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SVEIKINAME
Sveikiname su
jubiliejiniais gimtadieniais
rugsėjo mėn.
gimusius Klaipėdos
universitetinės ligoninės
darbuotojus:
09. 05 – Loretą Bulcienę (Infekcinių ligų departamentas),
09.06 – Danutę Gelumbickienę (Chirurgijos departamentas),
09.09 - Reginą Razmienę
(Hospitalizacijos departamentas),
09.16 - Liną Astrakovą (Onkologijos departamentas),
09.19 – Vincentą Panumienę (Hospitalinių infekcijų
profilaktikos ir kontrolės departamentas),
09.19 – Liną Galdikaitę
(Traumatologijos departamentas),
09.22 – Alvydą Kapočių
(Administracijos departamentas),
09. 23 – Loretą Papeliučkienę ( Vidaus ligų departamentas),
09. 28 – Jeleną Laporionok
(Inžinerinis technikos departamentas),
09. 29 – Antaną Navicką
(Vidaus ligų departamentas),
09. 30 – Editą Kairienę
(Nervų ligų ir reabilitacijos departamentas).

TRuMPAI
s Kursai.

Rugsėjo 15-16 dienomis Klaipėdos universitetinėje
ligoninėje (KUL) vyks artroskopijos
kursai. Jų metu bus atliekamos
trys minimaliai invazinės rekonstrukcinės operacijos, kurias per
monitorius galės stebėti kursų dalyviai. Iš Austrijos atvykęs chirurgas F. Ramadani atliks PKP rekonstrukciją ir dvigubo pluošto PKP
rekonstrukciją, o KUL chirurgas M.
Fiodorovas - rotatorių manžetės
rekonstrukciją. Operacijos bus
atliekamos panaudojant naujausias technologijas, moderniausius
implantus. Teorinėje kursų dalyje
bus aptartos kelio sąnario, peties
sąnario patologijų gydymo strategija, riešo, alkūnės, čiurnos, pėdos
sąnarių artroskopijos naujovės ir
kita. Kursų dalyviams bus įteikti 16
val. trukmės kursų sertifikatai.

Specialus “Vakarų ekspreso” priedas
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sveikas ir vaikas

Klaipėdos universitetinės ligoninės Gimdymo skyrių
moterys atvyksta iš visos Vakarų Lietuvos. „Šiame krašte
dirbame be konkurencijos“ , - juokavo skyriaus medikai.
Per metus Gimdymo skyriuje pasaulį išvysta keli tūkstančiai
naujagimių.

nuskausminimo
procedūros

s STATISTIKA . „Šiuo metu
operuojama kas ketvirta gimdanti
moteris”, - sakė Gimdymo skyriaus
vedėjas Leonas Janušas.
Agnė GEDMINTAITĖ
Kasmet vidutiniškai užregistruojama apie 4000 gimdymų.
Medikai pastebėjo, kad sumažėjo
gimdančių nepilnamečių ir labai
jaunų, 18-19 metų amžiaus merginų. Tačiau nemažai atsiranda
gimdančių vyresnio amžiaus,
apie 40 metų ir vyresnių moterų.
Padariusios karjerą, susikūrusios
ekonominę gerovę, moterys nori
dar užauginti vaikų. „Anksčiau
moterys, perkopusios 30 metų,
jau bijodavo gimdyti. Dabar ir 40
metų – jau ne riba. Tačiau gimdant
vyresniame amžiuje didesnė rizika
susilaukti ne visai sveiko kūdikio:
jis gali turėti įgimtą Dauno sindromą ar centrinės nervų sistemos
apsigimimų. Mūsų ligoninėje
dirba genetikė, kuri nemokamai
atlieka tyrimus besilaukiančioms
moterims, vyrenėms kaip 35 metų
amžiaus, dėl vaisiaus apsigimimų
rizikos“, - pasakojo Gimdymo
skyriaus vedėjas gydytojas Leonas
Janušas.

“Gimdymas yra natūralus fiziologinis procesas, todėl ir motinai,
ir naujagimiui geriau, kuomet
viskas vyksta taip, kaip gamtos
sutvarkyta. Sveikos moterys gimdo
sveikus vaikus. Motinystei reikia
ruoštis iš anksto, išsigydyti visas
infekcines ligas, kad neužsikrėstų
vaisius“, - akcentavo Akušerijos
– ginekologijos departamento
vadovas, medicinos mokslų daktaras Algimantas Fabijonavičius.
Neretai infekcijos pražudo vaisių
dar gimdoje, išprovokuoja priešlaikinį gimdymą, įtakoja sunkius
naujagimių sveikatos sutrikimus
ar apsigimimus. „Kartais būna
sunku įrodyti motinoms, kad stafilokokine infekcija jos užsikrėtė
dar besilaukdamos kūdikio, o ne
gimdymo namuose. Todėl labai
svarbu viso nėštumo metu stebėti
savo sveikatos būklę, konsultuotis
su medikais“, - sakė A. Fabijonavičius.
Pasak Gimdymo skyriaus vedėjo L. Janušo, pastaraisiais metais
sparčiai daugėja cezario pjūvio
operacijų, atliekamų gimdymo
metu. „Šiuo metu operuojama kas
ketvirta gimdanti moteris. Šios
operacijos yra saugios ir atliekamos
tada, kuomet moteris dėl sveikatos
būklės negali fiziologiškai gimdyti
pati. Taip pat nemažai moterų renkasi nuskausminimo procedūras,
dažniausiai – epidūrinę nejautrą“,
- sakė L. Janušas.

