
Operuotų 
pacientų slauga    

10 p.

„Gana dažnai pacientą kartu 
operuoja įvairių specialybių gydy-
tojų komanda: urologai ir pilvo chi-
rurgai,  krūtinės chirurgai, veido-
žandikaulių chirurgai ir neurochi-
rurgai, kraujagyslių chirurgai ir 
ortopedai-traumatologai bei kitų 
specialybių gydytojai“, - sakė E. 
Zalagėnas.

Sveikiname jubiliejinių gimtadienių proga 
Klaipėdos universitetinės ligoninės darbuotojus:

06.03 – Iloną  Juškienę (Vidaus ligų departamentas), 

06.03 - Jonę Mineikienę (Akušerijos-ginekologijos departamentas),

06.05 - Raimondą Žaldak (Hospitalinių infekcijų profi laktikos ir 

kontrolės departamentas), 

06. 07 - Vidą  Skurauskienę (Hospitalizacijos departamentas), 

06.10 - Jurgitą Melnikienę (Nervų ligų ir reabilitacijos departamentas), 

06. 13 – Adelę Mašidlauskienę (Onkologijos departamentas), 

06. 17 - Romą Žimkuvienę (Vidaus ligų departamentas), 

06. 18 - Ireną Palenskienę (Galvos-kaklo chirurgijos departamentas), 

06. 19 – Kariną  Brazienę (Hospitalinių infekcijų profi laktikos ir 

kontrolės departamentas), 

06. 21 - Nijolę Merlovą (Onkologijos departamentas), 

06. 22 - Natalją Ignachiną (Ūkio bendroji tarnyba), 

06. 29 – Liną Raudonytę (Administracijos departamentas).
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Nauji gydymo 
metodai operacinėse  

8-9 p.
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SVeIkIname

  Pasirašyta Klaipėdos uni-
versitetinės ligoninės ir Mogiliovo 
srities (Baltarusijos Respublika) 
vykdomojo komiteto sveikatos 
apsaugos valdybos bendradar-
biavimo sutartis.

  Pasirašyta Klaipėdos uni-
versitetinės ligoninės ir Klaipėdos 
„Neptūno” krepšinio klubo ben-
dradarbiavimo sutartis. 

  Pasirašyta Klaipėdos uni-
versitetinės ligoninės ir Klaipėdos 
rankinio klubo „Dragūnas“ ben-
dradarbiavimo sutartis. 

  Įvyko teorinis-praktinis 
seminaras „Saugus paciento kil-
nojimas“. Pristatytas paciento 
saugaus kilnojimo standartas, 
demonstruotos įvairių paciento 
kūno padėčių keitimo situacijos. 
Seminarą organizavo Klaipėdos 
universitetinė ligoninė ir Slaugos 
darbuotojų tobulinimosi ir speci-
alizacijos centras.

  Ligoninėje įvyko poeto 
Pauliaus Širvio minėjimo litera-
tūrinė–muzikinė Česlovo Stonio 
kompozicija “Amžinai, amžinai 
neramus. Paulius Širvys eilėse, 
dainose, prisiminimuose“.

  Klaipėdos universiteti-
nė je l igoninė je lankėsi vieno 
didžiausių Europos sterilizacijos 
įrangos gamintojo CISA atstovas 
Rytų Europoje Luidžis Otavianis. 
Ligoninės specialistams buvo 
organizuotas seminaras, kurio 
metu svečias pristatė sterilizacijos 
naujoves, įrenginius ir naudojimo-
si metodikas.

Gegužės mėnesio 
įvykiai

aukščiausio lygio
Operacijos –
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Klaipėdos universitetinė ligoninė – tai daugiaprofilinė 
išvystytos infrastruktūros gydymo įstaiga, kurioje teikiamos 
įvairios specializuotos ambulatorinės konsultacinės ir staci-

onarinės sveikatos priežiūros paslaugos.

Agnė GEDMINAITĖ

Klaipėdos universitetinėje ligo-
ninėje gydosi Klaipėdos miesto, 
Klaipėdos, Tauragės bei Telšių ir ki-
tų Lietuvos apskričių gyventojai (per 
metus daugiau kaip 46 tūkst. paci-
entų), didėja ir užsienio piliečių skai-
čius.

„Gana didelei daliai mūsų paci-
entų reikia atlikti įvairias operacijas. 
Todėl reikalingos šiuolaikiškos ope-
racinės su atitinkama įranga. Ligo-
ninė turi visas būtinas sąlygas ir ga-
limybes aukščiausiai sveikatos prie-
žiūros paslaugų kokybei užtikrinti: 
aukštos kvalifikacijos, labai patyru-
sius specialistus, pažangiausių tech-
nologijų bazę, saugią, ligoniui palan-
kią aplinką, medikų ir pacientų tar-
pusavio pasitikėjimu ir atsakomybe 

paremtą gydymo taktiką“, - sakė li-
goninės vyriausiojo gydytojo pava-
duotojas Eugenijus Zalagėnas.  

operacijų skaičius auga
2007-2008 metais buvo atlikti du 

operacinių patalpų renovacijos eta-
pai, kurių metu įrengtos 9 šiuolaiki-
nius reikalavimus atitinkančios ope-
racinės.  Baigiamajame etape būtina 
įrengti dar keturias papildomas ope-
racines, nes Klaipėdos universiteti-
nėje ligoninėje kasmet didėja atlie-
kamų operacijų skaičius: 2000 m. – 
11250, 2005 m. – 16025, 2010 m. – 
26540  ir  2012 m. – 26844. 

