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Eimanto CHACHLOVO nuotr.

laipėdos universitetinėjeligoninėjepermetus
atliekamaapie27tūkst.
operacijų.Perdienąvidutiniškai
vyksta po 60-80 įvairios apimtieschirurginiųintervencijų.
Operacinių šviesos neišjungiamos ir naktį. Pagal operacijų
skaičių ir intensyvumą ligoninė
yratrečiojišalyje.Tadvienaiš
prioritetiniųsričiųligoninėjeyra
skausmovaldymas.Skausmas
yravienadidžiausiųsveikatos
priežiūrosproblemųvisame
pasaulyje.

s taktika. Šiuolaikiškos, mažai trau-

muojančios operacijos bei individualiai
parinktos nuskausminimo priemonės pacientui padeda greičiau pasveikti ir grįžti į
normalų gyvenimo ritmą.

Agnė GEDMINTAITĖ
Medicinos praktikoje skausmas vertinamas kaip ūminis arba
kaip lėtinis.
“Ūmus skausmas, atsirandantis dėl traumos ar operacijos, informuoja smegenis, jog kažkas organizmui yra negerai. Audinių pažeidimas stimuliuoja ten esančias
nervų galūnėles, sužadina nervų
skaidulų chemines reakcijas ir nervais lyg laidais skausmo pojūtis
perduodamas galvos smegenims,
kur signalas atpažįstamas kaip
skausmas.
Tačiau skausmas yra ir apsigynimo reakcija, jis naudingas ir svarbus, nes įspėja žmogų apie pavojų
ir skatina ieškoti pagalbos.
Ūmus skausmas laikomas pažeidimo ar ligos simptomu ir, pašalinus priežastį, jis prapuola. Visiems departamente gydomiems
pacientams stengiamės užtikrinti
neskausmingą pooperacinį periodą.
Tam ligoninėje taikomos vien-

ligoninė be skausmo –
netolimos ateities vizija
kartinės ir ilgalaikės nuskausminimo metodikos“, - sakė Klaipėdos
universitetinės ligoninės Traumatologijos departamento vadovas,
gydytojas ortopedas–traumatologas Vidmantas Žegunis.
Dėl lėtinio ir pasikartojančio

sVeikiname
Sveikiname jubiliejinių gimtadienių proga
Klaipėdos universitetinės ligoninės darbuotojus:
03.05 - Tadą Perkauską (Vidaus ligų departamentas),
03.09 – Vidą Minkienę (Traumatologijos departamentas),
03.11 - Viktorą Krauleidį (Inžinerinis technikos departamentas),
03.13 – Arvydą Valavičių (Vidaus ligų departamentas),
03.15 - Janiną Sikorskienę (Hospitalinių infekcijų profilaktikos ir kontrolės
departamentas),
03.16 – Vytautą Lialiungą (Inžinerinis technikos departamentas),
03.19 - Liną Eidėjienę (Inžinerinis technikos departamentas),
03.21 - Silviją Vytienę (Vidaus ligų departamentas),
03.23 - Laimą Aleknienę (Galvos–kaklo chirurgijos departamentas),
03.23 – Nijolę Šestakovą (Onkologijos departamentas),
03.24 - Laimutę Nedzveckienę (Inžinerinis technikos departamentas),
03.25 - Almą Genčauskienę (Vidaus ligų departamentas),
03.26 - Ireną Šiaulienę (Diagnostikos departamentas),
03.28 – Oną Birutę Efimovienę (Hospitalinių infekcijų profilaktikos ir kontrolės
departamentas),
03. 31 - Vaidą Martinkienę (Nervų ligų ir reabilitacijos departamentas).

Egidijaus JANKAUSKO nuotr.

skausmo pacientai konsultuojami
bei gydomi Skausmo skyriuje.

