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Tobulino artroskopinės chirurgijos įgūdžius

R

Eimanto CHACHLOVO nuotr.

ugsėjo 15-16 dienomis šalies ortopedai-traumatologai dalijosi patirtimi Klaipėdos universitetinėje
ligoninėje vykusioje artroskopijos konferencijoje. Ją
surengė Klaipėdos universitetinė ligoninė, Klaipėdos universitetas ir Lietuvos artroskopijos draugija.
Agnė GEDMINTAITĖ
Tokios konferencijos, į kurias
kaskart atvyksta apie 70-100 gydytojų iš visos Lietuvos, Klaipėdos
universitetinėje ligoninėje tapo jau
tradicinės. „Šįkart jau surengėme
ketvirtąją respublikinę konferenciją. Džiugu, kad kolegos domisi
artroskopijos naujovėmis. Anksčiau kursuose daugiau dėmesio
buvo skiriama peties patologijų
artroskopiniam gydymui, o šiemet
jau dalijomės patirtimi, kaip gydyti

SVEIKINAME
Sveikiname su jubiliejiniais gimtadieniais spalio mėn. gimusius Klaipėdos
universitetinės ligoninės darbuotojus:

10.02 - Mariną Popovą (Hospitalizacijos departamentas),
10.05 - Jolantą Valavičienę (Nervų
ligų ir reabilitacijos departamentas),
10.06 - Adelę Ireną Anužienę (Hospitalinių infekcijų profilaktikos ir
kontrolės departamentas),
10.06 - Danutę Stankūnienę (Chirurgijos departamentas),
10.09 – Mindaugą Lesutį (Diagnostikos departamentas),
10.10 - Birutą Šeškuvienę (Hospitalinių infekcijų profilaktikos ir kontrolės
departamentas),
10.14 - Stanislavą Rimkuvienę
(Traumatologijos departamentas),
10. 18 - Gražiną Bendikienę (Galvoskaklo chirurgijos departamentas),
10.19 - Virginiją Paulauskaitę
(Akušerijos-ginekologijos departamentas),
10.19 – Džiuljetą Žvirgždienę
(Akušerijos-ginekologijos departamentas),
10.19 – Vaidą Klapatauskę (Vidaus
ligų departamentas),
10. 22 – Ingridą Kutkienę (Traumatologijos departamentas),
10. 28 - Eugeniją Vitkūnienę (Infekcinių ligų departamentas),
10.30 - Sigutę Kumpikevičiūtę
(Akušerijos-ginekologijos departamentas),
10. 30 - Renatą Vilkaitę (Onkologijos
departamentas).

ne tik peties, bet ir kelio, riešo, čiurnos, pėdos sąnarių patologijas“,
- pasakojo ligoninės Sporto medicinos centro vadovas gydytojas
ortopedas – traumatologas Markas
Fiodorovas.

operavo tris pacientus
Pirmąją artroskopijos kursų
dieną ligoninės ortopedai–traumatologai kartu su chirurgu iš
Austrijos Florinu Ramadani atliko
tris artroskopines operacijas: dviem
jauniems vyrams buvo plyšę kelio
sąnario priekiniai kryžminiai raiščiai, o trečiajam operacija atlikta dėl
peties rotatorių manžetės plyšimo.
Pasak gydytojo M. Fiodorovo, visi
trys pacientai aktyviai sportuoja,
tad tokių traumų nepavyksta išvengti. Lietuviškai su konferencijos
dalyviais pasisveikinęs gydytojas
F. Ramadani pakvietė visus dideliame ekrane stebėti jo kartu su
kolegomis atliekamas operacijas,
taip pat ir aptarinėti, diskutuoti su
operuojančiais chirurgais galėjo

s TRADICIJA. Respublikinė artroskopijos konferencija, į kurią kaskart atvyksta apie -1 gydytojų iš
įvairių šalies miestų, Klaipėdos universitetinėje ligoninėje jau tapo tradicinė.
visi kursų dalyviai. „Po artroskopinių operacijų visi trys pacientai
jautėsi gerai ir po dviejų dienų
buvo išleisti namo. Pooperacinis
laikotarpis sutrumpėja dėl to, kad
atliekamos operacijos yra minimaliai invazinės, netraumuoja
audinių, pacientai patiria mažiau
skausmo ir greičiau pasveiksta“,

