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klaipėdos
universitetinė
ligoninė
Eimanto CHACHLOVO nuotr.

Specialus “Vakarų ekspreso” priedas

s KARJERA. Per pastaruosius trejus metus Klaipėdos

universitetinėje ligoninėje įsidarbino  jaunų slaugos
specialistų. Daugelis iš jų šioje ligoninėje atliko slaugos
praktiką arba dirbo slaugytojų padėjėjomis.

slaugytojų profesionalumas

K

laipėdos universitetinė ligoninė yra daugiaprofilinė, todėl
jauniems medikams yra sudarytos visos sąlygos semtis
praktinių žinių, gilintis į atskiras medicinos sritis, tobulinti
įgūdžius. Ligoninėje dirba per 700 slaugos specialistų, o kartu su
padėjėjais šioje srityje dirba daugiau kaip 1000 darbuotojų.
SVeIkIName
Sveikiname jubiliejinių gimtadienių proga
Klaipėdos universitetinės ligoninės darbuotojus:
05.01 - Genovaitę Pavydienę (Ūkio bendroji tarnyba),
05.07 - Stasį Kilių (Traumatologijos departamentas),
05.10 - Adelę Siniuškiną (Ūkio bendroji tarnyba),
05.14 - Justiną Milvydienę (Hospitalizacijos departamentas),
05.14 - Raimundą Aloyzą Romoslauskienę (Akušerijos ginekologijos
departamentas),
05.17 - Rimaldą Beženar (Diagnostikos departamentas),
05.18 - Violetą Redeckienę (Akušerijos ginekologijos departamentas),
05.29 - Dianą Brasienę (Traumatologijos departamentas),
05.30 - Alexanderį Romanovą (Inžinerinis technikos departamentas).

lemia gydymo sėkmę
mėsi ir Klaipėdos universiteto visuomenės sveikatos studentai bei
medicinos technologai.

Agnė GEDMINTAITĖ
Slaugos specialybės praktiką
Klaipėdos universitetinėje ligoninėje atlieka studentai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio šalių. 2012
metais slaugos specialybės praktiką
atliko per 300 studentų, atvykusių
iš Klaipėdos valstybinės, Utenos,
Kauno, Šiaulių, Vilniaus kolegijų,
Klaipėdos universiteto.
Pagal tarptautinę studentų mainų programą „Erasmus“ praktiką
ligoninėje atliko būsimieji slaugos
specialistai iš Lenkijos ir Ispanijos.
Praktinių įgūdžių ligoninėje sė-

kelia kvaliﬁkaciją
“Jaunieji slaugos specialistai
Klaipėdos universitetinę ligoninę
pasirenka jau nemažai žinodami
apie ligoninę iš artimųjų, pacientų
atsiliepimų, susitikimų praktikoje ir
savo kolegų, dirbančių ligoninėje.
Beje, jaunųjų slaugytojų teigimu,
pagrindinės aplinkybės, lėmusios jų
pasirinkimą dirbti mūsų ligoninėje,
tai galimybės kelti kvalifikaciją tarptautinėse konferencijose Lietuvoje
ir užsienyje, dalyvauti slaugos
mokslų tiriamajame darbe“, - sakė

Jaunosios slaugytojos:
„Mūsų profesija –
iš pašaukimo“

Kelio sąnario
endoprotezavimas –
pagal trimatį modelį

8-9 p.

10 p.

vyriausioji slaugos administratorė
Jurgita Vaitiekienė, laikinai vykdanti vyriausiojo gydytojo pavaduotojos
slaugai funkcijas.
Klaipėdos universitetinė ligoninė turi bendradarbiavimo sutartis
su Klaipėdos valstybine kolegija,
Klaipėdos ir Lietuvos sveikatos
mokslų universitetais, Vilniaus universiteto Medicinos fakultetu ir ki
Pasak J. Vaitiekienės, ligoninėje sukurtoje profesinėje slaugos mokymo bazėje slaugos specialybės studentai gali gilintis į įvairių sričių
slaugos praktiką – nuo gimdymų
priėmimų ir palaikomojo gydymo
iki reanimacijos ir intensyviosios terapijos.
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slaugytojų profesionalumas