Bijo ne operacijos,
o skausmo
“Skausmas yra aktuali problema ir kita prasme. Medicinos praktikoje susiduriame su tokiu reiškiniu, jog žmonės bijo ne pačių operacijų, o galimo skausmo po operacijos. Pavyzdžiui, pacientai per
keletą metų ne po vieną kartą atidėlioja kelio ar klubo sąnario protezavimo operacijas, nors jau buvo
gavę iš Ligonių kasų sąnarį ir sulaukę savo eilės. Jie geriau kenčia
skausmą dėl pažeisto sąnario namuose, nes labiau bijo pooperacinio skausmo ir dėl to nesiryžta gultis į ligoninę. Tokie atvejai pasitaiko ganėtinai dažnai. Su šia tendencija susiduriama sveikatos priežiūros sistemoje visame pasaulyje.
Juk skausmas yra ne tik
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s Be skaUsMo. Traumatologijos departamento vadovas, gy-

dytojas ortopedas–traumatologas Vidmantas Žegunis:„Visiems
departamente gydomiems pacientams stengiamės užtikrinti
neskausmingą pooperacinį periodą.“

Gydymo sėkmė – ir gydytojų
anesteziologų rankose

Lėtinis skausmas –
pagydoma liga
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laipėdosuniversitetinėligoninėpagalpermetusatliekamų
operacijų skaičių užima trečią vietą tarp šalies gydymo įstaigų. Todėl čia dirbantiems medikams, tarp jų ir gydytojams
anesteziologams–reanimatologams,tenkadidžiulisdarbokrūvis.
Kasdienįoperacinespatenka60-80žmonių,opooperacinėse
palatosestebimidar40pacientų.Vienasišsvarbiausiųgydytojų
anesteziologų tikslų – padėti į ligoninę patekusiam pacientui susidorotisuskausmu.Kovasuskausmuprasidedadarpriešoperaciją
ir tęsiama po jos.
Jurga BARAUSKAITĖ
“Netinkamai gydytas, ūminis
skausmas gali pereiti į lėtinį. Ši
problema labai aktuali pacientams
po operacijos. Kiekvieną operaciją
lydi ūmus pooperacinis skausmas,
kuris visais atvejais turi būti malšinamas, kad nepereitų į lėtinį, vadovaujantis pooperacinio skausmo
gydymo metodikomis“, - sakė
Anesteziologijos-reanimacijos (su
operacine) skyriaus vedėja, gydytoja anesteziologė–reanimatologė
Renata Paškevičiūtė.
Laiku neišgydytas skausmas
įsisiūbuoja lyg nuo kalno dardantis
vežimas. Tuomet, anot vedėjos,
prireikia gerokai daugiau medikamentų skausmui malšinti, prastėja
paciento psichoemocinė būklė ir
kartu blogėja gydymo rezultatai.

Vaistai - prieš operaciją
Kad ir kaip būtų keista, anot
medikų, dalis pacientų nelinkę
skųstis skausmais, nes dauguma
pacientų galvoja, kad po operacijos
turi skaudėti.
„Kalbiname pacientus, kad jie
išsakytų, kur ir kaip skauda, kuo

detaliau papasakotų, kaip jaučiasi.
Skausmo įvertinimui naudojamos
tam tikros skausmo skalės nuo 0
iki 10. Valdant skausmą ypač svarbus chirurgo, anesteziologo, paciento ir slaugytojų bendradarbiavimas“, - sakė vyresnioji gydytoja
anesteziologė-reanimatologė Geda
Klimavičiūtė. Pagrindinis skausmo
gydymo metodas – farmakoterapija.
„Prieš operaciją paciento laukia
susitikimas su gydytoju anesteziologu-reanimatologu, kurio metu
įvertinamos paciento gretutinės ligos, aptariamas numatomas anestezijos metodas bei numatoma
skausmo malšinimo programa.
Operacijos išvakarėse kiekvienam
pacientui skiriami skausmo moduliatoriai – adjuvantai.
Moduliatoriaus paskirtis – kartu su analgetiniais medikamentais
paveikti dėl skausmo organizme
prasidėjusias chemines reakcijas,
užblokuoti skausmo impulso sklidimą iš skausmo vietos iki smegenų, paskatinti natūralių nuskausminamųjų medžiagų išsiskyrimą
organizme“, - pasakojo G. Klimavičiūtė.
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gydymo sėkmė

s skaiČiUs. Anesteziologijos–reanimacijos
( su operacinėmis) skyriuje dirba per 1 medikų.

ir gydytojų anesteziol

s PrieŠ skaUsMĄ. Anesteziologijos–reanimacijos skyriaus vedėjos Renatos Paškevičiūtės
(kairėje) ir vyresniosios gydytojos anesteziologės-reanimatologės Gedos Klimavičiūtės rankose
- specialūs nešiojami aparatai, kuriais naudodamiesi pacientai gali patys pasididinti vaistų nuo
skausmo dozes, leidžiamas per kateterį į veną.

