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Mieli Klaipėdos universitetinės ligoninės darbuotojai

s Bendradarbiavimas.
Klaipėdos universitetinė ligoninė
šių metų lapkričio mėnesį pasirašė tris naujas bendradarbiavimo
sutartis - su Lietuvos sveikatos
mokslų universitetu, Klaipėdos
valstybine kolegija ir krepšinio
klubu „Neptūnas“.

s Parama.

Gruodžio 20 d.
Klaipėdos universitetinės ligoninės vyriausiasis gydytojas prof.
habil. dr. Vinsas Janušonis dalyvavo Lietuvos ir Šveicarijos sutarties
dėl paramos nėščiųjų, gimdyvių ir
naujagimių sveikatos priežiūros
gerinimui pasirašymo ceremonijoje. Šia sutartimi Klaipėdos universitetinei ligoninei numatoma
skirti apie 10 mln. litų. Darbai bus
pradėti 2012 metais.

Nuoširdžiai sveikinu gražiausių metų švenčių - Šv. Kalėdų ir
Naujųjų Metų proga.
Jums patikėtas brangiausias klaipėdiečių turtas – sveikata, kurią
užklupti nelaimės ar ligos patikime Jums, mieli medikai.
Mes puikiai žinome, jog dieną ir naktį, šventadieniais Jūs budite,
kad padėtumėte žmonėms.
Taikydami naujausias technologijas, mokslu pagrįstą praktiką,
savo pasiekimais garsinate Klaipėdos vardą ir už Lietuvos ribų.
Dėkodamas už Jūsų praleistas dienas ir nemigo naktis ligoninėje, už Jūsų profesionalumą ir širdžių šilumą, pirmiausia Jums
linkiu puikios sveikatos.

SVEIKINAME
Sveikiname jubiliejinių
gimtadienių proga
Klaipėdos universitetinės
ligoninės darbuotojus:

2012 metais telydi Jus prasmingi darbai, kūrybinė mintis, o
namai būna užpildyti santarve, džiaugsmu ir viltimi.
Vytautas GRUBLIAUSKAS,
Klaipėdos miesto meras

01.01 – Bronių Puplauską (Inžinerinis technikos departamentas),
01.02 - Daliną Rumšienę (Nervų ligų
ir reabilitacijos departamentas),

Mieli ligoninės darbuotojai
ir mūsų pacientai,

01. 04 - Reginą Eleną Lukoševičienę
(Vidaus ligų departamentas),
01. 08 - Alvidą Girgždytę (Inžinerinis
technikos departamentas),

Ligoninės kolektyvas tarsi viena šeima, kuri papildo vienas kitą,

01.11 - Redą Zalepugienę (Vidaus
ligų departamentas),

leidžia ir patį pacientą pasijusti jos nariu.

(iš paciento padėkos laiško)

01.12- Zitą Snetkovą (Akušerijosginekologijos departamentas),

Priimkite nuoširdžiausius sveikinimus šv. Kalėdų ir Naujųjų

01.13 - Vidą Pušinskienę (Akušerijos-ginekologijos departamentas),

2012 – ųjų metų proga. Tik mūsų visų bendrų pastangų ir susitelki-

01.14 - oksaną Judiną (Vidaus ligų
departamentas),

mo, medikų profesionalumo ir atsakomybės dėka galime garantuoti
aukštos kokybės ir saugias sveikatos priežiūros paslaugas, pelnyti

01.16 - Nijolę Petronėlę Grybinienę
(Hospitalinių infekcijų profilaktikos ir
kontrolės departamentas),

jūsų, mieli pacientai, pripažinimą.

01.21 - Sonatą Sabūnienę (Administracijos departamentas),

Dėkoju darbuotojams už nuoširdų darbą, už siekį būti geriausiais, o pacientams – už pasitikėjimą mumis. Linkiu visiems šiltų ir

01.22 - Vidą Banžėrienę (Infekcinių
ligų departamentas),

jaukių šv. Kalėdų, sveikų ir darbingų 2012 metų.

