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Klaipėdos universitetinės ligoninės naujienos ir įvykiai 2015-aisiais
Klaipėdos universitetinė ligoninė 2015 m. dirbo stabiliai, neapleido savo turėtų pozicijų tiek paslaugų apim
timi, tiek jų kokybe, išlaikė stabilią ir papildė jaunais specialistais medicinos personalo sudėtį, toliau
vystė mokslo tiriamąjį darbą, aktyviai dalyvavo tarptautinių organizacijų veikloje, plėtė bendradarbiavi
mo ryšius su Lietuvos ir kitų šalių partneriais, organizavo tarptautines mokslines konferencijas, seminarus
ir kursus, įgyvendino investicinius projektus. Per metus ligoninės stacionare tirti ir gydyti beveik 45 tūkst.
pacientų, ambulatoriniame konsultaciniame skyriuje apsilankė per 286 tūkst. pacientų, atlikta daugiau nei
28 tūkst. operacijų.
Infrastruktūra,
įranga

l Buvo tęsiamas Lietuvos
Resp ubl ikos ir Šveicar ijos
Konfed erac ijos bendrad ar
biavimo programos įgyvendi
nimas. Pagal projektą „Nėš
čiųjų, gimdyvių ir naujagimių
sveikatos priež iūros ger i
nim as“ įsig ytos med ic in os
priemonės ir įranga. Pagal ki
tą projektą „Energiją tauso
jančių technologijų įvedimas
Lietuvos ligoninėse, teikian
čiose paslaugas nėščiosioms,
gimdyvėms ir naujagimiams“
pradėtos diegti energiją tau
pančios technologijos, moder
nizuojamos paslaugoms teik
ti skirtos patalpos akušerijos
ginekologijos departamento
korpuse. Projektas įgyvendi
namas atskirais etapais, todėl
užtikrinamas nenutrūkstamas
sveikatos priežiūros paslaugų
teikimas nėščiosioms, gimdy
vėms ir naujagimiams.
l Pagal valstybės investici
jų programas pabaigti cent
rinės operacinės patalpų re
konstrukcijos darbai, įsigytas
sterilizatorius ir instrumentų
plovimo mašina ligoninės ste
rilizacijos ir dezinfekcijos pro
ceso renovacijos įgyvendini
mui.
l Įgyvendinti E. sveikatos
paslaugų plėtros projektai li
goninėje ir bendras projektas
su Klaipėdos apskrities 18 gy
dymo įstaigų.
l Renovuotas daugiapjūvis
kompiuterinis tomografas, įsi
gytas digitalinis rentgeno apa
ratas ir kita įranga.

l Kairė laparoskopinė hemikolektomija
l Templės, tulžies latakų stentavimai išsiplečian
čiu metaliniu stentu
l Supūliavusios kasos pseudocistos drenažas per
skrandį endoskopinio ultragarso kontrolėje
l Perstemplinė tarpuplaučio naviko biopsija, kont
roliuojant endoskopiniu ultragarsu
l Laparoskopu asistuojama endoskopinė storosios
žarnos adenomektomija
l Skrandžio pogleivinio naviko biopsija ultragarso
kontrolėje

l Įgyvendintas Europos Są
jungos fondų finansuojamas
projektas „Asmens sveikatos
priežiūros paslaugų, teikia
mų traumas patyrusiems pa
cientams, gerinimo projektas
Klaipėdos universitetinėje li
goninėje“, įsigyta operacinė
įranga traumų centrui.
l Įgyv end int as Eur op os
Sąjungos fondų finansuoja
mas projektas „Sergam um o
ir mirtingumo nuo širdies ir
kraujagyslių ligų mažinimo“
projektas, pabaigti ambula
tor in io kons ultac in io sky
riaus patalpų remonto darbai,
įsigytas kardiologinis echos
kopas, veloergometras, bio
cheminis analizatorius ir ki
ta įranga.

Ligoninėje pirmą kartą atliktos operacijos:
l Išorinės kasos latako fistulės gydymas stentuo
jant kasos lataką
l Laparoskopinė pooperacinės recidyvinės juos
meninės išvaržos operacija
l Lanksčioji ureteroskopija ir laparoskopinė radi
kali prostatektomija
l Skydliaukės mazgų neintervencinis gydymas
(abliacija etanoliu)

Skaičiai: per metus Klaipėdos universitetinės ligoninės stacionare tirti ir gydyti beveik 45 tūkst. pacientų, ambulatoriniame konsultaciniame

skyriuje apsilankė per 286 tūkst. pacientų.	

