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Pacientus konsultavo pėdos chirurgas iš JAV. s Gruo-
džio 9 dieną KLaipėdos universitetinėje li-
goninėje (KUL) pacientus konsultavo pėdos
chirurgas iš JAV, Mičigano valstijos, Michael 
Graham. Jis Klaipėdos universitetinėje ligo-
ninėje lankėsi antrą kartą. Pirmą kartą, 2009
metų gruodžio mėnesį, jam vadovaujant,
ligoninėje įdiegtas naujas plokščiapėdystės
gydymo metodas - pėdos pošokikaulinio
sąnario stabilizavimas “HyProCure” stentu.
Šis metodas buvo naujas visoje Europoje.
Dabar Lietuvoje atlikta jau daugiau nei 100 
šių procedūrų, daugiausia Klaipėdos uni-
versitetinėje ligoninėje. Gydytojas Michael 
Graham konsultavo 15 pacientų (prieš ir

po operacinio gydymo). Kartu buvo aptartos metodo vystymo perspektyvos, 
dalyvavimas bendruose moksliniuose tyrimuose ir ateities publikacijose.
Šiandien KUL yra Graham International Institute rekomenduojamų gydymo 
įstaigų visame pasaulyje sąrašuose.

Širdis 
skaidrino 
Kalėdų dvasia
8 p.

SVEIKINAME

TRUMPAI

GARBĖS DAKTARAI
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Tuos, kurie itin stengiasi daryti gra�ius ir kilnius
darbus, visi pripa�įsta ir giria. 

Aristotelis

Man buvo išskirtinė dovana ir 
didelis malonumas susipažinti ir 20
metų bendradarbiauti ortopedijos sri-
tyje su drąsiais ir atkakliais kolegomis
kitoje Baltijos jūros pusėje, Lietuvai
atgavus nepriklausomybę. Dėkoju 
visiems už dovanotą džiaugsmą.

Karlskronos (Švedija) 
ligoninės gydytojo

ortopedo-traumatologo, 
vyriausiojo specialisto

Lars-Olof SJÖSTRAND įrašas 
ligoninės Garbės knygoje 
Klaipėdos universitetinės 
ligoninės Garbės Daktaro 

vardo suteikimo proga. 

Sveikiname su jubiliejiniais gimtadieniais sausio mėnesį
gimusius KUL darbuotojus:

01.04 - Virginiją Baužaitę (Infekcinių ligų departamentas),
01.06 - Danutę Gagilienę (Infekcinių ligų departamentas),
01.08 - Renatą Šajevič (Vidaus ligų departamentas),
01.16 - Daivą Ambraškienę (Nervų ligų ir reabilitacijos departamentas),
01.16 -  Žilviną Šukį (Vidaus ligų departamentas),
01.17 - Nijolę Gudauskienę (Diagnostikos departamentas),
01.17 - Julijaną Andruškienę (Nervų ligų ir reabilitacijos departamentas),
01.18 - Virginiją Žadanienę (Nervų ligų ir reabilitacijos departamentas),
01.18 - Genę Petrauskienę (Ūkio bendroji tarnyba),
01.19 - Daivą Vainauskienę
(Hospitalinių infekcijų profilaktikos ir kontrolės departamentas),
01.24 - Jolantą Mačiulienę
(Hospitalinių infekcijų profilaktikos ir kontrolės departamentas),
01.25 - Nijolę Litvinienę (Ūkio bendroji tarnyba),
01.25 - Joną Sireikį Inžinerinis technikos departamentas),
01.27 - Vidą Šilinskienę (Vidaus ligų departamentas),
01.30 - Reginą Tvarijonavičienę (Diagnostikos departamentas),
01.30 - Mildą Grėbliūnienę (Diagnostikos departamentas).

Gerbiami Klaipėdos 
miesto ir krašto 

žmonės, mieli
kolegos,

Aš niekad nepamiršiu ir savo

mokiniams  nuolat  priminsiu,

kad žmogų puošia ne apdaras,

o dora ir širdis, meilė savo

pasirinktai profesijai.

(Iš paciento padėkos laiško
 ligoninės medikams)

Sveikinu gražiausių metų švenčių -

šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga.

U ž ve r s d a m i M e t ų ka l e n d o r i a u s 

lapus - susimąstome, kaip gyvenome

dar vieną likimo dovanotą atkarpą. Jeigu

laimės matu laikytume pagalbos sutei-

kimą kitiems - esame laimingi, gebėję

padėti šimtams tūkstančių žmonių, kurie

kreipėsi pagalbos, ji jiems buvo suteikta ir 

dauguma jų mūsų pastangas, darbą ir jo

rezultatus  įvertino puikiai!

Linkėdamas visiems kuo puikiausios 

sveikatos, namų šilumos, dėkoju Klaipėdos 

miesto ir krašto žmonėms už pasitikėjimą

mūsų medikais, kolegoms - už meilę savo

pasirinktai profesijai.