01.25 - Vidą Pagojienę (Akušerijosginekologijos departamentas),

Su geriausiais linkėjimais

01.26 - Audrą Petronienę (Traumatologijos departamentas),

Prof. Vinsas JANUŠoNIS, Klaipėdos universitetinės ligoninės
vyriausiasis gydytojas

01.26 - Almą Liuciją Žygelienę
(Traumatologijos departamentas).

Betliejaus
šviesa
įkvėpė viltį

Kalėdų Senelis
aplankė
pacientus

2011 metų
ligoninės
įvykiai
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Betliejaus šviesa

T

gydytojo pavaduotoja slaugai
Ona Mitalienė. Žvakių liepsnelės
pasklido tarp ligoninės darbuotojų ir pacientų, žmonės jas nešėsi
į palatas, darbo kabinetus ir namus. „ Mūsų pacientai palatose
labai laukia tų žvakelių, sako, kad
jų pašventinta liepsnelė suteikia
ramybės, vilties, žmonės tarsi
pasijunta stipresni“, - sakė Danguolė Gedminaitė, Onkologijos
chemoterapijos skyriaus vyriausioji slaugos administratorė.
„Įnešame tas žvakeles į palatas
ir žmonės labai džiaugiasi. Sako,
kad pajunta kalėdinę nuotaiką,
išsisklaido liūdnos mintys ir ligos
tarsi atsitraukia. Turime ir labai
sunkiai sergančių pacientų, kurie
nebemato tų žvakelių, bet įnešame ir jiems, nes jiems labiausiai
ir reikia tos vilties ir tikėjimo pasveikti“, - kalbėjo Insultų skyriaus
vyriausioji slaugos administratorė
Nijolė Lalienė. „Ir mes, ligoninės
darbuotojai, labai laukiame šios
šventės, nuskaidrinančios sielą
Kalėdų dvasia. Mūsų ligoninėje
visos šventės būna labai šiltos,
įdomios ir gražios. Už tai esame
išties dėkingi ligoninės administracijai“, - kalbėjo Urologijos
skyriaus medikės.

įkvėpė viltį
radiciškai prieš šv. Kalėdas į Klaipėdos universitetinę ligoninę atkeliavo Betliejaus
ugnis. Gruodžio 20 dieną ligoninėje šios simbolinės ugnies liepsnelės pasklido po
ligoninės palatas, įkvėpdamos vilties ir ramybės čia besigydantiems žmonėms.
Jos liepsna pabuvoja ir žvakėse,
ir žibaliniuose ar aliejiniuose
žibintuose. Labai prasminga tai,
kad ši ugnis atkeliauja į ligonines,
vaikų ar senelių globos namus,
nešdama viltį ir šviesą. Džiaugiuosi, kad Klaipėdos universitetinė ligoninė jau ne vienerius

s ŠVENTĖ. „Tai viena jausmingiausių mūsų švenčių, kurios labai laukia tiek darbuotojai, tiek pacientai“, - džiaugėsi ligoninės vyriausiojo
gydytojo pavaduotoja slaugai Ona Mitalienė.
Tad nuo Betliejaus šviesos
uždegtos žvakelės iškeliavo į operacines, pas pacientus po atliktų
operacijų, pas traumuotus, sunkiai sergančius, nevaikštančius....
“Ta neužgesinta ugnelė, uždegta
Betliejuje, keliauja per žmones,
per ligonines, per įstaigas, ypač
kur trūksta vilties, šviesos, kaip
Jėzaus Kristaus simbolis. Svarbu,
kad ta šviesa neužgestų ir visų
mūsų širdyse“, - linkėdamas
gražių švenčių sakė klebonas V.
Viktoravičius.

s sIMBOLIs. Žvakių liepsnelės pasklido po ligoninės palatas, įkvėpdamos vilties ir ramybės čia besigydantiems žmonėms.
Agnė GEDMINTAITĖ
Kalėdine dvasia nuskaidrintą
popietę ligoninės salėje gausiai
susirinkę darbuotojai ir pacientai

dalyvavo šv. Mišiose, kurias aukojo uostamiesčio Marijos Taikos
karalienės bažnyčios klebonas
Vilius Viktoravičius. „Į Lietuvą
Betliejaus ugnis keliauja neužgesdama tūkstančius kilometrų.