lemia gydymo sėkmę
Norinčiųjų

Skaito paskaitas

Per pastaruosius trejus metus
ligoninę tolimesnei darbinei veiklai
pasirinko 70 jaunų slaugos specialistų. „Daugelis iš jų slaugos praktiką atliko ligoninėje arba dirbo
slaugytojų padėjėjomis. Tačiau norinčių dirbti ligoninėje slaugytojų
per tą laiką buvo kelis kartus daugiau negu buvo darbo vietų“, - sakė J. Vaitiekienė.
Šiandien slaugytojų pareiga nėra tik kasdieninių paciento poreikių
tenkinimas. Šis darbas savo prigimtimi yra kryptingas ir nuoseklus, daromas su aiškiu tikslu, naudojant tinkamiausius veiklos metodus. Pasak J. Vaitiekienės, dabar
slaugytojams yra keliami dideli reikalavimai.

Slauga, kaip mokslas ir specialybė bei darbo organizavimas ligoninėje, sudaro visas prielaidas
savarankiškam slaugytojų darbui
tiriant ir gydant pacientus.
Gimdyves slaugo ir naujagimius priima kvalifikuotos, aukštąjį išsilavinimą turinčios akušerės.
Gydytojo pagalbos prireikia tik atsiradus nenumatytų sunkumų. Gydytojo padėjėjai, prižiūrimi gydytojo, gali savarankiškai išrašyti
vaistus, nustatyti diagnozę, kontroliuoti gydymą po standartinių
operacijų ir pan.
Slaugytojos užsiima ir švietėjiška veikla.
„Ligoninėje akušerės skaito
paskaitas būsimoms mamoms ir
tėveliams, kurie džiaugiasi gavę

7 dirbti daug

Daugelis sunkiausiuose baruose dirbančių gydytojų pripažįsta, kad nuo slaugytojų kompetencijos ir nuoširdumo labai
priklauso gydymo sėkmė ir rezultatas.

2013 m. balandžio 30 d., antradienis

Ligita ir edita Spudytės, anesteziologijos–
reanimacijos skyriaus (su operacine) slaugytojos
1. Nuo pat vaikystės žinojome, kad mes būsime slaugytojos,
nes mūsų mama dirba slaugytoja. Užaugome gražioje vietoje,
prie Medvėgalio kalno Šilalės rajone.
Džiaugiamės, kad mūsų, abiejų seserų, norai rinktis slaugytojos kelią sutapo – kartu mokėmės
Klaipėdos valstybinėje kolegijoje,
kartu dirbame ir gyvename.
Rinkomės Klaipėdos universitetinę ligoninę dėl to, kad čia
visi važiuoja gydytis, tai ligoninė,
suteikianti didžiules galimybes
mokytis ir tobulėti.
2. Darbas nelengvas - operacinės slaugytojos užtikrina instrumentų pirminį paruošimą, dezinfekavimą, sterilizavimą bei
instrumentuoja chirurgams operacijų metu.
Mums viskas nauja ir įdomu.
Teko dirbti kelio, klubo sąnario
endoprotezavimo, pilvo organų
operacijų metu. Labai daug tenka
ruoštis iki operacijos, darbas su
instrumentais yra labai kruopštus, tenka įsiminti daug informacijos nuo A iki Z.

Visko klausinėjame – kolegos
draugiškai pataria, atsako į visus
klausimus. Džiaugiamės, kad kolektyvas mus šiltai priėmė ir mums
sekasi neblogai dirbti.

3. Esame patenkintos darbu
operacinėse, darbu didelėje ligoninėje, tikimės čia daug visko išmokti ir tapti labai geromis slaugos specialistėmis.

