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TRUMPAI

Sveikiname su jubiliejiniais gimtadie-
niais liepos mėn. gimusius Klaipėdos

universitetinės ligoninės darbuotojus:

07.04 - Genovaitę Rimeikienę (Hos-
pitalizacijos departamentas),
07.10 - Laimutę Juškauskienę (Aku-
šerijos ginekologijos departamentas),
07.12 - Arūną Stankūną (Traumato-
logijos departamentas),
07.14 - Rūtą Šlepavičienę (Inžinerinis
technikos departamentas),
07.15 - Valentiną Gruzdevą (Hospita-
linių infekcijų profilaktikos ir kontrolės 
departamentas),
07.18 - Romą Vitą (Inžinerinis techni-
kos departamentas),
07.21 - Astrą Bastytę (Administracijos 
departamentas),
07.29 - Rimą Buteikienę (Nervų ligų ir
reabilitacijos departamentas), 
07.30 - Nijolę Paulauskienę (Nervų
ligų ir reabilitacijos departamentas),
07.31 - Zinaidą Mariją Valeckienę
(Akušerijos ginekologijos departa-
mentas),
07.31 - Eleną Dominienę (Administra-
cijos departamentas).

Konferencija. s Birželio 10
d. Klaipėdos universitetinėje ligo-
ninėje vyko respublikinė mokslinė
konferencija „Sveikatos priežiūros
vadybos aktualijos.“ Joje dalyvavo
apie 100 Vakarų Lietuvos sveikatos
priežiūros įstaigų ir padalinių va-
dovų, skyrių vedėjų, slaugos admi-
nistratorių, gydytojų ir slaugytojų.
Konferencijos dalyviams buvo
įteikti universitetiniai 5 val. trukmės
tobulinimosi pažymėjimai.

Vizitas. s Birželio 13 d. Klai-
pėdos universitetinėje ligoninėje
lankėsi LR Seimo nariai Juozas
Olekas ir Birutė Vėsaitė. Jie susitiko
su ligoninės darbuotojais, supa-
žindino su darbais, vykstančiais
Seime ir susijusiais su sveikatos
apsauga. Seimo nariai pasidalijo
nuomonėmis dėl tolimesnės svei-
katos sistemos reformos bei įstaigų
restruktūrizacijos, dėl traumato-
loginių paslaugų infrastruktūros
atnaujinimo programos projekto
vykdymo Klaipėdos universitetinė-
je ligoninėje, dėl jaunų specialistų
rengimo bei emigracijos problemų
ir aptarė kitus aktualius politinio
gyvenimo Lietuvoje klausimus.
Parlamentarai išklausė darbuotojų
pasisakymus, atsakė į klausimus.
Svečiams parodyta operacinių
bloko renovacija, pristatyta kitų
ligoninei svarbių padalinių veikla.

K laipėdos universitetinė ligoninė neįsivaizduojama 
be stiprių stacionarinės ir ambulatorinės reabilita-
cijos skyrių. Po operacijų ir sunkių ligų žmonės čia 

atgauna jėgas, greičiau sveiksta, išsivaduoja nuo skausmo. 
Visas kompleksas įvairių procedūrų bei patyrusių specialistų 
komanda deda visas pastangas, kad žymiai pagerėtų pacien-
tų gyvenimo kokybė. 

sugrąžina į visavertį gyvenimą
Reabilitacija

Regina JOMANTAITĖ

“Telydi jus Dievo palaima, 
ačiū už viską”, - netikėtai ligoni-
nės koridoriuje gydytojai Jolantai 
Valavičienei padėkojo moteris, 
viena iš paciento artimųjų. Rea-
bilitacijos skyriaus, kuriam va-
dovauja gydytoja J. Valavičienė, 
medikams tokias padėkas tenka 
išgirsti dažnai. Mat skyriuje tei-
kiamos paslaugos ir jų rezultatai 
neretai pralenkia pacientų lūkes-
čius. Ir norinčiųjų pasinaudoti šio-
mis stacionarinėmis reabilitacijos 
paslaugomis išties netrūksta. “Į 
mūsų skyrių atvyksta sunkiomis 
ligomis sergantys pacientai. Po 

įvairių galvos ir nugaros smegenų 
traumų, operacijų, insultų ir kitų 
ligų, ypač onkologinių”, - sakė Re-
abilitacijos skyriaus vedėja Jolanta 
Valavičienė. Pasak gydytojos, šių 
susirgimų daugėja ir pacientai 
atvyksta vis jaunesnio amžiaus. 
Skyriuje dirba gydytojai, slaugy-
tojai, jų padėjėjai, kineziterapeu-
tai, masažuotojas, psichologas, 
logopedas, ergoterapeutas, socia-
linis darbuotojas. Skyriuje yra 35 
lovos, čia pat teikiamos reabilita-
cijos paslaugos - tai ypač patogu 
sunkiai sergantiems pacientams, 
nes nereikia niekur važiuoti iš 
ligoninės atlikti reabili-
tacijos kurso. 10

SUSTIPRINA. s “Reabilitacijos procedūros, masažas ar apsilankymai 
pas psichologą sustiprina tiek fizines, tiek dvasines jėgas, žmonės pas 
mus tiesiog atsigauna, žymiai pagerėja jų bendra sveikatos būklė”, - 
teigė Reabilitacijos skyriaus vedėja Jolanta Valavičienė.

