Tarasevičių (Traumatologijos departamentas),
01. 18 – aidą Baužytę (Administracijos departamentas),
01. 20 - Bronių Čiunką (Inžinierinis technikos departamentas),
01. 22 – Laimą Jučinskienę (Diagnostikos departamentas),
01. 22 – Elą Žukovič (Hospitalizacijos departamentas),
01. 26 – Liną Zdanavičienę (Traumatologijos departamentas),
01. 28 - aidą Pociuvienę (Diagnostikos departamentas),
01. 29 - Liną šakienę (Traumatologijos departamentas),
01. 30 – Eglę Montrimienę (Traumatologijos departamentas).

RENGINIAI
Gruodžio 19 d. 15 val. tradiciškai prieš šv. Kalėdas į Klaipėdos universitetinę ligoninę atkeliaus Betliejaus ugnis, kurios liepsnelės pasklis po ligoninės
palatas, įkvėpdamos vilties ir ramybės čia besigydantiems žmonėms. Ligoninės
salėje bus aukojamos šv. Mišios.
Gruodžio 20 d. 13 val. Klaipėdos universitetinės ligoninės medikus sveikins
Telšių vyskupas Genadijus Vodopjanovas.

klaipėdiečiams, kuriems, ištikus nelaimei ar ligai, Jūs ją
teikiate dieną ir naktį. Linkiu
Jums sėkmės, darnos, prasmin-

gų darbų.
Su geriausiais linkėjimais
Vytautas GRUBLiaUSKaS,
Klaipėdos miesto meras

Universitetinė ligoninė –

K

mokslo ir jaunųjų medikų
ugdymo centras
laipėdos universitetinėje ligoninėje vykdoma mokslinė bei pedagoginė veikla. Svarbią vietą ligoninėje
užima jaunųjų gydytojų rengimas.

agnė GEDMinTaiTĖ
Įgauti patirties į Klaipėdos
universitetinę ligoninę kasmet
atvyksta vis daugiau studentų ir
rezidentų iš Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto bei Vilniaus
universiteto Medicinos fakulteto.
Jų praktikos vadovai ligoninėje
– mokslininkai, įvairių specialy-

bių gydytojai, ligoninės skyrių
vadovai.

atranda profesinį
pašaukimą
“Džiugina tai, jog kasmet pas
mus atvykstančių atlikti praktiką
būsimųjų medikų žinios yra vis
aukštesnio lygio ir jaučiamas vis
didesnis jų noras dirbti, atrasti

savo profesinį pašaukimą vienoje
ar kitoje medicinos srityje.
Mūsų ligoninė – daugiaproﬁlinė, todėl jauniems medikams yra
sudarytos visos sąlygos semtis praktinių žinių, gilintis į atskiras medicinos sritis, tobulinti įgūdžius.
Ne vienas mūsų studentas ar
rezidentas nori mokytis daugiau
negu numatyta programose. Jų
vadovai tik skatina tokius norus ir
skiria dėmesio kiekvienam“, - pasakojo Gintautas Virketis, vyriausiojo
gydytojo pavaduotojas
medicinai.
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Ligoninė –
jaunųjų medikų
ugdymo centras

Slaugos
specialistams –
praktikos pamokos

2012 metų
ligoninės
įvykiai
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Universitetinė ligoninė –
Eimanto CHACHLOVO nuotr.

mokslo ir jaunųjų medikų ugdymo centras

s SU VADOVAIS. Klinikinės praktikos studentai ir gydytojai rezidentai su vadovais dr. Sigitu Stonkumi, Feliksu Grigalausku, Antanu Navicku,
doc. dr. Henriku Kazlausku.
Studentai ir rezidentai mokosi ir kartu
su visais paskirtais vadovais, ir
atskirai skyriuose, kabinetuose.
Nemaža dalis rezidentų Klaipėdos universitetinėje ligoninėje
praktinių įgūdžių semiasi jau ne
vienerius metus. Pasak G. Virkečio, būsimiesiems medikams sudarytos visos sąlygos įgyti tikros
klinikinės praktikos.
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tinės chirurgijos, anesteziologijos
reanimatologijos, endokrinologijos, urologijos ir kitas praktikos
mokymo programas.