Būkite visi laimingi ir sveiki!                                       

Su pagarba - prof. Vinsas 
Janušonis, vyriausiasis

gydytojas Klaipėdos 
universitetinė ligoninė, 

2010 gruodis

Brangūs
uostamiesčio 

medikai,

nuoširdžiai sveikinu Jus visus su

šventomis Kalėdomis ir artėjančiais 

Naujaisiais. 

Džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad 

mūsų mieste susibūrė didelė ir vieninga

medikų šeima, dirbanti išvien ir siekianti

gerovės miestui bei jo žmonėms. 

Gražiausių metų švenčių proga iš 

širdies dėkoju visų Klaipėdos sveikatos 

priežiūros įstaigų darbuotojams ir va-

dovams už gražų bendradarbiavimą,

už supratimą, kad mūsų mieste būtina

įkurti trečiąjį Lietuvoje universiteto lygio

mokslo ir gydymo centrą. 

Kartu dirbdami pasiekėme tikrai

daug. Tačiau mūsų dar laukia nemažai

išbandymų ir nelengvų sprendimų. 

Tikiu, kad skaidri Kalėdų dvasia

įkvėps naujiems darbams, suteiks jėgų

ir ryžto sėkmingai pradėti naujuosius 

metus.

Jaukių šventų Kalėdų, prasmingų

Naujųjų metų!

Klaipėdos miesto meras 
Rimantas Taraškevičius 

Organų donorystė.
Teisė ir medicinos etika
9 p.



viskas pagydoma vaistais”, - sakė 
klebonas Vilius Viktoravičius.

Betliejaus ugnis įnešta aukojant 
šv. Mišias. Akcijoje dalyvavę skau-
tai susirinkusių darbuotojų ir pa-
cientų sielas skaidrino giesmėmis 
bei eilėmis. Po šv. Mišių išsidalytos 
liepsnelės pasklido po darbuotojų 
kabinetus ir ligonių palatas. 

“Ta neužgesinta ugnelė, uždeg-
ta Betliejuje, keliauja per žmones,
per ligonines, per įstaigas, ypač kur 
trūksta vilties, šviesos, kaip Jėzaus 
Kristaus simbolis”, - paaiškino 
klebonas.

Pas pacientus
Gruodžio 22-ąją po KUL pala-

tas vaikščiojo ir džiugią nuotaiką 
skleidė Kalėdų Senelis - jau ne pir-
mus metus šias “pareigas” einantis 
aktorius Aleksandras Šimanskis.

Šypsenomis sutiktas ir palydė-
tas Kalėdų Senelis visus aplankytus
pacientus džiugino dovanėlėmis, 
geru, kartais - šmaikščiu ir padrą-
sinančiu žodžiu. Labiausiai visus 
linksmino dovanotas saldainis-
vaistas su žodine instrukcija vartoti 
tris kartus per dieną po valgio. 

Tam, kad apeitų visus ligoninės 
korpusus, Kalėdų Seneliui prireikė 
bene šešių valandų. 
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IŠ ARČIAU

Širdis skaidrino Kalėdų dvasia

Kartu su ligonine - jau 20 metų

GARBĖS s daktaras L. O. Sjostrand su žmona Lenos iškilmingos 
ceremonijos metu.   

Gruodžio 17 dieną Koncer-
tų salėje Švedijos Karalys-
tės Karlskronos ligoninės 
vyriausiajam specialistui 
ortopedui, Lundo universite-
to medicinos daktarui Larsui 
Olofui Sjostrandui suteiktas 
Klaipėdos universitetinės 
ligoninės G arbės daktaro 
vardas. 

Ligoninės ortopedų-traumato-
logų draugystė su Larsu prasidė-
jo prieš 20 metų, kai jo kvietimu 
penki ligoninės gydytojai nuvyko 
į Švediją susipažinti su šios kai-
myninės šalies pasiekimais: jau 
kompiuterizuotomis ligoninėmis, 
jų darbo organizavimu, modernia 
medicinos įranga, atliekamomis 
pažangiomis operacijomis. 

“Pamatę jų pasiekimus, nu-
sprendėme, kad ir pas mus taip 
bus”, - prisiminė vyriausiasis 
gydytojas Vinsas Janušonis.

Būdamas Klaipėdos ir Karls-
kronos draugystės iniciatyvinės 
grupės narys, gydytojas L. O. 

Sjostrand užmezgė ryšius su 
Klaipėdos universitetinės ligo-
ninės administracija ir specialis-
tais. Susitikimai ir neformalus 
bendravimas peraugo į bendras 
iniciatyvas ir projektus.

Giliai suprasdamas to meto 
situaciją, nujausdamas pacientų 

ir ligoninės poreikius bei numaty-
damas kolektyvo ir čia dirbančių 
specialistų žinias, potencialą ir 
energiją, gydytojas L. O. Sjostrand 
inicijavo ir aktyviai dalyvavo vyk-
dant daugelį bendrų projektų.

1991 metais KUL, pirmą kartą 
Lietuvoje, buvo įdiegtas ir sė-

kmingai pradėtas dirbtinio klubo 
sąnario implantacijų projektas, 
dalinai remiamas Švedijos valsty-
binės organizacijos SIDA bei Šve-
dijos ir Lietuvos draugijos, kurios 
narys daktaras yra lig šiol.