Ambulatorinės pa
slaugos
l Konsultuoti medikus ir pa
cientus pradėjo gydytojas die
tologas.
l Visiškai įrengtas ir sukomp
lektuotas koloproktologinis ka
binetas.
l Konsultuoti pacientus pra
dėjo slaugytoja diabetologė.

Terapija
l Įdiegta regioninės aneste
zijos, arterijų ir centrinių venų
punkcijos ir kateterizacijos me
todika ultragarso kontrolėje.
l Anesteziologijos reanimaci
jos srityje įdiegtas aukštos chi
rurginės rizikos prieš didžiąsias
chirurgines operacijas pacientų
rizikos stratifik
 avimas.
l Reanimacijos ir intensyviosios
terapijos srityje įdiegti greitosios

ultragarso diagnostikos protoko
lai kritinių būklių diagnostikai.
l Pradėti taikyti skubios pa
galbos echoskopiniai protokolai
reanimacijoje.
l Įdiegti nauji biologiniai vais
tai reumatoidinio artrito diag
nostikai.
l Pradėta taikyti chronomodu
liuota chemoterapija kasos ir sto
rosios žarnos navikams gydyti.

3
– tiek Klaipėdos
universitetinės ligoninės
gydytojų 2015-aisiais
apgynė mokslų daktarų
disertacija.

Chirurgija

Diagnostika
l Vienas svarbiausių dalykų
– iki galo įrengtos molekulinės
diagnostikos laboratorijos patal
pos, instaliuota reikiama įranga
bei pradėti molekulinės diagnos
tikos tyrimai (pirmieji ir vienin
teliai Klaipėdos krašte): genetinių
ir onkologinių ligų mutacijų nu
statymas taikininiuose genuose
sergantiesiems melanoma, stor
žarnės, plaučių, krūties, kiauši
džių ir kitų organų piktybiniais
susirgimais bei molekuliniai in
fekcinių ligų tyrimai, kurie užtik
rina ankstyvą ligos diagnostiką ir
suteikia galimybę sekti gydymo
efektyvumą.
l Pradėti nauji kompiuterinės
tomografijos tyrimai (širdies ar
terijų tyrimai, virtualinė kolo
noskopija), urodinaminiai tyri
mai.
l Neurologijoje įdiegtas sukel
tų regos potencialų tyrimas iš
sėtinės skletrozės diagnostikai,
atnaujintas elektroneuromiog
rafijos tyrimas.

Vytauto Petriko nuotr.

l Patologijos srityje sudaryti ir
išbandyti nauji imunohistoche
minio dažymo protokolai, įves
ta 14 naujų imunohistocheminių
žymenų, suformuotas optimalus
reakcijų spektras patikimai navi
kų ir kt. ligų diagnostikai.
l Laboratorinės diagnostikos
praktikoje pirmą kartą Klaipė
dos krašte įdiegtas kalcitonino
tyrimas medulinės karcinomos
diagnostikai, naujas, jautresnis
troponino testas, įdiegti bei li
cencijuoti kiti nauji tyrimai.
l Intervencinė radiologijoje įsi
savinti nauji diagnostikos meto
dai: vyrų lyties organų selekty
vi angiografij a, smegenų mirties
diagnostika kontrastinės kom
piuterinės tomografijos metodu.
l Reumatologijoje įdiegta kapi
liaroskopija sisteminės sklerozės
diagnostikai, nauji tyrimai siste
minių vilkligių diagnostikai, mo
lekulinė klamidijų, ureaplazmų,
mikoplazmų diagnostika reakty
viems artritams nustatyti.

l Pirm ą kart ą Liet uvoje at
likta pilvaplėvės mezoteliomos
radikali citoredukcinė operaci
ja ir taikyta HIPEC procedūra,
atlikta pakartotinė citoreduk
cija ir HIPEC tam pačiam ligo
niui, torakoabdominalinė che
moperfuzija, retroperitoninio
tarpo chemotransfuzija atlie
kant citored ukc ij ą ir HIP EC
dėl pseudomiksomos.

l Resp ubl ik in ės konferenc i
jos: „Pažangi slaugos praktika:
patirtis ir iniciatyvos“ (05 12),

l Pirm ą kart ą Vakar ų Liet u
voje atl ikta pood in ė prof il ak
tin ė mastektom ij a moter iai
dėl gen ų mutac ij os, pirm o
ji sarg in io limfm azg io, žym ė
to radioaktyvaus technecio 99
radioizotopu, pašalinimo ope
racija prieš būsimą chemotera
pinį gydymą.

l Pradėtos laparoskopinės ra
dikalios prostektomijos dėl pro
statos auglio.

l Atl ikta pirm oj i Klaip ėd os
krašte total in ės vag in ektom i
jos operacija ligonei, sergančiai
mikroinvazyviu makšties vėžiu

l Pirmoji Lietuvoje makšties
mel an om os paš al in im o ope
racija, atliekant sarginio limf
mazgio biopsiją.

l Įsisavintos minimaliai inva
zyvios torakoskopinės lobekto
mijos.

l Slaugytojos aktyviai dalyvavo
mieste vykdomose pratybose dėl
Ebolos viruso.

l Laiptinė skrandžio rezekcija morbidinio nutuki
mo gydymui
l Abiejų kepenų skilčių rezekcija su apatinės tuš
čiosios venos rezekcija

l Įsigyta nauja, šiuolaikiška
slaugymo įranga.