ligoninėje–
aktyvi mokslinė veikla
Būsimiems medikams Klaipėdos universitetinėje ligoninėje yra
išties iš ko pasimokyti.
Ligoninėje dirba 20 medici-

s PAMAINA. Rezidentų vadovas, Chirurgijos departamento vadovas
Feliksas Grigalauskas su vyresniaisiais rezidentais D. Černiausku ir
T. Abelkiu.
dicinos mokslo daktaro disertacijos.
Šiuo metu rengia disertacijas
šeši ligoninės gydytojai.
Pagrindinės Klaipėdos universitetinės ligoninės mokslininkų mokslinės veiklos temos yra
sveikatos priežiūros paslaugų

kokybė, sveikatos apsaugos sistemos organizacijų valdymas,
rizikos, nepageidautinų įvykių
sveikatos priežiūros organizacijose valdymas.
Taip pat mokslininkai gilinasi
į tokias temas kaip vaisingumo
sutrikimai, nėštumo terminą įta-

inForMaCiJa
Rezidentūra Klaipėdos
universitetinėje ligoninėje
2008-2012 metais
Rezidentų skaičius 2008-2012 m.
pagal universitetus ir rezidentūros
programas
Lietuvos sveikatos mokslų
universitetas (LSMU) – 30. Iš jų:
8 vidaus ligų;
3 akušerijos ginekologijos;
2 kraujagyslių chirurgijos;
1 oftalmologijos;
3 ortopedijos traumatologijos;
1 urologijos;
6 bendrosios chirurgijos;
1 abdominalinės chirurgijos;
2 veido žandikaulių chirurgijos.
3 šeimos medicinos.
Vilniaus universitetas (VU) – 32. Iš jų:
1 vidaus ligų;
4 akušerijos ginekologijos;
1 plastinės chirurgijos;
1 neurologijos;
1 ortopedijos traumatologijos;
2 urologijos;
3 anesteziologijos reanimatologijos;
1 abdominalinės chirurgijos;
3 endokrinologijos.
5 onkologinės chemoterapijos;
7 šeimos medicinos;
2 krūtinės chirurgijos;
1 dietologijos.
Rezidentų skaičius pagal metus:
2008 m. - 7 (6 VU, 1 LSMU);
2009 m. - 7 (6 VU, 1 LSMU);
2010 m. - 18 (9 VU, 9 LSMU);
2011 m. - 29 (17 VU, 12 LSMU);
2012 m. - 36 (15 VU, 21 LSMU).

kojantys veiksniai, išsėtinės sklerozės epidemiologija, diagnostika
ir gydymas, įgimtos širdies ligos,
naujagimių kardiologija, sporto
kardiologija, smegenų kraujagyslių neurochirurgija, neuroendoskopija, minimaliai invazinė
neurochirurgija, kaukolės pamato
chirurgija, kepenų ir kasos chirurgija.
Medikus mokslininkus domina šiuolaikiniai neurochirurgijos
diagnostikos ir gydymo metodai,
reanimacija bei intensyvioji terapija, ginekologija, kraujagyslių
chirurgija, veido ir žandikaulių,
krūtinės chirurgija, vidaus ligų
diagnostika ir gydymas, spindulinė terapija, LOR ligų diagnostika
ir gydymas, insultų diagnostika ir
gydymas, inkstų ligų diagnostika
ir gydymas, medicinos fizika,
pilvo chirurgija, endokrinologija,
miego medicina.

s NUOTAIKA. Visada optimistiškai nusiteikę akušerijos ir ginekologijos rezidentūros rezidentai E. Oleshko, B. Beliajeva, M. Tarchovskij,
J. Domarkaitė ir rezidentų vadovas, Akušerijos ginekologijos departamento vadovas dr. Algimantas Fabijonavičius.
„Jie ir priėmimo skyriuje
dirba, ir operacinėse asistuoja.
Kiekvienas jų gali prieiti prie
paciento, gilintis į susirgimus,
ieškoti būdų, kaip žmogui padėti išsivaduoti iš ligų. Tiesiog
kasdien vyksta normalus darbas,
pasitariant, konsultuojantis su
labiau patyrusiais kolegomis“, sakė G. Virketis.
Rezidentai Klaipėdos universitetinėje ligoninėje renkasi vidaus
ligų, akušerijos ginekologijos,
šeimos medicinos, kraujagyslių
chirurgijos, bendrosios chirurgijos, ortopedijos traumatologijos,
onkologinės chemoterapijos, krū-

