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SVEIKINAME

Sveikiname jubiliejinių gimtadienių proga 
Klaipėdos universitetinės ligoninės darbuotojus:

04.02 – Sigitą Stankevičiutę (Traumatologijos departamentas),

04.05 - Rimą Zarankienę (Vidaus ligų departamentas),

04.07 - Romualdą Butkuvienę (Akušerijos-ginekologijos departamentas),

04.12 - Aušrą Serepinienę (Nervų ligų ir reabilitacijos departamentas),

04.17 - Aleksandrą Baranovą (Vidaus ligų departamentas),

04.21 - Danutę Miklovienę (Ūkio bendroji tarnyba),

04.23 – Eleną Balsevičienę (Akušerijos ginekologijos departamentas),

04.24 - Zitą Bertašienę (Nervų ligų ir reabilitacijos departamentas),

04.27 - Laimutę Žutautienę (Administracijos departamentas).
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Miego 
sutrikimai ir 
ligos – išgydomi 
9,  10 p.

Tai,jogjaunigydytojai 
specialistai savo toli-
mesneidarbineiveiklai 

renkasi Klaipėdos universitetinę
ligoninę, yra svarbu ne tik studi-
jasbaigiantiemsbūsimiesiems 
gydytojams, bet ir ligoninei.
Tokiu būdu užtikrinama specia-
listų kartų kaita, patirties bei įgū-
džiųperdavimasirtobulinimas, 
įdiegiantnaujausiusmokslo 
pasiekimus praktikoje.

Jurga BARAUSKAITĖ

Kovo 20 dieną Lietuvos sveika-
tos mokslų universiteto Karjeros
centras kartu su Studentų sąjunga
surengė tradicines kasmetines
Karjeros dienas. Jose gydymo įstai-
gos pristatė savo veiklą, darbuoto-
jų karjeros galimybes. Tradiciškai
renginyje dalyvavo ir Klaipėdos
universitetinės ligoninės atstovai.

Bendradarbiavimas su Lietu-
vos sveikatos mokslų universiteto
Studentų sąjunga prasidėjo 2005
metais ir jau tapo tradicija. Tai daž-
nai būna pirmasis būsimų medikų 
tiesioginis susitikimas su ligoninės
atstovais, informacijos apie inter-

jaunų gydytojų traukos centras
Klaipėdos universitetinė ligoninė –

natūros, rezidentūros ir tolesnės
praktikinės veiklos galimybes ligo-
ninėje pasidalijimas, o ligoninės
atstovams – galimybė pristatyti gy-
dymo įstaigą būsimiems darbuoto-
jams. 

Pasak ligoninės vyriausiojo gy-
dytojo pavaduotojo medicinai Vir-
gilijaus Vanago, bendravimas su 
studentais ir jaunaisiais gydytojais 
vyksta nuolat. Ligoninės atstovai
dalyvauja jaunųjų gydytojų sąjun-
gos renginiuose, pristato informa-
ciją apie įstaigą, dalijasi darbo or-
ganizavimo patirtimi, karjeros ga-
limybėmis ligoninėje. 

Ligoninė – mokymo bazė

„Kitas tiesioginis susitikimas

su studentais būna jiems atvykus 
baigiamosioms ikidiplominėms
studijoms ir praktikai – internatū-
rai. Jų metu užsimezga pirmasis
artimesnis darbinis bendravimas,
kuris neretai pereina į ilgalaikius 

darbinius santykius. 
Praktiškai visi internai Klaipė-

dos universitetinę ligoninę kaip in-
ternatūros bazę pasirenka jau ne-
mažai žinodami apie ligoninę iš su-
sitikimų Karjeros dienose ir savo 
kolegų – besimokančių rezidentū-
roje ar jau dirbančių ligoninėje. 

Mūsų žiniomis, norinčių atlikti 
internatūrą Klaipėdos universite-
tinėje ligoninėje yra kelis kartus
daugiau, negu nukreipia Lietuvos 

sveikatos mokslų universitetas. 
Per internatūrą jauni specialis-

tai susipažįsta su daugeliu medici-
nos sričių ir specialybių. Tai yra
paskutinis žingsnis, pasirenkant
tolesnę profesinę veiklą, medicini-
nę specialybę ir podiplomines stu-
dijas – rezidentūrą“, - sakė V. Va-
nagas.

Klaipėdos universitetinė ligo-
ninė yra Vilniaus universiteto Me-
dicinos fakulteto ir Lietuvos svei-
katos mokslų universiteto podiplo-
minio gydytojų rengimo (reziden-
tūros) bazė. Ligoninėje rezidentū-
roje studijavo 97 įvairių 17 specia-
lybių studentai. Rezidentai ligoni-
nėje dirba ir mokosi iki kelerių
metų. 

Klaipėdos universitetinė ligo-
ninė - daugiaprofilinė, todėl jau-
niems medikams yra sudarytos vi-
sos sąlygos semtis praktinių įgū-
džių, gilintis į atskiras medicinos 
sritis, tobulinti įgūdžius. 

Nemaža dalis rezidentų ligoni-
nėje praktinių įgūdžių semiasi jau 
ne vienerius metus. Būsimiems
medikams čia sudarytos visos są-
lygos įgyti tikros klinikinės prak-
tikos. 