„Esmė yra ta, kad dar prieš
operaciją pradedame galvoti apie
skausmo valdymą, apimantį visą
paciento gydymosi ligoninėje laiką.
Todėl pacientui yra skiriamas daugiakomponentinis nuskausminimas. Jis sudarytas iš skirtingų
vaistų grupių, kurios papildo viena
kitą, atliekant anesteziją.
Tokiu būdu galima mažiausiomis skirtingų grupių vaistų dozėmis gauti patį geriausią skausmo
malšinimo efektą.
Svarbu dar ir tai, kad šie vaistai,
vartojami tiksliai paskirtu laiku, nelaukiant, kol pradės skaudėti. Efektyvus skausmo valdymas iki ir po
operacijos pacientams padeda išvengti pooperacinių komplikacijų,
pavyzdžiui, plaučių uždegimo, žmogus greičiau sveiksta ir greičiau išleidžiamas į namus“, - teigė sky-

riaus vedėja R. Paškevičiūtė.

anestezijos būdai šiuolaikiški
Gydytojos anesteziologės–reanimatologės R. Paškevičiūtė ir G.
Klimavičiūtė per savo ilgametės
praktikos metus teigia niekaip nepriprantančios prie visuomenėje
tebesklandančių mitų apie anesteziją. „Dar yra žmonių, kurie bijo
per operaciją pabusti, pajusti skausmą. Arba atsibudę po narkozės pirmiausiai pasako: galvojau, kad
skaudės, o, matai, neskaudėjo.
Dar vienas mitas – bijau, kad
neatlaikysiu narkozės. Nors tai tas
pats, kaip skristi lėktuvu ir bijoti,
kad nukrisi. Pagal statistiką yra tokia tikimybė, kad vienas iš 25
tūkst. pacientų gali patirti komplikacijų dėl narkozės. Bet tai - tik

ligoninė be skausmo – netolimos ateities vizija
fiziologinis, bet ir
psichologinė problema“,
- pasakojo V. Žegunis.
Dar kita skausmo pusė – atsidūrę ligoninėje ar jau po operacijos
pacientai bijo prisipažinti gydytojui, jog jam skauda.
„Mūsų žmonės yra labai kantrūs. Vyrauja įsitikinimas, jog gėda
skųstis skausmais, ir reikia kantriai kentėti. Nors skausmo suvokimas yra labai subjektyvus, kentėti tikrai nereikia. Tai net kenksminga, nes negydomas skausmas
užsitęsia ir gali tapti lėtiniu. Ta baimė ne vieną žmogų stabdo ir laiku
pasinaudoti ankstyvosios diagnostikos paslaugomis. Suprasdami
skausmo gydymo svarbą, pastaruoju metu pradėjome ypač daug dė-
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Pažeidimasstimuliuojanervųgalūnėles,sužadinanervų
skaidulųcheminesreakcijasirnervaislyglaidaisskausmo
pojūtisperduodamasgalvossmegenims,kursignalas
atpažįstamas kaip skausmas.
mesio skirti skausmo kontrolei.
Mūsų ateities vizija – ligoninė be
skausmo. Juk eidami pas odontologus jau žinome, kad neteks kentėti skausmo kaip senais laikais.
Šiuolaikinėje medicinoje skausmo
neturėtų kelti nė viena procedūra,
o pooperacinis skausmas tiek ligoninėje, tiek jau grįžus namo gali ir
turi būti suvaldomas specialiomis
kompleksinėmis priemonėmis“, sakė V. Žegunis.