s PATOGUMAI. Gimdyvėms skirtos palatos, kuriose jos guli po vieną,
- jaukios, patogios ir aprūpintos modernia medicinine įranga.
gimdo kas penkta moteris. „Gydytojai ginekologai visada yra
šalia, budrumo nepraranda, jei kas
netikėto atsitiktų gimdymo metu,
tuoj atskubėtų į pagalbą. Mūsų
akušerės yra aukštos kvalifikacijos
– tikros profesionalės. Moterims iš
pradžių gal buvo nedrąsu gimdyti
be gydytojų priežiūros, tačiau
laikui bėgant naujovė pasiteisino.
Tai buvo naujovė ir Lietuvoje“, sakė Gimdymo skyriaus vedėjas
L. Janušas.
Jau seniai praeityje laikai, kai
pas gimdyves į palatas neįleisda-

gimdo akušerei
padedant
Nuo 2007 metų Klaipėdos universitetinės ligoninės Gimdymo
skyriaus Mažos rizikos gimdymo
poskyryje moterys gimdo padedamos tik akušerių be gydytojų
pagalbos. Akušerės padedama

s SVEIKATA. “Sveikos moterys
gimdo sveikus vaikus“, - akcentavo
Akušerijos - ginekologijos departamento vadovas Algimantas
Fabijonavičius.

vo artimųjų ir net gėlių prie lovos
nebuvo galima laikyti. „Dabar
moterys gimdyti gali atvykti kartu
su vyru, savo mama ar kitu artimu
žmogumi. Kiekvienai gimdyvei
yra skirta atskira palata, tad jokio
kontakto su kitomis gimdyvėmis
ji neturi. Nes ir gimdo kiekviena atskirai, po vieną“, - sakė A.
Fabijonavičius. Palatose yra visa
reikalinga medicininė įranga gimdyvės būklei iki ir po gimdymo
stebėti, taip pat viskas parengta
ir naujagimiui – speciali lovelė su
deguonies tiekimo ir kita reikalinga
modernia įranga, kuri panaudojama esant reikalui. „Stengiamės,
kad palatos būtų jaukios, patogios,
vyrams pastatyti minkšti foteliai,
kad galėtų ilgiau pagloboti moteris.
Kai kuriose palatose yra įrengti ir
dušai. Prieš kurį laiką visos patalpos buvo kapitaliai suremontuotos.
Po gimdymo moterys, jei viskas
gerai, su naujagimiu ligoninėje
guli trumpai – 1-3 paras, o po
operacijų - 3-4 paras. Kraujavimas
ir kitos gimdymo komplikacijos
pasireiškia per pirmąją parą po
gimdymo, o jeigu komplikacijų
nėra, motina ir naujagimis sveiki,
po gimdymo būtų galima išrašyti
jau po paros“, - pasakojo Gimdymo
skyriaus vedėjas L. Janušas.

Krūtinės chirurgų
kasdienybė sudėtingos operacijos

Veido ir
žandikaulių ligų
daugėja

Hemodialize
naudojasi ir
užsienio turistai
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Krūtinės chirurgų kasdienybė –

sudėtingos operacijos
Jurgita BALTRIMAITĖ
”Mūsų ligoninės Krūtinės
chirurgijos skyrius yra vienas iš
nedaugelio Lietuvoje – tokių skyrių ligoninėse iš viso yra tik penki.
Ilgą laiką Vakarų Lietuvoje specializuotos krūtinės chirurgijos
pagalbos nebuvo, todėl pacientai
vykdavo gydytis į didžiuosius
miestus. Mūsų ligoninės vyriausiojo gydytojo profesoriaus Vinso
Janušonio iniciatyva ligoninėje
buvo įsteigtas Krūtinės chirurgijos skyrius, kuris yra aprūpintas
pačia moderniausia operacine
įranga bei naujausios kartos instrumentais, chirurgams suteiktos
visos galimybės kelti kvalifikaciją,
stažuotis, tobulėti, kad pacientams būtų teikiamos kokybiškos
gydymo paslaugos. Išties džiaugiamės tokiu išskirtiniu ligoninės
vadovo dėmesiu chirurgijai, nes
turime su kuo palyginti – yra tekę
dirbti didžiųjų miestų gydymo
įstaigose, neteikusiose chirurgijos
profiliui tokio ryškaus prioriteto”,
- pasakojo Krūtinės chirurgijos
skyriaus vedėjas Aleksandras
Bagajevas.