TERAPIJA. s Kineziterapijos 
užsiėmimai.
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diagnostika ir 
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K laipėdos universi-
tetinės ligoninės 
ambulatoriniame 

konsultaciniame centre (AKC) 
teikiamos aukštos kokybės 
kvalifikuotos specializuotos 
ambulatorinės konsultacinės 
paslaugos.

Rytis BAREIKIS

AKC duomenimis, per metus 
centro dviejuose ambulatoriniuo-
se konsultaciniuose skyriuose, 
įsikūrusiuose antrajame ir trečia-
jame ligoninės korpusuose, pas 
gydytojus specialistus apsilanko 
per 250 tūkst. pacientų. Kasdien 
pacientus priima apie 100 įvairių 
specialybių gydytojų. Dauguma 
gydytojų dirba ir ligoninės staci-
onare, ir ambulatoriniuose kon-
sultaciniuose skyriuose, siekiant 
užtikrinti teikiamų paslaugų 
tęstinumą.

Informacinė sistema
Į AKC atvykusius pacientus 

registratūroje pasitinka slaugyto-
jos, dirbančios naujais kompiute-
riais, kurie buvo įsigyti ir įdiegti 
kartu su modernia informacine 
pacientų aptarnavimo sistema. 
Šios sistemos pagalba kaupiama 
visa išsami informacija apie pa-
cientą: kiek kartų lankėsi AKC, 
pas kokius specialistus, ar yra 
socialiai apdraustas, taip pat 
vykdoma išankstinė registracija. 
Pacientams yra patogu tai, jog 
išankstinė registracija gydytojų 
specialistų konsultacijai vykdoma 
ne tik atvykus į registratūrą, bet 
ir paskambinus telefonu. 

Pasak AKC skyriaus antra-
jame ligoninės korpuse vedėjo 
Vladimir Zdorovets, pacientų 
išankstinė registracija telefonu
vykdoma nuolatos darbo dieno-
mis. “Ligoninės interneto tinkla-
lapyje pacientų patogumui yra 
skelbiami ir nuolat atnaujinami 
gydytojų specialistų darbo am-

konsultacinės paslaugos 
Ambulatorinės 
bulatoriniame konsultaciniame 
centre grafikai, teikiama kita 
naudinga informacija. Kasdien 
savo skyriuje sulaukiame viduti-
niškai 500-600 pacientų, atvyks-
tančių ne tik iš Klaipėdos, bet ir 
kitų Lietuvos regionų. Kadangi 
ligoninė yra daugiaprofilinė,
mūsų skyriuje dirba įvairiausių 
specialybių (terapinio, chirur-
ginio ir kitų profilių) gydytojai. 
Per mėnesį sulaukiame apie 11 
tūkst. pacientų. Tad paslaugų 
apimtys yra išties didelės”, - pa-
sakojo AKC skyriaus vedėjas V. 
Zdorovets.

Ligų diagnostikai - 
moderni technika
Ligoninė stengiasi neatsilikti 

nuo sparčiai besivystančių medi-
cinos technologijų. Diagnostiniai 
gydytojų konsultantų kabinetai 
aprūpinti šiuolaikiška medicini-
ne technika, pavyzdžiui, vidaus 
organų, ginekologinių susirgimų 
bei skydliaukės patologijai tirti 
naudojami modernūs echoskopi-
niai aparatai. Oftalmologiniame 
kabinete yra YAG ir Argono 
lazeriai, Fundus kamera, kurie 
padeda diagnozuoti ir gydyti 

akių ligas. Neseniai pradėta tai-
kyti akies dugno fluorescencinė 
angiografija, įsigijus modernų 
optinį koherentinį tomografą, 
kuris turi didelę skiriamąją gebą 
akies skerspjūvio struktūrai pa-
vaizduoti. Šiuolaikiška diagnos-
tine vaizdo aparatūra aprūpinti 
endoskopiniai kabinetai, kur 
pacientus nukreipia gydytojai 
gastroenterologai, chirurgai. Gy-
dytojai dėl tolimesnio ištyrimo 
gali nukreipti kompiuterinės to-
mografijos, magnetinio rezonan-
so, branduolinės diagnostikos 
(GAMA kamera), mamografijos 
tyrimams. 