Jaunosios slaugytojos:

P

akalbinome būrelį šaunių jaunučių Klaipėdos universitetinės ligoninės slaugytojų, ką tik baigusių
mokslus ir pradėjusių savo darbo karjerą šioje ligoninėje. Tarp jų – net dviseserų dvynukių poros.
Merginoms ši profesija atrodo labai patraukli, jos džiaugiasi pasirinkusios ir profesiją, ir didelių
galimybių tobulėti turinčią darbovietę – Klaipėdos universitetinę ligoninę. Pašnekinome ir vyresnes jų
koleges, kurios, dirbdamos slaugytojų padėjėjomis, rado savo pašaukimą ir ryžosi mokytis slaugytojo
profesijos. Tai tikras pavyzdys jaunajai kartai, rodantis, jog mokytis ir siekti savo svajonės niekada nevėlu.

Jaunųjų slaugytojų paprašėme atsakyti į keletą klausimų: 1. Kodėl darbui jos pasirinko Klaipėdos universitetinę ligoninę? 2. Kaip sekėsi pradėti darbus ir įsilieti į ligoninės kolektyvą? 3. Kaip vertina savo pasirinkimą dabar, praėjus tam tikram laiko tarpui?
Eimanto CHACHLOVO nuotr.

Jurgita VAITIEKIENĖ, vyriausioji slaugos administratorė,
laikinai vykdanti vyriausiojo gydytojo
pavaduotojos slaugai funkcijas
Šį sunkų ir atsakingą darbą paprastai dirba moterys. Ir jos turi
būti ne tik slaugytojos, kurios tik
slaugo sergantį žmogų ir vykdo gydytojo nurodymus.
Tai gerokai platesnio profilio
specialistė, turinti klinikinės slaugos, psichologijos, vadybos, socialinių bei pedagogikos žinių, be to,
pašaukimą padėti, užjausti.

Lygiavertės gydytojų
partnerės
“Daugelis sunkiausiuose baruose dirbančių gydytojų pripažįsta, kad nuo slaugytojų kompetencijos ir nuoširdumo labai priklauso
gydymo sėkmė ir rezultatas.
Mat pacientai su slaugytojomis
atviriau pasikalba, todėl būtent jos
padeda rasti atsakymą į sunkiausius klausimus. Tarkime, kodėl
žmogus, nors ir tinkamai gydomas,
sveiksta lėtai ir nenoriai? Kartais
dėl to būna kaltos psichologinės
problemos, šeimos rūpesčiai.
Apie tai ligoniai atviriau išsipasakoja slaugytojoms, nes su jomis
bendrauja keletą kartų per dieną.
Šios medikės mato sergančių pacientų nerimą, baimę ir pirmos gali
padrąsinti, suteikti jiems optimizmo“, - akcentavo J. Vaitiekienė.

žinių tiesiogiai iš pačių medikų.
Slaugytoja diabetologė atlieka gydomąjį pedikiūrą, moko pacientus,
sergančius cukriniu diabetu, diabetinės pėdos priežiūros įgūdžių,
pataria, kokius maisto produktus
rinktis.
Ne tik pats pacientas, bet ir jo
artimieji turi žinoti, ką daryti staiga pablogėjus sergančiojo sveikatai, pavyzdžiui, smarkiai sumažėjus ar padidėjus cukraus kiekiui
kraujyje.
Slaugytojų profesionalumas ir
atidumas sergančiam žmogui labai
lemia gydymo sėkmę ir kokybę“,
- sakė J. Vaitiekienė.
Klaipėdos universitetinėje ligoninėje sudaromos geros darbo
sąlygos ir mokami didesni atlyginimai nei daugumoje kitų gydymo
įstaigų. Slaugytojos yra lygiavertės
gydytojų partnerės. Labai daug kas
priklauso nuo įstaigos vadovo požiūrio į slaugą.
Pasak J. Vaitiekienės, pirmiausia slaugytojos vertinamos už profesionalumą. Ligoninėje – itin maža slaugos personalo kaita, slaugytojos gauna vienus didžiausių atlyginimų Lietuvoje. Daugelis slaugytojų ligoninėje dirba jau ne vieną
dešimtmetį.