pacientui –
kvalifikuota pagalba
Didžioji dalis - 85 proc. - Krūtinės chirurgijos skyriaus pacientų yra sergantieji onkologinėmis
plaučių, tarpuplaučio, stemplės,
kaklo, krūtinės sienelės ir kitų
organų ligomis. Taip pat skyriuje
gydomi pacientai, sergantys
įvairų krūtinės ląstos organų uždegiminėmis ligomis, po patirtų
traumų ir kt. „Krūtinės chirurgijoje gydomų susirgimų spektras
yra labai platus. Norinčiam pas
mus gydytis pacientui nereikia

laukti jokiose eilėse. Ligoninėje
labai gerai organizuotas darbas
visuose skyriuose nuo laboratorijos iki operacinių. Pacientą
konsultuoja gydytojų konsiliumas – įvairių specialistų (chirurgų, chemoterapeutų, radiologų
ir kitų specialistų) komanda,
kuri nustato diagnozę, įvertina
susirgimo pobūdį ir paskiria
gydymo taktiką: nuo ko pradėti
gydyti pacientą ir kokia bus tolimesnė jo gydymo eiga. Mūsų
ligoninė yra daugiaprofilinė ir
tai pacientui yra labai patogu
– visi specialistai, jei reikia, yra
vietoje. O juk nuo to priklauso
ir gydymo rezultatai“, - teigė
Krūtinės chirurgijos skyriaus
vadovas A. Bagajevas. Pacientai
į Krūtinės chirurgijos skyrių gydytis atvyksta iš visos Lietuvos.
Pastaruoju metu čia vis dažniau
atvyksta gydytis Rusijos piliečių
iš Kaliningrado srities.

ankstyva diagnostika
padeda išgyventi
Pasak medikų, sergančiųjų
sunkiomis onkologinėmis krūtinės organų ligomis kasmet daugėja, o jų amžius – jaunėja. „Ypač
klastinga liga yra plaučių vėžys,
kuris nusineša daugiausiai gyvybių. Anksčiau daugiausiai plaučių vėžiu sirgdavo vyrai, dabar
vis dažniau suserga ir moterys.
Tarp sergančiųjų plaučių vėžiu
vyrai sudaro apie 70 proc. Plaučių vėžys yra klastingas tuo, kad
žmogui ilgai nieko neskauda ir tik
tada, kai liga pasiekia vėlyvesnes
stadijas, imama atsikosėti krauju, ima kristi svoris, sergantysis
kreipiasi į medikus pagalbos.
Tuo tarpu anksti diagnozavus
ligą ir skyrus gydymą, apie 90
proc. pacientų išgyvena penke-

Eimanto CHACHLOVO nuotr.

K

laipėdos universitetinės ligoninės Krūtinės chirurgijos skyrius kitais metais minės savo gyvavimo
10–metį. 2002 m. ligoninėje įsteigto skyriaus medikai per dešimtmetį savo darbo rezultatais pelnė pacientų pasitikėjimą ir norinčių čia gydytis, operuotis dabar atvyksta net iš užsienio.

s OPERACIJOS. “Mūsų ligoninės Krūtinės chirurgijos skyrius vienintelis Lietuvoje ir Baltijos šalyse
operacijose taiko minimaliai invazinį torakoskopinį metodą, tarkime, kai reikia pašalinti visą ar dalį plaučio
pacientui sergant plaučių vėžiu“, - sakė skyriaus vedėjas Aleksandras Bagajevas.
rius metus ir ilgiau. Tačiau net
apie 80 proc. pacientų pas mus į
skyrių patenka jau vėžiui išsivysčius iki trečiosios stadijos. Mūsų
žmonės yra išties kantrūs. Štai
dėl išvešėjusio stemplės naviko
vienas pacientas kelis mėnesius
negalėjo normaliai valgyti, tačiau
į medikus kreipėsi tik tada, kai
nebegalėjo net vandens gurkšnio
nuryti“, - sakė gydytojas A. Bagajevas. Pasak jo, norint išvengti
sunkių ligų padarinių bent kartą
per metus reikėtų apsilankyti pas
gydytoją pulmonologą, krūtinės
chirurgą, ir, žinoma, stengtis
sveikai gyventi. O rūkymas yra
vienas pagrindinių rizikos faktorių susirgti plaučių vėžiu.