“Naujos ir puikiai organizuo-
tos operacijos ženkliai pagerino 
pagalbos kokybę pacientams, 
kolektyvui leido kitaip pažvelgti į 
darbo organizavimą, atvėrė naują 
požiūrį į pacientą, o ligoninės spe-
cialistus ir pačią ligoninę išgar-
sino visoje šalyje”, - šio daktaro 
nuopelnus vardijo Ortopedijos-
traumatologijos departamento 
vadovas Vidmantas Žegunis. 

Vėliau įgyvendintas dirbtinio 
kelio sąnario implantacijos įdie-
gimo projektas. Taikant naujas 
operacinio gydymo metodikas 
pradėti operuoti šlaunikaulio 
kaklelio lūžiai. 

Gydytojo L. O. Sjostrand 
iniciatyva, padedant Švedijos 
klinikoms, buvo ruošiami ir ap-
mokomi mūsų ligoninės specia-
listai, gydytojai ir slaugytojos. Jų 

stažavosi daugiau nei 30. 
Kartu užsimezgė ryšiai ir 

tarp kitų specialybių gydytojų. 
Šių ryšių dėka buvo vystomos 
chirurgijos ir neurochirurgijos, 
akušerijos-ginekologijos ir kitos 
programos, pavyzdžiui, tokios 
kaip medicininės bibliotekos ir 
nuotolinių ryšių tarp specialistų 
projektai.

Šis bendradarbiavimas buvo 
ne tik materialus, bet ir šiltai žmo-
giškas, didele dalimi gydytojo 
L. O. Sjostrand asmeninių būdo 
savybių dėka.   

L. O. Sjostrand yra daugelio 
KUL gydytojų (kaip ir nemažo 
skaičiaus visos Lietuvos gydyto-
jų) mokytojas, asmeninis bičiulis. 
2007 metais jis Lietuvos preziden-
to Valdo Adamkaus apdovanotas 
medaliu už nuopelnus Lietuvos 
medicinai. 

L. O. Sjostrand turi puikią 
šeimą: žmona Lenos, keturios 
dukros ir būrys vaikaičių yra gy-
dytojo atrama ir įkvėpimo šaltinis 
kasdieniams darbams.
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Šventų Kalėdų ir Nau-
jųjų metų laukimas 
- įstabus metas Klai-

pėdos universitetinėje ligoni-
nėje. Švenčių dvasia pripildo
kiekvieno darbuotojo, jų vai-
kų bei pacientų širdis. Mat čia 
nepamirštamas nė vienas - 
vienus Kalėdų Senelis aplan-
ko palatoje, kitiems dovanas
išdalija kalėdinėje eglutėje,
treti pasveikinami nuoširdžiu 
žodžiu ir koncertu.

Genovaitė PRIVEDIENĖ 

Gruodžio 17-osios vakarą Klai-
pėdos koncertų salėje ligoninės 
darbuotojams surengtas iškilmin-
gas Kalėdų vakaras-koncertas. 
Jame vyriausiasis gydytojas Vinsas 
Janušonis pasveikino darbuotojus 
su šventėmis ir pasidžiaugė, jog ne-
paisant sunkmečio, ligoninė metus 
baigia sėkmingai: ji neturi skolų,
ligoninės pajamos viršija išlaidas,
joje geras moralinis klimatas. Per 
metus įdiegta nemažai naujovių, 
įdarbinta 17 naujų gydytojų ir 14 
slaugytojų. 

Vadovas pasidžiaugė, jog
nepaisant sunkmečio, ligoninė 
išvengė atlyginimų mažinimo. 
Jo pažadas kitais metais tam ti-
kroms darbuotojų kategorijoms 
atlyginimą didinti buvo palydėtas 
plojimais.

Nuoširdžius sveikinimo žo-
džius bei linkėjimus medikams 
išsakė ir Klaipėdos miesto meras 
Rimantas Taraškevičius.

Šventės dalyviams koncertavo 
Klaipėdos kamerinis orkestras, 
vadovaujamas Mindaugo Bačkaus, 
bei dainavo Kristina Zmailaitė. 

Dovanos mažiesiems
Kalėdos - šeimos šventė. Todėl

ligoninėje nepamirštama ir jaunoji 
karta. Patiems mažiausiems dar-
buotojų vaikams gruodžio 18 dieną 
surengta Kalėdų eglutė.

O tų vaikučių - didelis būrys - 
beveik 400. Todėl šiemet Kalėdų 
Senelis į ligoninę keliavo du kartus: 
iš pradžių susitiko su mažyliais 
iki 3 metukų, o vėliau sukvietė 
didesnius.

Kol Kalėdų Senelis ruošėsi 
susitikimui su vaikučiais, šiuos 
linksmino raudonais drabužiais su 
atšvaitais vilkįs tariamo “Kalėdų 
centro” darbininkas: organizavo 
įvairias rungtis bei žaidimus. Kad 
Kalėdų Senelis nepatrūktų temp-
damas maišus su dovanomis, į 
salę juos tikrais karučiais atrideno 
linksmasis darbininkas. 