s UGNIs. Betliejaus ugnį skautai šv. Mišių metu perdavė MarijosTaikos
Karalienės bažnyčios klebonui Viliui Viktoravičiui.
metus priima Betliejaus ugnį, nes
čia daroma viskas, kad žmonės
jaustųsi gerai“, - sakė klebonas. Jis
papasakojo, kad Betliejaus ugnį į
Klaipėdą atvežė skautai, perėmę
ją iš lenkų jaunimo pasienyje.

pacientai jaučiasi
stipresni

s NUOtaIKa. Šventinę nuotaiką kūrė
skautų atliekamos eilės ir giesmės.

Klaipėdos skautai iškilmingai
įnešė šią ugnį šv. Mišių ligoninėje metu. Skambant eilėms ir
giesmėms, kurias, pritariant
gitaroms, atliko jaunosios skautės, Betliejaus ugnis padalinta į
daugybę žvakių liepsnelių.
„Tai viena jausmingiausių
mūsų švenčių, kurios labai laukia
tiek darbuotojai, tiek pacientai“,
- džiaugėsi ligoninės vyriausiojo

s VILtIs. „Mūsų pacientai palatose labai laukia tų žvakelių,
sako, kad jų pašventinta liepsnelė
suteikia ramybės, vilties, žmonės
tarsi pasijunta stipresni“, - sakė
Danguolė Gedminaitė, Onkologijos chemoterapijos skyriaus vyriausioji slaugos administratorė.
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Kalėdų Senelis
aplankė pacientus

Viliaus MAČIULAIČIO nuotr.

s NUOtaIKa II. Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje Kalėdų
Senelis pacientus taip pat apdovanojo dovanėlėmis: (iš kairės) skyriaus
vyriausioji slaugos administratorė Irena Bagdonienė su pacientais
Vytautu ir Algiu.

s NUOtaIKa I. Kalėdų Senelis, apsilankęs Infekcinių ligų skyriuje, pradžiugino mažuosius pacientus: (iš
kairės) Infekcinių ligų skyriaus vyriausioji slaugos administratorė Diana Virketienė, pacientės mama Vilija
Ivanovienė, mažoji Salomėja su Kalėdų Seneliu ir vyresnioji slaugos administratorė Rasa Alionienė.
Gruodžio 22 dieną Klaipėdos universitetinės ligoninės palatose netikėtai pasirodęs ir smagią nuotaiką skleidęs Kalėdų
Senelis nudžiugino pacientus ir darbuotojus. Kalėdų Senelis
ligoninėje svečiavosi visą dieną, neaplenkdamas nė vieno
skyriaus ir visur sutinkamas su šypsenomis.
Agnė GEDMINTAITĖ
Kalėdų Senelis ypač pradžiugino Infekcinių ligų skyriuje
besigydančius mažuosius paci-

entus. „Anūkėlė ir mes su dukra
tikrai nesitikėjome pamatyti
ligoninėje Kalėdų Senelio. Labai
pakėlė nuotaiką, pradžiugino
tas apsilankymas ir dovanėlės“,
- džiaugėsi klaipėdietė ponia

Šiemet Kalėdų Senelis Klaipėdos universitetinės ligoninės darbuotojų vaikučiams padovanojo neįprastą dovaną – muzikinį spektaklį. Gruodžio 20 d. pilnutėlė Klaipėdos koncertų salė skardėjo nuo šventiškai pasipuošusių
vaikų juoko ir plojimų.
Jurga BARAUSKAITĖ

Eimanto CHACHLOVO nuotr.