- sakė M. Fiodorovas. Anot jo,
ligoninėje per metus atliekama
maždaug po 1000 artroskopinių
operacijų, kurių metu dažniausiai
operuojami traumuoti peties ir
kelio sąnariai.
Antrąją konferencijos dieną
ortopedai – traumatologai dalijosi
teorinėmis žiniomis apie gydymo

naujoves artroskopijos srityje, aptartos peties, kelio patologijos ir jų
gydymo metodai, čiurnos, klubo
sąnario, riešo operacijos. Kursų
dalyviams buvo įteikti 16 valandų
kursų baigimo sertifikatai.

Bendradarbiavimas su JAV ligoninėmis
Rugsėjo 23 dieną Klaipėdos
universitetinėje ligoninėje
lankėsi Jungtinių Amerikos
Valstijų (JAV) ambasadorės
Lietuvoje pavaduotoja ponia
Anne Hall.

s VIZITAS. Nuotraukoje (iš kairės): vyriausiojo gydytojo pavaduotoja slaugai Ona Mitalienė, Traumatologijos departamento vadovas Vidmantas Žegunis, Galvos ir kaklo chirurgijos departamento vadovė
Rasa Babičenko, vyriausiasis gydytojas profesorius habil. dr. Vinsas Janušonis, JAV ambasadorės Lietuvoje
pavaduotoja p. Anne Hall, Pilvo ir endokrininės chirurgijos klinikos vadovas dr. Algirdas Šlepavičius, Neurochirurgijos skyriaus Nr. 1 vedėjas Vytautas Grykšas.

Klinikinėje diagnostinėje
laboratorijoje –
išsamūs tyrimai

Afektinių
sutrikimų
gydymas

Gyvybė,
telpanti
delnuose

8 - 9 p.

9 p.

9-10 p.

Vizito metu buvo aptarti ligoninės ryšiai su JAV ligoninėmis,
nuveikti darbai, būsimi partnerystės
planai bei perspektyvos. Viešnia lankėsi ligoninės skyriuose, susipažino
su ligoninės veikla, bendradarbiavimo praktiniais rezultatais. Taip pat
ponia Anne Hall su ligoninės vadovybe pasidalino nuomonėmis, kaip
dar efektyviau plėtoti užmegztus
gydymo įstaigų ryšius, siekiant gerinti medicininių paslaugų, teikiamų
pacientams, kokybę.
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laipėdos universitetinės ligoninės Klinikinę diagnostinę laboratoriją pagal atliekamų tyrimų profilį
sudaro 4 skyriai: Klinikinis, Biochemijos, Mikrobiologijos ir Imunologijos. Laboratorijoje iš viso dirba 57
darbuotojai, iš jų - 23 turintieji aukštąjį universitetinį išsilavinimą. Laboratorijoje atliekamas platus antrinio bei tretinio
asmens sveikatos priežiūros paslaugų lygio tyrimų spektras.

technologijas, skirtas ankstyvai
ligų diagnostikai ar būklei, parenkant ekonomiškai pagrįstus
tyrimo metodus.
Toliau apie tai, kokie tyrimai
atliekami Klinikinės diagnostinės laboratorijos skyriuose.