nos mokslo daktarų, iš jų du yra
habilituoti medicinos mokslų
daktarai, du mokslininkai turi
profesoriaus, o penki docento
pedagoginį laipsnį.
Jie skaito paskaitas bei veda
praktinius užsiėmimus Vilniaus
universiteto Medicinos fakulteto,
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Klaipėdos universiteto,
Klaipėdos kolegijos studentams,
vadovauja moksliniams tyrimams, vykdo klinikines studijas,
ruošia ir publikuoja mokslinius
straipsnius, vadovauja praktiniams užsiėmimams ligoninėje.
2012 metais apgintos dvi me-

s REZIDENTAI. Terapinio profilio gydytojai rezidentai su rezidentų vadovais po seminaro (iš kairės): Vidaus
ligų diagnostikos skyriaus vedėjas dr. Sigitas Stonkus, rezidentai K. Gotlibaitė, R. Juškaitė, R. Zakaravičiūtė,
V. Urbonas, Z. Markovskaja, M. Poškienė, T. Šopaga, Endokrinologijos skyriaus vedėjas Antanas Navickas,
rezidentė O. Merkutova.
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s PRAKTIKA. Klaipėdos kolegijos Sveikatos mokslų fakulteto
studentai per akušerijos ginekologijos slaugos praktiką su praktikos
darbų vadove Salomėja Gustiene.

Slaugos specialistams –

K

laipėdos universitetinėje ligoninėje
dirba 700 slaugos
specialistų, kartu su padėjėjais šioje srityje dirba per
1000 darbuotojų. Kasmet didelis būrys ligoninės slaugos
specialistų kelia profesinę
kvalifikaciją tobulinimosi
centruose, dalyvauja ligoninėje rengiamose konferencijose. Slaugos specialybės
praktiką čia atlieka studentai
ne tik iš Lietuvos, bet ir iš
užsienio šalių.
Jurga BaRaUSKaiTĖ
“Savo darbe ligoninės slaugos
specialistai remiasi pačiais naujausiais slaugos mokslo pasiekimais.
Šiemet profesinę kvaliﬁkaciją kėlė
553 slaugos specialistai. Jie mokėsi
skubios medicinos, pagalbos ištikus

praktikos pamokos
traumai, šiuolaikinės reanimacinės
pagalbos, psichologinės pagalbos
įgūdžių teikiant skubią pagalbą, 13
slaugytojų įgijo radiotechnologo
profesinę kvaliﬁkaciją. Visas šias žinias, sukauptą patirtį perduodame
ir slaugos specialybės studentams,
ligoninėje atliekantiems praktiką“,
- sakė Ona Mitalienė, vyriausiojo
gydytojo pavaduotoja slaugai.

Moko ne tik praktikos
Klaipėdos universitetinėje ligoninėje sukurtoje profesinėje
slaugos mokymo bazėje slaugos
specialybės studentai gali gilintis
į įvairių sričių slaugos praktiką –
nuo Gimdymo skyriaus iki Palaikomojo gydymo ir slaugos.
„Rengiame studentų apklausas apie praktiką mūsų ligoninėje

inForMaCiJa
2012 metais profesinę kvalifikaciją kėlė 553 slaugos specialistai:
Klaipėdos universiteto tęstinių studijų institute – 62
Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centre:
- tobulinimo – 38
- įgijo radiotechnologo profesinę specializaciją – 13
Krizių centre:
- psichologinės pagalbos įgūdžiai teikiant skubią medicinos pagalbą – 220
- skubi medicinos pagalba – 80
- šiuolaikinė reanimacinė pagalba – 80
- pagalba ištikus traumai – 60
Ligoninėje per metus įvyko 8 slaugos specialistų kvalifikacijos kėlimo
konferencijos, iš jų vieną konferenciją surengė Klaipėdos valstybinės kolegijos
Socialinių mokslų katedra. Konferencijose buvo nagrinėjamos aktualios slaugos
mokslo ir praktikos naujovės, naujausi gydymo ir diagnostikos metodai, taikomi
universitetinėje ligoninėje.
Slaugos specialybės studentų praktika:
Klaipėdos valstybinės kolegijos – 121
Klaipėdos universiteto – 56
Utenos kolegijos – 3
Kauno kolegijos – 15
Vilniaus kolegijos – 5
Pagal tarptautinę studentų mainų programą „Erasmus“:
iš Lenkijos – 3
iš Kadizo universiteto (Ispanija) – 3
Visuomenės sveikatos studentų praktika:
Klaipėdos universiteto – 76 studentai
Medicinos technologijų studentų praktika:
Klaipėdos universiteto – 9 studentai