„Cirkadiniai ritmai, miego su
trikimai ir galvos smegenų in
sultas“ (06 05), „Krūtis tauso
jant is priešv ėž in is gydym as“
(09 16), „Vidaus ligų diagnos
tikos ir gydymo moduliai“ (12
03), „Kontrovers ijos neurol o
gijoje 2015: Neurokardiologija“
(12 04).
l Profesinės kvalifikacijos tobu
linimo kursai: „Imunohematolo
gijos pagrindai“, „Hematologinių
tyrimų naujovės“, „Biocheminių
ir imunocheminių tyrimų naujo
vės“, „Klinikinės biochemijos ty
rimai ir jų interpretacija“.

Pranešimai konferencijose ir kursuose
l Pran eš im us konferenc ijose skait ė apie 30 gydytoj ų ir moks
lin ink ų. Iš jų tarptaut in ės e konferenc ij os e pran eš im us skait ė
A.Čes as, J.Čes ien ė, H.A. Kazl auskas, J.Kasn ausk ien ė, A.Šle
pav ič ius, G.Smail ys, R.Anus ien ė, A.Pangon is, A.Gvazd ai
tis, L.Radv insk ien ė, V.Gas il ion is, A.Pliesk ien ė, J.Rem eik ien ė,
V.Andr ijait ien ė, M.Laur ikait is, D.Petrauskas, A.Čiž auskait ė,
G.Varon eckas ir kt.

Moksliniai straipsniai
l Publ ik uot i 23 ligon in ės moksl in ink ų straipsn iai Liet uvos ir
užs ien io moksl in ėje spaud oje. Iš jų užs ien io spaud oje straips
nius publ ikavo G.Varon eckas, H.A.Kazl auskas, A.Česas, A.Či
žauskait ė, D.Šimč ikas, M.Dan il ev ič ius ir kt.

Apgintos 3 medicinos mokslų daktarų
disertacijos

Auditas

l Gydytojas urologas Mindaugas Danilevičius Kylio (Vokietija) uni
versitetinėje ligoninėje apsigynė diseraciją tema „Moterų kombinuo
to operacinio gydymo atokieji rezultatai, sergant šlapimo nelaikymu
ir dubens organų nusileidimu“.
l Gydytoja chirurgė Agnė Čižauskaitė Karlo Ruprechto universite
te, Heidelbergo mieste (Vokietija), apgynė disertaciją tema „Jautrumą
standartinei chemoterapijai padidinantis sulforofano poveikis ekspe
rimentinės kolorektalinės karcinomos atveju“.
l Gydytojas chirurgas Dainius Šimčikas Karlo Ruprechto universite
te Heidelbergo mieste (Vokietija) apgynė disertaciją tema „Sulforafa
no poveikis storosios žarnos vėžio ląstelėms gydomoms FOLFOX“.

l Pirmą kartą Lietuvoje nepriklausomo tarptautinio audito metu tei
giamai įvertinti šiuolaikinio spindulinio gydymo planavimo ir liniji
nio greitintuvo techniniai parametrai.
l Branduolinės diagnostikos (Gama kamera) paslaugų teikimo išo
rinis klinikinis auditas patvirtino paslaugų teikimo atitikimą kokybės
reikalavimams.
l Tarptautinio peržiūros audito metu patikrintas ir pratęstas li
goninės kokybės vadybos sistemos atitikimas tarptautiniams ISO
9001:2008 standartams.

po persirgto prieš 4 metus gim
dos kaklelio vėžio.
l Traum atol og ij oj e prad ėt i
naudoti metalo augmentai at
liekant klub o ir kel io sąn ar ių
implantacijos operacijas, pra
dėta taikyti perkurtaninė lai
vakaul io fiksac ijos metod ika,
įdiegtas šoninis/priekinis ope
racinis priėjimas prie klubo są
nario, operuojant šlaunikaulio
kaklelio lūžius.

l Sistemingai vyko slaugyto
jų praktikinių įgūdžių mokymo
mokslinės-praktinės konferen
cijos, praktinių žinių ir įgūdžių
įvertinimas.

l Paruoštos ir atnaujintos slau
gos procesų procedūros, paruošta
paciento slaugymo istorijos nau
ja redakcija.