klinikinis skyrius
Skyriuje atliekami hematologiniai ir imunohematologiniai,
organizmo skysčių (šlapimo,
įvairių lokalizacijų punktatų,
galvos ir nugaros smegenų
skysčio, spermos ir prostatos
sekreto, lyties takų išskyrų ir kt.)
bei koprologiniai tyrimai.
Pirmieji Vakarų Lietuvoje
pradėjome atlikti automatizuotą
šlapimo mikroskopinį tyrimą su
automatiniu organizmo skysčių
analizatoriumi „IRIS IQ“. Šios
modernios įrangos dėka pagerėjo tyrimų kokybė. Pavyzdžiui,
skaitmeninės fotokameros dėka
peržiūrimi keli šimtai šlapimo
vaizdų, o mikroskopu - tik keli
laukai. Be to, skaitmeninius
vaizdus galima kaupti kompiuterinėje laikmenoje ir tokiu
būdu kontroliuoti visą darbo
procesą.
s ĮRANGA. Šiuo įrenginiu atliekami tikslūs ir patikimi tyrimai, pavyzdžiui, tiriamas antibiotikų atsparumas. Be mikrobiologo tyrimų,
pacientui neskiriami antibiotikai”, - sakė Jelena Kopeykinienė, Mikrobiologijos skyriaus vedėja.
Mūsų laboratorijos pagrindinis tikslas – laiku atlikti kokybiškus, patikimus laboratorinius
tyrimus, nes apie 70 proc. visų
priimamų medicininių sprendimų yra paremti gautais tyrimų
rezultatais. Specialistams teikiame informaciją apie aptiktas
ligas ar jas predisponuojančius
veiksnius, patvirtinant ar atmetant klinikinę ligos diagnozę,
nustatant ligos prognozę, paciento būklės (ligos, simptomų)
dinamiką, terapijos efektyvumo
monitoravimą.

Laboratorinė medicina yra
viena iš sparčiausiai besivystančių medicinos sričių. Todėl,
norint žengti koja kojon su
naujausiais mokslo pasiekimais
diagnostikoje, reikalingas nuolatinis, intensyvus žinių atnaujinimas, mokymasis, dalyvavimas
tarptautiniuose kongresuose.
Labai džiugu, kad Klaipėdos
universitetinės ligoninės administracija visada geranoriškai
palaiko mūsų laboratorijos darbuotojų norą siekti aukštesnės
kvalifikacijos, įdiegiant naujas

Mikrobiologijos
skyrius
Mikrobiologijos skyriuje
atliekamas platus tyrimų spektras, siekiant nustatyti infekcinių ligų sukėlėjus. Pagrindinės
skyriaus veiklos kryptys yra
bakterinių, virusinių, grybelinių ligų sukėlėjų diagnostika
bei mikroorganizmų autrumo
antibakteriniams preparatams
nustatymas.
Dirbant pasitelkiami ne tik
tradiciniai metodai, bet ir patys
moderniausieji. Ligos sukėlėjas nustatomas infekciniame
židinyje, kuriame vyksta jo
dauginimosi procesas. Kraujo
pasėliai dėl bakterijų, grybelių
sukelto užkrėtimo tiriami au-

s TYRIMAI. Biochemijos skyriuje atliekami šiuolaikiški biocheminiai ir imunocheminiai tyrimai. Šio skyriaus specialistės: (iš kairės) klinikos laborantė Renata Šimkienė, skyriaus vedėja, medicinos biologė Rasa
Jurevičienė, medicinos biologė Joana Zabroskaja.

tomatizuotu būdu, naudojant
amerikiečių firmos termostatą
“Bactec 9120”.
Automatiniu vokiečių gamybos imunofermentiniu analizatoriumi “BEP 2000” nustatomi
hepatitų B ir C žymenys, lytiniu
keliu plintančių ligų (ŽIV, sifilis)
sukėlėjai, antikūnai prieš Laimo
ligos, erkinio encefalito, atipinių pneumonijų (mikoplazmų,
chlamidijų), toksoplazmozės,
toksokarozės sukėlėjus.
Šių metų pavasarį pirmieji
Vakarų Lietuvoje pradėjome
automatizuotu būdu atlikti
bakterijų augimo šlapime nustatymą.Tad neigiamo šlapimo pasėlio rezultato atsakymą
galime pateikti tą pačią dieną,
po 4 val. nuo tyrimo pradžios.
Esant bakterijų augimui, toliau
atliekama bakterijų identifikacija ir jautrumo antibiotikams
nustatymas. Toks darbo procesas suteikia galimybę žymiai
sumažinti tyrimo laiką (nuo
16-24 val. iki 4val.) bei yra ekonomiškai efektyvus. Taip pat
yra nustatomi mikroorganizmo
atsparumo antibiotikams mechanizmai, kurie išsivysto dėl
nepagrįsto antibakterinių vaistų
vartojimo.
Ligoninėje skatinamas racionalus antibakterinių vaistų
skyrimas pacientų gydymui ir
mikrobiologijos skyriaus medikai aktyviai dalyvauja šiame
procese. Ateityje ketinama dar
labiau išplėsti infekcinių sukėlėjų diagnozavimo spektrą ir
įdiegti molekulinius genetinius
tyrimus infekcinių bei onkologinių ligų kuo ankstyvesnei
diagnostikai.