Mūsų ligoninės slaugos specialistai ir
patys nuolat mokosi, ir kitus moko. Juk
norėdamas kitus mokyti, pats turi daug
išmanyti.
Ona MiTaLiEnĖ, vyriausiojo gydytojo
pavaduotoja slaugai
– sulaukiame gerų atsiliepimų.
Didelis pasitikėjimas ir glaudus
bedradarbiavimas sieja Klaipėdos
universitetinę ligoninę su Klaipėdos valstybine kolegija, Klaipėdos
universitetu, kitomis slaugos specialistų mokymo įstaigomis“, - sakė
O. Mitalienė.
Ji akcentavo, jog būsimuosius
slaugytojus būtina išmokyti ne tik
praktinių slaugos įgūdžių, bet ir
išugdyti šiame nelengvame darbe
būtinų profesinių savybių.
„Neatsiejama slaugytojo kasdienybės dalis – tai mokėjimas da-

linti širdies šilumą, atjautą, rodyti
dėmesį, mokėti paguosti susirgusį
žmogų. Šiame darbe reikalingos
psichologinės žinios ir tam tikros
charakterio savybės – abejingieji
žmogaus kančiai slaugytojais dirbti
negali“, - teigia O. Mitalienė.

“Mums čia patinka“
Linksmi ir energingi Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus
talkininkai – trys ispanai, būsimieji
slaugos specialistai, į ligoninę trims
mėnesiams pasisemti praktikos
atvyko pagal studentų mainų pro-

s PATIRTIS. Klaipėdos kolegijos Sveikatos
mokslų fakulteto dėstytojos, ligoninės praktikos darbų vadovės su studentais iš Ispanijos.

gramą „Erasmus“.
„Mums čia labai patinka ir po
kalėdinių atostogų vėl grįšime
atlikti praktikos į šią ligoninę.
Igijome daug profesinės patirties,
sužinojome daug naujų dalykų,
kuriuos panaudosime praktikoje,
pažinome šalies kultūrą. Ispanijoje
slaugos specialisto profesija yra
prestižinė, mūsų šeimose ne vienas
yra pasirinkęs šį darbą, tėvai, broliai, seserys “,- teigė du vaikinai ir
mergina, atvykę iš Kadizo universiteto Ispanijoje.
Jaunaisiais pagalbininkais, jau
pramokusiais net kalbėti lietuviškai, džiaugėsi ir Palaikomojo
gydymo ir slaugos vyriausioji
administratorė Irena Bagdonienė:
„Atviri, energingi, noriai imasi
įvairių darbų. Iš jų mes irgi įvairių
naujovių sužinojome, nes slaugos
paslaugos pas mus ir Ispanijoje
nemažai skiriasi“, - sakė I. Bagdonienė.
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Klaipėdos universitetinės ligoninės
svarbiausi 2012 metų įvykiai
 Per metus ligoninės stacionare
tirti ir gydyti per 47 tūkst. pacientų,
konsultaciniame skyriuje apsilankė
per 270 tūkst. pacientų, atlikta 27 tūkst.
operacijų.
Sveikatos apsaugos ministro įsakymu skirtas ﬁnansavimas ir pradėtas
įgyvendinti Europos Sąjungos fondų
finansuojamas projektas “Asmens
sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų traumas patyrusiems pacientams,
gerinimo projektas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje”.
 Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus įsakymu skirtas
Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondų ﬁnansavimas viešosios
įstaigos Klaipėdos universitetinės ligoninės projektui “E. sveikatos paslaugų
plėtra Klaipėdos regiono asmens
sveikatos priežiūros įstaigose”.
 Klaipėdos universitetinei ligoninei pagal Lietuvos ir Šveicarijos
bendradarbiavimo programą skirtas
finansavimas įgyvendinti projektą
“Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių
sveikatos priežiūros gerinimas” bei
projektą “Energiją tausojančių technologijų įvedimas Lietuvos ligoninėse,
teikiančiose paslaugas nėščiosioms,
gimdyvėms ir naujagimiams”, pagal
kuriuos numatoma nupirkti medicininės įrangos bei įdiegti energiją
taupančias technologijas, modernizuojant minėtoms paslaugoms teikti
skirtas patalpas.
 Sveikatos apsaugos ministro
įsakymu skirtas ﬁnansavimas ir pradėtas įgyvendinti Europos Sąjungos
fondų ﬁnansuojamas projektas „VšĮ
Klaipėdos universitetinės ligoninės
veiklos tobulinimas pagal ambulatorinių ir ambulatorinės reabilitacijos,