Ligoninės operacinės - vienos 
intensyviausiai dirbančių operacinių 
Lietuvoje.

Pasak E. Zalagėno, operacijų 
skaičius auga, sykiu didėja ir jų su-
dėtingumas. 

Klaipėdos universitetinės ligoni-
nės operacinėse atliekamos endokri-
ninės ir pilvo chirurgijos operacijos; 
krūtinės chirurgijos torakoskopinės 
operacijos; endoskopinės ir laparos-
kopinės urologinės operacijos; veido-
žandikaulių chirurgijos rekonstrukci-
nės operacijos; neurochirurginės 
operacijos panaudojant šiuolaikinį mi-
kroskopą su fluorescentiniu moduliu 
ar neuronavigacija, stuburo fiksacija 
naujausios kartos implantais; radio-
dažnuminės termoabliacijos piktybi-
nių navikų metastazėms šalinti, mi-
nimaliai invazyvios ginekologinės 
operacijos, mikroinvazinis kraujagys-
lių aneurizmų stentavimas; kelio ir 
peties sąnarių artroskopinės opera-
cijos; plokščios pėdos koreguojančios 
operacijos šiuolaikiniais implantais; 
kelio, klubo, peties ir čiurnos sąnarių 
endoprotezavimo operacijos; kaulų 
lūžių fiksacija moderniomis metalo 
konstrukcijomis, akių ligų gydymas 
lazeriu bei kataraktos operacijos pa-
naudojant fakoemulsifikacijos meto-
dą, vitrektomijos ir kitos. 



Ligoninėje – 
išskirtinės operacijos

Klaipėdos univer-
sitetinėje ligoninėje 

atliekamos išskirtinės Vakarų 
Lietuvoje operacijos: neuroonko-
loginės, veido-žandikaulių auglių, 
galvos smegenų kraujagyslių, 
stemplės plastinės bei torakos-
kopinės plaučių, endokrininių or-
ganų operacijos, revizinės sąna-
rių implantacijos, panaudojant 
kaulų banką, ir kitos operacijos.

Klaipėdos universitetinė ligo-
ninė viena iš pirmųjų šalyje įdie-
gė naujausią vėžio gydymo me-
todą – citoredukcinę chirurgiją ir 
intraoperacinę pilvaplėvės che-
moterapiją. Gydymui skirtą tech-
nologinę įrangą ligoninė įsigijo 
pirmoji Baltijos šalyse. 

Šio metodo įdiegimo iniciato-
riai buvo Chemoterapijos sky-
riaus vedėjas dr. Alvydas Česas 
ir Pilvo chirurgijos klinikos vado-
vas dr. Algirdas Šlepavičius. 

Šis naujausias vėžio gydymo 
metodas taikomas pacientams, 
kuriems diagnozuotas išplitęs pil-
vaplėvės vėžys. Pasak E. Zalagė-
no, tokios operacijos trunka dau-
giau kaip 10 valandų, jose daly-
vauja per 15 medicinos persona-
lo darbuotojų. 
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Operacijos – 
aukščiausio lygio

Tikimės ateityje, kai bus užbaigtas trečiasis operacinių 
renovacijos etapas ir šiuolaikiškai įrengtos papildomai dar 
keturios operacinės, ir toliau teikti naujas, kokybiškas bei 
saugias paslaugas pacientams.

 Eugenijus ZALAGĖNAS, 
vyriausiojo gydytojo pavaduotojas

pacientui pritaikytos kelio sąna-
rio endoprotezavimo operacijos. 
Jas atliko Traumatologijos de-
partamento vadovas Vidmantas 
Žegunis ir gydytojas ortopedas-
traumatologas Algimantas Če-
batorius. Operacija trunka treč-
daliu trumpiau negu įprastai. 
Pirmieji pacientai operuoti šia 
metodika teigė, kad operacijos 
pranoko visus jų lūkesčius.

E. Zalagėno teigimu, visi šie 
pasiekimai nebūtų galimi be 
aukštos kvalifikacijos ir didelę 
patirtį sukaupusios ligoninės 
Anesteziologinės ir operacinės 
tarnybos, kuriai vadovauja sky-
riaus vedėja Renata Paškevičiū-
tė. Šios tarnybos specialistai 
gali bet kuriuo paros metu at-
likti reikiamą paciento nuskaus-
minimą nuo regioninio ar intra-
veninio iki sudėtingo kombi-
nuoto endotrachėjinio su šiuo-
laikiniais narkozės aparatais.

Klaipėdos universitetinėje 
ligoninėje per metus gydosi 
daugiau kaip 46 tūkst. paci-
entų ir daugelis jų operuo-
jami. 

“Nauji gydymo metodai rei-
kalauja ypač aukštos kvalifikaci-
jos chirurgų, anesteziologų rea-
nimatologų, operacinės slaugyto-
jų ir kitų specialistų bei koman-
dinio darbo įgūdžių. Pirmųjų de-
šimties šių operacijų rezultatai 
nuteikia labai optimistiškai”, - sa-
kė vyriausiojo gydytojo pavaduo-
tojas.