Betliejaus ugnis
O gruodžio 21-osios popietę į 

ligoninę Lietuvos skautai atvežė 
Betliejaus ugnį.

“Tai viena jausmingiausių 
mūsų švenčių”, - džiaugėsi vyriau-
siojo gydytojo pavaduotoja slaugai 
Ona Mitalienė. 

“Jaudaugiaunei10metųugnelė 
atkeliauja į Lietuvą. Ir jau ne pirmi 
metai - į Klaipėdos universitetinę
ligoninę. O ši ligoninė - labai šauni, 
šaunūs darbuotojai ir administraci-
jos atstovai, nes čia daroma viskas, 
kad žmogus jaustųsi gerai. Juk ne 

MAŽIESIEMS. s Ir augančiai kartai - darbuotojų vaikams - 
surengta smagi šventė su žaidimais ir dovanėlėmis. 

VILTIES SIMBOLIS. s Jausmingiausia šventė ligoninėje - Betliejaus 
ugnies pasidalijimas. 

KALĖDŲ SENELIUI s pasirodžius palatose pacientų veidai nušvis-
davo nuoširdžiomis šypsenomis. 



2001-2005 metais KUL paruošti 29 potencialūs ir 11 efektyvių donorų, o
2006-2010 metais - jau 63 potencialūs ir 28 efektyvūs organų donorai. 60 proc.
donorų buvo po persirgto galvos smegenų hemoraginio insulto, 40 proc. - po 
patirtų sunkių galvos traumų. Donorų amžius nuo 25 iki 65 metų. Per pasku-
tiniuosius trejus metus sėkmingai recipientams persodinti 29 inkstai, 3 širdys,
4 širdies bei plaučių kompleksai, 6 kepenys, 2 kasos bei inkstų kompleksai, 26
ragenos.             
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Teisė ir medicinos etika

Kraują žmonės per savo gyvenimą gali dovanoti daug 
kartų, taip išgelbėdami ne vieną gyvybę. O organų 
ir audinių donorai jau po savo mirties gali dovanoti 

gyvenimą sunkiai sergan-
tiems ligoniams, kuriems 
reikalinga organo transplan-
tacija.

Gyvybiškai svarbių organų 
(širdies, inkstų, kepenų, plaučių, 
kasos ir kitų) transplantacija ne tik 
pagerina recipientų gyvenimo ko-
kybę, bet visų pirma gelbsti gyvy-
bę. Taip pat gyvybiškai svarbi yra 
kaulų čiulpų transplantacija (atlie-
kama tik iš gyvo donoro). Ragenos 
nėra gyvybiškai svarbus audinys,
tačiau žmogui grąžintas regėjimas 
yra stebuklas, kurį gali dovanoti 
žmogaus meilė žmogui. 

Kol žmogui ar jo artimiesiems 
nenutinka nelaimė, apie organų 
donorystę nė nesusimąstome. Jos 
svarbą patiria sunkiai sergantys 
ligoniai ir jų šeimos nariai - tie, 
kuriems persodintas organas reiš-
kia dovanotą gyvenimą. Vienas 
donoras, palikdamas šį pasaulį, 
gali išgelbėti septynių žmonių 
gyvybes. 

Donoro kortelės
Organų donorystę vis dar 

gaubiančius mitus ryžtasi iš-
sklaidyti savo širdį ar kitą organą 
atiduoti apsisprendę žmonės. 
Po savo mirties dovanoti orga-
nus transplantacijai sutinka ir 
vis daugiau Vakarų Lietuvos 
gyventojų. 

2000 metais Lietuvoje įsteigtas 
Valstybinis žmogaus audinių ir 
organų donorų bei recipientų 
registras, kuriame kaupiami duo-
menys apie asmenis, pareiškusius 
sutikimą ar nesutikimą, kad jų 
audiniai ir (ar) organai po jų mir-

ties būtų paimti transplantacijai. 
Kiekvienas žmogus, norintis tapti 
donoru, turi užpildyti donoro 
kortelę. Pasirašyti sutikimą gali-
ma bet kurioje asmens sveikatos 
priežiūros įstaigoje arba šeimos 
gydytojo kabinete. 

Nors organų donoro kortelę 
Lietuvoje galima įsigyti jau nuo 
2000 m., jos turėtojų mūsų šalyje 
vis dar labai mažai - šiuo metu 
kortelę turi tik 14 tūkst. asmenų, 
o tai sudaro vos 0,4 proc. visų 
šalies gyventojų. Europos Są-
jungos vidurkis yra 12 proc., o, 
pavyzdžiui, Olandijoje jis siekia 
net 44 proc. Donoro kortelę gali 
pasirašyti visi, sulaukę 18 metų. 
Pasirašant sveikata nėra tikrina-
ma, nėra jokių apribojimų dėl 
sveikatos, svorio ar amžiaus. Ar 
organai tinkami persodinti, tiria-
ma tik tuomet, jei asmuo tampa 
potencialiu donoru. 

Ne kiekvienas miręs žmogus 
yra donoras. Juo tampa mirusy-
sis, kuriam nustatyta smegenų 
mirtis.