Ligoninės klinikinė diagnos-
tinė laboratorija greitai ir koky-
biškai atlieka biocheminius, mi-
krobiologinius ir imunologinius 
tyrimus, kurių patikimumas 
labai svarbus, nes nuo šių tyrimų 
priklauso tolimesnė gydymo 
taktika.

Yra naujų paslaugų
Klaipėdos universitetinės 

ligoninės Ambulatoriniame
konsultaciniame centre (AKC) 
dirba įvairių medicinos sričių
aukštos kvalifikacijos gydyto-
jai. Pavyzdžiui, dėl chirurgi-
nio profilio ligų konsultuoja 
krūtinės, veido ir žandikaulio
chirurgai, neurochirurgai, uro-
logai, abdominaliniai, krauja-
gyslių ir kitų profilių chirurgai. 
“Dauguma konsultuojančių
chirurgų dirba stacionare, todėl
pacientams yra daug papras-
čiau po stacionarinio gydymo
jį tęsti ir ambulatoriškai pas tą 

patį specialistą. Kai kurių spe-
cialybių chirurgai, pavyzdžiui, 
krūtinės, veido-žandikaulių, 
konsultuoja vieninteliai visoje 
Vakarų Lietuvoje. Ligoninės 
traumatologai-ortopedai plačiai 
pagarsėję ir pirmaujantys sąna-
rių endoprotezavimo srityje vi-
soje Lietuvoje. Ypač kvalifikuota
gydytojų neurologų komanda 
- specialistų pagalbos sulaukia ir 
pacientai, sergantys retesnėmis 
ligomis - Alzheimerio, Parkinso-
no, išsėtine skleroze ir kitomis”, 
- pasakojo AKC skyriaus vedėjas 
V. Zdorovets.

Skyrius turi ir retos spe-
cialybės gydytoją - genetikę. 
Ji konsultuoja nėščias moteris 
dėl galimų vaisiaus įgimtų ligų, 
atlieka prenatalinės diagnosti-
kos ir genetinius echoskopinius 
tyrimus, taip pat konsultuoja 
šeimas genetiniais ir nevaisin-
gumo klausimais. Akušerinis-
ginekologinis poskyris suteikia 
kvalifikuotą pagalbą moterims 
dėl ginekologinių susirgimų, 
atliekami išsamūs tyrimai mo-
dernia aparatūra (echoskopijos, 
įvairaus sudėtingumo laborato-
riniai tyrimai ir kt.), dėl rizikos
faktorių vykdoma nėščiųjų 
priežiūra. Ambulatoriniame 
konsultaciniame skyriuje nuo-
lat dirba gydytojas infektolo-
gas, kuris diagnozuoja ir gydo
ūmias ir lėtines infekcines ligas, 
taip pat sezonines, pavyzdžiui, 
Laimo ligą, vykdo ilgalaikę 
stebėseną ir gydymą tokių ligų 
kaip hepatitas C, ŽIV
ir kt.

Gydytojai specialistai konsultuoja 
šiuose ambulatorinio konsultacinio
skyriaus padaliniuose:

VšĮ Klaipėdos universitetinės 
ligoninės ambulatoriniame kon-
sultaciniame skyriuje (korpusas Nr. 
2, Liepojos g. 43, I a.) konsultuoja
gydytojai specialistai:

Abdominalinės chirurgijos gy-
dytojas

Akušeris-ginekologas (vaikų ir 
suaugusiųjų)

Anesteziologas-reanimatologas 
(vaikų ir suaugusiųjų)

Burnos chirurgas
Chirurgas
Dermatovenerologas (vaikų ir 

suaugusiųjų)
Echoskopuotojas
Endokrinologas
Endoskopuotojas

INFORMACIJA

Fizinės medicinos ir reabilitacijos 
gydytojas

Genetikas
Gastroenterologas
Infektologas (vaikų ir suaugusiųjų)
Kardiologas
Klinikinis psichologas
Kraujagyslių chirurgas (vaikų ir 

suaugusiųjų)
Koloproktologas
Krūtinės chirurgas
Nefrologas
Neonatologas
Neurochirurgas (vaikų ir suaugu-

siųjų)
Neurologas (vaikų ir suaugusiųjų)
Oftalmologas (akių lazerio kabi-

netas)
Ortopedas-traumatologas (vaikų ir 

suaugusiųjų)
Otorinolaringologas (vaikų ir su-

augusiųjų)
Psichiatras
Psichoterapeutas
Pulmonologas
Radiologas / Rentgenologas
Reumatologas
Veido-žandikaulių chirurgas (vaikų 

ir suaugusiųjų)
Vidaus ligų gydytojas
Registratūros darbo laikas: darbo 

dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val.
Informacija: tel. 396677
Išankstinė registracija: tel. 396523,

396568, 396594, 396684.
VšĮ Klaipėdos universitetinės 

ligoninės ambulatorinio konsulta-
cinio skyriaus poskyryje (korpusas 
Nr. 3, Liepojos g. 49, I a.) konsultuoja
gydytojai specialistai:

Akušeris ginekologas
Oftalmologas (vaikų ir suaugu-

siųjų)
Onkologas chemoterapeutas
Onkologas radioterapeutas
Otorinolaringologas
Plastinės ir rekonstrukcinės chirur-

gijos gydytojas
Urologas
Skausmo gydytojas
Registratūros darbo laikas: darbo 

dienomis nuo 8.00 iki 16.00 val.
Informacija: tel. 396691
Išankstinė registracija 396523,

396568, 396594, 396684.
VšĮ Klaipėdos universitetinės 

ligoninės korpusas Nr.4, Liepojos
g. 39:

Infektologas (vaikų): tel. 396610,
396601.

AIDS centras tel. 396608.

Sėkmingo gydymo pagrindas yra kuo 
geresnis ir glaudesnis pacientų ir medi-
kų bendradarbiavimas

Valdas PETRAUSKAS, Ambulatorinio
konsultacinio centro (AKC) vadovas

SKAIČIUS. s Per metus ligoninės ambulatoriniame kon-
sultaciniame centre apsilanko per  tūkst. pacientų.
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Pulmonologai, kar-
diologai, reumatologai, 

endokrinologai, reumatologai ir 
kiti vidaus ligų gydytojai konsul-
tuoja ir gydo pacientus, atlikdami 
daug instrumentinių ir laborato-
rinių tyrimų. 

AKC dirba psichiatrai ir psi-
choterapeutas, kurie gydo psi-
chikos sutrikimus, skiria ir taiko 
gydymui įvairius psichoterapijos 
seansus. Greičiau pasveikti pade-
da ambulatorinės reabilitacijos 
procedūros, kurias pacientams 
paskiria fizinės medicinos ir 
reabilitacijos gydytojas. AKC 
teikiamos kineziterapijos, masažo 
ir kitos paslaugos.

mami infekcinių ligų kabinete 
ketvirtame korpuse, kur juos 
gydo gydytojai infektologai. 
Chirurginio profilio gydytojai 
konsultuoja įvairaus amžiaus 
vaikus.

Dirba komandose
AKC skyriuje, trečiame kor-

puse, konsultuoja akių, ausų, no-
sies, gerklės gydytojai, urologai, 
onkologai, dermatovenerologai, 
chemoterapeutai, radioterapeu-
tai, plastikos chirurgai ir kt. gy-
dytojai. Ligų gydymo kontrolei 
atliekami visi reikalingi tyrimai 
(laboratoriniai, radiologiniai, 
funkciniai ir kt.). 

“Visi mūsų skyriaus gydytojai 
specialistai yra profesionalai, 
mylintys savo darbą ir gerbiantys 
pacientus. Kartais iš atokiausių 
šalies vietovių, kaimų atvažiuoja 
žmonės ieškodami pagalbos, 
be jokios registracijos, tačiau jų 
mes neatstumiame, stengiamės 
priimti tą pačią dieną”, - teigė A. 
Kairys.

Svarbu ryšys 
“Sėkmingo gydymo pagrin-

das yra kuo geresnis ir glaudes-
nis pacientų ir medikų bendra-
darbiavimas”, - pabrėžė AKC 

vadovas Valdas Petrauskas. 
“Kadangi ambulatorinių kon-
sultacinių paslaugų poreikis ir 
pacientų srautai pastaruoju metu 
nuolat didėja, artimiausiu metu 
numatome tam tikras priemones 
išankstinei registracijai telefonu 
pagerinti”, - teigė V. Petrauskas. 
Savo ruožtu medikai tikisi ir
pacientų supratingumo. Neretai 
į AKC žmonės atvyksta užsire-
gistravę telefonu, bet be šeimos
gydytojo ar gydytojo specialisto
siuntimo, kuris, pacientą nukrei-
piant gauti antrinio ir tretinio 
lygio ambulatorines paslaugas, 

 Kai kurių specialybių chirurgai, pa-
vyzdžiui, krūtinės, veido-žandikaulių, 
konsultuoja vieninteliai visoje Vakarų 
Lietuvoje

Vladimir ZDOROVETS, AKC skyriaus
antrajame korpuse vedėjas

Visi mūsų skyriaus gydytojai specia-
listai yra profesionalai, mylintys savo 
darbą ir gerbiantys pacientus

Algimantas KAIRYS, AKC skyriaus 
trečiajame korpuse vedėjas

KOKYBĖ. s Naujausiu 
echoskopiniu aparatu dir-
ba gydytoja endokrinologė 
Giedrė Morkutė.

yra reikalingas. Kartais užsire-
gistravęs pas specialistą paci-
entas paskirtą dieną neateina, 
nes sveikatos būklė pagerėjo. 
Tačiau savo vizitą pas gydytoją 
dažnas jų atšaukti pamiršta, 
tuo atimdamas galimybę kitam
žmogui greičiau patekti pas 
specialistą. 