„Per pastaruosius kelerius
metus ligoninę kaip tolesnę dar-
binės veiklos įstaigą pasirinko
apie 40 jaunų gydytojų, daugiau
negu pusė iš jų – iš karto po rezi-
dentūros studijų. Daugelis iš jų
rezidentūrą atliko ligoninėje“, -
teigė vyriausiojo gydytojo pava-
duotojas V. Vanagas. 

Beje, jaunųjų gydytojų teigi-
mu, pagrindinės aplinkybės, lėmu-
sios jų pasirinkimą dirbti Klaipė-
dos universitetinėje ligoninėje, tai
galimybės stažuotis pasirinktose
užsienio mokslo ir gydymo įstai-
gose, kelti kvalifikaciją tarptauti-
nėse konferencijose Lietuvoje ir
užsienyje, vykdyti medicinos
mokslų tiriamąjį darbą.

PerpastaruosiuskeleriusmetusKlaipėdos 
universitetinęligoninękaiptolimesnę 
darbinėsveiklosįstaigąpasirinkoapie40 
jaunųgydytojų.Daugiaunegupusėišjų 
– iš karto po rezidentūros studijų. Daugelis
rezidentūrąatlikoligoninėje. 

Virgilijus VANAGAS, 
vyriausiojo gydytojo pavaduotojas medicinai
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Viktorija Platanovienė, 
Pulmonologijos skyriaus gydytoja pulmonologė:

Jaunieji gydytojai: „Čia didelės profe
PakalbinomeseptynisjaunuosiusKlaipėdosuniversitetinėsligoninėsgydytojus,dirbančiusčiapo 
dvejustrejusmetus. Paprašėmejųatsakyti įkeletąklausimų:1.KodėldarbuijiepasirinkoKlaipėdos 
universitetinęligoninę?2.Kaipsekėsipradėtidarbusir įsilieti į ligoninėskolektyvą?3.Kaipvertinasavo 
pasirinkimą dabar, praėjus tam tikram laiko tarpui?

Jolita Indriuškevičienė, 
Chemoterapijos skyriaus gydytoja onkologė chemoterapeutė:

Jurga Kanišauskaitė, 
Aukštųjų energijų skyriaus gydytoja onkologė radioterapeutė:

Tadas Stančikas, 
Sąnarių implantacijos skyriaus gydytojas 

ortopedas–traumatologas:
1. Mokydamasi Kauno medi-

cinos universitete iki pat šeštojo 
kurso negalėjau apsispręsti, kokią
specialybę pasirinkti. Tačiau kai 
dvi savaites teko išklausyti kursą 
apie onkologiją, supratau, kad tai 
– mano vieta. Buvau sužavėta ga-
limybėmis padėti sunkiai sergan-
čiam žmogui, nes ši sritis sparčiai 
vystosi, joje daug naujovių. Metus
laiko savaitgaliais budėdama on-
kologijos ligoninėje įsitikinau, jog 
tai yra mano pašaukimas. Pradė-
jau domėtis, kur galiu įsidarbinti. 

Pati esu kaunietė, tačiau mano
žvilgsnis nukrypo į Klaipėdos uni-
versitetinę ligoninę, kurioje dirba 
žinomas šios srities specialistas, 
gydytojas chemoterapeutas Alvy-
das Česas. Sužavėjo jo vykdoma 
mokslinė veikla, žinios, įtaka,
žmonių pagarba jam. Norėjau pra-
dėti dirbti šalia tikro profesionalo,
kad galėčiau iš jo daug ko išmok-
ti. Ir štai jau trejus metus dirbu
Chemoterapijos skyriuje, o Klai-
pėda tapo mudviejų su vyru na-
mais.

2. Į kolektyvą įsiliejau lengvai,
nes skyriuje dirbantys žmonės yra
labai nuoširdūs, padeda vieni ki-
tiems, atsidavę darbui. Mūsų sky-
riuje tvyro tokia gera, teigiama
aura. Nors tenka kasdien susidur-
ti su sunkiomis onkologinėmis li-
gomis, žmonių kančia...Stengia-
mės padėti savo pacientams iš vi-
sų jėgų, todėl pas mus žmonės
važiuoja gydytis iš visos Lietuvos.

Mes nedirbame užsidarę vien savo
skyriuje. 

Šauniai bendradarbiaujame su
Aukštųjų energijų skyriaus specia-
listais, kuriems vadovauja gydytoja
Aista Plieskienė. Ligoninė yra dau-
giaprofilinė, todėl įvairų specialybių
gydytojai dirba komandoje. Kas sa-
vaitę Onkologijos departamente
renkasi multidisciplininė komanda,
kuri nagrinėja sunkiausius atvejus,
parenka , kokia gydymo taktika tin-
kamiausia pacientui.

Tad jaunam specialistui čia yra 
idealios sąlygos tobulėti, mokytis 

iš tikrų profesionalų ir neatsilik-
ti nuo jų, neapvilti pacientų, iš-
laikyti aukštą ligoninės lygį.