palaikomojo gydymo ir slaugos
infrastruktūros bei dienos chirurgijos
paslaugų plėtros kryptis“.
 2012 metais ligoninėje pradėta
dirbti su naujausiu magnetinio rezonanso aparatu, kurio galingumas yra
1,5 teslos.
 Aukštųjų energijų skyriuje
įdiegta nauja prostatos vėžio gydymo metodika - aukštos dozės galios
brachiterapija (HDR).
 Pradėtas taikyti naujas pažangus branduolinės diagnostikos
tyrimo “Gama kamera” metodas,
pacientėms, sergančioms krūties vėžiu, atliekama sarginių limfmazgių
scintigraﬁja.
Rengiami nuolatiniai akušerijos
mokymo kursai nėščiosioms apie nėštumo ir gimdymo periodus, ypatybes
bei elgseną šiuo laikotarpiu.
 2012 metais publikuota 20

ligoninės mokslininkų straipsnių,
išleista mokslinė monograﬁja.
 Branduolinės diagnostikos
skyriuje pacientams, sergantiems
neuroendokrininiais navikais, atliktos
pirmosios scintigrafijos, naudojant
Tektrotidą (99mTc). Tai naujausias ir
pažangiausias tyrimas, padėsiantis diagnozuoti neuroendokrininius navikus, nustatyti jų metastazes ir vertinti
paskirto gydymo efektyvumą.
 Klinikinėje diagnostinėje laboratorijoje įdiegti nauji tyrimai. Tai
bendro vitamino D koncentracijos
nustatymas, atliekami kaulų rezorbcijos žymenys - beta-Croslaps,
osteokalcinas, papildomas kiaušidžių
vėžio žymuo HE4, Lupus antikoaguliantai (padidėjusios krešėjimo
sutrikimų rizikos pacientams aptikti),
antitiroglobulino antikūnai (anti-Tg)
- naudojami autoimuniniams sky-

dliaukės pažeidimams diagnozuoti,
antimitochondriniai antikūnai (AMA)
(nustatant pacientams pirminę biliarinę cirozę), infekciniai žymenys - infekcinės mononukleozės diagnostikai
(Epštein-Baro viruso antikūnai IgM
ir IgG klasės), Herpess simplex 1 ir 2
tipų diagnostikai (M ir G klasės imunoglobulinai). Pradėti molekuliniai
tyrimai lytiniu būdu plintančių ligų
diagnostikai- Chlamydia trachomatis
ir gonorėjos sukėlėjams aptikti.
2012 metais klinikinėje diagnostinėje laboratorijoje įdiegtos naujos
technologijos.
Laboratorija viena pirmųjų Lietuvoje pradėjo dirbti su automatiniu
imunofermentiniu analizatoriumi
“Chorus”, turinčiu labai platų tyrimų
spektrą tiek infekcinių, tiek autoimuninių ligų diagnostikai, taip pat
galimybę atlikti pavienius tyrimus.
Tai leidžia tyrimo rezultatą pateikti
užsakovui tą pačią dieną.
Taip pat laboratorijoje atliekamas
šlapimo nuosėdų mikroskopavimas
dažant supravitaliai, chromogeninės terpės naudojimas, nustatant
enterohemoragines E.coli, kolistino
minimalios inhibicinės koncentracijos
nustatymas Acinetobacter baumani
štamams identiﬁkuoti, hepatitų B, C,
žymenų atlikimas chemiliuminescentiniu metodu ir kt.
 Įvairių specialybių ligoninės
gydytojai dalyvavo tarptautiniuose
kongresuose, konferencijose, skaitė
pranešimus, pateikė įgytos medicinos
praktikos patirties įdiegimo ligoninėje
būdus ir formas.
Taip pat dalyvavo respublikinėse konferencijose ir seminaruose,
skaitė pranešimus, pasidalino įgyta
patirtimi.
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DĖKOJU
Krūtinės chirurgijos skyriaus kolektyvui
Negailestingo mano gyvenimo likimo ironijos dėka Jūsų skyriuje
atsidūriau iš „juodojo tunelio“ (viskas pilka, stinga oro).
Pakako mėnesio ir aukšto medicininio profesionalumo bei morališkai
tvirto Jūsų kolektyvo dėka aš laimingas – suteikėte man viltį gyventi.
Nerandu žodžių dėkingumui išreikšti visam kolektyvui, pradedant
nuostabios erudicijos gydytojais – visoms slaugytojoms ir padėjėjoms.
Tvirtybės Jums visur ir visada.
Pagarbiai