Klaipėdos universitetinėje li-
goninėje pagal naują pažangią 
metodiką jau atliktos personaliai 

„Tikimės ateityje, kai bus už-
baigtas trečiasis operacinių reno-
vacijos etapas ir šiuolaikiškai 
įrengtos papildomai dar keturios 
operacinės, ir toliau teikti naujas, 
kokybiškas bei saugias paslaugas 
pacientams.  Klaipėdos universi-
tetinės ligoninės prioritetai – į pa-
cientą orientuota aukščiausio lygio 
sveikatos priežiūra, nuoširdus ir 
malonus bendravimas, paciento 
teisių bei saugumo užtikrinimas“, 
- akcentavo E. Zalagėnas.

Prioritetinė kryptis - virškinimo ir endokrininių organų vėžio 
gydymas. Šiuo metu Vakarų Lietuvoje visavertis ištyrimas, 
gydymas ir pooperacinis stebėjimas sergant virškinimo ir 

endokrininių organų onkologinėmis ligomis yra galimas tik Klaipė-
dos universitetinėje ligoninėje. 

Pilvo chirurgijos klinikoje - 

naujovės

Dr. Algirdas ŠLEPAVIČIUS

Virškinimo trakto auglių gydy-
mas yra kompleksinis: operacinis, 
priešoperacinis ar pooperacinis gy-
dymas chemoterapija ir spinduliniu 
gydymu. Be galo svarbu taip supla-
nuoti gydymą, jog būtų gautas 
maksimalus gydymo efektas. 

komandinis darbas
Mūsų ligoninėje visi onkologi-

niai pacientai yra aptariami multi-
disciplininiame konsiliume. Jame 
dalyvauja gydytojai chemoterapeu-
tai onkologai, radioterapeutai on-
kologai, radiologai, invazyvūs radi-
ologai, patologai ir gydytojai chi-
rurgai, kurie specializuojasi  vėžio 
gydyme. Šio konsiliumo metu (ja-
me paprastai dalyvauja 12-14 įvai-
raus profilio gydytojų) ir nustato-
mas gydymo eiliškumas. 

Po operacijų visi ligoniai yra se-
kami. Esant reikalui, pakartotinai 
aptariami multidisciplininiame 
konsiliume, koreguojamas gydy-
mas. Tai yra  vienintelis kelias, pri-
pažintas ir naudojamas visose civi-
lizuotose šalyse. Jis leidžia pasiek-
ti maksimalų onkologinių pacientų 
išgyvenamumą ar net pasveiki-
mą.

Prieš vėžį – naujais 
gydymo metodais

 Pernai buvo ypač pasistūmėta 
gydant kepenų metastatinį ir pir-
minį vėžį. Operavome net 30 ligo-
nių. Tai beveik dvigubai daugiau 
nei pernai. Mūsų ligoninėje yra su-
kurta gera medikų komanda ir visa 
reikalinga infrastruktūra, reikalin-
ga tokioms operacijoms. Jų metu 
naudojami modernūs aparatai: ul-

tragarsinis kepenų pjovimo apara-
tas (CUSA), kepenų pjovimo apa-
ratas naudojant vandens srovę 
(WaterJet). 

Kepenų chirurgijoje galima pa-
šalinti didelį dalį kepenų, bet turi 
likti mažiausiai 20 proc. likutinio 
kepenų tūrio, kad pacientas  išgy-
ventų. Todėl prieš operaciją su-
skaičiuojamas likutinis kepenų tū-
ris. 

Kai jis yra per mažas, mūsų in-
vazyvūs radiologai embolizuoja ke-
penų vartų kraujagysles ir tai lei-
džia prisiauginti reikalingą  kepenų 
tūrį. Tiems ligoniams, kurių dėl vė-
žio išplitimo operuoti nebegalima, 
labai padeda invazyvūs radiologai. 
Jie embolizuoja (užkemša)i  vėžį 
maitinančias arterijas, ir toks vėžio 
židinys sunyksta.

Šių laikų chemoterapija ypač 
padeda gydyti storosios žarnos vė-
žio išplitimą kepenyse. Visais atve-
jais darbas yra kolektyvinis-multi-
disciplininis. 

operacijos - išskirtinės
Kuomet storosios žarnos, kiau-

šidžių, skrandžio ar pirminis pilva-
plėvės vėžys yra išplitęs po visą 
pilvą, tokiems ligoniams niekas ne-
begali padėti. Išskyrus mus ir San-
tariškių klinikų chirurgus. 

Mes prieš beveik 2 metus pra-
dėjome taikyti citoredukcines ope-
racijas su hipertermine pilvo er-

tmės organų chemoterapija. Ope-
racijos esmė: pašalinami visi vėžio 
pažeisti  pilvo organai su pilvaplė-
ve, o tada į pilvo ertmę specialaus 
aparato pagalba, kurį Lietuvoje tu-
ri tik mūsų ligoninė, suleidžiamas 
chemoterapinis preparatas. 

Aparatas jį sušildo iki 42 laips-
nių C ir šis tirpalas cirkuliuoja pil-
vo ertmėje 1 val. ar ilgiau. Karštis 
ir chemoterapinis preparatas lei-
džia sunaikinti visas likusias vėži-
nes ląsteles pilvo ertmėje. 