Biochemijos skyrius
Skyriuje atliekami plataus
spektro biocheminiai tyrimai:
kepenų ir kasos fermentų, pigmentų ir lipidų apykaitos,
inkstų funkcijos, elektrolitų,
vaistų koncentracijos, kraujo
krešėjimo sistemos, angliavandenių ir baltymų apykaitos, specifinių baltymų tyrimai (pvz.,
haptoglobinas, komplementai
C3 ir C4).
Ankstyvam širdies pakenkimui diagnozuoti nustatome
aukšto jautrumo troponiną I,
smegenų B-tipo natriuretinį
peptidą, skirtą širdies nepakankamumo diagnostikai, ligos
sunkumui įvertinti, prognozei ir
monitoringui.
Išskirtiniai esame elektroforezės metodu atliekamų tyrimų
srityje. Tai proteinurijos tipo
paros šlapime, imunoglobulino
G oligokloninių juostų smegenų
skystyje, monokloninių komponentų (imunoglobulinų klasės,
lengvųjų ir laisvųjų lengvųjų
grandinių) nustatymas.
Endokrininės kilmės susirgimams diagnozuoti galima pasiūlyti įvairių hormonų tyrimusC-peptidas, parathormonas,
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Klinikinė diagnostinė laboratorija
pagrindinių funkcijų diagnozuojant

lytiniai hormonai, skydliaukės,
antinksčių funkcijai įvertinti kortizolis, adrenokortokotropinis hormonas.
Mūsų laboratorijoje atliekamas plačiausias vėžio žymenų spektras visame Klaipėdos
krašte – prostatos, kiaušidžių,
krūties, virškinamojo trakto,
piktybinės melanomos, nesmulkialąstelinio plaučių vėžio.
Ateityje, gydytojams pageidaujant, planuojame atlikti
kaulų metabolizmo žymenis.

Imunologijos skyrius
Klaipėdos krašte esame vienintelė laboratorija, atliekanti
imunologinius tyrimus, skirtus
autoimuninių susirgimų diagnostikai.
Tai atrankiniai tyrimai ANA,
ANCA, padedantys aptikti sisteminę vilkligę, reumatoidinį
artritą, Šiogreno sindromą,
sklerodermiją, autoimuninį hepatitą, pirminę biliarinę cirozę,
vaskulitus ir kt.
Automatizuotais imunofermentiniais analizatoriais atliekame tyrimus, patvirtinančius
autoimuninių ligų diagnostiką,
leidžiančius greitai diagnozuoti
aktyvią ir latentinę tuberkuliozę, nustatyti neuroendokrininės
kilmės navikus.
Skyriuje taip pat tiriame
alerginės kilmės susirgimus,
atlikdami atrankinius tyrimus
įkvepiamosios ir maisto alergijos nustatymui, ištiriame atskirus specifinius alergenus.
Atliekame specialią nėščiųjų
kraujo biocheminiais žymenimis
paremtą chromosominių ligų
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atlieka vieną
ligas
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Afektinių sutrikimų ir
kitų ligų gydymas
Eimanto CHACHLOVO nuotr.