“Pastebime dar vieną ryškią, 
tačiau nenaują tendenciją. Nema-
žai žmonių pas mus kreipiasi tik
tuomet, kai sveikatos būklė ypač
pablogėja, o ne pradinėse ligos 
stadijose. Tuomet pacientas nori
skubiai gauti visas paslaugas ir
lieka nepatenkintas, jeigu tenka
palaukti. Tuo tarpu vizitams pas
specialistus, tyrimams atlikti 
reikia laiko. Tad kviesčiau visus 
neatidėlioti gydytojų konsultaci-
jų, jei jaučiate, kad prastėja jūsų 
sveikata”, - sakė Ambulatorinio 
konsultacinio centro vadovas 
V. Petrauskas.

Ligoninėje atidarytas diabeti-
nės pėdos priežiūros kabinetas. 
Sergantiesiems cukriniu diabetu 
teikiama pirminė ir tęstinė slau-
gytojo diabetologo konsultacinė 
pagalba, diabetinės pėdos ir dia-
betinių opų priežiūra, bus atlie-
kamas gydomasis pedikiūras.

Gydomi ir vaikai
AKC skyriuje antrajame kor-

puse konsultuojami ne tik suau-
gę pacientai, bet ir vaikai. Pasak 
skyriaus vedėjo V. Zdorovets, 
jaunoms mamoms labai aktualu 
iškart gauti gydytojo neonatalo-
go konsultacijas naujagimiams 
iki 1 mėnesio amžiaus. Skyriuje 
dirba vaikų neurologas ir vaikų 
kardiologas, kurie konsultuoja ir 
atlieka echoskopinius tyrimus. 
Dėl infekcinių ligų vaikai prii-

“Gydytojai dirba komandoje. 
Onkologų konsiliumas parenka 
onkologinių pacientų komplek-
sinio gydymo taktiką, nukreipia 
kito profilio gydytojų konsulta-
cijoms”, - sakė skyriaus vedėjas 
Algimantas Kairys. Skyriaus 
dermatovenerologė naujausios 
kartos aparatu - siaskopu - dia-
gnozuoja odos darinius ir, reika-
lui esant, nukreipia pacientą chi-
rurgų konsultacijai. Imamos odos 
biopsijos, atliekami ureoplazmos 
bei mikoplazmos bakterijų jau-
trumo antibiotikams tyrimai. 
AKC skyriuje trečiame korpuse 
dirbantys okulistai atlieka kom-
piuterinę perimetriją (akipločio 
tyrimus), konsultuojami ir, esant 
indikacijoms, dispanserizuojami 
glaukoma, katarakta bei kitomis 
akių ligonis sergantys pacientai. 

Melanomos diagnostika ir gydymas

Melanoma - di-
džiausią mir-
tingumą su-

keliantis odos vėžys, tačiau 
anksti diagnozavus šią ligą, 
ją įmanoma pagydyti. Klaipė-
dos universitetinės ligoninės 
medikai turi didelę patirtį
ir visą reikiamą diagnostinę
įrangą, padedančią anksti 
užkirsti kelią melanomai - itin 
agresyviai odos vėžio formai.

Agnė GEDMINTAITĖ

Melanoma - tai piktybinis 
odos ir gleivinių navikas, kuris 
atsiranda melanocituose - ląs-
telėse, gaminančiose pigmentą 
melaniną, nuspalvinantį mūsų 
odą, plaukus ir akis. Dauguma 
melanomų yra juodos ar rudos 
spalvos, tačiau pasitaiko rožinių, 
raudonų, mėlynų ar baltų. Gydy-
tojos dermatologės Jolantos Česie-
nės darbo patirtis rodo, jog odos 
vėžio - melanomos atvejų daugė-
ja. Jie dažniausiai diagnozuojami 
deginimosi saulėje ir soliariumų 
mėgėjams. Statistika skelbia, kad 
2009 metais Lietuvoje buvo užre-
gistruoti 269 melanomos atvejai 

(107 vyrams ir 162 moterims), o 
štai jau pernai - 311 atvejų (107 
vyrams ir 204 moterims). Kodėl 
daugėja sergančiųjų melanoma? 
“Melanomos atsiradimui, kaip 

ir kitoms odos vėžio rūšims, 
svarbus yra ultravioletinių (UV) 
spindulių poveikis. Melanomos 
atveju reikšmingi yra UV spin-
dulių sukelti ūmūs nudegimai 