Šis metodas visiškai neišgydo 
nuo vėžio, bet leidžia ryškiai page-
rinti pacientų gyvenimo trukmę ir 
kokybę.

Dirbame intensyviai
Per metus atliekame tiek daug 

labai sudėtingų pilvo organų onko-
loginių operacijų, jog pagal Sveika-
tos apsaugos ministerijos ir pagal 
tarptautinius standartus atitinka-
me universitetinio lygio labai in-
tensyviai dirbančio (high volume) 
chirurgijos centro reikalavimus.

Klaipėdos universitetinėje li-
goninėje atsidarius Branduolinės 
diagnostikos skyriui gavome pui-
kias galimybes diagnozuoti ir gy-
dyti neuroendokrininius gerybi-
nius ir piktybinius auglius, dia-
gnozuoti prieskydinių liaukų na-
vikus ir sėkmingai juos gydyti. 

Mūsų ligoninėje daugiausiai 
Lietuvoje yra atliekama priesky-
dinių liaukų operacijų dėl pirmi-
nio, antrinio ir tretinio hiperpara-
tiroidizmo. Ir tik mūsų vieninte-
lėje ligoninėje Lietuvoje šios ope-
racijos atliekamos kontroliuojant 
intraoperacinį prieskydinių liaukų 
hormoną. 

Tai leidžia ypač tiksliai opera-
cijos metu diagnozuoti ir pašalinti 
pažeistas prieskydines liaukas.

Šiuolaikiškas 
nutukimo gydymas
Džiugu, kad praėjusiais me-

tais, padedant Kauno klinikų prof. 
Almontui Maleckui, vienam žy-
miausių Europos morbidinio nu-
tukimo specialistų, mūsų kliniko-
je įdiegtos ir pradėtos taikyti mi-
nimaliai invazinės tiek skrandžio 
apjuosimo, tiek skrandžio apylan-
kos morbidinio nutukimo gydymo 
operacijos. 

Kai storosios žarnos, kiaušidžių, skrandžio ar pirminis pilvaplė-
vės vėžys yra išplitęs po visą pilvą, tokiems ligoniams niekas 
nebegali padėti. Išskyrus mus ir Santariškių klinikų chirurgus.

Klinikoje taip pat sėkmingai 
idiegtos ir plačiai taikomos mi-
nimaliai invazinės tulžies pūs-
lės, tulžies latakų, kepenų, 
skrandžio, žarnų, diafragminės 
angos ir pilvo sienos išvaržų, an-
tinksčių ir kasos auglių, tiesio-
sios žarnos iškritimo ir kitos 
operacijos.

Džiugu, kad į mūsų kliniką 
atvyko dirbti visas būrys jaunų, 
veržlių ir gabių chirurgų, kurie 
puikiai pas mus pritapo. Jų jau-
natviškas entuziazmas leis ir to-
liau diegti naujus, modernius 
diagnostikos ir gydymo būdus.



Abiejuose ginekologijos sky-
riuose atliekamos įvairios gine-
kologinės operacijos klasikiniais 
metodais, plačiai taikomos endos-
kopinės operacijos - atliekame vi-
sas įmanomas operacijas ir nie-
kuo nenusileidžiame Kauno ar 
Santariškių klinikoms. 

Abu ginekologijos skyriai spe-
cializuojasi: pirmajame atlieka-
mos gerybinių navikų bei kitos 
operacijos, antrasis skyrius užsi-
ima onkoginekologinėmis opera-

cijomis. Per metus atliekame daugiau kaip 2000 operacijų. Iš jų pusė - didžiųjų sudė-
tingų operacijų. 

Apie 60 proc. visų operacijų sudaro laparoskopinės - be pjūvio - operacijos. Vieni 
pirmųjų pradėjome radikalias endoskopines gimdos kaklelio vėžio operacijas. Ateities 
planuose - įvaldyti laparoskopines paraaortinių limfmazgių šalinimo operacijas, kurias 
šiuo metu atliekame klasikiniu - “atviru” būdu. Esame aprūpinti gana gera operacine 
įranga, tarp jų ir ultragarsiniu skalpeliu.

Išskirtinis ligoninės bruožas yra tas, jog atliekant ultraradikalias dubens eksente-
racines operacijas, šalinant piktybinius navikus, kartu dirba įvairių specialybių multi-
disciplininė gydytojų komanda. 

Tai labai sudėtingos, begalinio atidumo reikalaujančios operacijos, kurių metu šali-
nant vėžio pažeistus organus ar jų dalis gelbėjama gyvybė, o taip pat daroma viskas, 
kad žmogus būtų kuo mažiau žalojamas ir jo gyvenimo kokybė po operacijos būtų kiek 
įmanoma geresnė.

Prieš dvejus metus pradėjome taikyti ypač sudėtingą išplitusio kiaušidžių vėžio 
gydymo technologiją - citoredukcinę operaciją su hipertermine pilvo ertmės organų 
chemoterapija.

Aukštos kvalifikacijos Krūtinės chirurgijos skyriaus me-
dikų komanda per metus atlieka per 500 sudėtingų didžiųjų 
operacijų. 