Klaipėdos universitetinėje
ligoninėje prieš ketverius
metus įkurtas Afektinių
susirgimų poskyris nestokoja pacientų, turinčių įvairių
psichikos sutrikimų. Pacientai čia jaučiasi žymiai jaukiau
nei specializuotose ligoninėse, nes skyriaus durys
atviros, be grotų ir užraktų,
ir jiems čia garantuojamas
visiškas anonimiškumas.
Jurga BARAUSKAITĖ

s VIENINTELĖ. Klinikinė diagnostinė laboratorija vienintelėVakarų Lietuvoje
atlieka imunologinius tyrimus, kuriais remiantis galima diagnozuoti autoimuninius susirgimus. Imunologijos skyriaus (pirmoje eilėje) klinikos laborantės
Danutė Baltuonienė ir Rasa Gedvilienė, (iš dešinės) medicinos biologė, skyriaus
vedėja Rasutė Sodytė, medicinos biologė Laimutė Liepinaitienė.
rizikos nustatymo programą
– PRISCA. Gautus rezultatus
pagal specialią kompiuterinę
programą vertina gydytoja
genetikė.
Tėkmės citometru „Epics“
(JAV) įvertiname imuniteto būklę imunosupresinių ligų atveju,
nustatome kai kuriuos žmogaus
leukocitinius antigenus ir kt.

Artimiausiu metu įdiegsime
tyrimus, kurie leis išplėsti išsėtinės sklerozės, cukrinio diabeto
ir kitų susirgimų diagnostikos
galimybes.
Rasa AUGLIENĖ,
laboratorinės medicinos
gydytoja, Klinikinio skyriaus,
Klinikinės diagnostikos
laboratorijos vedėja
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Greičiau pasveikti ir sustiprėti
padeda ne tik kvalifikuotų medikų pagalba, bet ir graži ligoninės
aplinka, kurią puošia parkas ir
tvenkinys. Apie tai, kokią pagalbą
gauna pacientai, atvykę gydytis
į šį 15 lovų ligoninės stacionaro
skyrių, kalbamės su Afektinių susirgimų poskyrio vedėja, gydytoja
psichiatre Jolita STRIŠKAITE.
Kokiomis ligomis sergantys
pacientai pas jus atvyksta?
Didžioji dalis mūsų pacientų
– sergantieji depresija, taip pat
gydome ir sergančiuosius lengvesnėmis šizofrenijos formomis,
kitais psichikos sutrikimais. Į skyrių nepatenka ekstriniai ligoniai,
pavyzdžiui, ištikti ūmių psichozių. Pacientai pas mus gydytis
atvyksta su šeimos gydytojų,
psichikos sveikatos centrų specialistų siuntimais. Mes, ligoninės
gydytojai psichiatrai, taip pat pacientus konsultuojame ambulatoriškai, tad yra nuolatinis ryšis su
pacientu, kuris pas mus gydėsi,
sugrįžta gydytis, paūmėjus ligai,

s GYDYMAS. „Depresija yra pagydoma, bet labai svarbus paties
žmogaus nusiteikimas pasveikti,
kabintis į gyvenimą“, - sakė Afektinių ligų poskyrio vedėja, gydytoja
psichiatrė Jolita Striškaitė.
ar dar tik ruošiasi gydytis stacionare. Išties turime daug pacientų,
kartais visų norinčiųjų gydytis
net nesutalpiname, ir jiems tenka
palaukti, kol atsilaisvins vieta
palatoje. Pacientų srautas pas
mus padidėja keičiantis metų
laikams, ypač rudenį ir pavasarį.
Afektinių sutrikimų kamuojamą
žmogų veikia pokyčiai gamtoje,
slegia saulės trūkumas. Tarp
mūsų pacientų daugiausiai yra
moterų. Ne todėl, kad vyrai mažiau sirgtų psichikos sutrikimais,
bet moterys yra labiau linkusios
rūpintis savimi, ieškoti pagalbos.
Ne vienas pacientas pas mus atvyksta periodiškai, kai paūmėja
liga, todėl ne vienam jau esame
tapę lyg šeimos nariai. Depresija