3. Tikrai nesigailiu dėl savo
pasirinkimo ir ačiū vyriausiajam 
gydytojui prof. Vinsui Janušoniui,
kad priėmė dirbti. Ligoninėje
mes ne tik mokomės klinikinės 
praktikos, bet ir galime užsiimti 
moksline veikla, nes čia nuolat
vyksta konferencijos, seminarai. 
Ir patys jau važiuojame paskaitų 
skaityti. Džiaugiuosi ir gyvenimu
Klaipėdos mieste, jūra, nuostabia
gamta. 

1. Kai pabaigiau pagrindines
medicinos studijas, reikėjo rinktis
internatūros bazę, kurioje atlieka-
mi vieneri metai praktikos. Labai
džiaugiausi jau tada įveikusi kon-
kursą atlikti medicinos praktiką
Klaipėdos universitetinėje ligoni-
nėje. Praktikai šią bazę pasirin-
kau, nes buvę kolegos pasakojo,
jog tai labai gera vieta įsilieti į me-

dicinos praktiką ką tik pabaigus
studijas, sakė, jog darbo bus daug,
o gydytojai kolegos mielai pasida-
lins savo žiniomis. O jei turėsiu
noro, sakė kolegos, galėsiu dirbti
ir po praktikos. Manau, jog tie
praktikos metai ir nulėmė mano
šiandieninį pasirinkimą, jog esu
gydytoja onkologė radioterapeutė.
Tuo metu mane labiau domino on-

kologija, ligoninėje praktikos me-
tu buvo sudarytos sąlygos daugiau 
dirbti šioje srityje ir tai vėliau nu-
lėmė mano pasirinkimą.

Po metų praktikos Klaipėdos
universitetinėje ligoninėje sugrį-
žusi į Kauno medicinos universi-
tetą studijuoti onkologės radiote-
rapeutės specialybės, jaučiausi jau 
nebe studentė, o jaunoji gydytoja,
pradedanti savarankiškai priimti
sprendimus.

2. Džiaugiuosi, kad po visų
studijų sugrįžau būtent į šią ligo-
ninę, kurioje pradėjau žengti pir-
muosius savarankiškos veiklos
žingsnius. Atvykau dirbti į Onko-
logijos departamento Aukštųjų
energijų skyrių. Kolektyvo didžią-
ją dalį jau pažinojau, todėl pritapau
lengvai.

Skyriaus vedėja dr. Aista Plie-
skienė padėjo greitai ir konstruk-
tyviai įsijungti į darbą. Džiaugiuo-
si, jog skyriaus vadovė ir vyres-
nieji kolegos padeda man tobulėti,
skatina ir toliau domėtis ir gilintis
į onkologiją.

3. Nors praėjo dar nedaug lai-
ko, kai dirbu šioje ligoninėje, čia
gerai jaučiuosi. Ligoninėje verti-
namas jaunas specialistas, noriai
su juo dalinamasi žiniomis ir me-
dicinos praktika, kur esame kas-
dien skatinami tobulėti ir teikti
kokybišką medicinos priežiūros
paslaugą.

1. Studijų metais Kauno medi-
cinos universitete anksti pasirin-
kau savo specialybę, nes norėjosi
konkretaus, įdomaus, perspekty-
vaus, vyriško darbo medicinoje.
Klaipėdos universitetinės ligoni-
nės gydytojai ortopedai-traumato-
logai yra sąnarių endoprotezavimo
pradininkai Lietuvoje, todėl mano
pasirinkimas jau buvo aiškus nuo
pradžių.

Šioje ligoninėje atlikau rezi-
dentūrą, internatūrą, budėdavau
savaitgaliais, ir ta praktinė patirtis
dar labiau sustiprino norą čia dirb-
ti. Pats esu klaipėdietis, tad grįžau
dirbti į savo gimtąjį miestą.

2. Į kolektyvą įsiliejau lengvai
ir nuosekliai, nes čia jau buvau ne

naujokas. Kolegos negaili patari-
mų, padeda, moko, leidžia imtis
sudėtingesnių operacijų. Atlieka-
me klubo, kelio, čiurnos sąnario
operacijas, gydome įvairias trau-
mas. Ligoninėje dirbu antrus me-
tus.

3. Man tikrai pasisekė dirbti
šalia tikrų savo darbo profesiona-
lų gydytojų ortopedų–traumatolo-
gų: Vidmanto Žegunio, Rimanto
Tarasevičiaus, Arūno Galdiko. Esu
jiems dėkingas už patarimus, pa-
galbą. Inovacijų prasme šioje sri-
tyje Klaipėdos universitetinės li-
goninės medikai yra vieni pirmų-
jų, pas mus atvyksta mokytis gy-
dytojai specialistai iš kaimyninių
šalių.

1. Baigiau Kauno medicinos
universitetą ir jau ketvirtajame
kurse žinojau, kad noriu būti pul-
monologe. Klaipėdos universite-
tinę ligoninę pasirinkau dėl to,
kad tai daugiaprofilinė, aukšto ly-
gio ligoninė. Todėl čia yra visos 
galimybės tobulinti savo profesi-
nius įgūdžius, nes pasitaiko daug 
sudėtingų ligų atvejų, iššūkių. 