Pagrindinis krūtinės chirurgų uždavinys - atlikti kuo 
daugiau pacientą tausojančių, mažai invazinių operacijų, kad 
jis kuo trumpiau gulėtų ligoninėje, greičiau sveiktų, o 
jei reikia - kuo greičiau gautų tolimesnį komplek-
sinį gydymą po operacijos. 

Todėl apie 60 proc. mūsų skyriuje atliekamų 
visų operacijų yra torakosko-
pinės, t. y. be pjūvių. Pagal 
šiuos rodiklius esame lyderiai 
ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos 
šalyse. 

Pernai pirmą kartą Lietu-
voje atlikome bronchoplastinę 
operaciją, neatvėrę krūtinės 
ląstos. Šios operacijos metu 
pacientui, sergančiam plaučių vėžiu, 
buvo išsaugota dalis išlikusio sveiko plaučio. Todėl jo tolimesnio 
gyvenimo kokybė bus žymiai geresnė negu visai pašalinus organą, kaip yra įprasta. Tokio 
tipo operacijos yra labai retos.

Ligoninėje Krūtinės chirurgijos skyrius buvo įkurtas 2002 metais. Mes vieni pirmų-
jų, 2004 metais Lietuvoje pradėjome atlikti minimaliai invazines - torakoskopines plaučių 
skilties arba viso plaučio šalinimo operacijas.

Krūtinės chirurgijos skyrius yra aprūpintas pačia moderniausia operacine įranga bei 
naujausios kartos instrumentais, chirurgams suteiktos visos galimybės kelti kvalifikaci-
ją, stažuotis, tobulėti, kad pacientams būtų teikiamos kokybiškos gydymo paslaugos.
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Raimondas Šiaulys, Ginekologijos skyriaus Nr. 2 vedėjas:

Operuoja ir dieną, ir naktį

Dr. Antanas Gvazdaitis, Neurochirurgijos klinikos vadovas:

Aleksandras Bagajevas, Krūtinės chirurgijos skyriaus vedėjas:

Išskirtinis bruožas - 
komandinis darbas

Per metus Klaipėdos universitetinėje li-
goninėje atliekama apie 4000 traumatologi-
nio profilio operacijų. Ligoninės ortopedai 
- traumatologai yra plačiai žinomi savo dar-
bo profesionalai. Esame tarp lyderių gydant 
šlaunikaulio lūžius, kuri yra sunki ir net gy-
vybei pavojinga trauma ypač vyresnio am-
žiaus žmonėms. 

Šių dienų tendencijos - gydant traumas 
vis greičiau ir daugiau pacientų operuojama. 
Palyginus su 1990 metais, operacijų skaičius 
išaugo 10 kartų.

Traumoms gydyti taikome pačius moder-
niausius gydymo metodus, diagnostinę ir 
operacinę įrangą bei kitas reikalingas prie-
mones. Ligoninės operacinės yra renovuo-
tos, darbui sąlygos yra labai geros. 

Svarbu tai, kad mūsų ligoninėje traumuo-
tas žmogus operuojamas, esant reikalui, bet 
kuriuo paros metu. Į ligoninę dažnai atveža-
mi žmonės, patyrę politraumas per avarijas 
ir pan. Medikų komanda tokiems pacientams 
teikia skubią pagalbą pagal tam tikrą proto-
kolą - pacientas apžiūrimas per 5 minutes, 
operatyviai pradedama diagnostika ir gydy-
mas gyvybei išgelbėti. 

Skubos tvarka priimame apie pusę trau-
matologinio profilio pacientų. Veikiame kaip 
trečio lygio paslaugas teikiantis politraumų 
centras. Džiaugiuosi, kad turime puikią pa-
mainą - šaunių jaunų chirurgų, kurie yra ga-
būs ir norintys dirbti, mokytis.

Didelei daliai pacientų atliekamos plani-
nės operacijos - dienos chirurgijos operaci-
jos sudaro daugiau nei pusę visų operacijų, 
kasmet jų daugėja 7-10 proc. Sporto traumų 
skyriuje atliekamos kelio sąnarių raiščių 
plastikos, peties, pėdos, čiurnos sąnario ope-
racijos.  Dėl pėdos potrauminių problemų 
pas mus pacientai siunčiami  ne tik iš visos 
Vakarų Lietuvos, bet ir šiaurinės šalies da-
lies. 

Sąnarių endoprotezavimo operacijos su-
daro apie 25 proc. visų traumatologinio pro-
filio operacijų. Daugėja pakartotinių sąnarių 
operacijų, nes pirmieji kelio, klubo dirbtiniai 
sąnariai, įstatyti prieš daugiau kaip 20 metų, 
susidėvėjo, juos reikia keisti naujais. 

Jau kuris laikas atliekamos pažangios ke-

lio sąnario endoprotezavimo operacijos, nau-
dojant konkrečiam pacientui sukurtą trima-
tį kelio sąnario modelį, specialius instru-
mentus ir metodiką. 

Ligoninėje pacientui su kompiuterinio 
skenavimo ar magnetinio rezonanso pagalba 
atliekamas planuojamos operuoti kojos ty-
rimas ir informacija persiunčiama į Belgijos 
“Biomet” kompanijos kompiuterinio plana-
vimo centrą. 