Ieva krištolaitytė, anesteziologijos–reanimacijos skyriaus
(su operacine) slaugytoja
1. Labai traukė jūra ir medikės profesija, todėl iš Šakių
atvažiavau studijuoti į Klaipėdos universitetą, mokiausi ketverius metus ir tapau slaugos bakalaure. Mokydamasi norėjau gauti ir praktikos, todėl džiaugiuosi, kad pavyko įsidarbinti Klaipėdos universitetinėje ligoninėje. Čia galėjau išbandyti savo jėgas įvairiuose skyriuose.
Dirbau slaugytojos padėjėja Insultų skyriuje, operacinėse,
naktimis dirbdavau Priėmimo skyriuje. Baigusi mokslus toliau
dirbau šioje ligoninėje – pasirinkau darbą operacinėje, nes
traukė naujovės.
2. Iš pradžių buvo nejauku pradėti darbą naujoje vietoje,
bet operacinių kolektyvas ne tik didelis, bet ir labai draugiškas.
3. Esu labai patenkinta savo pasirinkimu. Džiaugiuosi, kad
ligoninės vadovybė atsižvelgia į jaunų specialistų norus ir
lūkesčius, priima dirbti į tuos skyrius, kur jie pageidauja.
Toks požiūris į jauną žmogų skatina dirbti ir tobulėti.

aida magdušauskienė, Radioterapijos skyriaus
slaugos padalinio bendrosios praktikos slaugytoja
1. Klaipėdos universitetinėje ligoninėje dirbu trečius metus.
Iki tol kitoje gydymo įstaigoje daug metų dirbau slaugytojos padėjėja. Dirbdama pradėjau mokytis Klaipėdos valstybinėje kolegijoje ir įgijau bendrosios praktikos slaugytojos specialybę.
Klaipėdos universitetinę ligoninę pasirinkau todėl, jog tai
daugiaprofilinė ligoninė, kurioje yra geros sąlygos kilti karjeros
laiptais, palankus mikroklimatas darbuotojams.
Pakalbėjusi su čia dirbančiomis slaugytojomis išgirdau vien
tik teigiamus atsiliepimus. Tad ir panorau dirbti slaugytoja būtent
šioje ligoninėje.
2. Kaip ir kiekvienam naujame darbe iš pradžių kyla įvairių
sunkumų, tačiau įsilieti į darbo ritmą bei kolektyvą padėjo nuoširdžios, geranoriškos kolegės.
3. Džiaugiuosi savo pasirinkta profesija ir darboviete, nes čia
yra sukurtos geros sąlygos darbui, įgūdžių tobulinimui ir savirealizacijai.

2013 m. balandžio 30 d., antradienis
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aleksandra kisnierienė, Veido ir žandikaulių chirurgijos skyriaus
bendrosios praktikos slaugytoja
1. Esu Klaipėdos universiteto slaugos bakalaurė.
Studijuodama norėjau gauti
ne tik teorinių žinių, bet ir
įgyti daugiau praktinių įgūdžių. Kreipiausi į kelias uostamiesčio ligonines ir geriausią darbo pasiūlymą gavau
būtent iš Klaipėdos universitetinės ligoninės.
2. Kadangi tai yra pirmoji mano darbo vieta medicinos srityje, tikrai nebuvo
lengva. Tačiau kolegių slaugytojų pagalba ir vyresniosios slaugos administratorės
reiklumas tiesioginiame darbe man labai padėjo. Man
buvo viskas nauja ir įdomu.
Skyriaus kolegos yra geranoriški, o aš – laisvai bendraujanti, todėl įsilieti į kolektyvą
tikrai nebuvo sunku.
3. Mokydamasi Klaipėdos “Žaliakalnio” gimnazijoje tikrai negalvojau, kad pasirinksiu studijuoti slaugą ir
dirbsiu slaugytoja. Galima
sakyti, jog pati profesija netyčia surado mane. Tad jau sėkmingai dirbu penkerius metus.
Maloniausia mūsų darbe yra ta akimirka,
kai pavyksta atkurti žmogaus gyvybines