Tad tenka itin gilintis į šią me-
dicinos sritį, pasitelkiant visus
įmanomus šaltinius: kolegų pata-
rimus, mokslo pasiekimus, užsie-
nio literatūrą. Pati esu kilusi iš
Švėkšnos, šiame miestelyje ir gy-
venu, todėl po studijų norėjosi
grįžti į savo kraštą.

2. Pulmonologijos skyriaus
kolektyvas yra labai draugiškas, 

kolegos visada nusiteikę padėti. 
Dalijasi ne tik profesinėmis gu-
drybėmis, bet ir pataria, kaip elg-
tis su pacientais, suteikia psicho-
loginių žinių. 

3. Džiaugiuosi suradusi savo 
vietą medicinoje pagal pašauki-
mą. Šioje ligoninėje man labai pa-
tinka dirbti dėl to, kad čia yra di-
džiulės perspektyvos tobulėti.
Man tenka susidurti su pačiais
įvairiausiais kvėpavimo sistemos
susirgimais – nuo paprastų plau-
čių uždegimų, kosulių, dusulių iki
sudėtingų onkologinių ligų. Pas
mus pacientai atvyksta iš visos
Vakarų Lietuvos. Aš konsultuoju 
pacientus ambulatoriškai, gydau 
juos stacionare, atlieku diagnos-
tikos, intervencines procedūras.
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Agnė GEDMINTAITĖ

“Dauguma žmonių dėl spartė-
jančio gyvenimo ritmo šiandien
miega kur kas mažiau negu 8 va-
landas. Miegant nepakankamai, at-
siranda įvairių sveikatos sutrikimų
– nuovargio jausmas, mieguistu-
mas darbo metu, virškinimo pro-
blemos, galvos skausmai, padidėja 
alkio jausmas, galintis tapti antsvo-
rio priežastimi“, - sakė Miego me-
dicinos centro vadovas prof. habil.
dr. Giedrius Varoneckas.

Nemigos priežastys 

Be to, anot profesoriaus, nepa-
kankamai miegantiems žmonėms
išsivysto atminties problemos,
silpsta suvokimo ir pažinimo gebė-
jimas, trukdantis mokytis ir įsisa-
vinti naujas žinias, gali be priežas-
ties svyruoti nuotaika. 

sinės perspektyvos“

Jūratė Andriuškevičiūtė, 
Anesteziologijos–reanimacijos skyriaus (su operacine) 

gydytoja anesteziologė–reanimatologė:

Paulius Radziminskas, Krūtinės chirurgijos skyriaus 
gydytojas krūtinės chirurgas:

1. Klaipėdos universitetinę ligoninę pasirinkau to-
dėl, kad šioje ligoninėje yra vienas iš stipriausių Lie-
tuvoje Krūtinės chirurgijos skyrius. Pats esu klaipė-
dietis, kilęs iš gydytojų šeimos. Mama yra akušerė–gi-
nekologė, tėvas – gydytojas urologas. Torakalinę (krū-
tinės) chirurgiją pasirinkau dar prieš 10 metų, nes man
tai yra viena iš įdomiausių, net gražiausių ir palyginti 
dar retų chirurgijos sričių. Krūtinės chirurgu ligoninė-
je dirbu trejus metus. Per metus atliekame daugiau nei
500 operacijų.

2. Kadangi ligoninėje atlikau internatūrą, įsilieti į 
kolektyvą jokių problemų nebuvo, nes kolegas jau se-
niai pažinojau. Kolektyvas draugiškas, kolegos patari-
mų negaili.

3. Tikrai nesigailiu dėl savo pasirinkimo, džiaugiuo-
si savo darbu. 

Olegas Deduchovas, Chirurgijos skyriaus Nr. 1 
abdominalinės chirurgijos gydytojas, medicinos mokslų daktaras:

1. Visada norėjau dirbti didelėje daugiaprofilinėje 
ligoninėje, kurioje gydomi onkologinėmis virškina-
mojo trakto ligomis sergantys pacientai, kadangi šių 

1. Būdama paskutiniame re-
zidentūros kurse pradėjau domė-
tis savo tolimesnėmis profesinė-
mis galimybėmis. Tuo metu dar-
bas užsienyje nedomino, norėjau
savo įgytas žinias pritaikyti Lie-
tuvos ligoninėse. Žinodama, kad 
mano pasirinktas medikės kelias 
yra nuolatinis mokymasis, didelę
reikšmę teikiau ligoninėms, ku-
riose įdiegtos pažangiausios
technologijos ir dirba aukštos 
kvalifikacijos bei moralės savo
srities profesionalai. Taip sužino-
jau apie vieną geriausių Baltijos 
šalyse Klaipėdos universitetinę
ligoninę ir teko garbė susipažin-

ti su ligoninės vyriausiuoju gydy-
toju profesoriumi habil.dr. Vinsu
Janušoniu. 