PROFILAKTIKA. s Pasak gydytojos J. Česienės, melanomos - odos vėžio profilaktikai ypač svarbu reguliariai 
konsultuotis su specialistais, pačiam žmogui nuolat atidžiai apžiūrėti viso kūno odą, ar joje nėra įtartinų pakitimų.
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pūslėmis, nuolat pasikartojanti 
intensyvi UV spinduliuotė”, 
- sakė gydytoja dermatologė 
J. Česienė. Melanomos ir kitų 
odos piktybinių navikų plitimą 

skatina šalyje įsigalėjęs įdegusio 
kūno kultas. “Pilni pliažai besi-
deginančių, net vaikų ir kūdikių 
tėvai nesaugo nuo žalingo saulės 
poveikio. Jaunuoliai, 14-16 metų 
mergaitės ir berniukai, veržte 
veržiasi į soliariumus, nes mūsų 
visuomenėje madinga būti įdegu-
siems, tai grožio etalonas. Nors į 
soliarumus galima eiti tik nuo 18 
metų, tačiau ar visi soliariumai 
laikosi įstatymų, drįsčiau abejoti. 
Tėvai irgi ne visada supranta, kad 
paaugliams soliariumai - ne vieta. 
Madinga eiti į soliariumus ne tik 
moterims, bet ir vyrams. Mes 
esame šiauriečiai, mūsų oda yra 
šviesi, jautri saulės spinduliams. 
Todėl UV spindulių reikėtų la-
biau pasisaugoti ir saugoti savo 
vaikus. Ypač pavojinga nudegti 
odą iki pūslių ir nesaikingai 
degintis, eiti į soliariumus iki 18 
metų. Taip elgiantis ateityje ga-
lima neišvengti piktybinių odos 
ligų. Jau dabar melanoma suser-
gama vis jaunesniame amžiuje, ko 
anksčiau nebūdavo. Pavyzdžiui, 
tarp 30-35 metų amžiaus moterų 
tai dažniausiai mirtį sukelianti 
onkologinė liga - antra po krūties 
vėžio”, - perspėja gy-
dytoja J. Česienė. 10
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Gerbiamieji Reabilitacijos 
skyriaus darbuotojai

Nuoširdus Jums ačiū už Jūsų profe-
sionalumą, už pagarbą ir didelį dėmesį
pacientui. Tai įkvepia kiekvienam žmo-
gui vilties, gyvybės ir tikėjimo savimi.

Linkiu Jums visiems sveikatos, iš-
tvermės ir pasiaukojimo nelengvame
darbe, telydi Jus ir Jūsų šeimos narius 
Dievo palaima.

A. K. (Klaipėda)

Pilvo ir endokrininės chiru-
rgijos, reanimacijos ir inten-
syviosios terapijos skyrių dar-
buotojams

Ruošėmės blogiausiam. Jau ir 
kunigą buvome atvežę. Klaipėdos 
universitetinės ligoninės personalas
padarė stebuklą. Šiandien aštuonias-
dešimtmetis tėvas jaučiasi puikiai, netgi
dviračiu važinėja.

Už tai, kad mes Jį dar turime, nuo-
širdžiai dėkojame šių skyrių medicinos
darbuotojams.

A. J., S. ir  S. P.
(Šilutės raj., Rusnė)

Ambulatorinio konsulta-
cinio skyriaus informacijos 
biuro darbuotojams

Dar neteko sutikti medikų, kurie
taip nuoširdžiai atliktų savo pareigą ir
stengtųsi padėti žmogui. Nuoširdžiai
dėkoju už pagalbą.

K. P. (Klaipėda)

Infekcinių ligų Nr. 2 skyri-
aus darbuotojams

Nuoširdžiai dėkojame visam šio 
skyriaus kolektyvui už suteiktą pagalbą, 
už gerumą ir supratimą, į kiekvieną 
prašymą buvo reaguota greitai ir kva-
lifikuotai. Gydėmės puikioje su visais 
patogumais palatoje, maistas įvairus ir 
skanus. Per ilgus gydymosi ligoninėse
metus pirmą kartą patyrėme namų 
šilumą, rūpestį ir šypsenas.

Ačiū visiems už tai.

T. T. ir A. B. (Klaipėda)

Chirurgijos Nr. 2 skyriaus 
darbuotojams 

Noriu, nors kukliais žodžiais, iš-
reikšti didžiulę padėką už suteiktą viltį
gyventi, o gal ir už gyvybę, už pagalbą,
šilumą ir viską, kas žodžiais neišreiš-
kiama. Kaip aprašyti Jų įnašą tragišku
mano gyvenimo momentu.

M. L. (Klaipėda)

Maisto paruošimo skyriaus 
darbuotojams

Norėčiau, kad būtų atkreiptas 
dėmesys į jų triusą. Nesijaučia „katilo“
skonio. Maistas skanus, atrodo, kad 
tik vienam gaminta. Sriubas ne kartą
galėtų nuvežti į parodą.

Ačiū už viską.

M. L. (Klaipėda)

Nefrologijos skyriui
Tokio darnaus, paslaugaus, dėme-

singo ir supratingo kolektyvo, dirbančio
kaip „bitutės“, greitai ir kokybiškai,
nedažnai tenka regėti.