Pagal individualius paciento duomenis 
sukuriamas trimatis kojos arba dubens kau-
lų modelis. Specialia programine įranga vir-
tualiai atliekami planuojami kaulų pjūviai ir 
pritaikomi bei tinkamai orientuojami endo-
protezo komponentai. Duomenys persiun-
čiami operuojančiam chirurgui, kuris įverti-
nęs juos patvirtina operacijos planą. 

Tuomet belgų specialistai pagamina spe-
cialiai pritaikytus,  t. y. orientuotus pagal 
paciento sąnario padėtį, instrumentus, su 
kuriais chirurgas atlieka sąnarinių paviršių 
pjūvius ir be jokio vargo implantuoja endo-
protezą. 

Ši metodika yra labai tiksli ir santykinai 
paprasta, kadangi viskas būna “surepetuota” 
dar prieš operaciją. Todėl operacijos metu 
reikia paruošti ir panaudoti tik nedidelę da-
lį įprastų kelio sąnario protezavimo instru-
mentų. 

Neurochirurgijoje – 
modernios technologijos

Dviejose specializuotose neurochirurgijos 
operacinėse atliekamos įvairaus profilio neu-
rochirurginės, tarp jų ir pačios sudėtingiau-
sios, operacijos dėl galvos ir nugaros smege-
nų navikų, aneurizmų, malformacijų, insultų, 
traumų, stuburo diskų išvaržų ir skausmų bei 
periferinių nervų ligų, naudojamos naujausios 
šiuolaikinės technologijos (mikroskopas ir mi-
krochirurginė technika, neuronavigacija, neu-
roendoskopas, intraoperacinis neuromonito-
rius, echoskopas, pneumogrąžtas, ultragarsi-
nis aspiratorius, intervencinė neuroradiologi-
ja ir kt.). Per metus atliekama daugiau kaip 
1000 didžiųjų neurochirurginių operacijų.

Neurochirurgijoje labai svarbu įvaldyti šiuo-
laikiškas technologijas, nes nuo to priklauso 
tolimesnė paciento gyvenimo kokybė. 

Itin modernaus, daugybę kartų didinančio 
mikroskopo dėka operuojant galvos smegenų 
navikus pavyksta išsaugoti net smulkiausias, 
plika akimi nematomas kraujagysles, maiti-
nančias labai svarbias nervines struktūras, 
pvz., regos nervą. 

Anksčiau po tokių operacijų dažnai nepa-
vykdavo atkurti pacientui buvusio regėjimo, 
kartais jis net pablogėdavo, o pastarųjų ope-
racijų rezultatai yra geri - regėjimas visiems 
pacientams buvo ne tik išsaugotas, bet jau po 
kelių dienų akivaizdžiai pagerėjo.

Operacijų metu naudojamės neuronaviga-
cijos įranga, be kurios nebūtų galima operuo-
ti giliuose smegenų sluoksniuose esančių da-

rinių, taip pat ir navikų. 
Turime galimybę operuodami kraujagys-

linį darinį -  malformaciją ar kitą darinį - ope-
racijos metu atlikti ir angiografinį ištyrimą. 
Tai lemia gerus operacijų rezultatus. Intrao-
peracinė neurologinių funkcijų ir nervų mo-
nitoravimo sistema leidžia saugiai šalinti gi-
luminius smegenų navikus. 

Neseniai įsigytu pneumogrąžtu su aušini-
mo sistema sėkmingai operuojame gerybinius 
navikus iš akiduobės ir kitų kaulų apsuptų 
struktūrų, o su ultragarsinio siurblio pagalba 
galime saugiai pašalinti kietos konsistencijos 
navikus.

Neurochirurgijos klinikoje dirba aukščiau-
sios kvalifikacijos neurochirurgai, kurie yra 
įvaldę sudėtingas operacines technologijas. 
Esant reikalui, dirbame vienoje komandoje su 
kitų specialybių gydytojais ir atliekame kom-
pleksines operacijas. Pavyzdžiui, esant reika-
lui, taikoma intervencinė neuroradiologija, kai 
gydytojas radiologas iš pradžių užaklina gal-
vos smegenų naviką maitinančias kraujagys-
les. Todėl atliekant operaciją būna mažesnis 
kraujavimas, mažesnė komplikacijų rizika, pa-
cientas sparčiau gyja. 

Dirbame kartu su krūtinės chirurgais, vei-
do ir žandikaulio chirurgais  bei kitais ligoni-
nės gydytojais specialistais. 

Pas mus pacientai atvyksta gydytis ne tik 
iš visos Vakarų Lietuvos, bet ir Vilniaus, Kau-
no, taip pat užsienio šalių.

Unikalios operacijos

Vidmantas Žegunis, Traumatologijos departamento vadovas: 
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Vidaus ligų diagnostikos skyriui

Nuoširdžiai dėkojame už rūpestį, nuoširdumą bei sąžiningai atlie-
kamą  darbą.

Tegul Jūsų namus bei artimuosius gaubia ramybė, sėkmė ir Die-
vo palaima, o kiekvieną iš Jūsų telydi pati didžiausia ir tikriausia 
laimė.