yra pagydoma, bet labai svarbus
paties žmogaus nusiteikimas gydytis, kabintis į gyvenimą.
Kokį gydymą gauna pacientai?
Pirmiausia, pacientas visapusiškai ištiriamas, nustatoma
diagnozė ir skiriamas gydymas.
Gydymas vyksta kompleksiškai: paskiriami medikamentai,
pischoterapija, autogeninės relaksacinės treniruotės, meno
terapija ir kt. Neretai pasitaiko,
kad depresiją žmogui sukelia
organinių ligų priežastys ar stiprūs vartojami vaistai nuo kitų
susirgimų. Pavyzdžiui, vienas
pacientas pas mus gydėsi dėl
psichikos sutrikimų, tačiau jį ištyrus paaiškėjo, kad šių sutrikimų
priežastis yra piktybinis auglys
galvos smegenyse. Mūsų ligoninė yra daugiaprofilinė, todėl
turime visų reikalingų specialistų
kvalifikuotą komandą, kuri gali
suteikti visą reikalingą pagalbą.
Tuo mes skiriamės nuo specializuotų psichiatrijos ligoninių, nes
visa pagalba suteikiama vietoje,
nereikia ieškoti specialistų kitose
ligoninėse. Štai pas mus gydėsi
pacientė, serganti išsėtine skleroze, kuri ligoninėje gavo kompleksinį gydymą – kartu su šios
ligos gydymu, buvo koreguojami
ir psichikos sutrikimai: gerinama
pacientės emocinė būklė, padedama susidoroti su baimės, nevilties
jausmais, stiprinama psichinė
sveikata. Trumpai tariant, tokie
pacientai pas mus gauna ne vieną,
o kelis gydymo būdus ir tai duoda
gerus gydymo rezultatus.

Gyvybė, telpanti delnuose
Eimanto CHACHLOVO nuotr.

Klaipėdos universitetinės
ligoninės Neonatologijos
centro medikėms geriausias
atlygis už darbą – tėvų šypsenos ir padėkos už išgydytus
naujagimius. Į centrą, kuriam priklauso Naujagimių
reanimacijos ir intensyvios
terapijos bei Naujagimių
patologijos ir neišnešiotų
naujagimių skyriai, patenka
patys silpniausieji – mažučiai
kūdikėliai, telpantys delnuose. Jiems reikalinga skubi
pagalba, nes kartais jų gyvybė kabo tik ant plauko dėl
įgimtų ligų ar dėl to, kad per
anksti pasibeldė į šį pasaulį.
Jurga BARAUSKAITĖ

s MODERNU. Klinikinės diagnostinės laboratorijos vedėja (iš kairės)
Rasa Auglienė ir vyriausioji klinikos laborantė Dalia Žeimytė džiaugiasi,
kad laboratorija aprūpinta šiuolaikiška tyrimų įranga ir čia nuolat diegiamos naujausios technologijos.

Per metus į centro skyrius
patenka apie 1000 naujagimių,
kamuojamų įvairių įgimtų infekcinių susirgimų, vystymosi
defektų. Iš jų apie 200 – neišnešiotų. Pasak Nenatologijos centro
vadovės Albinos Bulaukienės,
neišnešiotų naujagimių skaičius
nesikeičia daugelį metų – sudaro
apie 6 proc. visų pasaulį ligoninėje išvydusių naujagimių. O per

s PROFESIJA. „Mus, medikus, dirbančius su naujagimiais, vadina
subtiliausios medikų profesijos atstovais“, - sakė Neonatologijos centro
vadovė Albina Bulaukienė.
metus Klaipėdos universitetinėje
ligoninėje gimsta apie 4000 kūdikių.
“Šiame krašte mes neturi-