speciali programa skausmo kontrolei
Tam, kad išliktų nepakitusi
tiek fizinė, tiek psichinė žmogaus
sveikata, skausmą gydyti būtina.
Šiuo metu ligoninėje veikia speciali skausmo valdymo programa,
kurios viena svarbiausių sudėtinių
dalių – individualus skausmo valdymas.
„Labai svarbu žmogų teigiamai

psichologiškai nuteikti prieš operaciją: pakalbėti, nuraminti, atskleisti jo skausmo slenksčius, reakciją į medikamentus. Juk skausmo signalų plitimą slopina endorfinų – natūralių skausmo malšintojų – išsiskyrimas smegenyse. Be
kita ko, jie gaminami smegenyse
patiriant teigiamas emocijas, keičiant požiūrį į skausmą. Ir tokia
taktika išties pasitvirtina“, - sakė
V. Žegunis. Po pirminių pokalbių
toliau tęsiamas kompleksinis nuskausminimas, pradedamas jau
prieš operaciją, jos metu ir pooperaciniu periodu, kurį atlieka gydytojai anesteziologai–reanimatologai.
Pasak V. Žegunio, skausmo valdymo programa yra išskirtinė tuo,

jog skausmo gydymo priemonės
pacientui yra skiriamos nepriklausomai nuo to, skundžiasi jis skausmu ar ne. Taip siekiama, kad nekentėtų skausmo nė vienas pacientas, tarp jų ir tas, kuriam gėda
prisipažinti, jog skauda. „Tokia
skausmo valdymo taktika padeda
suvaldyti chemines reakcijas pažeistuose audiniuose, užkirsti kelią
uždegiminiams procesams vystytis. Šiuolaikiškos, mažai traumuojančios operacijos bei individualiai
pacientui parinktos nuskausminimo priemonės, tam tikros, viena
kitą papildančios medikamentų
grupės, pacientui padeda greičiau
atsistoti ant kojų, pasveikti ir grįžti į normalų gyvenimo ritmą“, - pabrėžė V. Žegunis.
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ogų rankose
Nuskausminimas nėra fiziologinis
procesas, kai išjungus šviesą užmiegama. Miegas sukeliamas dirbtinai,
o paskui žmogų reikia pažadinti.
Geda KLIMAVIČIŪTĖ,
vyresnioji gydytoja
anesteziologė-reanimatologė
tikimybė“, - pasakojo G. Klimavičiūtė.
Dar kitas mąstymo kraštutinumas, anot medikių, perdėta operacijos baimė ir reikalavimas didesnės nejautros negu reikia.
„Kartais žmonės paprašo: per
operaciją noriu užmigti ir gerai išsimiegoti. Tačiau nuskausminimas
nėra fiziologinis procesas, kai iš-

jungus šviesą užmiegama. Miegas
sukeliamas dirbtinai, o paskui žmogų reikia pažadinti”, – sakė gydytoja G. Klimavičiūtė.

svarbu profesionalumas
Gydytojų anesteziologių–reanimatologių teigimu, kiekviena operacija yra iššūkis.
„Klaidų šiame darbe daryti ne-