Sunkus, bet 
reikalingas 

apsisprendimas

Potencialių donorų per me-
tus šalyje būna apie 80-90. Iš jų 
maždaug tik pusė tampa efek-
tyviais donorais. Pasitaiko, kad 
nesutinka mirusiojo artimieji arba 
jo organai pasirodo netinkami 
transplantacijai dėl įvairių medi-
cininių priežasčių. 

Jeigu potencialus donoras 
yra pasirašęs sutikimą, jo mirties 
atveju artimieji informuojami apie 

tokią žmogaus valią. O jei donoro 
kortelė nebuvo pasirašyta, tuomet 
reikia gauti artimųjų raštišką su-
tikimą. Mirties akivaizdoje, kai ir 
taip sunku, ne visi artimieji linkę 
net svarstyti tokį klausimą.

Žmonės, kurie dar svarsto, 
pasirašyti ar nepasirašyti suti-
kimą po mirties dovanoti savo 
organus, turėtų atsakyti sau į du 
klausimus. Kaip jie norėtų, kad 
elgtųsi kiti žmonės situacijoje, 
kai gyvybę tau ar tavo artimam 
žmogui gali išgelbėti tik trans-
plantacija? Ir antrasis klausimas 
- ar jie nori artimiesiems sunkią 
netekties valandą užkrauti ne-
lengvą apsisprendimo naštą, ar 
verčiau apsispręsti pačiam?

Šiandien Lietuvoje daugiau-
siai - per 200 - žmonių laukia 
inksto persodinimo operacijos. 
35-iems reikia kepenų transplan-
tacijos, kiek mažiau laukia širdies, 
širdies bei plaučių, kasos bei inks-

to kompleksų, per 150 recipientų 
laukia ragenos transplantacijos.

Viena aktyviausių 
ligoninių

KUL yra viena iš trijų akty-
viausių šalyje ligoninių, kurioje 
kasmet paruošiami organų do-
norai. Tai įrodo universitetinės 
daugiaprofilinės ligoninės aukštą 
paslaugų teikimo lygį ir speci-
alistų reikiamą kvalifikaciją bei 
sąmoningumą. Tai yra sudėtingas 
komandinis darbas, kuriame da-
lyvauja daug ligoninės darbuo-

tojų. Deja, kitos Klaipėdos krašto 
ligoninės yra labai pasyvios ir 
organų donorų ruošimas tik atsi-
tiktinis ir pavienis. 

Sėkmingo ir aktyvaus darbo 
dėka Klaipėdos universitetinė 
ligoninė įneša svarų indėlį į or-
ganų transplantacijos vystymąsi 
Lietuvoje, o pacientams, laukian-
tiems transplantacijų, ir ateityje 
bus dovanojamas visavertis ir 
kokybiškas gyvenimas.

Eugenijus ZALAGĖNAS, 
KUL vyriausiojo gydytojo 

pavaduotojas intervencinei 
medicinai

           

Teisė ir medicinos etika yra dažnai sutampančios disciplinos, 
ypač kai tai susiję su gydytojo ir paciento santykiais gydymo 
metu ir gydymo  pasekmėmis.

įgyvendinimo įrankis, nes jų nu-
statytos teisinės normos reguliuoja 
ir tvarko visuomeninius santykius 
bei visuomenės gyvenimo reikalus. 
Norminiais aktais tiesiog nustato-
ma,kaipkasturielgtisatitinkamose 
socialinėse aplinkybėse, ir numaty-
tospoveikiopriemonėsužnorminių 
aktų reikalavimų nesilaikymą ar pa-
žeidimą. Tačiau įstatymai neskiria 
dėmesiomoraliniamsiretiniamsbei 
rizikos aspektams, kurie turi didelę
reikšmę medicinai.

Šiuolaikinėje visuomenėje vi-
siškai pagrįstai kyla objektyvus 
medicinos specialistų moralinio ir 
etinio švietimo poreikis. 

Didėjantis gyvenimo tempas,
dideli gydytojų darbo krūviai ne 
visada suteikia jiems galimybę 
panaudoti psichologinius metodus
bendraujant su pacientais. Sparčiai 
augantis techninis medicininės 
diagnostikos ir gydymo progresas
neskatina medicinos specialisto 
siekio įsigilinti į žmogaus individu-
alius požymius ir paciento psichinės
būklės įtaką patologijai bei ligos 
gydymo rezultatui.

Šimtmečiais buvo tobulinami
gydytojų moralės principai. Šių 
principų pagrindas buvo suformu-
luotas senovės Graikijos gydytojo 
Hipokrato, kuris vėliau tapo žino-
masHipokrato priesaikosdėka. Hi-
pokratopriesaikareikalauja,kadbet 
kokianeteisingairpacientuižalinga 
veika būtų išbraukta iš gydytojo 
veiklos. Priesaikoje įtvirtintas ne tik 
pagrindinis šiuolaikinės medicinos 
principas “nepakenk”, bet ir mora-
linėsetikosreikalavimai.Tikriausiai 
nėra kitos tokios profesijos, kurios

etiniai ir moraliniai aspektai būtų 
įtvirtinti taip seniai.