Ligoninės darbuotojų atžalų būrys išties nemenkas - apie
400. Kartu su tėveliais vaikai smagiai pasižiūrėjo naują Klaipėdos kamerinio orkestro (meno vadovas Mindaugas Bačkus)
muzikinį spektaklį visai šeimai „Sofija muzikuoja“, kuriame
pagrindinį vaidmeni atliko ir spektaklį režisavo žinoma aktorė
Gintarė Latvėnaitė. Nuotaikingą klaipėdiečių muzikinį spektaklį įkvėpė istorija apie karvytę Sofiją, gyvenančią nedideliame
kaimelyje, kurią sukūrė prancūzų rašytojas Geoffroy de Pennart.
Be galo muzikali ir beprotiškai mėgstanti dainuoti Sofija svajojo
kada nors padainuoti su tikru orkestru...Melodingą muziką
šiam spektakliui sukūrė kaunietė kompozitorė Zita Bružaitė.
Prisidainavę kartu su karvyte Sofija ir jos draugais bei orkestru,
vaikučiai po spektaklio susitiko ir smagiai bendravo su Kalėdų
Seneliu, kuris visus apdalino saldžiomis dovanėlėmis.

Rūta. Dešimtmetis Gvidas Kalėdų
Seneliui sudainavo gražią kalėdinę dainelę, o gargždiškė šešerių
metų Salomėja padeklamavo
eilėraštuką.

pradžiugino
dovanėlėmis
Pamatę Kalėdų Senelį nudžiugo ir Slaugos bei palaikomojo gydymo skyriaus pacientai. „Mūsų
pacientai labai džiaugiasi jiems

rodomu dėmesiu. Štai neseniai
apsilankę Tauralaukio mokyklos
mokinukai atvežė pačių iškeptų
sausainių ir apdalino visus mūsų
senelius“, - sakė skyriaus vyriausioji slaugos administratorė
Irena Bagdonienė. Prie papuoštos
eglutės Kalėdų Senelis sutiko du
skyriaus pacientus klaipėdiečius
Vytautą ir Algį, kuriuos taip pat
pradžiugino dovanėlėmis. Labiausiai juos ir kitus pacientus
pralinksmino senelio dovanotas
saldainis – „vaistas“ su žodine
instrukcija vartoti tris kartus per
dieną po valgio.
„Jauku čia kaip namuose.
Labai šaunios darbuotojos dirba
šiame skyriuje, jaučiame jų nuolatinį dėmesį ir rūpestį, esame joms
dėkingi ir už kasdieninį darbą,
ir tą sukurtą šventinę kalėdinę
nuotaiką“, - kalbėjo Vytautas ir
Algis.

sutiko
su šypsenomis
Kalėdų Senelio „pareigas“
jau 15 metų einantis aktorius
Aleksandras Šimanskis sakė,
jog jam kaskart smagu prieš šv.
Kalėdas apsilankyti ligoninėje,
nes jis čia yra labai laukiamas.
Šypsenomis sutiktas ir palydėtas
Kalėdų Senelis visus aplankytus
pacientus džiugino dovanėlėmis, geru, kartais - šmaikščiu
ir padrąsinančiu žodžiu. „Ypač
vaikai džiaugiasi pamatę, gavę
dovanėlių. Ir darbuotojai patenkinti, sako, atnešu džiaugsmingą
kalėdinę nuotaiką...Aplankau ir
sunkiai sergančiųjų palatas, pakalbinu, palinksminu, palinkiu
gražių švenčių, įteikiu dovanėlių
ir tikrai gera matyti, kai jų veidus
nušviečia šypsena“, - pasakojo
A. Šimanskis.

Kalėdų proga –
muzikinis
spektaklis
visai šeimai
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Klaipėdos universitetinės ligoninės
svarbiausi 2011 metų įvykiai
metu buvo atliekamos minimaliai
invazinės rekonstrukcinės operacijos, kurias per monitorius galėjo
stebėti ir kursų dalyviai. Operacijos
atliktos panaudojant naujausias
technologijas, moderniausius implantus. Teorinėje kursų dalyje aptartos kelio sąnario, peties sąnario
patologijų gydymo strategija, riešo,
alkūnės, čiurnos, pėdos sąnarių
artroskopijos naujovės ir kita.
- Ligoninėje lankėsi Jungtinių
Amerikos Valstijų (JAV) ambasados delegacija, aptarti ligoninės
ryšiai su JAV ligoninėmis, nuveikti
darbai, būsimi partnerystės planai
bei perspektyvos, siekiant gerinti
medicininių paslaugų, teikiamų
pacientams, kokybę.
- Integruota automatine sistema
“Architect ci8200” pradėti atlikti
nauji haptoglobino tyrimai.