galima. Nėra vienodų pacientų, todėl nėra ir vienodų sprendimų, kas
tinka vienam, gali visiškai netikti
kitam. Yra situacijų, kai pacientas
serga išreikštomis gretutinėmis ligomis, jiems nustatoma aukšta
narkozės ir operacijos rizika.
Tokiais atvejais gydytojų konsiliumas nusprendžia, kada ir kokią
pirmiausia planinę operacija būtina
atlikti minėtam pacientui (pvz.,
prieš planinę kirkšnies išvaržos
operaciją būtina atlikti širdies vožtuvo protezavimo operaciją).
Jei padarysime klaidą, bus didesnė komplikacijų rizika. Sudėtingų operacijų metu reikia ne tik nuskausminti pacientą, bet ir pradėti
gydymą jau per pačią operaciją.
Prieš operaciją gydytojas labai
atidžiai įvertina paciento būklę,
gretutines ligas, parenka tik tam
pacientui tinkamiausią nuskausminimo būdą, nes priešingu atveju
jam galima pakenkti“, - sakė R.
Paškevičiūtė. Pastaraisiais metais,
anot skyriaus vedėjos, anestezijos
rūšys, jos atlikimo būdai ir priemonės gerokai patobulėjo ir išsiplėtė.
Operacinės aprūpintos naujausia
anesteziologijos aparatūra, kuri padeda stebėti ir kontroliuoti paciento būklę per operaciją ir užtikrina
jo saugumą bei greitesnį sveikimą
po operacijos.
Tačiau kad ir kokia būtų tobula
aparatūra, be profesionalių gydytojų ji - nieko verta. Todėl Anesteziologijos-reanimacijos skyriaus medikai privalo nuolat tobulinti savo
žinias, įvaldyti naujus anestezijos
metodus.
Daugiaprofilinėje Klaipėdos
universitetinėje ligoninėje atliekama vis daugiau sudėtingų, išskirtinių operacijų įvairiose srityse:
neurochirurgijoje, ginekologijoje,
urologijoje, pilvo chirurgijoje ir kt.
Todėl, anot R. Paškevičiūtės, pasiruošimas kai kurioms sudėtingoms
operacijoms, pavyzdžiui, onkologinėms, prasideda gerokai anksčiau
- likus kelioms savaitėms.
Tokioms operacijoms ruošiasi
gydytojų ir slaugytojų komanda,
nes sudėtingos operacijos dažnai
trunka ir po keliolika valandų. Pati
ilgiausia operacija ligoninėje yra
trukusi 35 valandas.
„Mes esame ne tik gydytojai
anesteziologai, bet ir intensyviosios terapijos specialistai. Ne tik
nuskausminame pacientą, bet jau
operacijos metu pradedame gydy-
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s rezUltatas. Anesteziologijos–reanimacijos skyriaus vedė-

ja Renata Paškevičiūtė: „Pacientai būna labai patenkinti, kai po
operacijos nejunta skausmo. Kai paciento lūkesčiai pasiteisina,
jis būna išties gerai nusiteikęs ir greičiau pakyla iš lovos.“
mą, stebime paciento būklę, palaikome jo gyvybines funkcijas“,- sakė gydytoja R. Paškevičiūtė.
Kartu su kolege G. Klimavičiūte jos pirmosios operacinėje anestezijos metu panaudojo hemodinamikos monitoringą PiCCO. Naudo-

mis.
„Mūsų ligoninėje taip pat taikoma pacientų kontroliuojama
analgezija. Naudodami specialius
aparatus jie gali patys pasididinti
vaistų nuo skausmo dozes, leidžiamas per kateterį į veną ar epidūri-

Pacientui yra taikomas daugiakomponentinis nuskausminimas.Jissudarytasišskirtingųvaistųgrupių,kuriospapildo
vienąkitą.Tokiubūdugalimamažiausiomissąnaudomis
gauti patį geriausią skausmo malšinimo efektą.

jantis šia sistema galima ne tik
sekti paciento kraujotaką, bet ir
pradėti savalaikį, tikslinį gydymą
jau operacijos metu.

po operacijos –
be skausmo
Pagal skausmo kontrolės programą pacientams po operacijos,
nelaukiant, kol pradės skaudėti,
kartu su analgetikais skiriami
skausmo moduliatoriai tam tikromis tiksliai nustatytomis valando-

s kontrolĖ. Pagal skausmo kontrolės programą pacientams po operacijos, nelaukiant, kol pradės skaudėti, skiriami skausmo
moduliatoriai tam tikromis valandomis.