Todėl visam medicinos personalui
nuoširdžiai dėkojame už kokybiškai
atliktas paslaugas, rūpestingumą, su-
pratimą ir dėmesingumą.

Linkime visam personalui stiprybės 
ir ištvermės jūsų darbe.

G. Š. (Klaipėda)

Endokrinologijos skyriui
Nuoširdžiai dėkoju šio skyriaus 

darbuotojams už pagalbą, gydymą,
slaugą, jų profesionalumą, kultūringą 
elgesį, pagarbą pacientui.

Linkiu visiems sveikatos, visokerio-
pos gerovės. Telaimina Jus Dievas.

Š. A. (Gargždai)

“Pas mus atvykęs 
pacientas gauna visą 

kompleksą paslaugų. Kadangi 
ligoninė yra daugiaprofilinė, 
pacientas gali būti konsultuo-
jamas ir gydomas net tik dėl 
pagrindinio susirgimo, bet ir 
kitų gretutinių ligų. Gydymo ir 
reabilitacijos procesas vienas kitą 
papildo ir vyksta tuo pačiu metu. 
Pavyzdžiui, esant onkloginiams 
susirgimams, kartu vyksta rea-
bilitacijos ir chemoterapijos bei 
radioterapijos procedūros. Paci-
entui reabilitacijos procedūros, 
masažas ar apsilankymai pas 
psichologą sustiprina tiek fizines, 
tiek dvasines jėgas, žmonės pas 
mus tiesiog atsigauna, žymiai pa-
gerėja jų bendra sveikatos būklė”, 
- pasakojo gydytoja J. Valavičienė, 
kurios iniciatyva ligoninėje 1998 
metais ir buvo įsteigtas Reabili-
tacijos skyrius, labai reikalingas 
ligų nualintiems pacientams. 
Beje, nuo pat skyriaus įkūrimo 
pradžios nepakito ir skyriaus 
darbuotojų kolektyvas, dirbantis 
ranka rankon jau keliolika metų. 
Dar vienas patikrintas būdas 
sustiprinti sunkia liga sergantį 

žmogų - tai skyriuje periodiškai 
rengiami bendri specialistų, pa-
ciento ir jo artimųjų pasitarimai. 
“Labai svarbus paciento nusi-
teikimas siekti tikslo, artimųjų 
palaikymas ir tarpusavio supra-
timas tarp sergančiojo, jo šeimos 
ir specialistų. Tik tada galima 
pasiekti gerų rezultatų, pagerinti 
žmogaus gyvenimo kokybę bei 
savijautą”, - sakė Daiva Sudman-
tienė, skyriaus vyresnioji slaugos 
administratorė. O pacientų Reabi-
litacijos skyrius sulaukia iš pačių 
tolimiausių šalies kampelių. 

Reabilitacijos 
programa 

Klaipėdos universitetinės li-
goninės pacientai pamėgo ir čia 
teikiamas ambulatorines reabili-
tacijos paslaugas. “Rekomenduo-
jame reabilitacijos procedūras pas 
mus besigydantiems pacientams, 
esantiems po operacijų, taip pat 
sergantiems nervų sistemos li-
gomis, esant judamojo-atramos 
aparato pažeidimų ir sergant ki-
tomis ligomis. Šias paslaugas pa-
cientams teikiame ne tik skyriaus 
patalpose, bet ir aplankome juos 

sugrąžina į visavertį gyvenimą
Reabilitacija

palatose. Tačiau kviečiame atvykti 
ir visus pageidaujančius, nes pas 
mus dirba išties profesionalių 
specialistų komanda, kuri pasi-
rengusi padėti kiekvienam. Reikia 
užsiregistruoti registratūroje pas 
fizinės medicinos ir reabilitacijos 
gydytoją, kuris kiekvienam su-
darys individualią reabilitacijos 
programą”, - pasakojo Fizinės me-

dicinos ir reabilitacijos skyriaus 
vedėja Rimtautė Mičiūnienė. Po 
tokios reabilitacijos programos, 
anot gydytojos R. Mičiūnienės, 
galima labai sustiprinti savo 
sveikatą, nebejausti ilgą laiką ka-
mavusių, pavyzdžiui, stuburo ar 
kaklo srities skausmų. “Žinoma, 
daug kas priklauso ir nuo paties 
žmogaus nusiteikimo padėti sau. 
Procedūroms atlikti reikia laiko ir 
kantrybės, o jas užbaigus, dirbti 
individualiai, pavyzdžiui, kas-
dien atlikti gydomosios mankštos 
pratimus”, - sakė R. Mičiūnienė. 
Ambulatorines reabilitacijos pas-
laugas teikia 7 žmonių komanda: 
fizinės medicinos ir reabilitacijos 
gydytojas, kineziterapeutas, er-
goterapeutas, logopedas, fizinės 
medicinos ir reabilitacijos slau-
gytojos, atliekančios fizioterapijos 
procedūras, masažo specialistė, 
psichologas. Skyriuje yra trys 