per metus –
500 operacijų
Aukštos kvalifikacijos Krūti-

nės chirurgijos skyriaus medikų
komanda per metus atlieka per
500 sudėtingų operacijų.” Tai yra
nemažai, tačiau laikomės nuostatos, jog chirurgas turi operuoti
kasdien, domėtis naujovėmis ir
tai pritaikyti praktikoje – tuomet
gydymo rezultatai atitiks tiek
paciento, tiek mediko lūkesčius.
Mes vieninteliai Lietuvoje atlieka
minimaliai invazines – torakoskopines plaučių skilties arba viso
plaučio šalinimo operacijas. Iki
šiol tokių operacijų niekas nedarė
ir Baltijos šalyse, šiuo metu tik
estai imasi jas atlikti. Torakoskopinės operacijos – tai operacijos
be skalpelio pjūvių, minimaliai
invazinės, todėl operacijos metu
mažiau traumuojamas pacientas,
jis greičiau sveiksta po operacijos, sutrumpėja pooperacinis
laikotarpis, gerokai sumažėja

komplikacijų rizika. Ketvirtą ar
penktą dieną po torakoskopinės
operacijos pacientas jau gali būti
išrašomas iš ligoninės. Dažniausiai torakoskopinės operacijos
atliekamos, kai dėl ligos reikia
pašalinti visą plautį arba jo dalį”,
- pasakojo A. Bagajevas.
Krūtinės chirurgai nuolat
tobulinasi profesinėje srityje.
“Aktyviai bendradarbiaujame
su Maskvos onkologijos centru,
jo vadovu akademiku Michailu
Davydovu, kasmet vykstu į konferencijas JAV, Europos šalyse,
kuriose pristatomi naujausi pasiekimai krūtinės chirurgijos srityje.
Sukaupta patirtimi pasidaliname
su kolegomis ir iš kitų miestų – ligoninėje irgi rengiame konferencijas”, - sakė Krūtinės chirurgijos
skyriaus vadovas Aleksandras
Bagajevas.

Eimanto CHACHLOVO nuotr.

Veido ir žandikaulių ligų daugėja
Stacionarinio gydymo paslaugos pacientams su burnos
ertmės, veido ir kaklo patologija Vakarų Lietuvoje teikiamos
Klaipėdos universitetinės ligoninės Veido ir žandikaulių chirurgijos skyriuje.
Agnė GEDMINTAITĖ
Klaipėdos ligoninėje nuo 1976
m. veikė veido ir žandikaulių
chirurgijos poskyris, kuris nuo
2004 m. balandžio 1 dienos tapo
savarankišku skyriumi, turinčiu
20 stacionaro lovų. Šiuo metu
jame dirba 3 gydytojai, veido ir
žandikaulių chirurgai: medicinos
mokslų daktaras Laimis Dubosas,
Rasa Babičenko, Alvydas Kocius.
s OPERACIJOS. „Kasmet
atliekame apie 00 įvairios apimties operacijų“,- sakė medicinos mokslų daktaras, Veido ir
žandikaulių chirurgijos skyriaus
vedėjas Laimis Dubosas.

gydo, operuoja ir
konsultuoja
Pagrindinės ligų grupės, dėl
kurių pacientai kreipiasi ar atsiunčiami gydymui į Veido ir žandikaulių chirurgijos skyrių, yra
veido ir kaklo sričių uždegimai,
veido ir kaklo sričių onkologinės
ligos, veido srities traumos, dantų
dygimo ir padėties anomalijos, ikiprotezinis burnos ertmės
parengimas (tarp jų - ir dantų
implantacijai), smilkinio apatinio
žandikaulio sąnario patologija ir
kt. Pasak skyriaus vedėjo Laimio
Duboso, dėl veido ir kaklo sričių
uždegimų bei dėl veido srities
traumų pacientai dažniausiai gul-

domi į stacionarą tą pačią dieną.
„Per metus gydome 1100
- 1300 ligonių, turinčių įvairią
patologiją, atliekame apie 900
įvairios apimties operacijų. Po
stacionarinio gydymo pacientai
išleidžiami ambulatoriniam gydymui, kur juos, pagal išraše iš
ligos istorijos esančias rekomendacijas, priklausomai nuo ligos,
toliau prižiūri gydytojai odontologai arba šeimos gydytojai.
Taip pat konsultuojame pacientus
ligoninės Ambulatoriniame konsultaciniame skyriuje pagal iš
anksto patvirtintą darbo grafiką.
Skubi pagalba teikiama visą parą
visomis savaitės dienomis. Nuo
16 iki 8 val. darbo dienomis ir
švenčių dienomis budintis gydytojas kviečiamas iš namų”, - sakė
skyriaus vadovas L. Dubosas.
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Hemodialize naudojasi ir užsienio turistai
Eimanto CHACHLOVO nuotr.

N

efrologijos ir
vidaus ligų skyrius
Klaipėdos universitetinėje ligoninėje – vienas
naujausių – spalio mėnesį jis
minės dvejų metų gyvavimo
sukaktį.
Dalia GABRĖNAITĖ
Skyriuje yra 25 stacionaro
lovos, čia dirba gydytojas nefrologas, vidaus ligų gydytojai,
slaugytojų ir jų padėjėjų komanda. Per metus skyriuje gydoma
vidutiniškai apie 1100 pacientų,
atvykstančių iš viso Vakarų Lietuvos regiono.