nį kateterį, jei buvo atlikta kombinuota anestezija.
Aparatas su nuskausminamaisiais medikamentais prijungiamas
pooperacinėje palatoje, o vėliau nuskausminimas tęsiamas ir skyrių
palatose. Žmonės būna labai patenkinti, kai po operacijos nejunta
skausmo.
Jiems nesvarbūs nuskausminimo būdai, svarbu, kad gerai pabudo
po operacijos, jų nepykina ir nieko
neskauda, gauna pakankamai medikų dėmesio. Kai pacientų lūkesčiai pasiteisina, jie būna išties gerai
nusiteikę ir greičiau pakyla iš lovos“, - sakė R. Paškevičiūtė.
Anesteziologijos–reanimacijos
skyriui priklauso net 20 operacinių, kuriose dirba per 100 darbuotojų: gydytojų anesteziologų – reanimatologų, anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų ir
operacinių slaugytojų.
Vienam iš didžiausių ligoninės
kolektyvų jau dešimtmetį vadovaujanti gydytoja R. Paškevičiūtė
džiaugiasi darniu kolegų darbu.
„Žmogiškasis faktorius mūsų
sunkiame ir įtemptame darbe yra
labai svarbus. Džiaugiuosi savo kolegų profesionalumu bei draugiškumu. Beveik kasdien susiduriame
su situacija, kai tenka gelbėti žmogaus gyvybę. Ekstrinėmis situacijomis suprantame vienas kitą iš
pusės žodžio, net žvilgsnio, ir puolame vienas kitam padėti. O kiekviena skubi operacija yra ekstremali“, - sakė skyriaus vedėja.
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lėtinis skausmas – pagydoma liga
Eimanto CHACHLOVO nuotr.

Skausmas, dėl kurio pacientas
kreipiasi į gydytoją, yra ūminis
arba lėtinis. Ūminis skausmas
yra trumpalaikis ir turi priežastį – jį sukėlusią patologiją.
Tuo tarpu lėtinis skausmas yra
toks, kuris paprastai trunka ne
mažiau nei tris mėnesius. Anot
medikų, skausmas šiandien
jau nebevertinamas vien tik
kaip fiziologinė reakcija, tai
sudėtingas žmogaus nervų
sistemoje vykstantis reiškinys,
kuris ilgainiui gali peraugti į
savarankišką patofiziologinį
reiškinį – skausmo ligą.

A. B.

Nuoširdžiausią AČIŪ tariu
Jums visiems ir kiekvienam už dėmesingumą, švelnumą, sveikatos
sugrąžinimą. Puiki ir visa komanda, džiaugiuosi tvarka, gera priežiūra, skaniu maistu bei švara.
Sveikatos Jums visiems, kantrybės, Dievo palaimos.

P. K.

Pilvo ir endokrininės
chirurgijos skyriui

s skaUsMas. Klaipėdos universitetinės ligoninės Skausmo skyriaus vedėjas gydytojas anesteziologas-reanimatologas Albertas Albertjanas: „Skausmas yra daugiaprofilinė sveikatos problema“.
žmonėms ima šlubuoti sveikata.
Anot gydytojo, daugiausiai pagalbos prireikia raumenų ir skeleto ligų sukeltiems skausmams malšinti, taip pat apie 15 proc. pacientų sudaro sergantieji onkologinėmis ir kitomis ligomis. Gydytojo
teigimu, jam tenka teikti pagalbą
ir įvairiuose ligoninės skyriuose
gydomiems pacientams, kai jiems
paūmėjusio skausmo numalšinti
nebepadeda įprasti vaistai.

s eFektas. Šiaulietis verslininkas Leonardas Grubliauskas:

„Nuo tos dienos, kai gydytojas man padarė epidūrinę injekciją,
nebeprireikė nė vienos tabletės nuo skausmo.“

sulaukia pagalbos
Kai nepadeda įprasti nuskausminamieji vaistai, stiprių nugaros
ir kitokių skausmų kamuojami
žmonės Skausmo skyriuje sulaukia
greitos pagalbos - epidūrinės injekcijos, kuri ilgam numalšina didelį
skausmą. Skyriuje dirbantis A. Albertjanas sako, jog raumenų ir skeleto lėtiniai skausmai kankina vis
jaunesnius žmones.
Ilgos darbo dienos, didelis fizinis krūvis, stresas, judėjimo, sporto ir poilsio trūkumas - tai priežastys, skatinančios šiuos susirgimus.
Nemažai pacientų jau atvyksta ir
iš emigracijos – daug dirbantiems

Nuoširdžiai dėkoju šio skyriaus visiems darbuotojams už
kvalifikuotą pagalbą, priežiūrą, rūpestį ir didžiulį dėmesį, skiriamą
sergančiajam.
Su pagarba