sausis
- Pradėta dirbti su integruota
automatine sistema “Architect
ci8200”, kurios dėka atliekami
nauji aukšto jautrumo troponino
I tyrimai.

vasaris
- Pradėta dirbti su automatiniu
imunofermentiniu analizatoriumi
“Alegria”, kurio dėka galima atlikti pavienius sudėtingus tyrimus
(anti-GBM, antifosfolipidinius
antikūnus, AMA) ir tą pačią dieną
pateikti tyrimo rezultatą.

kovas
- Įdiegta automatinė mikrobiologinė sistema “Phoenix 100”.
- Pradėtas smegenų skysčio ląstelių (eritrocitų ir leukocitų) kiekio
nustatymas automatiniais hematologiniais analizatoriais bei slapto
kraujavimo išmatose nustatymas
dviem metodais (imunologiniu,
skirtu kraujavimo iš storosios žarnos aptikimui, ir cheminiu - kraujavimo iš skrandžio ir dvylikapirštės
aptikimui).

Balandis
- Neurochirurgijos klinikoje
15-mečiam pacientui atlikta sudėtinga, net 35 valandas trukusi
unikali operacija, kurios metu buvo
visiškai pašalintas grėsmę gyvybei kėlęs kraujagyslių rezginys,
medikų vadinamas arteriovenine
malformacija.
- Įdiegta automatinė sistema
šlapimo ir kitų kūno skysčių kultūrai nustatyti “URO-4”.

gegužė
- Įvyko respublikinė konferencija “Aktualiausi sindromai ir ligos
kasdieninėje gydytojo praktikoje”.
Konferencijoje dalyvavo apie 700
bendrosios praktikos ir kitų specialybių gydytojų bei slaugytojų.
- Vyko mokymai apskrities
ligoninių specialistams, kaip įdiegti
stacionarinių paslaugų išlaidų
apmokėjimą, taikant DRG metodą. Mokymuose dalyvavo per 60
žmonių.
- Gydytojas Paulius Mocevičius
apsigynė medicinos mokslų daktaro disertaciją “Adhezijos molekulių
ICAM-1, RAGE, Mac-1 ir LFA-1
vaidmuo leukocitų aktyvacijoje
eksperimentiniuose kasos vėžio
tyrimuose”.
- Diagnostiniams tyrimams

s UNIKaLU. Neurochirurgijos klinikos vadovas Antanas Gvazdaitis
su pacientu po unikalios, 35 valandas trukusios operacijos, kurios metu
buvo pašalintas grėsmę gyvybei kėlęs galvos kraujagyslių rezginys –
arterioveninė malformacija.
atlikti pradėtas taikyti šiuolaikiškas
optinis koherentinis tomografas
“Topcon 3D OCT -2000”, kuriame
naudojama didelio greičio vaizdo
gavimo technologija, padedanti itin
tiksliai diagnozuoti įvairias akių
ligas. Tai neinvazinis lazerinis akių
tyrimo metodas, galintis didele skiriamąja geba pavaizduoti audinių
skerspjūvio struktūras.
- Ligoninėje viešėjo svečias iš
JAV profesorius filosofijos daktaras
Scottas Hendersonas, kuris pasidalino patirtimi, kaip praktiškai
sprendžiamos etinės problemos,
kylančios tarp pacientų ir medicinos darbuotojų bei tarp ligoninių
kolektyvų narių.
- Įvyko seminaras “Branduolinės diagnostikos tyrimai”, kurį
organizavo KUL branduolinės
diagnostikos skyriaus vedėja Zita
Sulženko.
- Skydliaukės autoimuninių
ligų diagnostikai pradėtas atlikti
naujas tyrimas - Anti-TG - antikūnai prieš tiroglobuliną.
- Integruota automatine sistema
“Architect ci8200” pradėti atlikti
nauji smegenų B-tipo natriuretinio
peptido (BNP) tyrimai.