me konkurentų – visi sunkesni
naujagimių sveikatos sutrikimų atvejai tenka mums. Ne
tik gimusiųjų mūsų
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Gydytojai specialistai atsiunčia pas
mus gimdyti ir mamas, kurioms
gresia komplikuotas gimdymas,
nes taip saugiau tiek mamai, tiek
naujagimiui, kadangi visa reikiama reanimacijos ir intensyviosios
terapijos pagalba yra vietoje. Nors
kai kurios rajonų ligoninės turi
gimdymo skyrius, tačiau negali
užtikrinti naujagimio gydymo,
slaugos, priežiūros, esant rimtai
patologijai, nes neturi specialistų
ir reikiamos šiuolaikinės įrangos.
Savo ruožtu mes irgi siunčiame
naujagimius skubiai pagalbai,
pavyzdžiui, dėl įgimtos širdies
ydos, pas Vilniaus ar Kauno medikus, kurie specializuojasi šioje
srityje, atlieka operacijas“, - sakė
Neonatologijos centro vadovė A.
Bulaukienė. Priklausomai nuo
naujagimio sveikatos sutrikimo.
Reanimacijos skyriuje jis gali
praleisti kelias valandas ar parą ir
ilgiau, kol jo būklė stabilizuojasi.
„Daug bendraujame su tėveliais
ir, kad nepatirtų streso, Reanimacijos skyriuje su vaikeliu jie
gali būti kiek nori, kol atliekami
tyrimai, vyksta gydymas. Kai vaiko gyvybei pavojus nebegresia,
jis perkeliamas į Pogimdyminį
skyrių, kur guli kartu su mama.
Neišnešioti naujagimiai su mama
ligoninėje praleidžia po 2-3 mėnesius, kol pagerėja jų sveikatos
būklė, išmoksta kvėpuoti, o per
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Gyvybė, telpanti delnuose

s PRIEŽIŪRA. Naujagimių reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriaus slaugytojoms darbe laisvų minučių būna mažai - į skyrių patenka
naujagimiai, kuriems būtina nuolatinė priežiūra. Jau ne po vieną dešimtmetį skyriuje dirba (iš kairės) slaugytojos Ramutė Urbonienė, Natalja
Piliavceva, vyriausioji slaugos administratorė Salomėja Gustienė.
tą laiką mamos mokosi tokius
vaikelius prižiūrėti, nes jiems
reikalinga ypatinga priežiūra“, pasakojo A. Bulaukienė.

s PADĖKOS. „Pažiūrėkite, kokie mes dideli ir sveiki“, „Ačiū jums,
mielosios, už mūsų mažiuko sveikatą“, „Mūsų Domas – jau toks!“ – šie
trumpi sakinukai ant spalvotų nuotraukų ir atvirukų, nuolat atskriejančių į skyrių, pasak medikių, geriausias jų darbo įvertinimas.

susirgimų nedaugėja
Beveik ketvirtį amžiaus naujagimių reanimacijoje dirbanti gydytoja neonatologė A.Bulaukienė
teigia, jog naujagimių susirgimų
nei daugėja, nei mažėja. „Daugelio infekcinių naujagimių susirgimų, gimdymo prieš laiką
būtų galima išvengti, jei mamos
nėštumo metu atsakingiau rūpintųsi savo sveikata, išsigydytų
visus infekcinius savo susirgimus. Kartais jos net neįtaria, kad
serga, o būna, aišku, ir taip, kad
infekcijos nepasiduoda gydymui.
Medicina eina į priekį, todėl labai
mažai turime gimdymo metu dėl
deguonies trūkumo pridususių
naujagimių. Nes iki gimdymo
ligoninėje mamos yra stebimos,
o jei per gimdymą kyla komplikacijų - operuojamos, kad nenukentėtų nei vaikas, nei mama.
Nepadaugėjo ir apsigimimų –
dėl širdies ar genetinių – išlieka
panašus skaičius kasmet. Kas tai
lemia, sunku pasakyti, matyt,
gamtos taip sutvarkyta“,- sakė
A. Bulaukienė. Dažniausiai tarp
naujagimių susirgimų vyrauja
įgimtos infekcijos, kvėpavimo
sutrikimo sindromai dėl neišnešiotumo, per mažo svorio nulemti
sveikatos sutrikimai, naujagimių
gelta ir kt. Pernai tarp neišnešiotų
naujagimių pasitaikė itin mažo
svorio vaikelių: iki 1 kg – 4, iki 1,5
kg – 9, iki 2 kg – 42, iki 2,5 kg – net
110. Jiems reikalinga itin didelė
priežiūra, nes nemoka kvėpuoti,
valgyti, todėl inkubatoriuose
praleidžia daug laiko ir medikių
auginami gramas po gramo.
Deja, kartais nepavyksta išgelbėti naujagimio dėl sunkaus