Gerbiami
Pulmonologijos
skyriaus darbuotojai,

Agnė GEDMINTAITĖ
Vienas iš pirmųjų Klaipėdos
krašte dar prieš keliolika metų apie
skausmo ligą ir jos gydymą prabilęs ir ėmęsis šios veiklos dabar
Klaipėdos universitetinės ligoninės Skausmo skyriaus vedėjas, gydytojas anesteziologas–reanimatologas Albertas Albertjanas iki šiol
sėkmingai gydo lėtinio skausmo
gniaužtuose atsidūrusius žmones.
Šio mediko pagalbos ieškoti atvažiuoja ne tik pacientai iš Vakarų
Lietuvos, bet ir tolimesnių šalies
kampelių, užsienio šalių. Pernai
gydytojas A. Albertjanas suteikė
per 1000 konsultacijų. Įvairiais
juosmens ir kitais skausmais dažniau skundžiasi moterys, mažiau
vyrai.

dėkojame
Reabilitacijos skyriui

„Skausmas yra daugiaprofilinė
sveikatos problema, todėl gydant
šią ligą turėtų dirbti visa komanda,
kurios sudėtyje būtų psichoterapeutas, reabilitologas, kitų specialybių gydytojai, kurie savo praktikoje susiduria su skausmu. Juk
žmogų išvaduoti iš skausmo kartais vien vaistų nepakanka.
Tačiau kol kas ligonių kasos tokių daugiaprofilinių paslaugų pacientams neapmoka. Manau, kad tai
ateities reikalas. Juk anksčiau niekas nekalbėjo apie skausmą kaip
apie ligą, o dabar į šią problemą jau
požiūris yra kitoks“, - sakė A. Albertjanas.
“Kai pasiseka žmogų išvaduoti

nuo skausmo, labai džiaugiuosi, apima didelis pasitenkinimas savo
darbu“, - sakė A. Albertjanas. Gydytojas atlieka įvairias gydymo
procedūras. Pačios populiariausios
– juosmeninės dalies gydymo procedūros, kai skausmai gydomi
liumbalinėmis epidūrinėmis steroidų injekcijomis į nugarą.
Anot gydytojo, pasaulyje ši
skausmo malšinimo procedūra yra
įprastas dalykas. Panašus nuskausminimo būdas, tik įvedant epidūrinį kateterį, gimdyvės pageidavimu
taikomas ir gimdymo metu.
„Man net akyse prašviesėjo,
kai nebeliko to skausmo“, - sakė
šiaulietis Leonardas Grubliauskas
gydytojo A. Albertjano kabinete po
atliktos epidūrinės injekcijos.
Trejus metus juosmeninės dalies skausmus kentėjęs verslininkas pagalbą surado Klaipėdoje.
„Turiu stuburo disko išvaržą.
Gydytojai teigia, jog operuoti jos
nėra reikalo. Tačiau kitos priemonės ir vaistai nepadėjo atsikratyti
skausmų. Be to, nuo vaistų pradėjo skaudėti skrandį.
Aktyviai gyvenu, mėgstu medžioklę, todėl skausmas tikrai gadino gyvenimą. Į gydytoją Albertą
kreipiausi pagalbos šių metų sausį,
jis padarė injekciją, o dabar jau antrą kartą. Ir nuo tos dienos nė vienos tabletės nuo skausmo nebereikėjo“, - džiaugėsi šiaulietis.

kentėti neverta
Turbūt daugelis žmonių yra patyrę tą baisią savijautą, kai susuka
radikulitas. Suaugę vyrai verkia,
negalėdami iš lovos išlipti, nugaros
ištiesti... Tačiau dažnas geriau saujomis ryja tabletes, negu eina pas
gydytojus. Gydytojas A. Albertjanas teigia, jog skausmo kentėti ti-

krai neverta.
“Jeigu gydytojo paskirtas konservatyvus gydymas vaistais nepadeda sumažinti skausmų, mūsų
skyriuje ligoniui atliekama epidūrinė steroidų injekcija į nugarą.
Tiesiai į epidūrinį tarpą specialia
adata suleisti priešuždegiminiai,
nuskausminamieji vaistai išvaduoja iš skausmo nuo kelių valandų ar
savaičių iki metų ar dar ilgiau.