funkcijas tuomet, kai jis guli be jokių gyvybės ženklų. Didžiuojuosi, jog dirbu būtent
šioje ligoninėje, nes patinka ir pats darbas,
ir kolektyvas. Be to, čia yra puikios sąlygos
kelti kvalifikaciją ir tobulėti.
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odeta Vilniutė, Vertebroneurologijos skyriaus
bendrosios praktikos slaugytoja
1. Šioje ligoninėje dirbu jau 20 metų, iš jų 16
metų dirbau slaugytojos
padėjėja. Visada svajojau
dirbti slaugytoja. Baigiau
Klaipėdos valstybinę kolegiją ir įgyvendinau savo
svajonę.
Labai didžiuojuosi
dirbdama Klaipėdos universitetinėje ligoninėje,
nes čia sudarytos sąlygos
kelti kvalifikaciją, domėtis naujovėmis.
2. Iš pradžių buvo nejauku ir nedrąsu, bet jaučiau kolegų palaikymą,
padrąsinimą ir greitai kolektyve pasijutau sava.
Dirbdama šalia patyrusių
kolegų turėjau galimybę
mokytis, tobulintis, išmokti nedaryti klaidų.
3. Esu įsitikinusi, jog
tai yra mano darbas, mano profesija. Šiame darbe
džiugina tai, jog galiu padėti žmonėms. Smagu
matyti, kad į ligoninę vežimėliu atvežtas
pacientas po gydymo namo išvyksta net
be ramentų. Kasdien susiduriame su žmo-

gaus kančia, skausmu ir stengiamės padėti. Gera išgirsti nuoširdų „ačiū“ iš pasveikusių pacientų lūpų.

„Mūsų profesija – iš pašaukimo“
Lina endriuškaitė, Pogimdyminio skyriaus akušerė
1. Esu plungiškė. Į mediciną atėjau tvirtai apsisprendusi – norėjau tapti akušere. Studijuodama Kauno kolegijoje atlikau praktiką keliose ligoninėse, todėl galėjau palyginti darbo sąlygas. Atlikau praktiką ir Klaipėdos universitetinėje ligoninėje. Man patiko, kaip šioje ligoninėje elgiamasi su pacientais, kaip atliekamas slaugos darbas. Mačiau, kad čia yra visos galimybės tobulėti, įgyti gerų praktinių įgūdžių. Džiaugiuosi dirbdama Klaipėdos universitetinėje ligoninėje ir ypač - Pogimdyminiame skyriuje.
Labiausiai šiame darbe žavi tai, kad nėra nė vienos vienodos dienos, mūsų pacientės kas dvi dienas keičiasi, pagimdo, ir išvažiuoja.
2. Iš pradžių kaip ir visos naujokės bijojau, ar viską padarysiu gerai. Tačiau kolektyvas priėmė šiltai, labai palaikė
skyriaus vadovės, daug ko išmokė. Dabar pačiai juokinga
prisiminus savo baimę. Nors dirbu dar tik dvejus metus ir
man čia labai patinka, jaučiuosi įgijusi daug patirties.
3. Neatsidžiaugiu savo pasirinkimu. Neapsakomas
džiaugsmas bendrauti su jaunomis mamytėmis, padėti joms
rūpintis naujagimiais, ypač tomis, kurios pagimdė pirmą
kartą. Jos tiesiog švyti iš džiaugsmo, visko iki smulkmenų
klausinėja ir labai vertina mūsų, akušerių, pagalbą.

Roma ir aldona Venskutės, anesteziologijos–
reanimacijos skyriaus (su operacine) slaugytojos

Lina Beržinytė, Neurochirurgijos skyriaus Nr. 2 bendrosios praktikos slaugytoja
1. Jau metus dirbu Klaipėdos universitetinėje ligoninėje. Kai mokiausiu Klaipėdos valstybinėje kolegijoje, tris mėnesius atlikau praktiką šioje ligoninėje ir būtent Neurochirurgijos
skyriuje Nr. 2. Labai patiko draugiškas kolektyvas, darbas – nuo pirmų dienų supratau, jog
tai mano pašaukimas. Kolegos kvietė sugrįžti čia dirbti po mokslų baigimo, tad taip ir padariau. Ir nė dienos nesigailiu.
2. Įsiliejau į kolektyvą lengvai, nes čia jau
dirbau per praktiką, visus pažinojau, buvome
susidraugavę. Į mūsų skyrių pacientai atvyksta po traumų, avarijų, galvos, stuburo pažeidimų. Turime ir intensyviosios slaugos palatą.
3. Dėl savo sprendimo tikrai nesigailiu.
Man patinka ši profesija, kurią pasirinkti pastūmėjo teta slaugytoja. Esu iš Šilutės rajono,
mėgstu gamtą ir žmones, džiaugiuosi, galėdama jiems padėti, išvaduoti nuo skausmų. Man
patinka dirbti šioje ligoninėje.
Artimieji skatina toliau studijuoti, matyt,
taip ir padarysiu. Į užsienius nesižvalgau, skalsesnės duonos neieškau – esu savo šalies patriotė.