Hemodializė – ne tik
skyriaus pacientams
Pasak Nefrologijos ir vidaus
ligų skyriaus vedėjos Žavintos
Kančauskienės, į šį skyrių pacientai pakliūva dėl inkstų ir
šlapimo takų ligų (apie 40 proc.),
sukėlusių lėtinį arba ūmų inkstų
nepakankamumą. Kita nemaža
dalis pacientų – kardiologinių
sveikatos sutrikimų, hipertenzijos
ir jos komplikacijų kamuojami
pacientai, taip pat sergantieji onkologinėmis, virškinamojo trakto
ligomis, dėl kurių sutriko normali
inkstų veikla.
Kadangi savi inkstai nebeatlieka toksinų šalinimo funkcijų,
kraujas valomas su dirbtinio
inksto pagalba – atliekamos dializės. “Mūsų tyrimo duomenimis,
kurį atlikome pernai, dažniausios
hemodializuojamų ligonių hospitalizavimo priežastys yra kaulų
lūžiai ir infekcijos (po 19 proc.)
Dažniausia gretutinė patologija
yra širdies ir krajagyslių ligos,
kurios nustatytos 62 proc. hemodializuojamų pacientų. Taip pat
dažnos gretutinės patologijos
yra kvėpavimo sistemos ligos
(35 proc.), išeminė širdies liga (28
proc.). Retesnės yra virškinamojo
trakto (17 proc.), neurologinės
bei reumatologinės (po 7 proc.)
hemodializuojamų pacientų patologijos”, - pasakojo gydytoja Ž.
Kančauskienė.

s KOMANDA. Nefrologijos ir vidaus ligų skyriaus (iš kairės) vyriausioji slaugos administratorė Irina Zelenienė, skyriaus vedėja Žavinta Kančauskienė, Reanimacijos ir intensyviosios terapijos vyriausioji slaugytoja
Jolita Žalienė aptarė pacientės, kuriai pirmą kartą dėl inkstų nepakankamumo, pritaikyta hemodializė,
sveikatos būklę.

gydymo taktika
Vidutiniškai ekstrinių hemodializių reanimacijos skyriuje
per metus atliekama po 450-500,
o planinių – per 350.
“Turime 4 hemodializės aparatus, ir ilgalaikės inkstų pakaitinės terapijos aparatą, kuriuo
pacientams atliekamos ilgalaikės
dializės procedūros, trunkančios
12 - 72 valandas. Neretai pacientai, atvykstantys gydytis į stacionarą dėl kitų susirgimų, rūpinasi,
ar vietoje gaus hemodializės
procedūras taip pat periodiškai,
kaip buvo įpratę gydydamiesi
ambulatoriškai. “Hemodializės
procedūros pas mus vyksta nuolat. Tarp ligoninės skyrių vyksta
glaudus bendradarbiavimas ir
gydytojų specialistų komanda,
kai yra parenkama gydymo taktika, pacientą parengia visoms
reikalingoms procedūroms, tarp
jų ir hemodializei. Gydytojų
komandoje dirba nefrologai, urologai, onkologai, kardiologai ir
kitų specialybių aukštos kvalifi-

s LYGIS. “Džiaugiuosi savo profesionaliais ir darbščiais darbuotojais – dirbame ranka rankon, iš pusės žodžio suprantame, kaip padėti
pacientui“, - sakė Nefrologijos ir vidaus ligų skyriaus vedėja Žavinta
Kančauskienė.
kacijos gydytojai. Kadangi mūsų
ligoninė yra daugiaprofilinė, visa
pagalba pacientui yra teikiama

vietoje. Pacientas parengiamas
procedūroms, supažindinamas
su gydymo taktika. Pavyzdžiui,
paskiriant kataraktos ar sąnarių
persodinimo operacijas, jų atlikimo laikas pritaikomas pagal dializės procedūrų periodiškumą,
kad vienos kitoms netrukdytų”,
- apie gydymo eigą pasakojo
Nefrologijos ir vidaus ligų skyriaus vedėja Ž. Kančauskienė.
Įdomu tai, kad kelią į Klaipėdos universitetinę ligoninę
suranda ir po mūsų šalį keliaujantys turistai. Štai šiemet
hemodializės procedūrų prireikė
dviem garbaus amžiaus vokiečiams, kurie dar prieš kelionę
pasidomėjo, ar Lietuvoje galės
gauti be pertraukos šių jiems reikalingų procedūrų. “Lengvesnė
inkstų nepakankamumo forma
netrukdo keliauti ir džiaugtis
gyvenimu”, - sakė Ž. Kančauskienė.

inkstai –
jautrus organas
s HEMODIALIZĖ. Per metus Klaipėdos universitetinėje ligoninėje vidutiniškai atliekama po 450-500
ekstrinių ir apie 350 planinių hemodializių.