2. Kaip ir bet kuriame kitame 
darbe, įsilieti į jau susiformavusį
kolektyvą naujam žmogui yra su-
dėtinga. Ne išimtis buvo ir man.
Pirmieji darbo metai buvo gana su-
dėtingi, kadangi teko persikraus-
tyti iš sostinės į pajūrį, pakeisti
aplinką bei įpročius, sykiu pripras-
ti prie jau nusistovėjusių darbo
taisyklių. Darbas bei nauji žmonės 
kėlė sumaištį mano gyvenime ir,
prisipažinsiu, ne vieną kartą teko 
pagalvoti, ar sugebėsiu įveikti iš-
kilusius sunkumus. Tačiau mano

šeimoje buvo skiepijamas atsa-
kingumas, užsispyrimas bei at-
kaklus tikslo siekimas. Savo pa-
tarimais, konsultacijomis bei pro-
fesinėmis žiniomis man stiprybės
suteikė skyriaus vedėja gydyto-
ja anesteziologė-reanimatologė
Renata Paškevičiūtė. Esu dėkin-
ga skyriaus vadovei už tai, jog 
turiu galimybę tobulėti kaip spe-
cialistė, kadangi buvau skatinama 
skaityti begales mokslinių
straipsnių užsienio kalba, kons-
pektuoti pranešimus, kiekvieną 
dieną įrodinėti savo kompetenci-
ją. 

Po trejų darbo metų suprantu,
kad tai, ką dariau ir darau iki šiol,
yra ne veltui. Mūsų darbas reika-
lauja nuolatinio tobulėjimo, stu-
dijų ir diplomatijos. Kiekvieną
dieną bendraudami su žmonėmis,
stengiamės jiems padėti, papasa-
koti apie geriausius gydymo va-
riantus. Dažnai tenka būti ne
vien anesteziologe-reanimatolo-
ge, tačiau ir psichologe. 

3. Šiandien esu labai paten-
kinta, kad dirbti pasirinkau Klai-
pėdos universitetinę ligoninę.
Darbas šioje įstaigoje įpareigoja 
būti nuolat pasitempusia, atsa-
kinga bei būti pavyzdžiu savo sū-
nui. Galbūt ateityje jis taip pat
pasirinks mediko profesiją. Esu
dėkinga likimui, kad mane suve-
dė su visais mane supančiais
žmonėmis.

ligonių gydymas reikalauja kūrybiškumo ir neleidžia 
sustoti vietoje, priverčia nuolatos domėtis medicinos 
naujovėmis bei tobulėti. 

2. Ligoninėje pradėjau dirbti dar būdamas reziden-
tas, atvažiuodavau savaitgaliais iš Kauno į budėjimus,
dėl to, pradėjęs čia dirbti, greitai adaptavausi. Ligoni-
nės kolektyvas išties draugiškas. Likau sužavėtas
paprastu, nuoširdžiu bendravimu Chirurgijos skyriu-
je Nr. 1, jaučiau skyriaus vedėjo Felikso Grigalausko 
ir kolegų palaikymą, užsimezgė bičiuliški santykiai su
kai kuriais bendradarbiais. 

3. Tikrai neteko gailėtis persikėlus iš Kauno į Klai-
pėdą. Per kelerius darbo metus įgijau didžiulę patirtį, 
kurios nebūčiau sukaupęs mažesnėje ligoninėje. Klai-
pėdos universitetinė ligoninė sudaro puikias sąlygas 
tobulėti jaunam specialistui, įvaldyti naujas technolo-
gijas, čia buvau išmokytas atlikti endoskopinius skran-
džio ir storosios žarnos tyrimus. 

Džiaugiuosi, kad žmona palaikė mano ketinimus 
persikelti į Lietuvos pajūrį, į Klaipėdą, kuri tapo mū-
sų namais, kur drauge auginame dvejų metukų du-
krelę. 

Miego sutrikimai
ir ligos – išgydomi

PAGALBA. s Miego medicinos centro vadovas prof. habil. dr.
Giedrius Varoneckas: „Labai svarbu laiku ir tinkamai diagnozuoti
miego sutrikimus ir ligas, nes šiuo metu egzistuoja šiuolaikiški
diagnostikos ir gydymo metodai.”
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Klaipėdosuniversitetinėjeligoninėjekovo18-21dienomis 
buvo surengta Miego dienos savaitė „Knarkimas – socialinė

irsveikatosproblema?“ Šiaprogaligoninėjevykoseminaras, 
kuriame įvairių sričių gydytojai specialistai dalijosi miego sutriki-
mųgydymopatirtimi,ovisinorintiejigalėjosusipažintisuMiego 
medicinoscentroveikla. 
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mažėjimą, didina nedarbingų dienų
ir nelaimingų atsitikimų (kartais
katastrofiškų) skaičių, yra susijęs
su daugeliu sveikatos problemų.
Lėtinė nemiga – kai miego sutriki-
mai pasireiškia tris ar daugiau nak-
tų per savaitę ilgiau nei mėnesį.

Pasak prof. G. Varonecko, ne-
migos pradžia dažniausiai susijusi 
su stresiniais įvykiais, emociniu
stresu su prisitaikymo įgūdžių sto-
ka; psichologiniais sutrikimais,
taip pat ir su rimtomis psichinėmis
problemomis (nerimu ar depresi-
ja). 