Skausmo malšinimas yra
dieviškasdarbas.
Hipokratas
Skausmams numalšinti paprastai užtenka vienos epidūrinės injekcijos, rečiau prireikia dviejų, labai retai - trijų. Toks gydymas yra
tarpinis tarp konservatyvaus ir chirurginio gydymo”, - sakė A. Albertjanas.
Gydytojui teko matyti daug didelių skausmų iškamuotų žmonių, kurie laiku nesikreipė į medikus. “Žmogus kartais būna taip iškamuotas
skausmo, kad jam prireikia ir psichologo pagalbos. O kuo ilgiau ligonis
delsia gydytis, tuo sunkiau jam padėti. Medicinos praktika rodo, jog
skausmus kentėjus iki trijų mėnesių,
gydymo efektyvumas siekė 83-100
proc., o jei nesikreipta į medikus 12
mėnesių - skausmo malšinimo efektyvumas krenta net iki 46-58 procentų”, - sakė gydytojas.
Klaipėdos universitetinės ligoninės Skausmo skyriuje pacientams suteikiama ambulatorinė pagalba ir jie išleidžiami toliau gydytis į namus ar stacionarią gydymo
įstaigą. Į skyrių ligoniai atvyksta
gavę bendrosios praktikos gydytojo ar kito specialisto siuntimą.

Juosmeninėsdaliesgydymoprocedūros,kaiskausmai
malšinamiepidūrinėmissteroidųinjekcijomisį nugarą,
pasaulyje yra įprastas dalykas.

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

Už rūpestį ir nuoširdų gydymą
dėkoju Klaipėdos universitetinės
ligoninės Pilvo ir endokrininės
chirurgijos skyriaus personalui ir
asmeniškai gydytojui chirurgui Vitalijui Eismontui.
Linkime Jums ir Jūsų šeimoms
geros sveikatos ir sėkmės gyvenime bei pasiaukojančiame darbe.
Su pagarba
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Vidaus ligų
diagnostikos skyriaus
slaugytojoms
Visada galvojau, kad slaugytojos yra tik gydytojų padėjėjos - sugirdo ir suleidžia gydytojo paskirtus vaistus.
Tačiau mano nuomonė pasikeitė, kai atsidūriau Klaipėdos universitetinės ligoninės Vidaus ligų
diagnostikos skyriuje. Keletą dienų pragulėjusi ligoninėje pamačiau
tikrąjį slaugytojų darbą. Tą pašaukimą, apie kurį daugelis šneka. Tą
rūpestį svetimais žmonėmis, nesvarbu, jaunas jis ar senas.
Mačiau, su kokiais sunkumais
slaugytojos susiduria, bet jos niekada nenuleido rankų, su šypsena
veide toliau dirbo savo darbą.
Kiekvieną rytą slaugytojos ne
tik atlikdavo gydytojo paskyrimus,
bet ir paruošdavo ligonius naujai
dienai: nuprausdavo, aprengdavo,
sušukuodavo, paklodavo lovas, sutvarkydavo spinteles, išvėdindavo
palatas.
Ir visa tai darydavo su meile
žmogui, su maloniu bendravimu ir
švelniais žodžiais. Dienos prabėgdavo greitai: vaistai, tyrimai, procedūros, lašinės... O slaugytojų
darbo sparta nemažėdavo, prie visų jos pabūdavo, su visais pabendraudavo ir visiems buvo skiriamas dėmesys.
Noriu širdingai padėkoti už tai,
kad esate. Jūs esate reikalingos
kiekvienam iš mūsų. Jūsų darbas
yra neatlygintinas, jūsų meilė
žmogui yra neišmatuojama.
Ypač reiškiu pagarbą ir didelę
padėką slaugytojoms Svitlanai, Rimai, Ugnei ir visoms kitoms Vidaus ligų diagnostikos skyriaus
slaugytojoms.

D. J.
Informacija visą parą: (8 46) 396500, 396600
Faksas: (8 46) 396625
Elektroninis paštas: bendras@kul.lt
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