Pasak Nefrologijos ir vidaus
ligų skyriaus medikų, inkstų

veikla gali sutrikti dėl daugelio
priežasčių. Jau ankstyvuoju
ligos periodu sutrinka kraujo
elektrolitų balansas, organizmo baltymų apykaita, kraujyje
padaugėja apykaitos produktų:
šlapalo, kreatinino ir kt.
„Didelę riziką susirgti inkstų
nepakankamumu turi pacientai, sergantys hipertenzija.
Būtina nuolat koreguoti aukštą
kraujospūdį vaistais, kad nebūtų pažeistos kraujagyslės ir
neprogresuotų inkstų nepakankamumas. Deja, tenka sutikti
nemažai pacientų, ypač vyresnio
amžiaus, kurie nesirūpina savo
sveikata: reguliariai nevartoja
vaistų, arba atvirkščiai - netinkamai vartoja kraujospūdį mažinančius vaistus. Tokiu būdu
„sodina“ inkstus, pavojingai
žaidžia su sveikata. Kita pacientų grupė, kuriuos dėl įvairių
ligų kamuoja dideli skausmai,
padaugina stiprių vaistų nuo
skausmo, viršija paskirtas terapines dozes, užsiima savigyda ir
taip pakenkia inkstams, vystosi
lėtinis jų funkcijos nepakankamumas, kuris gali peraugti į
rimtesnius sveikatos sutrikimus.
Būtina nuolat konsultuotis su
medikais dėl tinkamo vaistų
vartojimo, tikrintis sveikatą,
pasirinkti sveiką maistą, stengtis
keisti įpročius“, - sakė gydytoja
anesteziologė – reanimatologė
Laima Inčiūraitė.
Labai inkstams kenkia ir apsinuodijimai įvairiais toksinais.
„Tokių pacientų reanimacijos
skyriuje turime nuolat. Apsinuodijama alkoholio surogatais,
grybais, neaiškiomis cheminėmis medžiagomis, kurių mūsų
buityje yra daug, medikamentais
ir kt. Šie apsinuodijimai neretai
pažeidžia inkstus, gali išsivystyti
ūmus inkstų nepakankamumas,
neretai pareikalaujantis hemodializės procedūrų. Kartais šių
procedūrų toksinėmis medžiagomis apsinuodijusiam žmogui
prireikia ir visą likusį gyvenimą.
Jau prasidėjo grybavimo sezonas, tad reikėtų labai atidžiai
rinktis, ar tinkamai paruoštus
grybus valgome. Nes pasekmės
gali būti labai liūdnos“, - akcentavo gydytoja L. Inčiūraitė.

skyriuje –
sunkūs ligoniai
Pasak skyriaus medikų, čia
besigydančius pacientus kamuoja ne tik inkstų, bet ir kitos sunkios ligos, gretutinės patologijos.
Dauguma pacientų – vyresnio
amžiaus, nors pasitaiko ir dvidešimtmečių. Sunkiems ligoniams
reikalinga itin gera priežiūra ir
intensyvi slauga. „Džiaugiuosi
savo profesionaliais ir darbščiais darbuotojais – dirbame
ranka rankon, iš pusės žodžio
suprantame, kaip padėti pacientui. Labai daug laiko reikia
skirti ir pacientų artimiesiems,
mokyti, kaip elgtis su pacientu
jį parsivežus namo, kokį maistą parinkti, kaip bendrauti, jį
prižiūrėti“, - sakė Nefrologijos
ir vidaus ligų skyriaus vedėja
Žavinta Kančauskienė.
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pie tai, kaip neapsinuodyti maistu ir kokių
infekcijų pavojai slypi gamtoje šiltuoju metų laiku, kalbamės su Klaipėdos universitetinės ligoninės Infekcinių
ligų skyriaus Nr. 2 vedėja
gydytoja Rasa Girdžiūniene.

Eimanto CHACHLOVO nuotr.

Šiltuoju sezonu - pavojai sveikatai

Jolanta BENIuŠYTĖ, benijola@ve.lt
Kodėl vasarą ir rudenį dažniau apsinuodijama maistu?
Taip, šiuo metu sulaukiame
daugiau pacientų. Maisto toksikoinfekcijos kyla, kai suvalgoma
maisto produktų, užkrėstų bakterijų toksinais. Šiai grupei ligų
priklauso salmoneliozė, stafilokokinė toksikoinfekcija, botulizmas
ir sąlyginai patogeninių bakterijų
sukeltos maisto toksinės infekcijos. Dažniausiai apsinuodijimai
maistu prasideda ūmiai, suserga
keletas ar grupė žmonių, vartojusių tą patį maisto produktą. Šiltas
oras yra palanki dirva greitai
daugintis mikroorganizmams.
Ligos priežastimi gali tapti blogai
paruošti ir netinkamai laikomi
mėsos, pieno produktai, žuvis,
kiaušiniai. Vasarą daug iškylaujame, ruošiame maistą gamtoje,
vyksta daug švenčių, produktai
ilgai laikomi šilumoje. Maisto toksikoinfekcijos pasireiškia
karščiavimu, pykinimu, vėmimu,
viduriavimu, ryškia intoksikacija.
Tuomet labai svarbu vartoti daug
skysčių, kurie iš organizmo pašalina toksinus.
Kaip išvengti maisto toksi-