B. F. (Rietavas), A. J., J. Ž., V. S. (Klaipėda)

Pilvo ir endokrininės chirurgijos skyriui

VERBA VOLANT SERITA MANAT 
(“Žodžiai nuskrenda, kas parašyta - išlieka” (lot.))
Suburtas darnus kolektyvas, kuris greitai, kokybiškai ir su ma-

lonia veido išraiška atlieka savo kasdieninį darbą.
Ligonius tai gerai nuteikia, išgaruoja visa susikaupusi įtampa ir 

baimė.
Tai aš patyriau laukdama operacijos.
Su pagarba 

A. M. (Mažeikiai)

Šią ligoninę galima pavadinti namais, nes tave sutinka nuoširdūs 
darbuotojai. 

Čia nereikia prašyti ar reikalauti, čia daroma dabar ir tuoj pat, 
čia sakomi švelnūs ir kiekvienam suprantami žodžiai, čia žmogus 
nupraustas ir sušukuotas, kvepiantis švara. 

Čia pamankština ir moko pirmųjų žingsnių, čia pacientai sveiki-
nami su gimtadieniu ar jubiliejumi, čia žmogus jaučiasi reikalingas 
ir mylimas, o aplankęs artimą, išeini ramus ir geresnis.

Ir taip norėtųsi sužinoti, iš kokio šaltinėlio visa Jūsų komanda 
semiasi tiek šilumos, gerumo, dėmesio, kantrybės, meilės, pakan-
tumo taip reikalingame ir sunkiame darbe.

Ačiū Jums už paprastą žmogiškumą ir šypseną, kad tas šaltinė-
lis neišsektų ir tų puikių savybių užtektų į šiuos namus atvykstan-
tiems žmogučiams.

Ačiū kiekvienam Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje sutik-
tam darbuotojui. Būkite sveiki ir kuo daugiau saulėtų dienų Jūsų 
asmeniniame gyvenime.

Su pagarba

O. U. dukra V. K. (Dreverna)

Nuoširdžiai dėkojame Jums ir Jūsų vadovaujamos ligoninės per-
sonalui už kvalifikuotą gydymą ir puikią priežiūrą.

Ypatingą padėką norime išreikšti Neurochirurgijos klinikos Neu-
rochirurgijos skyriui Nr. 1. 

Dėkojame už sūnaus, tėčio, vyro gydymą, suteiktą pagalbą ir 
išskirtinį dėmesį. 

Linkime Jums kuo geriausios sveikatos ir kloties!
Su pagarba

Visada dėkingi artimieji (Kapčiamiestis, Lazdijų raj.)

Kardiologijos skyriui

Norėčiau viską atiduoti, pirmą pavasario žiedą, paukščio giesmę 
būtent Jums.

Juk taip kilnu žmogui padėti įveikti skausmą, negalią ir dvasines 
kančias...

Ko vertas Jūsų nuostabių rankų švelnumas, Jūsų protas ir iš-
mintis?

Mielieji, linkiu niekad nepavargti nei fiziškai, nei dvasiškai – 
Jūs mūsų gyvenime pasveikimo Viltis...
Linkiu su didžiausiu džiaugsmu ir pagarba.

V. R. (Palanga) 

Akių ligų skyriui Nr.1

Esu be galo dėkinga personalui už nuoširdumą, gerumą, šypse-
ną, kuri labai padeda. Nelengvame darbe tepadeda Dievas. Stipry-
bės!

Su pagarba

V. V. ir jo dukra (Palanga)

Operacinės slaugytojų darbas tarsi nematomas, betlabai 
svarbus. Klaipėdos universitetinės ligoninės Anestezio-
logijos-reanimacijos skyriuje (su operacine) dirba visas 

būrys aukštos kvalifikacijos slaugytojų ir jų padėjėjų. 

svarbi gydymo dalis
Operuotų pacientų slauga -

KOMANDA.  s Operacinėje dirbančios slaugytojos turi gebėti profesionaliai atlikti dviejų etapų 
slaugą, greitai reaguoti į besikeičiančią situaciją, dirbti komandoje. O komandinio darbo rezul-
tatas - paciento gerovė.

Eimanto CHACHLOVO nuotr.

Jurga BARAUSKAITĖ

Visam šiam slaugytojų būriui va-
dovauja vyriausioji slaugos adminis-
tratorė Laura Bartkienė su vyres-
niosiomis slaugytojomis Zita Timins-
kiene ir Lina Valečkiene. 

“Operacinėje darbas yra specifi-
nis, joje gali dirbti bendrosios prak-
tikos slaugytojos, įgijusios operaci-
nės slaugytojos ar anestezijos ir in-
tensyviosios terapijos slaugytojos 
kvalifikaciją”, - akcentavo L.  Bart-
kienė. 

Pasak jos, operacinėje dirbančios 
slaugytojos yra tikros savo darbo 
profesionalės, jos išmano anatomi-
nius ir fiziologinius žmogaus ypatu-
mus, patologinės anatomijos pagrin-
dus, gyvybei pavojingas būkles, ir 
kaip tinkamai į jas reaguoti. 