1. Baigusios Salantų gimnaziją,
Kretingos rajone abi pasirinkome
slaugos studijas Klaipėdos valstybinėje kolegijoje. Mūsų tėvai iš
pradžių išsigando, kad renkamės
medikių profesiją, nes ji sunki, tačiau dabar džiaugiasi. Dirbame dar
tik pirmąsias savaites su instrumentais operacinėse.
Šioje ligoninėje atlikome praktiką, labai patiko, tad pabaigusios
mokslus, norėjome čia dirbti ir toliau. Abi mus domino chirurgijos
sritis, todėl pasiprašėme, kad mus
priimtų dirbti į operacinę.
2. Kolektyvas priėmė draugiškai, supranta, kad jauniems žmo-

nėms reikia padėti. Operacinės
slaugytojos labai noriai mums pataria, aiškina, moko. Turime labai
daug išmokti, nes dirbant su instrumentais per operacijas jau nebėra laiko galvoti, reikia veikti. Ne
veltui sakoma, jog gera instrumentatorė – pusė operacijos.
3. Dar žengiame tik pirmuosius
savo darbinės veiklos žingsnius,
tačiau esame labai patenkintos. Patekome į gerą ligoninę, puikų skyrių, kuriame tikrai daug išmoksime. Klaipėdos universitetinėje ligoninėje yra sudarytos visos sąlygos tobulėti ir siekti profesinių
aukštumų.

klaipėdos universitetinė ligoninė
Eimanto CHACHLOVO nuotr.
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dėkojame
Veido ir žandikaulių chirurgijos skyriui
Nuoširdžiai dėkoju Jums visiems už gerą darbą, gydymą ir slaugymą. Man buvo reikalinga būtina pagalba.
Tegul Jus lydi gera gyvenimo klotis ir sėkmė.

A. N. (Pagėgiai)

Vyriausiajam gydytojui prof. Vinsui Janušoniui
Dėkodama Jums asmeniškai, taip pat noriu padėkoti Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus visam aptarnaujančiam personalui.
2012 m. pabaigoje man teko ten gydytis. Visiems skyriaus darbuotojams dėkoju už nuoširdumą, rūpestį ir dėmesingumą.
Linkiu visiems sėkmės darbuose ir svajonių išsipildymo.
Pagarbiai

O. P. (Neringa)

Nefrologijos ir vidaus ligų skyriui

s PAŽANGA. Buvusi pedagogė Marytė Dalija Mikalauskaitė džiaugėsi, jog po sėkmingos ke-

lio sąnario endoprotezavimo operacijos jos nebekamuoja skausmai, moteris vėl gali normaliai
vaikščioti. „Neįtikėtina medicinos pažanga - specialiai pacientui sukuriamas ir įstatomas dirbtinis
sąnarys. Po operacijos net koja nesutino“,- stebėjosi pacientė.

kelio sąnario endoprotezavimas –

pagal trimatį modelį

K

laipėdos universitetinėje ligoninėje jau kuris laikas atliekamos
pačios pažangiausios pasaulyje kelio sąnario endoprotezavimo operacijos, naudojant konkrečiam pacientui sukurtą
trimatį kelio sąnario modelį, specialius instrumentus ir metodiką.