s INFEKCIJOS. “Dažniausiai apsinuodijimai maistu prasideda ūmiai,
kartu suserga grupė žmonių, vartojusių tą patį maisto produktą”, - sakė
Infekcinių ligų skyriaus Nr. 2 vedėja gydytoja Rasa Girdžiūnienė.
koinfekcijų?
Reikia griežtai laikytis maisto
produktų laikymo ir gamybos
technologijų, patiekalų gamybai
naudoti tik kokybiškus, valgyti
gerai termiškai apdorotus maisto
produktus. Nerekomenduojama
ragauti dar neapdorotų produktų. Pavyzdžiui, mūsų pacientais
tampa ir namų šeimininkės,

paragavusios žalio mėsos faršo
prieš kotletų kepimą, vaikai,
močiutėms kepant blynus paragavę tešlos, vyresnio amžiaus
vyrai, mėgstantys gerti žalius
kiaušinius, pobūvių svečiai, skanavę tortų, pyragaičių, šašlykų.
Taip pat šeimininkės turėtų labai
kruopščiai konservuoti produktus žiemai. Šiemet jau turėjome

du sunkios infekcinės ligos - botulizmo atvejus, kai buvo valgomi
konservuoti produktai.
Gamtoje tyko dar vienas
pavojus - erkės.
Įsisiurbus erkei žmogus gali
susirgti erkiniu encefalitu arba
Laimo liga. Tai skirtingos ligos,
nes Laimo liga kyla dėl bakterijos
borelijos, o erkinį encefalitą sukelia - erkinio encefalito virusas.
Susirgusių erkių platinamomis
ligomis pacientų pas mus padaugėjo liepos pabaigoje. Nerimą
kelia nemažėjantis sergamumas
erkiniu encefalitu - kasmet šalyje
suserga 300 - 400 žmonių. Nors 80
proc. užsikrėtusiųjų perserga lengva encefalito forma, kitiems šios
ligos pasekmės gali būti sunkios:
centrinės nervų sistemos pažeidimai, nuovargio sindromas, nemiga, galvos skausmai ir kt. Liga
panaši į gripą: karščiavimas, galvos skausmai. Būtina nedelsiant
kreiptis į gydytojus. Nuo erkinio
encefalito patikimai apsaugo
skiepai. Persirgus encefalitu natūraliai susiformuoja imunitetas
šiai ligai ir skiepytis nebereikia.
Nuo Laimo ligos skiepų dar nėra susirgusieji gydomi antibiotikais.
Pirmasis ligos požymis - po 1-6
savaičių odoje, buvusioje erkės
įkandimo vietoje, atsirandanti
raudona dėmė. Iškylaujant reikėtų stebėti, ar neįsisiurbė erkė, o
grįžus namo gerai apžiūrėti visą
kūną, drabužius. Pastebėta, kad
net pusė erkių pernešamomis
ligomis užsikrėtusių žmonių net
nežino, kad jiems buvo įsisiurbusi
erkė.

Veido ir žandikaulių ligų daugėja
dauguma pacientų
operuojama

ėmėsi smilkinio apatinio žandikaulio sąnario
protezavimo ir ilgą laiką šioje srityje buvo
vieninteliai.

Dauguma, apie 80-90 proc.
pacientų, patenkančių į Veido ir žandikaulių
chirurgijos skyrių, yra operuojami taikant
vietinę ar bendrąją nejautrą, priklausomai
nuo patologijos. Pasak skyriaus vedėjo L.
Duboso, daugiausiai operuojami pacientai dėl
veido ir kaklo sričių uždegimų, onkologinių
susirgimų, kurių skaičius vis auga. Tačiau
mažėja operacijų dėl patirtų veido traumų.
“Matyt, visi mušeikos emigravo”, - juokavo
gydytojas L. Dubosas.
Dar viena gausesnė pacientų grupė – tai
žmonės, turintys dantų dygimo problemų
arba sveikatos sutrikimų dėl “protinių”
dantų, kurie užsilieka žandikaulyje ar net
“nukeliauja” iki akiduobių ir nosies. “Tokius
dantis chirurgams ir tenka “išlukštenti”.
Įsiminė vienas atvejis. Vyriausiam mūsų
pacientui, 90 metų senoliui, žandikaulyje
radome užsilikusį “protinį” dantį. Pacientas,
seniai pamiršęs apie savus dantis, buvo labai
nustebintas dėl aptikto danties ir dar labiau
nustebo sužinojęs, kad tas dantis – uždegimo
priežastis”, - pasakojo L. Dubosas. Pasak
skyriaus vadovo, daugiaprofilinėje ligoninėje
yra visos sąlygos tiksliai ir operatyviai veido
ir žandikaulių ligų diagnostikai. “Dirbame su
pačia moderniausia įranga ir instrumentais,
operacijų metu naudojame vienos iš pirmaujančių pasaulyje vokiečių firmos pagamintus