Nemigos atsiradimas siejamas 
ir su skyrybomis, našlyste ar išsis-
kyrimu, vyresniu amžiumi, bloga
socioekonomine padėtimi, nedarbu
ir nereguliariu miegu. Didelės įta-
kos turi rūkymas, kofeino vartoji-
mas, piktnaudžiavimas narkotinė-
mis medžiagomis ir alkoholiu. Ly-

„Tai gali privesti prie nemigos,
kurios simptomus gali atpažinti
kiekvienas – jei žmogus neužmie-
ga ilgiau nei 30 min., dažnai nu-
bunda nakties metu, o rytą nesi-
jaučia pailsėjęs, jis greičiausiai
serga nemiga. Nemigos priežastys
paprastai būna labai įvairios – ją
gali sukelti tiek sveikatos sutriki-
mai, tiek stresinė aplinka. Jei ligo-
nis neišsimiega ilgiau nei 3 savai-
tes, vystosi lėtinė nemiga, kurią
išgydyti gali tik medikai“, - sakė 
G. Varoneckas. 

Anot profesoriaus, nemiga
glaudžiai susijusi su įvairiomis psi-
chinėmis, somatinėmis būklėmis 
bei ligomis ir gyvenimo būdu. Ne-
miga dažniausiai pasireiškia sunkiu
užmigimu, dažnais ir ilgais prabu-
dimais nakties miego metu, anks-
tyvu prabudimu ir neišsimiegojimo
jausmu ryte, bloga savijauta dieną.
Poilsio nesuteikiantis miegas įvai-
riai veikia žmogaus aktyvumą die-
nos metu ir dažnai sukelia nuovar-
gį, mieguistumą, dirglumą, dėme-
sio, koncentracijos, atminties su-

tis taip pat turi įtakos - įvairiais
miego sutrikimais skundžiasi žy-
miai daugiau moterų (80 proc.) nei
vyrų (64 proc.). 

Stresas – 
nemigos palydovas
“Dažniausios ūminės nemigos 

priežastys yra naujas ar besitęsian-
tis situacinis stresas, miegojimo
aplinkos pasikeitimas (triukšmo,
šviesos ir temperatūros pokyčiai), 
ūmi liga ar sužeidimas, naujų vais-
tų vartojimas, laiko juostos ar dar-
bo ritmo pasikeitimas. Miegą trik-
dantys medikamentai gali būti re-
ceptiniai vaistai: stimuliuojantys
antidepresantai, steroidai, deko-
gnestantai, beta blokatoriai; ir ne-
receptiniai vaistai: kofeinas, niko-
tinas, svorį mažinantys vaistai, tu-
rintys pseudoefedrino ar fenilpro-
panolamino, narkotinės medžiagos
(heroinas, kokainas, kiti stimulia-
toriai, alkoholis). Juos vartojant ga-
li išsivystyti lėtinė nemiga“, - pa-
sakojo prof. G. Varonec-
kas. 



naktį būtų galima registruoti bioe-
lektrinį smegenų aktyvumą, akių
judesius bei rankų ir kojų raumenų
susitraukimus. 

Pacientams ant krūtinės ir pil-
vo yra dedamos juostos su davi-
kliais, kurie padeda užfiksuoti pa-
stangas, reikalingas kvėpuoti, o
aparatas ant piršto registruoja
kraujo įsotinimo deguonimi poky-
čius kiekvieno apnėjos epizodo

metu. Taip pat registruojama elek-
trokardiograma, o kartais ir kraujo 
spaudimas, kurie leidžia aptikti šir-
dies veiklos sutrikimus“, - pasako-
jo prof. G. Varoneckas.

Vienas iš miego apnėjos gydy-
mo būdų – svorio metimas. Net ir 
nedidelis svorio netekimas gali pa-

lengvinti kvėpavimą miego metu
ir pagerinti miego kokybę. 

„Tačiau dažniausiai taikoma
nuolatinio teigiamo slėgio plaučių 
ventiliacija, kuri yra labai efektyvi 
priemonė gydant miego apnėją.
Kaukė ant nosies dedama nakčiai, 
ir per ją portatyviniu aparatu įkvė-
pimo metu pučiamas oras, kuris
pramuša susidariusį minkštųjų au-
dinių kamštį ir atlaisvina kvėpavi-
mo takus. Taip užtikrinama, kad
organizmas visą naktį gautų pakan-
kamai deguonies“, - sakė gydyto-
jas. 

Mediko teigimu, di-
delę įtaką miego koky-

bei turi ne tik psichoemocinė bū-
sena, bet ir kitos somatinės ligos, 
kaip išeminė širdies liga, galvos
smegenų insultas ar kiti neurolo-
giniai sutrikimai. 

Šių ligų simptomatika dažnai
pasireiškia miegant. Jos dažnai su-
trikdo miegą ir sukelia patologiją 
miego metu, kurie, toliau veikdami
pirminę priežastį, sukuria ydingą 
ratą. Dėl to šiems asmenims blo-
gėja ligos eiga, vystosi komplika-
cijos ir prastėja gyvenimo koky-
bė. 

„Psichinės problemos yra
įpras-ta lėtinės nemigos priežastis,
jos sukelia nemigą apie 50 proc.
atvejų. Dažnai sergantiems nemi-
ga diagnozuojami nuotaikos ir ne-
rimo sutrikimai. Pagal Tarptautinę
miego sutrikimų klasifikaciją, ne-
migos yra susijusios su psichozė-
mis, nuotaikos sutrikimais (depre-
sija, manija), nerimu, panikos prie-
puoliais, alkoholizmu. Miegas taip 
pat sutrinka esant ir mitybos mo-
tyvaciniams sutrikimams (bulimi-
jai, anoreksijai), šizofrenijai bei
paribinėms būsenoms. 