Čia dirbančios slaugytojos yra 
puikiai įvaldžiusios operacinės slau-
gos procesą, aseptikos - antiseptikos 
principus ir metodus, operacijos ei-
gą, nejautros rūšis, chirurginių ins-
trumentų bei įrangos pavadinimus, 
jų paskirtį, veikimo ir naudojimo 
principus, chirurginės siuvamos me-
džiagos rūšis ir jų panaudojimą, des-
murgijos pagrindus, higienos normų 
reikalavimus, profesinės etikos prin-
cipus.

trys slaugos etapai
Anot L. Bartkienės, operacinės 

slaugytojos teikia chirurginę slaugą, 
kurią sudaro trys etapai: priešopera-
cinė, operacinė ir pooperacinė. Ope-
racinėje dirbančios slaugytojos daly-
vauja dviejuose chirurginės slaugos 
etapuose - operacinės ir pooperaci-
nės slaugos. 

Operacinė slauga - tai specialio-
ji slaugos praktikos rūšis, apimanti 
slaugytojų darbą sterilioje aplinko-
je. 

“Operacijos metu pacientui slau-
gą kartu teikia dvi slaugytojos: ope-

racinės slaugytoja ir anestezijos ir 
intensyviosios terapijos slaugytoja”, 
- sakė L. Bartkienė. 

Operacinės slaugytoja parengia 
operacijai reikalingą įrangą ir instru-
mentus, vadovauja paciento pagul-
dymui ant operacinio stalo tokioje 
padėtyje, kuri techniškai patogiausia 
operuoti atitinkamus organus ar kū-
no dalis, išsaugant jo intymumą ir 
orumą. 

Taip pat, pasak L. Bartkienės, 
operacinės slaugytoja rūpinasi paci-
ento saugumu operacijos metu, seka 
operacijos eigą ir kvalifikuotai ins-
trumentuoja įvairių operacijų metu 
pagal chirurgijos rūšis.

Anestezijos ir intensyviosios te-
rapijos slaugytoja paruošia įrangą 
anestezijai, taip pat priemones, rei-
kalingas gyvybiškai svarbioms orga-
nizmo funkcijoms palaikyti, pasitinka 
pacientą prie operacinės durų, prisi-
stato, identifikuoja paciento tapatybę 
ir nuveža į operacinę. Parenka kom-
pensacines slaugos priemones užti-
krinti tinkamai paciento padėčiai, 
kuri nesukeltų raumenų ir sąnarių 
tempimo bei išsaugotų odos vienti-
sumą operacijos metu.

Anestezijos slaugytoja, anot L. 
Bartkienės, puikiai žino anestezijos 

rūšis, pagrindinius  medikamentus, 
jų farmakodinamiką. Anestezijos me-
tu ji stebi bei  vertina žmogaus gy-
vybinių rodiklių dinamiką, stebėjimo 
duomenis registruoja anestezijos la-
pe, apie pokyčius nedelsiant praneša 
gydytojui anesteziologui - reanima-
tologui, atlieka gydytojo paskirtas 
gydymo ir slaugos procedūras.

Pasak L. Bartkienės, operacinėje 
yra atliekamas ir dar vienas chirur-
ginės slaugos etapas - pooperacinė 
slauga. 

“Po operacijos pacientas perke-
liamas į pooperacinę intensyvaus se-
kimo palatą, kurioje pacientas stebi-
mas, kol visiškai atsistato jo gyvybi-
nės funkcijos: kvėpavimo dažnis, są-
monė, kraujotaka, pulsas, taip pat  
malšinamas skausmas. 

Pooperacinis periodas yra gana 
sudėtingas ir reikalauja įgūdžių, pa-
tyrimo ir žinių apie pacientą. Labai 
svarbu pastebėti ankstyvąsias kom-
plikacijas ir jas pašalinti”, - pabrėžė 
vyriausioji slaugos administratorė.

Susikalba žvilgsniais
“Operacinėje dirbančios slaugy-

tojos turi gebėti profesionaliai atlikti 
dviejų etapų slaugą, greitai reaguoti 
į besikeičiančią situaciją, dirbti ko-
mandoje. O komandinio darbo rezul-
tatas - paciento gerovė. Kai reikia, 
susikalbame be žodžių, vien žvilgs-
niais”, - sakė dideliam slaugytojų bū-
riui vadovaujanti L. Bartkienė. 

Ji pasidžiaugė, kad operacinės 
slaugytojų komandoje yra nemažai 
siekiančių aukštojo slaugos mokslo, 
labai patyrusių slaugytojų, dirbančių 
čia jau ne vieną dešimtį metų, kurios 
yra pavyzdys jaunoms slaugytojoms. 
Štai jau 35-erius metus ligoninės 
operacinėje dirbanti slaugytoja Vida 
Silkauskienė sakė mylinti savo darbą, 
nors jis labai atsakingas, įtemptas, 
sunkus tiek fiziškai, tiek psichologiš-
kai. 

“Labiausiai šiame darbe patinka 
tai, kad nuolat mokomės, nes ateina 
naujos technologijos, dirbame su 
naujausia aparatūra, keičiasi reikala-
vimai, todėl nestovime vietoje”, - sa-
kė V. Silkauskienė, viena iš labiausiai 
patyrusių operacinės slaugytojų.

Operacijos 
metu paci-
entui slaugą 
kartu teikia 
dvi slaugyto-
jos: operaci-
nės slaugytoja ir anestezijos 
ir intensyviosios terapijos 
slaugytoja.

Laura BARTKIENĖ, 
vyriausioji slaugos 

administratorė