Jurga BARAUSKAITĖ
“Dėl kelio sąnario artrozės sukelto skausmo kankinausi 14 metų.
Teko kentėti ne tik skausmą, bet
dėl ligos vis sunkiau buvo judėti,
tvarkytis buityje. Į parduotuvę jau
eidavau su lazdele, nebegalėdavau
ilgai stovėti prie viryklės, ypač sunku buvo lipti laiptais. Teko atsisakyti ir savo pomėgio – kelionių“, - pasakojo Šventojoje gyvenanti Marytė Dalija Mikalauskaitė.
Kelis dešimtmečius biologijos
mokytoja dirbusi moteris labai domėjosi savo liga, bandė gydytis vaistais, fizioterapija.

operuotis paskatino
pažangios technologijos
„Vis atidėliojau operaciją, nes
galvojau, kad galima apsieiti ir be
jos. Tik kai sužinojau, kokios dabar
yra modernios kelio sąnarių operacijos, jau nebedvejojau ir kreipiausi
į Klaipėdos universitetinės ligoninės medikus“, - pasakojo M. D. Mikalauskaitė. Moteris sakė viską
smulkiai išsiaiškinusi ir apie būsimą
sąnario operaciją.
„Iš pradžių buvo atliktas trimatis magnetinio rezonanso tomografijos tyrimas, padaryta nuotrauka,
pagal kurią buvo sukurtas man asmeniškai pritaikytas dirbtinis kelio
sąnarys bei parinkti instrumentai.
Gydytojas ortopedas–traumatologas Vidmantas Žegunis man viską
smulkiai paaiškino, kaip vyks visa
operacija, koks bus pooperacinis laikotarpis. Ir pati labai daug perskaičiau informacijos, taip pat ir internete, apie šias pažangias kelio sąnario operacijas.

Gydytojai paskui juokavo, kad
tiek daug visko žinau, jog chirurgams galėčiau per kelio sąnario operacijas asistuoti. Įsidėmėjau net,
kad operuojant man buvo pritaikyta
itin pažangi „Vanguard“ kelio sistema“, - juokavo energinga moteris.
Ji džiaugėsi, jog sudėtinga operacija truko tik apie 1,5 valandos ir po
jos sakė greitai atgavusi jėgas.

galimybę sukurti trimatį kelio sąnario modelį, specialius šlaunikaulio
bei blauzdikaulio instrumentus, pagamintus pasitelkus magnetinio rezonanso fotografiją, ir tokiu būdu
individualizuojant kelio endoprotezavimo metodiką“, - sakė V. Žegunis.
Anot ortopedo-traumatologo,
kiekvieno paciento operacijos planavimo metu speciali programinė
įranga suteikia chirurgui vizualizacijos ir sąnario implanto pozicijos
nustatymo galimybę. Tokiu būdu
pasiekiama didelė anatominė preci-

Personalizuota kelio sąnario endoprotezavimo sistema suteikia galimybę sukurti
trimatį kelio sąnario modelį, specialius instrumentus ir tokiu būdu individualizuojant
kelio endoprotezavimo metodiką.
Vidmantas ŽEGUNIS,
Traumatologijos departamento vadovas
„Net koja neištino, norėjosi eiti,
judėti. Kokios auksinės bebūtų šios
ligoninės chirurgų rankos, sveikti
labai padeda ir rūpestinga slauga.
Esu labai dėkinga Sąnarių implantavimo skyriaus visam slaugytojų
personalui už tai, kad visomis pastangomis padeda žmonėms kovoti
su liga. Šiame skyriuje dirba išties
nuostabios slaugytojos“, - gerų žodžių medikams negailėjo sveikstanti pacientė.

Prieš operaciją –
generalinė repeticija
Pasak Traumatologijos departamento vadovo, gydytojo ortopedotraumatologo Vidmanto Žegunio,
šiuolaikinė medicina yra orientuota į individualų paciento gydymą.
„Personalizuota kelio sąnario
endoprotezavimo sistema yra naujas modernus dalykas, pritaikomas
įvairiose srityse. Ši sistema suteikia

zija, sumažėja chirurginių instrumentų kiekis, sutrumpėja operacijos laikas.
„Tokias modernias technologijas, kokios taikomos mūsų ligoninėje, dar ne visos, tarkime, Londono,
gydymo įstaigos gali pacientams pasiūlyti. Šis pažangus metodas ypač
tinka tada, kai paciento kelio sąnarys neatitinka anatominio standarto. Trumpai tariant, individualus
paciento gydymas grindžiamas trimatės kokybės vaizdo medžiaga,
leidžiančia veiksmingiau dirbti operacinėje.
Tai didelė nauda pacientui, nes
paspartėja gijimo procesas ir žmogus greičiau grįžta prie įprasto gyvenimo ritmo. Kita vertus, yra nemažai atvejų, kai dėl kaulinio audinio deformacijų tik toks sąnarių
endoprotezavimo metodas gali pacientams sugrąžinti judėjimo
džiaugsmą“, - sakė V. Žegunis.