Yra žinoma, jog Hipokratas visa-
da mokė savo mokinius, kad reikia 
gydyti ne ligą, o ligonį, o tam, kad 
gydymo procesas būtų sklandus, 
reikia užsitikrinti jo pasitikėjimą. 
Būtent reikiamas teigiamo kon-
takto užmezgimas tarp gydytojo ir 
paciento sąlygoja ne tik jo gydymo 
eigą, bet ir tolesnius galimai atsira-
siančius teisinius santykius, kurių 
dėl tinkamo gydytojo ir paciento 
savitarpio supratimo galima būtų 
išvengti.

PastaruojumetuLietuvos Aukš-
čiausiojoTeismopraktikojepradėta 
nemažai dėmesio skirti gydymo 
rizikai įvertinti ir tam, jog gydytojo 
atsakomybė negali būti neribota. 
Aukščiausiasis Teismas yra pasi-
sakęs, kad “be formaliųjų teisinių, 

gydytojoprofesinėatsakomybėturi 
ir objektyviąsias ribas, jas nubrėžia 
objektyvūs žmogaus organizme 
vykstantys biologiniai procesai 
bei medicinos mokslo ir praktikos 
raidos lygis ir jų galimybių ribos”.
Medicina, kaip ir visas visuomenės 
pažinimo procesas, plėtojasi ir to-
bulėja, tačiau neišvengiamai tenka 
susitaikyti su realybės faktu, kad 
visada išlieka rizikos faktorius ir 
gydytojas gali apsaugoti ne nuo 
visų ligų, ir ne visos ligos gali būti 
išgydytos. Gydydamas pacientą, 
gydytojas negali padaryti daugiau, 
nei leidžia medicinos galimybės 
ir ligonio būklė. Todėl teisiniu 
aspektu teisėti, rūpestingi ir atidūs 
gydytojo veiksmai, kokių buvo 
tikimasi iš jo, kaip iš kvalifikuoto 
specialisto, yra vertinami principu 
“impossibilium nulla obligatio est” 
(prievolėsdalykunegalibūti tai,kas 
neįvykdoma).

Medicinoje tinkamai derinant,
taikant ir įvertinant visus minėtus 
aspektus būtų galima pasiekti kur 
kas geresnių rezultatų ir išvengti ga-
limųteisiniųginčųbei iš jųkylančių 
vienokių ar kitokių pasekmių.

Darius JUCYS, 
Juridinio skyriaus viršininkas

Gydydamas pacien-
tą, gydytojas negali 
padaryti daugiau, nei 
leidžia medicinos gali-
mybės ir ligonio būklė. 

Pasekmės gali būti įvairiausios, 
priklausomai nuo paciento būklės, 
įsisenėjusios ligos, pasirinktos ir lai-
ku pritaikytos gydymo metodikos.
Taigi nuo gydymo pasekmių, daž-
niausiai nuo neigiamų, kyla tolesni 
teisiniai santykiai, reguliuojami 
teisės aktų.

Bet kuriuo atveju medicina yra 
neatsiejamai susijusi su padidintu 
rizikos faktoriumi, o rizikos val-
dytojai glaudžiai susiję su mokslo 
pasiekimais, etika ir teise. 

Taigi turime tris aspektus:
- Įstatymų nustatytos ir regla-

mentuojančios elgsenos taisyklės, 
už kurių pažeidimą kyla adminis-
tracinė, civilinė ar net baudžiamoji
atsakomybė;

- etikos ir moralės reikšmėgydy-
tojo ir paciento santykiuose;

- rizikos faktoriaus įvertinimas.
Įstatymo raidė yra sausa, aukš-

čiausiųjų valstybės institucijų nu-
statyta tvarka priimtas norminis 
teisės aktas, Vyriausybės politikos 

Organų donorystė - 
kitam dovanotas gyvenimas

STATISTIKA
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Sausis
- Įsigyta nauja diagnostikos, 

gydymo, chirurgijos ir chemo-
terapijos įranga ankstyvai onko-
loginių ligų diagnostikai ir visa-
verčiam gydymui įgyvendinant 
Europos regioninės plėtros fondo 
ir Lietuvos valstybės biudžeto 
lėšomis finansuojamą projektą.

- Įsigytas automatinis imuno-
cheminis analizatorius, skirtas 
skydliaukės funkciją bei lytinius 
ir kitus hormonus įvertinantiems 
tyrimams, vėžio, anemijų, širdies, 
kaulų, infekcinių ligų ir kitiems 
žymenims nustatyti. 

- Pradėtos daryti kaulų biopsi-
jos kontroliuojant kompiuteriniu 
tomografu.  

- Atlikta pirmoji inksto ložės 
tumoro abliacija kontroliuojant 
kompiuteriniu tomografu. 

Vasaris
- Ligoninėje sumontuotas ir 

pradėtas eksploatuoti šiuolaikinis 
linijinis greitintuvas, skirtas spin-
dulinei terapijai (distancinei).

- Pradėti kontrastiniai ma-
gnetinio rezonanso tomografi-
niai (MRT) tyrimai - kontrastinė 
artrografija.