Melanomos diagnostika ir gydymas
Svarbu ankstyva 

diagnostika

Nustatyta, kad me-
lanoma gali atsirasti

daugelyje organų, tačiau 90 proc. 
atvejų liga atsiranda odoje. Likusie-
ji 10 proc. atvejų pasiskirsto akyse, 
smegenų dangaluose, kvėpavimo
takų, virškinamojo trakto bei lyti-
nių organų gleivinėse. Moterims 
dažniausiai pasitaiko blauzdų, 
vyrams - krūtinės ar nugaros me-
lanoma. Dažniausiai pasitaikanti 
melanoma yra radialinė: plintanti 
odos paviršiumi. Manoma, jog apie 
50 proc. melanomų išsivysto iš jau 
esančių gerybinių odos navikų - 
apgamų. Nors melanoma - viena 
agresyviausių odos vėžio formų, 

tačiau anksti nustačius ligą, išgy-
dyti galima apie 97 proc. pacientų.
Tad ankstyvajai diagnostikai ir 
šios ligos profilaktikai Klaipėdos 
universitetinėje ligoninėje skiriama 
ypač daug dėmesio.

Jau ketverius metus gegu-
žės mėnesį ligoninėje rengiama 
akcija, kurios metu galima pasi-
tikrinti dėl melanomos. Šiemet 
akcija paskelbta su šūkiu SOS
- “Saugok Odą Saulėje”. Pasak 
gydytojos J. Česienės, šiemet pa-
sitikrinti atvyko 32 žmonės. Me-
lanomos atvejų nustatyta nebuvo,
bet buvo diagnozuotas kitas odos
piktybinis navikas - bazalioma. 
“Naujos diagnostinės galimybės 
taip pat leidžia anksti užkirsti 
kelią melanomai. Ligoninėje yra 

modernus diagnostinis aparatas 
siaskopas. Siaskopija padeda lai-
ku diagnozuoti pavojingiausias 
odos ligų formas ankstyvosiose jų 
vystymosi stadijose (displastinius 
apgamus, melanomas, bazaliomas 
ir kitas). Gauti odos tyrimų vaiz-
dai yra saugomi ir archyvuojami 
kompiuteryje, galima stebėti, kaip 
tie dariniai kinta bėgant laikui”, 
- pasakojo gydytoja J. Česienė. 
Pacientui nustačius melanomą 
ar kitą odos vėžio ligą, į pagalbą
jam atskuba ligoninės specialistų 
komanda. “Mūsų ligoninė yra 
daugiaprofilinė, todėl čia sutelk-
tos visų reikalingų specialistų 
grandys: dermatologų, chirurgų, 
chemoterapeutų, radiologų, radi-
oterapeutų. Specialistų komanda 
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SKAIČIUS. s Pasak Reabilitacijos skyriaus 
ergoterapeutės Brigitos Skutulaitės, kasdien 

ergoterapijos (gydymas darbine veikla) užsiėmi-
muose apsilanko apie  žmonių.

KVIEČIA. s “Kviečiame atvykti visus pageidaujančius atlikti ambu-
latorinę reabilitaciją, nes pas mus dirba išties profesionalių specialistų 
komanda, kuri pasirengusi padėti kiekvienam”, - sakė R. Mičiūnienė, 
ligoninės Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyriaus vedėja.

procedūrų kabinetai: masažo, 
kineziterapijos ir fizioterapijos.
Pastarajame atliekamos šios pro-
cedūros: įvairių rūšių impulsi-
nės srovės skiriamos numalšinti 
skausmą, pagerinti kraujotaką, 
ultragarsas - nusilpusių raumenų 
elektrostimuliacijai ir kita. 

bendrai tariasi dėl paciento gydy-
mo taktikos ir ją vykdo”, - sakė J. 
Česienė. Pasak gydytojos derma-
tologės, odos vėžio profilaktikai
ypač svarbu reguliariai konsultuo-
tis su specialistais, pačiam nuolat 
atidžiai apžiūrėti viso kūno odą. 
Ypač svarbu kuo skubiau kreiptis į 
odos ligų gydytoją tiems, kurie pa-
stebėjo bet kokį naują odos darinį, 
savaime neišnykstantį ir negyjantį 
per 1-2 mėnesius, arba vis kintantį 
apgamą. Norint užsiregistruoti 
tyrimui, reikia skambinti iš anks-
to tel. 396568, 396594, 396523, 
396684. Siuntimas pas odos ligų
gydytoją nereikalingas, tyrimas 
socialiai apdraustiems pacientams 
nemokamas, o norintieji išsitirti
priimami iš visos šalies.