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

Šis skyrius dirba kaip gerai suderintas mechanizmas. Dieną ir
naktį, ir išeiginėmis dienomis kiekvienas pacientas paguodžiamas,
jam padedama.
Sveikatos ir visokeriopos sėkmės visiems!
Daktarai, seselės (šis terminas man labiau primena krikščioniškąjį gailestingumą ir slaugą) gydo mūsų kūną, o sykiu ir sielą. Ačiū
Jums už tai. Tepadeda Jums Dievas.

J. L. (Klaipėda)

Endokrinologijos skyriui
Noriu labai padėkoti šio skyriaus visam personalui už švelnumą,
gerumą, už kruopštumą, profesionalumą darbe.
Nuoširdus ačiū.
Tepadeda Jums Dievas darbe ir gyvenime.

Š. A. (Gargždai)

Gastroenterologijos skyriui
Nuoširdžiausia padėka Klaipėdos universitetinės ligoninės visam
personalui už tvarką, švarą ir dėmesį ligoniams. Būdamas Jūsų globoje mačiau ir patyriau Jūsų aukšto lygio profesionalumą, atsakomybės supratimą, dėmesį, žmogišką jautrumą, sąžiningumą, darbštumą.
Linkiu visiems sveikatos, gražių ir prasmingų dienų ir Dievo
palaimos.
Su pagarba ir dėkingumu

K. G. (Klaipėda)

Sporto traumų poskyriui,
Dėkoju už puikų darbo organizavimą, šio skyriaus slaugytojoms
už kompetenciją atliekant procedūras, už gebėjimą laiku ir „čia“
būti šalia paciento, nuoširdų bendravimą ir nedingstančią veide šypseną, o komandai operacinėje - už profesionaliai atliktą operaciją.
Dėkoju visiems, kurie prisilietė prie mano sveikatos problemos
ir padėjo ją spręsti.
Linkiu Jums visiems sveikatos, jėgų ir ištvermės gydant pacientus.
Pagarbiai

R. M. (Mažeikiai)

Neurochirurgijos skyriui Nr. 1
Dėkoju... Iš visos širdies... Tai tik žodžiai, į kuriuos nesutelpa
visos su tuo žodžiu susijusios emocijos... Deja...
Dėkoju gydytojams, slaugytojoms, toms darbščiosioms operacinės „bitelėms“, kurios kantriai ir tiksliai atlieka savo funkcijas ir
dar sugeba pakelti nuotaiką, pakliuvusiems pas jas.
Dėkoju Neurochirurgijos skyriaus Nr. 1 personalui už jų rūpestį, kad tas kelias dienas po operacijos jaustumėmės pakankamai
komfortiškai, už jų švelnias rankeles, atliekant procedūras, už padrąsinimus.
Jei tik galėčiau...
Visus akmenėlius nurinkčiau nuo jūsų kelio
Kad būtų jis ir paprastas, ir tiesus,
Jei tik galėčiau...
Pelkę jums paversčiau į veją žalią,
Į saulės spindulius žvarbius lietaus lašus,
Jei tik galėčiau...
Visas dienas paversčiau žiedais pavasariniais,
Kad būtų lengva lengva jums širdy...
Deja...
Galiu tik palinkėti visų vilčių ir svajonių išsipildymo, kad jus
visada lydėtų MEILĖ, TIKĖJIMAS IR VILTIS!!!
Ant kojų pastatyta ir į normalų gyvenimą sugrąžinta –

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

I. A. (Šiauliai)

www.kul.lt