Konferencijos, kursai
l Tarptautinės konferencijos:
„Kolorektalinis vėžys 2015“ (03
10), „Melanoma ir kiti odos na
vikai. Šiandiena ir ateities per
spektyvos“ (04-29), „Epilep
sijos diagnostikos ir gydymo
naujienos“ (07 13), „Otochirur
gijos teorija ir praktika“ (08 28),
„Tarptautiniai artroskopijos kur
sai“ (09 25), „Aktualijos opera
cinės slaugytojo darbe“ (09 25),
„Retų neuroendokrininių navikų
diagnostika ir gydymas“ (10 22).

Slauga

Vienas svarbiau
sių dalykų – iki galo
įrengtos molekulinės
diagnostikos labora
torijos patalpos, ins
taliuota reikiama
įranga bei pradėti mo
lekulinės diagnosti
kos tyrimai.

Bendradarbiavimas
l Klaipėdos universitetinė
je ligoninėje lankėsi grupė or
topedų traumatologų iš Uk
rainos, grupė otochirurgų iš
Prancūzijos ir Anglijos pagal
ilgalaikes bendradarbiavimo
programas.
l Bendradarbiaujant su ka
ro medikais, organizuoti karo
medikų ir paramedikų kvalifi
kacijos kėlimo kursai.
l Slaugos komanda akty
viai prisidėjo dalyjantis patir
timi su užsienio būsimaisiais
slaugytojais-studentais, buvo
priimta studentų iš Graikijos,
Turkijos, Kipro, Portugalijos,
Rusijos.
l Atnaujintos sutartys su Vil
niaus universiteto medicinos
fakultetu, Lietuvos sveikatos
mokslų universitetu, Klaipė
dos universitetu, Lietuvos ko
legijomis dėl studentų prakti
kos ir podiplominio ruošimo,
gydytojų kvalifikacijos tobuli
nimo.
l Iš kitų sutarčių paminė
tinos atnaujintos sutartys su
Klaipėdos „Neptūno“ krepši
nio klubu, Klaipėdos rankinio
klubu „Dragūnas“, Kretin
gos motobolo klubu „Milda“,
Klaipėdos valstybiniu muziki
niu teatru, Klaipėdos universi
teto krepšinio klubu ir kt.

Dideli tampame ne tada,
kai dideli užaugame, bet tada,
kai turime didelę širdį
ar reikalingi esame.
Giedrė Mičiūnienė

Mieli Klaipėdos universitetinės ligoninės darbuotojai,

Mieli ligoninės darbuotojai, klaipėdiečiai,

artėja pačios nuostabiausios ir reikšmingiausios metų šventės, atnešdamos mums naujas viltis,
svajones ir susimąstymą. Švenčių laukimo akimirką tampame geresni, atlaidesni ir surandame
pačius svarbiausius žodžius, skrendančius iš širdies į širdį. Tie žodžiai nuvalo nuo mūsų kasdienybės dulkes, padeda atjausti, jei būna sunku ir liūdna.
Mes neskaičiuojame metų, tačiau jie skaičiuoja mus darbais, raukšlėmis, laimėjimais ir praradimais... Galbūt todėl Naujuosius metus pasitinkame tartum kalėdinį stebuklą – savąjį gimimą. Tegul artėjančios šventės ir naujieji metai Jūsų šeimoms ir artimiesiems būna darnos, ramybės ir gerovės metais. Didelės Jums sėkmės darbe ir asmeniniame gyvenime.
Linksmų šv. Kalėdų! Laimingų Naujųjų metų!
Vytautas Grubliauskas
Klaipėdos miesto meras

sveikinu Jus su artėjančiomis šv. Kalėdomis. Sėkmingai baigdami šiuos 2015-uosius metus, mes artėjame prie Naujųjų.
Dėkodamas už bendravimą ir tarpusavio pasitikėjimą, linkiu stiprybės ir atkaklumo įgyvendinant naujus sumanymus,
kantrybės nebaigtiems darbams užbaigti, ryžto naujiems pradėti, kad visos idėjos ir ateities planai taptų realybe.
Tegul šventės, lydimos naujų vilčių ir geros nuotaikos, negaili Jums ir Jūsų artimiesiems laimės, ramybės, puikios sveikatos ir prasmingų darbų.
Vinsas Janušonis
Klaipėdos universitetinės ligoninės vyriausiasis gydytojas