Viešoji įstaiga Klaipėdos universitetinė ligoninė
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apsigimimo ar sveikatos sutrikimo – pernai mirė du naujagimiai.
„Nors statistiškai tai nėra daug,
palyginus su išgydytų naujagimių skaičiumi, kiekviena mirtis
emociškai sukrečia ne tik tėvus,
bet ir mus, medikus“, - sakė
Neonatologijos centro vadovė A.
Bulaukienė.

Aprūpinti
šiuolaikiška įranga
Neonatologijos centro skyriai
yra aprūpinti pačia naujausia
naujagimių priežiūros įranga. „Išties esame dėkingi savo ligoninės
vadovui, vyriausiajam gydytojui Vinsui Janušoniui už didelį
dėmesį mūsų centrui. Turime
visus šiuolaikinius reikalavimus
atitinkančią įrangą, kuri leidžia
suteikti pagalbą naujagimiams
aukščiausiu lygiu. Turime modernius inkubatorius, skirtus sunkiai
sergančių naujagimių gydymui
ir slaugai, kuriuose sudaroma
atitinkama aplinka naujagimiui
– tam tikra šiluma ir drėgmė, taip
pat kardiomonitorius, kuriais stebimi širdies ir kvėpavimo veiklos
rodikliai, deguonies ventiliavimo,
deguonies tiekimo aparatus, kai
deguonis tiekiama per nosytę,
fototerapijos lempas, apšildomus
stalus, transportinį inkubatorių
su deguonies tiekimo aparatu,
kuriuo naujagimis saugiai perkeliamas į reanimobilį, ir daug
kitos reikalingos įrangos, kurios
dėka galima greičiau stabilizuoti
naujagimio būklę, jį slaugyti ir
prižiūrėti visą parą“, - sakė Neonatologijos centro vadovė.

Lyg antrosios mamos
Ne tik šiuolaikiška įranga

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

svarbu gydant ir slaugant tokius
mažus pacientus. „Juos reikia
suprasti, kodėl verkia, kodėl
žagsi, kodėl neramūs. Ne veltui
mus, medikus, dirbančius su
naujagimiais, vadina subtiliausios profesijos atstovais. Moderni
aparatūra yra svarbu, bet šiame
darbe labai svarbi intuicija, personalo tarpusavio supratimas iš
pusės žodžio, žmogiška šiluma,
meilė tam mažam kenčiančiam
žmogučiui. Džiaugiuosi, kad
mūsų medikių personalas, gydytojos ir slaugytojos, yra tikros
profesionalės, atsidavusios šiam
darbui. Smagu, kad ligoninės vadovybė skatina kelti kvalifikaciją,
tobulinti savo žinias“, - kalbėjo A.
Bulaukienė.
Neonatologijos centro skyrių
gydytojai, slaugytojos ir akušerės, be tiesioginio darbo, atlieka
dar aibę kitų - tampa psichologėmis sutrikusioms mamoms,
maitina, pervysto ir ant rankų
sūpuoja dėmesio garsiu riksmu
reikalaujančius naujagimius.
„Antrosios mamos” vienu metu
sugeba nuraminti, gydyti ir slaugyti dešimtis ką tik pasaulį išvydusių mažylių. Kasdien ir kas
naktį palatas papildo vis nauji,
patys mažiausi ir patys silpniausi pacientai. Ir dažnai nuo šių
specialistų priklauso naujagimio
likimas - už gyvybės išsaugojimą
kartais tenka kovoti ne vieną
parą. Naujagimių reanimacijos
ir intensyvios terapijos skyriuje daugybę metų beveik nėra
darbuotojų kaitos. Kai kurioms
slaugytojoms ir gydytojams šis
skyrius tapo ir iki šiol yra vienintelė darbovietė. Jos teigia čia radę
savo tikrąjį pašaukimą.
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