- Pirmą kartą ligoninėje atlikta 
tarpuplaučio darinio biopsija 
kontroliuojant kompiuteriniu 
tomografu.

- Pirmą kartą ligoninėje at-
likta blužnies arterijos (a.lienali) 
pseudoaneurizmos embolizacija 
nustumiamomis spiralėmis.

- Pradėti daryti imunohisto-
cheminiai tyrimai skrandžio ir 
žarnyno (vėžio markeriai) onko-
loginių ligų diagnostikai.

Kovas
- Pradėti antikūnų prieš mito-

chondrijas AMA tyrimai pirminei 
biliarinei cirozei nustatyti.

- Atlikta pirmoji ligoninėje 
galvos pamato darinio biopsija 
kontroliuojant kompiuteriniu 
tomografu.  

- Atlikta pirmoji ligoninėje in-
traarterinė kepenų naviko (HCC 
metastazių) embolizacija super-
kalibruotomis mikrosferomis.

Balandis
- Sukako treji metai, kai ligoni-

nėje, pirmojoje šalyje, 2007 metais 
atidarytas Mažos rizikos gimdy-
mų poskyris, kuriame gimdymą 
prižiūri tik akušerės.

- Sukako 10 metų, kai vyriau-
siojo gydytojo prof. Vinso Janušo-
nio pirmą kartą buvo patvirtinta 
paciento slaugymo stacionare 
istorija, kuri tapo ne tik pagrindu 
organizuojant slaugos procesą, 
bet ir puikiu įrankiu bendraujant 
su pacientu bei teikiant slau-

Noriu išreikšti Jums ypatingą pa-
dėką, kad įkurtas Afektinių sutrikimų 
skyrius.

Sergu savo liga jau 8 metai ir per tą 
laiką teko gydytis įvairiose psichiatrijos 
ligoninėse ir įvairiuose psichiatrijos
skyriuose. Aš atsakingai ir nuoširdžiai
galiu pasakyti, kad Jūsų įkurtas Afekti-
nių sutrikimų skyrius pasižymi ypatinga 
tvarka, nuostabiu kolektyvu ir profesi-
onaliu gydymu.

A. K. iš Klaipėdos

Tiek daug dėmesio ir geros prie-
žiūros neteko matyti kitose gydymo
įstaigose. Labai ačiū. Ligoninei didelė
garbė turėti tokius didžius daktarus.

Su pagarba šeima iš Klaipėdos

Dėkoju Jums už nuolatinį rūpestį,
priežiūrą. Už švelnumą ir supratimą,
už Jūsų bemieges naktis ir rūpesčių 
kupinas dienas. Dėkui už švelnias ran-
kas ir karštą arbatą, už padrąsinimus ir
užuojautą, už šypsenas ir visada gerą 
nuotaiką.

Tokio nuoširdaus atsidavimo savo
sunkiam darbui neteko matyti.

N. M. iš Klaipėdos

K. M. ir jo artimieji labai dėkoja 
Jūsų vadovaujamos ligoninės Infekci-
nių ligų reanimacijos skyriui už aukštą 
profesionalumo lygį, organizuojant 
skyriaus veiklą ir teikiant operatyvią
medicininę pagalbą. Visam skyriaus 
personalui nuoširdžiai ačiū už suprati-
mą, labai gerą priežiūrą ir nepriekaiš-
tingą slaugą.

Pagarbiai - K. M. dukra E. L.

Brangioji mano daktare,
Aš Tau dėkoju už tai, 
Kad plaka dėl žmonių tava širdis,
Už tai, kad dėl visų sveikatą Tu 

aukoji,
Grąžindama tyras gyvenimo viltis.

Į ligoninės baltą palatą
Mes atvykstam netekę vilties
Ir slaugytojų paprastą darbą
Jaučiam tarsi dalelę širdies.

E. T. iš Tverų (Plungės r.)

Jūsų nuoširdus slaugymas, šiltas 
žodis, rūpestis, šypsena ir malonus 
bendravimas lyg su artimu šeimos nariu
padėjo greičiau pakilti iš ligos patalo.
Niekada nepamiršime Jūsų pagalbos ir
šilto bendravimo. Esame labai dėkingi
už suteiktą pagalbą ir norime ištarti
nuoširdų AČIŪ.

D. B. ir jo artimieji iš Klaipėdos

Ačiū Jums už gražius žodžius, už
gerą širdį ir už švelnias rankas. Ir kad
mane išgydėte.

Linkiu Jums daug gerų vaikų ir to,
ko Jūsų širdis trokšta. Ir linkiu, kad tie
ateinantys metai būtų patys geriausi.
Sėkmės.

N. K. iš Saugų (Šilutės r.)

Klaipėdos universitetinės ligoninės 

2010 metų įvykiai

gos mokslu pagrįstą kokybišką 
slaugą.

- Įkurtas Branduolinės dia-
gnostikos skyrius. Sumontuota 
ir pradėta eksploatuoti gama ka-
mera. Pradėti atlikti keturių rūšių 
tyrimai su radiofarmakologiniais 
preparatais.