Skausmas, judrumo sumažėji-
mas, kvėpavimo organų ligos, de-
mencija ir hormonų kitimai nėštu-
mo, perimenopauzės ir menopau-
zės metu, sukeliantys problemų
organizmo funkcionavimui dieną,
taip pat gali būti nemigos priežas-
tys. Daug somatinių ligų pablogė-
ja nakties metu arba dėl cirkadinių
pokyčių (pvz., bronchinė astma),
arba dėl gulimos padėties (pvz.,
gastroezofaginis refliuksas). 

Stazinis širdies nepakankamu-
mas, lėtinė obstrukcinė plaučių li-
ga, opaligė, alerginis rinitas (no-
sies obstrukcija), traukuliniai sin-
dromai, piktybinė prostatos hiper-
plazija, šlapimo nelaikymas, skaus-
mą sukeliančios būklės, tokios
kaip artritai, bursitai, fibromialgija

ir refleksinė simpatinė distrofija,
taip pat trikdo miegą“, - pasakojo 
gydytojas.

Miego apnėja – 
pavojinga gyvybei

Miego sutrikimai ir ligos daž-
nai sutinkami sergant širdies ir
kraujagyslių sistemos ligomis, tarp
jų ir galvos smegenų insultu. Per-
sirgusiems galvos smegenų insul-
tu, ypač asmenims su antsvoriu,
arterine hipertenzija ir neurologi-
niu galvos smegenų pažeidimu,
miego metu dažnai stebimi kvėpa-
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Akių ligų skyriui 
Nr. 1

Noriu pareikšti nuoširdžią
padėką už gydymą ir slaugymą 
Akių ligų skyriaus gydytojai
Snaigūnei Jasinskienei ir visam
personalui. Ligoninėje gydžiau-
si po nelaimingo įvykio.

Su pagarba 

K. K. (Klaipėda)

Kardiologijos skyriui
Labai dėkoju Kardiologijos 

skyriaus kolektyvui už kokybiš-
ką, gerą, sąžiningą darbą, už
nuoširdų dėmesį, malonų elge-
sį su pacientais. Norėčiau šio
skyriaus medikams skirti savo 
parašytas eiles: 

„Kai labai seniai aš sunkiai 
sergu,

O dabar dar sunkiau aš ser-
gu,

Bet su gydytojų pagalba
Aš vis dar gyvenu.“

S. L. (Norgėlų k., Klaipėdos 
rajonas)

Endokrinologijos 
skyriui

Norėčiau padėkoti šio sky-
riaus darbuotojams už ypatingą
dėmesį ligoniams, negęstančią 
šypseną, tolerantiškumą, mil-
žinišką kantrybę, malonų elge-
sį, išorinį žavesį, atidumą.

Pagarbiai 

V. R. (Tauragė)

Reabilitacijos skyriui
Už gerą gydymą, nuoširdu-

mą, už visus rūpesčius, už nuo-
širdžias šypsenas dėkoju gydy-
tojams bei slaugytojoms!

Linkiu laimės darbuose ir
gyvenime.

J. V. (Telšiai)

Infekcinių ligų sky-
riui Nr. 1

Norėčiau padėkoti slaugy-
tojoms, gydytojams už tai, kaip
nuoširdžiai mane priėmė. Už
tai, kad visada vaikščiojo su
šypsenom, kad visada prajuo-
kindavo ir neleisdavo liūdėti.

Visada prisiminsiu jas su di-
džiausia šypsena veide ir nuo-
širdžiausiais jausmais širdyje.

Su didžiausia pagarba 

P. S. (Klaipėdos rajonas)

Krūtinės chirurgijos 
skyriui 

Dėkoju skyriaus visam ap-
tarnaujančiam personalui už
nuoširdumą, rūpestingumą. Se-
niai bemačiau tokį personalą,
kad taip atidžiai ir operatyviai 
reaguotų į ligonių problemas.
Taip pat nuoširdžiai dėkoju gy-
dytojams už nuoširdų prižiūrė-
jimą ir gydymą. Linkiu visam
kolektyvui stiprios sveikatos,
asmeninės laimės.

V. D. (Plungė)

Dažnimiegosutrikimaiar 
lėtinėnemigapasireiškia 
per 10 proc. suaugusių
gyventojų.

Miego sutrikimai ir ligos – išgydomi

GYDYMAS. s Gydant miego apnėją dažniausiai taikoma nuolatinio teigiamo slėgio plaučių
ventiliacija. Vyresnioji slaugos administratorė Vyta Benetienė pacientą moko naudotis šia kauke,
kuri ant nosies dedama nakčiai. Per ją portatyviniu aparatu įkvėpimo metu pučiamas oras, kuris
pramuša susidariusį minkštųjų audinių kamštį ir atlaisvina kvėpavimo takus. Taip užtikrinama,
kad organizmas visą naktį gautų pakankamai deguonies.
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vimo sutrikimai, t. y. knarkimas ir 
kvėpavimo pauzės – miego apnė-
ja.