Birželis
- Įvyko respublikinė konferencija “Sveikatos priežiūros vadybos
aktualijos”, skirta sveikatos priežiūros vadybininkams, vadovams,

gydytojams ir slaugytojams. Joje
dalyvavo apie 100 Vakarų Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigų ir
padalinių vadovų, skyrių vedėjų,
slaugos administratorių, gydytojų
ir slaugytojų.
- Ligoninėje lankėsi LR Seimo
nariai Juozas Olekas ir Birutė
Vėsaitė. Seimo nariai pasidalijo
nuomonėmis dėl tolimesnės sveikatos sistemos reformos ir aptarė
kitus aktualius politinio gyvenimo
Lietuvoje klausimus.

liepa

spalis
- Ligoninėje vyko tarptautinė
Baltijos šalių medicinos fizikų
konferencija - seminaras “Brachiterapija”.
- Įdiegtas naujos kartos kompiuterinis spirometras SPIROUSB
su licencijuota programa “SPC1000
Software”, turintis daugiau funkcijų atliekant tyrimus plaučių ligomis
segantiems pacientams ir atitinkantis ERS ir ATS standartams.
- Įdiegtas naujas vėžio gydymo
metodas - citoredukcinė bei intraoperacinė pilvaplėvės chirurgija
- įsigijus pirmą Baltijos šalyse šiam
metodui įgyvendinti reikalingą
medicininę įrangą.

lapkritis

- “Sveikatos mokslų” žurnale
(Nr. 4) publikuoti 22 Klaipėdos
universitetinės ligoninės gydytojų
tyrėjų moksliniai straipsniai.
- Įvyko tarptautinė mokslinė
konferencija “Otochirurgijos ir
otoneurochirurgijos teorija ir praktika”, kuri organizuota kartu su
Prancūzijos otochirurgų draugija.
- Ligoninė įsigijo šiuolaikinį
universaliausią lazerį “MedArt
CO2”, kuriuo gydomos įvairios
odos ligos: apgamai, paviršiniai
gerybiniai odos navikai, karpos,
papilomos, kandilomos (lytinių
organų karpos), keratomos, ksantelazmos, kontaktiniai moliuskai,
dermatofibromos, odos cistos ir
kiti dariniai.

Rugsėjis
- Įvyko artroskopijos kursai. Jų

- Šiuolaikinės laparoskopinės
įrangos dėka atlikta transrektalinė
endoskopinė mikrochirurginė I
stadijos tiesiosios žarnos naviko
operacija, kurios dėka sutrumpėjo
paciento gydymo trukmė bei greičiau atsistatė organų funkcijos.

gruodis
- Įvyko respublikinė praktinė
konferencija „Galvos skausmas ir
kiti aktualūs skausmo medicinos
klausimai“.
- Bendradarbiaujant su Belgijos specialistais ligoninėje įdiegta
nauja endoprotezavimo metodika
ir atliktos pirmosios kelio sąnario
protezavimo operacijos panaudojant „Signature“ - konkrečiai
pacientui pritaikytus instrumentus
ir „BIOMET VANGUARD“ kelio
sąnario endoprotezą.

Jonas Boruta SJ,
Telšių vyskupas

Tegul visur ir visada šventų Kalėdų
ramybė būna su Jumis, šventinis džiugesys tepripildo Jūsų namus artimo
meile. Naujieji metai tebūna dosnūs
Jums prasmingais darbais, turtingi
visapusiška sėkme. Su šventomis Kalėdomis ir Naujaisiais metais!