- Įdiegti nauji tyrimai labo-
ratorijos Biochemijos skyriuje: 
vėžio žymuo S 100 (piktybinės 
melanomos), vėžio žymuo Cyfra 
21-1 (plaučių, šlapimo pūslės 
vėžio).

- Atlikta pirmoji biopsija iš 
retroperitoninio tarpo kontroliuo-
jant kompiuteriniu tomografu.

Gegužė
- Ligoninės Garbės daktaro 

vardas suteiktas Telšių vyskupui 
J. Borutai.

- Pirmą kartą Vakarų Lietu-
voje pradėta taikyti echoskopo 
navigacinė sistema gydant kepe-
nų metastazinį vėžį. 

- Lietuvoje jau trečią kartą 
įvyko Euromelanomos dienos 
akcija, kurios metu visi norintys 
nemokamai galėjo pasitikrinti dėl 
galimų odos vėžio požymių.

- Vyko krūtų vėžio profilak-
tikos akcija. Jos metu patikrintos 
325 moterys (rėmėjas - kompanija 
“Lithuanian Mercy Lift”, atsto-
vaujama JAV lietuvės Pranės 
Šlutienės). 

- Vyko tarptautinė teorinė-
praktinė konferencija “Šiuolai-
kinė intervencinė radiologija” ir 
praktiniai užsiėmimai “Ultragar-
sinė mokykla”.

- Atlikta pirmoji antinksčio 
biopsija kontroliuojant echos-
kopu. 

- Atlikta pirmoji dubens na-
viko, maitinamo iš kiaušidės 
arterijos (a.ovarica), intraarterinė 

embolizacija superkalibruotomis 
mikrosferomis.

Birželis
- Pradėta eksploatuoti šiuolai-

kinė rentgeno terapijos įranga.
- Atlikta pirmoji antinksčio 

biopsija kontroliuojant kompiu-
teriniu tomografu. 

Liepa
- “Sveikatos mokslų” žurnale 

(Nr. 4) publikuoti 24 Klaipėdos 
universitetinės ligoninės gydytojų 
tyrėjų moksliniai straipsniai.

- Atlikta pirmoji nugaros sme-
genų arterioveninės fistulės selek-
tyvi embolizacija.

- Įdiegtas linijinis citologinių 
preparatų dažymo automatas 
“CellStainPAP” patologijos ty-
rimams.

Rugpjūtis
- Pradėta eksploatuoti šiuolai-

kinė brachiterapijos (kontaktinės 
spindulinės terapijos) įranga.

- Baigtas radioterapijos patal-
pų kapitalinis remontas.

- Baigtas korpuso Nr. 3 Radio-
logijos skyriaus remontas, pradėjo 
veikti naujas skaitmeninis mamo-
grafas ir rentgeno aparatas.

- Visiškai automatizuoti pa-
tologijos imunohistocheminiai 
tyrimai.

Rugsėjis
- “Gyvybės langelyje” paliktas 

pirmas kūdikis.
- Pradėtos teikti nemokamos 

apgamų diagnostikos moder-
niausiu siaskopu (neinvazyvus 
spektrofotometrinis odos anali-
zatorius) paslaugos.

- Pirmą kartą Lietuvoje pradė-
tas taikyti transosalinis metodas 
peties sausgyslių fiksacijai.

- Pirmą kartą ligoninėje at-

likta artroskopinė šokikaulio 
kremzlės plastika ir suntalarinė 
implantacija plokščiapėdystės 
korekcijai. 

- Ligoninėje organizuoti tarp-
tautiniai peties artroskopijos 
kursai. 

- Pasirašyta sutartis su Klai-
pėdos krepšinio klubu “Nep-
tūnas” dėl sporto traumų dia-
gnostikos ir gydymo paslaugų 
teikimo sportininkams. 

- Laboratorijos imunologijos 
skyriuje įdiegta “Quantiferonas-
TB Gold” technologija tuberku-
liozės diagnozei patvirtinti.

Spalis
- Išleistas pirmas ligoninės 

veiklą pristatantis mėnesinis 
leidinys.

- Laboratorijos imunologijos 
skyriuje įdiegtas “Chromogra-
ninas A CGA-ELISA” metodas, 
skirtas neuroendokrininių tumo-
rų diagnostikai.

- Atlikta pirmoji inksto biop-
sija kontroliuojant echoskopu. 

- Atlikta pirmoji netiesioginė 
kepenų vartų venos angiografija 
(portografija).

Lapkritis
- Įvyko tarptautinė neurolo-

gų konferencija.
- Atlikta pirmoji perkutaninė 

(tiesioginė) kepenų vartų venos 
embolizacija.

Gruodis
- Ligoninės Garbės daktaro 

vardas suteiktas endoproteza-
vimo ligoninėje pradininkui 
Švedijos Karlskronos ligoninės 
ortopedui Larsui Sjostrandui.

- Plokščiapėdyste sergančius 
pacientus konsultavo pėdos chi-
rurgas iš JAV Michael Graham.

PAŽANGA. s Vasario mėnesį KUL 
Aukštųjų energijų skyriuje pradėtas 
naudoti linijinis greitintuvas - juo atlie-
kama spindulinė terapija. 
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