negydomi dantys –
pavojus sveikatai
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s PADĖKOS. Veido ir žandikaulių chirurgijos
skyriaus medikams jų išgydyti mažieji pacientai dėkoja spalvingais piešinėliais, o suaugusieji – savo sukurtais eilėraščiais ar nuoširdžiais
padėkos žodžiais.
implantus”, - sakė L. Dubosas. Beje, 2008 m.
Klaipėdos universitetinės ligoninės veido ir
žandikaulių chirurgai pirmieji Baltijos šalyse

Medikai stebisi, kad žmonės neskiria pakankamai dėmesio savo sveikatai, ypač daug
su įsisenėjusiomis ligomis vyresnio amžiaus
pacientų. “Kartais tikrai stebina, kad žmogus
ilgai kenčia didelį skausmą, uždegimą, imasi
įvairios savigydos, o nesikreipia pagalbos į
medikus. Ir atvažiuoja pas mus jau su rimtomis komplikacijomis, didžiuliais pūliniais
veide. Ir patys stebisi, kad rimtai susirgo, sako
“juk tai tik dantis”. Iš tiesų negydomas dantis
gali ir į kapus nuvaryti. Uždegimas gali komplikuotis į sepsį ir net žaibišką jo formą. Tam,
kad išvengtume tokių sveikatos sutrikimų,
reikia periodiškai lankytis pas odontologus,
laikytis burnos higienos. Savo skyriuje mes
dantų skausmo priežasčių negydome, reikia
kreiptis į odontologus. Tačiau dažnai pasitaiko, kad neiškentę dantų skausmo naktį
žmonės važiuoja į ligoninę, tai suteikiame
pagalbą nuskausminamaisiais vaistais”, - sakė
L. Dubosas.
Skyriaus gydytojai nuolat kelia savo
kvalifikaciją mūsų šalyje ir užsienyje, skyriuje rengiami rezidentai. Skyriaus vedėjas
L. Dubosas stažavosi Čekijos, Lenkijos, JAV
universitetuose, Vilniaus onkologijos institute, dėsto Klaipėdos universitete.

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

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

DĖKOJu
Nefrologijos ir vidaus ligų skyriui
Atvykome su blogomis
diagnozėmis į greitą ateitį...
Išvykstame su šypsena ir viltimi, jog dar ne viskas prarasta,
dėka šio skyriaus medicinos
darbuotojų.
Pagarba ir padėka Jums iš
visos širdies.
Z. Č. (Tauragė)

Veido ir žandikaulių
chirurgijos skyriui
Nuoširdžiai noriu padėkoti
gydytojams – tai tikri gydytojai, jautrūs kiekvienam ligoniui, kurie gydosi jų skyriuje
- tiek mažam, tiek senam. Padeda pasveikti vien jų pasakyti
nuoširdūs, malonūs žodžiai ir
kantrybė su ligoniais.
Tariu ačiū ir dar kartą
ačiū.
Visam slaugytojų personalui – tai malonus, puikus
ir darnus kolektyvas. Per tas
penkias dienas negirdėjau nė
iš vienos, kad būtų pasakiusi
nors kokį piktesnį žodį. Visada
su šypsena, maloniai nusiteikusios padėti ligoniui.
Tik gydantis tokiame kolektyve ir sergantis gali greitai
pasveikti. Ačiū Jums mielosios,
būkite sveikos ir stiprios.
Linkiu Jums malonių akimirkų darbe ir asmeniniame
gyvenime. Didelis ačiū!
I. A. (Joniškio raj.)

Neurochirurgijos
Nr.1 skyriaus darbuotojams
Nuoširdžiai dėkoju už jų
profesionalumą, nuoširdumą
ir žodžiais nenusakomą auksinę širdį.
Sėkmės ir sveikatos Jums
ateityje. Kad ir toliau taip gyventų ir gyvuotų šitas skyrius,
kaip gyvuoja šiandien.
Su didele pagarba Dalia (Klaipėda)

Pilvo ir endokrininės
chirurgijos skyriui
Dėkoju už puikų ir profesionalų darbą, kur teko gydytis
po operacijos. Šaunių slaugytojų komanda padeda tiek
gydytojams, tiek pacientams.
Tamara (Klaipėda)

Ligoninės vyriausiajam gydytojui
Dėkoju Jums. Nuoširdi
padėka už Jūsų vadovaujamo
kolektyvo darbą.
Gydžiausi reumatologijos
skyriuje. Nuoširdžiai dėkoju
už personalo nuoširdumą,
šypseną, už kantrybę ir didelį
rūpestį, kurį jaučiau visą gydymosi laiką, už švarą ir tvarką
šiame skyriuje.
I. M. (Telšių raj.)
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