Su pagarba Antanas Vinkus,
Neringos savivaldybės
meras, Klaipėdos
universitetinės ligoninės
Garbės daktaras

Afektinių sutrikimų skyriui
Nuoširdžiai dėkoju visam
kolektyvui už kokybišką gydymą, profesionalumą, nuoširdumą.
Linkiu sveikatos, geležinės
kantrybės, valios ir stiprybės
nelengvame Jūsų darbe.
R. K. (Plungė)
Nefrologijos ir vidaus ligų
skyriui
Visą ilgą gydymosi laiką
dėl sunkios mano sveikatos būklės buvau apsupta nuostabios
profesionalų, auksinių širdžių
komandos: niekada neskubantys, atsakantys į klausimus,
dėmesingi kiekvienai mano
pasakytai problemai.
Per du mėnesius, praleistus
skyriuje, drąsiai galiu teigti, kad
ir dieną, ir naktį, ir poilsio dieną
visada jie buvo šalia. Brangieji
mano, nuoširdžiai dėkoju už
viską, sveikatos stiprios Jums,
laimės ir sėkmės. Tesaugo Jus
Dievas!
N. Č. (Klaipėda)
Infekcinių ligų Nr. 1 skyriaus personalui
Profesionaliai ir atsakingai
savo darbą dirbančių medikų
dėka mes su dukrele atgavome
(dėl užklupusios mus infekcijos)
išsekusias jėgas.
Todėl noriu išreikšti nuoširdžiausią padėką už šiltą, malonų bendravimą, rūpestingumą,
padrąsinančias šypsenas.
R. R. (Klaipėda)
Vidaus ligų diagnostikos
skyriui
Kas gali būt gražiau už baltą
vilties sparną,
Kurį Jūs nešat delnuose.
Dėkojame visam personalui
už rūpestį, švelnumą slaugant
mūsų mamą.
Tik neužgesk!
Baltas angelas
Tiesia rankas.
Padėkime kartu
Ant žvakės lašinti po lašą,
Kad suliepsnotų vėl iš naujo
Gyvenimo džiaugsmai...
J. D. vaikai (Plungės r.)

Pilvo ir endokrininės
chirurgijos skyriui
Nuoširdžiai dėkoju visam
personalui ne tik už aukščiausios kvalifikacijos pagalbą, bet
ir šiltas Jūsų širdis, rūpestį,
paguodą.
Ačiū, kad esate, ir linkiu, kad
kuo ilgiau būtumėte ir išliktumėte tokie puikūs specialistai.
S. R. (Šilutė)

SVEIKINA
Sveik indami Jus
su 2011 m. Kalėdų
švente, linkime Jums
to iš tikėjimo kylančio
džiaugsmo, nors dabar
ir tenka paliūdėti įvairiuose išmėginimuose,
kurie laikini, o iš tikėjimo kylantis džiaugsmas
- amžinas!

DĖKoJU

Akių ligų skyriui

Te g u l a t e i n a n t y s
2012-ieji džiugina Jus
prasmingais sumanymais,
abipusiu pasitikėjimu ir
šviesiu bendradarbiavimu,
naujomis galimybėmis
ir išmintingais sprendimais. Gražių ir jaukių Jums
švenčių.

Artėjant didžiosioms šventėms, užverčiame dar vieną
sunkių ir atsakingų darbų gyvenimo lapą, stabtelėdami
prie to, kas nuveikta, kuo džiaugtasi, kuo rūpintasi, kas
laukia ateityje...
Sveikindamas artėjančių švenčių proga, linkiu ramybės,
kantrybės, energijos. Tegul kasdienių darbų sūkurys ir atsakingi darbai bei sprendimai būna paženklinti egzistencinės
prasmės šviesa, o tai tesuteikia Jums pelnytos ramybės ir
laimės akimirkų.

Eligijus Masiulis,
susisiekimo
ministras

Prof. Juozas Pundzius,
Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas,
Kauno klinikų generalinis direktorius

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

Nuoširdžiai dėkoju už meistriškai atliktą operaciją (ne tik
man, bet ir kitiems ligoniams).
Šaunu!
Aptarnaujančiam personalui
– jos visos tikros medikės, švelnios, rūpestingos, malonios.
Linkiu sėkmės, gerų ateinančių švenčių ir Naujųjų metų.
Pacientė
(Klaipėda)

www.kul.lt