„Sergant apnėja, miego metu
nutrūksta kvėpavimas, nes atsipa-
laiduoja ir susiaurėja ryklės raume-
nys, o kelias, kuriuo į kvėpavimo 
takus patenka oras, labai susiaurė-
ja. Kvėpavimo pertrauka gali tęstis
nuo 10-20 sekundžių iki dviejų mi-
nučių ir kartotis net kelis šimtus 
kartų per naktį, todėl žmogus daž-
nai prabudinėja, o ryte nesijaučia 
pailsėjęs ir jaučia didelį mieguistu-
mą. 

Maža to, ši liga pavojinga gyvy-
bei – kvėpavimo sutrikimas gali
baigtis mirtimi“, - sakė prof. G. Va-
roneckas. 

Anot mediko, pirmuoju miego 
apnėjos požymiu gali tapti knarki-
mas miegant, todėl knarkiantiems 
žmonėms verta pasikonsultuoti su
gydytoju. Didžiausią dėmesį į šią
problemą verta atkreipti pagyve-
nusio amžiaus, stambaus sudėjimo,
antsvorį turintiems vyrams ir mo-
terims.

Gydymo metodai

„Miego ligų diagnozei patvir-
tinti atliekamas polisomnografinis 
miego tyrimas, kai vieną ar dvi
naktis reikia išmiegoti specialiai
įrengtoje laboratorijoje. Šio tyrimo
rezultatai parodo, ar asmuo serga 
miego apnėja, leidžia nustatyti jos 
tipą ir paskirti tinkamiausią gydy-
mą. Pacientas paprašomas atvykti 
į miego laboratoriją kelios valandos
prieš jam įprastą gulimosi miegoti 
laiką. Tam tikrose kūno vietose
priklijuojami elektrodai, kad ištisą 

Pasak jo, kartais gydymui nau-
dojami ir burnos įtaisai, kurie pa-
deda palaikyti žandikaulius, liežu-
vį ir minkštąjį gomurį tokioje pa-
dėtyje, kad jie netrikdytų kvėpa-
vimo. Pastaruoju metu populiarė-
ja operacinis gydymo būdas, kai
chirurgai pašalina adenoidus, pa-
didėjusias tonziles, polipus ar ki-
tokius auglius, pakoreguoja pakry-
pusią nosies pertvarą, blogai susi-
formavusius žandikaulius ar
minkštąjį gomurį.

Miego centre – 
profesionali pagalba
2007 metais ligoninėje įkurta-

me Miego medicinos centre kon-
sultuojami ir gydomi pacientai,
sergantys miego ligomis. Jiems
atliekami įvairūs psichologiniai
testai, polisomnografiniai ir kiti
tyrimai, leidžiantys nustatyti mie-
go struktūrą, širdies veiklos, kvė-
pavimo ir kitų funkcijų sutrikimus
miego metu, diagnozuoti miego
sutrikimus ir ligas. 

Naudojami subjektyvūs miego
kokybės įvertinimo metodai (mie-
go anketa, miego algoritmas, mie-
go dienynas, “Pitsburg’o” miego
klausimynas, “Epworth” mieguis-
tumo skalė ir kiti (miego apnėjai, 
neramių kojų sindromui įtarti). 

Organizmo fiziologinės siste-
mos tiriamos naudojant šiuolaiki-
nius kompiuterizuotus tyrimus ir 
videoįrašus - taip atsirado galimy-
bė diagnozuoti įvairias parasomni-
jas ir kitus sutrikimus.

„Labai svarbu laiku ir tinkamai
diagnozuoti miego sutrikimus ir
ligas, nes šiuo metu egzistuoja
šiuolaikiški diagnostikos ir gydy-
mo metodai.

Miegas yra kiekvieno žmogaus
neatsiejama ir būtina gyvenimo
dalis. Jis, kaip energijos atsigavi-
mo procesas, reikalingas nervų
sistemos ir viso organizmo funk-
cijų paruošimui dienos veiklai.
Daugiau kaip 90 rūšių miego su-
trikimų turi rimtos įtakos žmo-
gaus sveikatai. Dažni miego sutri-
kimai ar lėtinė nemiga pasireiškia 
per 10 proc. suaugusių gyvento-
jų“, - akcentavo prof. G. Varonec-
kas. 

INFORMACIJA
Konsultacijos esant knarkimui ir/ar kvėpavimo pauzėms miegant (miego apnėja) tei-

kiamos šiems ligoniams:

 turintiems antsvorio (ypač turintiems storą kaklą);

 sergantiems arterine hipertenzija ir turintiems antsvorio;

 esant metaboliniam sindromui/cukriniam diabetui;

 esant širdies nepakankamumui;

 persirgusiems galvos smegenų insultu ir esant knarkimui ar 
kvėpavimo sutrikimams;

 sergantiems naktine krūtinės angina ar turintiems širdies ritmo sutrikimų.

Šie ligoniai lengvai užmiega, tačiau skundžiasi neišsimiegojimo jausmu prabudus, išdžiūvusia burna, galvos skausmais ir
mieguistumu dieną.