J. K. (Tauragė)

Akių ligų Nr. 1 skyriui
Patenkinta atliktos operacijos rezultatais, labai dėmesingi medikai.
Esu dėkinga už rūpestį, švelnumą.
Linkiu visiems visokeriopos kloties ir puikios sveikatos.
Su pagarba

L. M. (Sovetskas, Kaliningrado sritis)

Pilvo ir endokrininės chirurgijos skyriui
Ligoninė. Veidai saulėti personalo.
Jūs priverčiat pasveikti mus visus.
O Dieve, kaip pakviest prie švenčių stalo
Nors kartą iš ligoninės visus?
Pasveikę ir laimingi neužmiršim
Baltų palatų, slaugių, daktarų.
Jūs mūsų sieloj įžiebėte viltį,
Gyvenimu tikėti privertėt visus.

a. C. (Gargždai)

Endokrinologijos skyriui
Nerandu žodžių, kuriais aš galėčiau Jums padėkoti už rūpestį, už
nuoširdumą ir kantrybę, gydant mus. Jūs angelai sargai su baltais chalatais, budintys mūsų sveikatos sargyboje. Labai miela, kad Jūs nestatote
iš savęs neprieinamų bokštų, o mielai bendraujate su ligoniais. Jūsų
personalas puikiai suderintas, tarsi pirmas smuikas.
Žemai lenkiuosi prieš Jus ir tariu Jums, brangieji, nuoširdų ačiū.
Pabuvusi Jūsų globoje vėl noriu gyventi, vėl matau gyvenimą kitomis
spalvomis.
Dar kartą tariu ačiū. Tesaugo ir telaimina Jus ir Jūsų šeimas Dievas.

i. B. (Pajūris, šilalės rajonas)

Dėkoju
Klaipėdos universitetinės ligoninės vyriausiajam gydytojui, Chemoterapijos skyriaus gydytojams už profesionalų gydymą, už ligos
diagnozavimą įvairiausiomis priemonėmis, už švelnumą, rūpestingumą,
moralinį ir dvasinį palaikymą, už pasiaukojamą darbą gydant mus –
visus ligonius.
Dėkojame šio skyriaus slaugytojoms už jų švelnų, rūpestingą, profesionalų slaugymą, už pavyzdingą skyriaus priežiūrą ir tvarkymą, už
rūpestingą dėmesį visiems ligoniams.
Linkime visiems gerbiamiems gydytojams ir slaugytojams tolimesnės
sėkmės jų kilniame garbingame darbe ir Dievo palaimos.

P. L. (Gargždai), R. P. (Mažeikiai)

Pilvo ir endokrininės chirurgijos skyriui

Mokslinės praktinės konferencijos 2012 metais
Klaipėdos universitetinėje ligoninėje nuolat rengiamos respublikinės ir tarptautinės konferencijos, seminarai, tobulinimosi kursai.
Jų metu skaitomi pranešimai, dalijamasi patirtimi praktiniuose
užsiėmimuose, demonstruojamos operacijos ir kita.

Kovo mėnesį ligoninėje įvyko
tarptautinė konferencija „Šiuolaikinė
universitetinė ligoninė: valdymo ir
funkcionavimo principai“. Pranešimus skaitė lektoriai iš Klaipėdos,
Kauno, Vilniaus, Kornvalio (JK),
Plimuto (JK), Elbe-Elsterio (Vokietija), Monašo (Australija) ir kt.
Konferencija jos dalyviams suteikė
galimybę susipažinti su ligoninių
veikla pasaulyje, pasidalinti patirtimi ir palyginti savo pasiekimus
su kitų labiau išsivysčiusių šalių
pasiekimais.
Kovo mėnesį įvyko respublikinė
konferencija “Vakarų Lietuva sako
vėžiui – ne!” Joje pagrindinis dėmesys buvo skirtas storosios žarnos

vėžio diagnostinėms ir gydymo
galimybėms Vakarų Lietuvoje. Pristatyti gydytojų Alvydo Česo ( „Medikamentinis storosios žarnos vėžio
gydymas 2012 metais“) ir Aistos
Plieskienės („Spindulinės terapijos
taikymo galimybės sergant storosios
žarnos vėžiu“) pranešimai.
Rugsėjį ligoninėje buvo surengti
tarptautiniai artroskopijos kursai. Jų
metu buvo atliekamos minimaliai invazinės rekonstrukcinės operacijos,
kurias per monitorius galėjo stebėti
ir kursų dalyviai. Operacijos buvo
atliktos panaudojant naujausias technologijas, moderniausius implantus.
Teorinėje kursų dalyje aptartos kelio
sąnario, peties sąnario patologijų

gydymo strategija, riešo, alkūnės,
čiurnos, pėdos sąnarių artroskopijos
naujovės ir kita.
Spalį įvyko respublikinė mokslinė praktinė konferencija „Elgesio
neurologija“, skirta neurologams,
bendrosios praktikos gydytojams, vidaus ligų gydytojams, psichiatrams,
vaikų neurologams, neurochirurgams, slaugytojams.
Tą patį mėnesį surengta respublikinė ortopedų-traumatologų mokslinė konferencija „Žastikaulio lūžiai.
Operacinio gydymo tendencijos“.
Lapkričio mėnesį įvyko respublikinė konferencija „Oraus senėjimo
aktualijos neurologijoje“, kurioje
pristatytos aktualios neurologinių
susirgimų gydymo problemos senatvėje.

AČIŪ už patirtą rankų ir širdžių rūpestį, šilumą, padėjusią sveikti ir
stiprėti sulig kiekviena diena po atliktos operacijos.
Gera buvo jausti ir matyti darniai kaip avilį dirbantį kolektyvą, kuriam nereikia daug žodžių. Visi puikiai išmano savo darbą ir nuoširdžiai
jį dirba.
AČIŪ sesutėms -VISOMS!VISOMS! (visų vardų nespėjau išmokti),
įvažiuojančioms į palatą ne tik su instrumentų vežimėliu, bet ir su geru
žodžiu, šypsena, padrąsinimu.
AČIŪ gydytojams už visus medicininius ir ne tik rūpesčius, kurių
profesionalumo dėka po sėkmingai atliktos operacijos ir galiu rašyti
visus šiuos žodžius.
Dievo palaimos Jūsų puikiam skyriui kasdienybės darbuose.

R. š. (Klaipėda)

Kardiologijos skyriui
Išeidama iš ligoninės noriu padėkoti skyriaus personalui už labai
malonų aptarnavimą ir priežiūrą. Palinkėti, kad daugiau būtų tokių
žmonių. Ačiū Jiems už švelnumą ir šypseną.
Su pagarba

V. š. (Klaipėda)

Pilvo ir endokrininės chirurgijos skyriui
Nuoširdus ačiū gydytojams už kvaliﬁkuotą pagalbą, nuoširdų žodį,
dėmesį pacientui.
Dėkingi visam slaugytojų personalui už saugų ir malonų aptarnavimą. Nuostabus visas suburtas kolektyvas, kvaliﬁkuotai ir nuoširdžiai
atliekantis savo pareigas.
Būkite patys reikalingiausi savo šeimai, draugams, artimiesiems,
savo kolegoms, o ypač savo pacientams.
Jūsų širdžių šiluma tegu suteikia Jums gyvenimo prasmę.
Su nuoširdžiausia pagarba
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