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Garbingo  amžiaus  medicinos  darbuotojas  –  neįkainojamą  profesinę  patirtį  ir  gyvenimo
išmintį jaunesniems kolegoms perduodantis žmogus. Tokia idėja besivadovaujanti Klaipėdos
universitetinės ligoninės (KUL) vadovybė didžiuojasi savo gretose turėdama kelias dešimtis
veteranų, aktyviai prisidedančių prie ligoninės veiklos plėtros.

Perduoda žinias

Šiuo  metu  KUL darbuojasi  44  veteranai,  kuriems  daugiau  nei  70  metų.  Kiekvienas  jų,
nesvarbu,  ar  tai  būtų  nusipelnęs  savo  srities  gydytojas,  ar  rūbinės  darbuotojas,  yra
gerbiamas, vertinamas ir mylimas.

Ligoninė  ne  tik  kad  nebando  vyresnio  amžiaus  darbuotojų  išleisti  į  pensiją,  priešingai,
stengiasi  sukurti  tokias  darbo  sąlygas,  jog  veteranai,  būdami  svarbia  šios  medicinos
įstaigos dalimi, turėtų visas galimybės jaunajai kartai perteikti teorines ir praktines žinias.
Akcentuojamas ne amžius, o profesinės galimybės.

Pasak KUL atstovų, jaunosios ir vyriausios kartos sintezė – svarbus veiksnys, įrodantis, kad
ligoninėje, siekiant aukščiausios kokybės pacientų aptarnavimo, bendram tikslui susijungia
visos darbuotojų kartos.

KUL  darbuotojai,  šiai  medicinos  įstaigai  atidavę  savo  jėgas,  tikina,  kad  per  ilgą  laiką
pasikeitė  ne  tik  ligoninės  pastatas,  bet  ir  galimybės  tobulėti  bei  siekti  aukštesnės
kvalifikacijos, tačiau pagarba specialistui ir jo atliekamam darbui bei profesinei patirčiai
liko  ta  pati.  Veteranai  džiaugiasi,  jog  dirba  tokioje  medicinos  įstaigoje,  kurioje  jaučiasi



reikalingi ir aktyviai besidarbuojantys ligoninės labui.

Užaugino specialistus

KUL Ambulatorinio konsultacinio skyriaus gydytoja endokrinologė Eugenija Krapovickienė
ligoninėje dirba nuo atidarymo dienos – 1976 m.

Specialistė džiaugiasi, kad veiklos jai netrūksta ir šiandien.

"Džiaugiuosi,  kad  ligoninė  suteikia  progą  realizuoti  save  ir  sulaukus  vyresnio  amžiaus.
Ligonių stoka nesiskundžiu, o ir blogu žodžiu niekas nemini. Tai gerai nuteikia. Pastebiu,
kad į mane kreipiasi jau trečia pacientų karta. Savo darbus, kol leidžia sveikata, norisi tęsti
ir toliau", – pasakojo gydytoja.

Medikė, užauginusi ne vieną profesionalių endokrinologų kartą, patikino, kad KUL dirbti
gera.

"Esu laiminga, galėjusi patirtimi ir įgytomis žiniomis pasidalyti su savo srities profesionalais
tapusiais  endokrinologais,  dirbančiais  KUL  –  M.Šulskiene,  A.Navicku,  M.Poškiene,  R.
Zarankiene.  Nemažai  mokinių  dirba  ir  kitose  Klaipėdos  gydymo  įstaigose",  –  kalbėjo
E.Krapovickienė.

Medikė akcentavo,  kad KUL dirba daug aukštos kvalifikacijos kolegų, su kuriais galima
konsultuotis ir tartis dėl ligonių gydymo ar diagnostikos.

"Smagu žinoti, kad ligoninėje yra gerbiami vyresni gydytojai. Be to, sudarytos visos sąlygos
kelti  savo  kvalifikaciją,  vykti  į  kursus,  konferencijas,  seminarus.  Maloniai  nuteikia  ir
skiriamas dėmesys medicinos naujovių įdiegimui. Vis daugiau įsigyjama aparatūros, kuria
naudojamasi ir pasaulinio lygio klinikose", – kalbėjo medikė.

Realizuoja žinias

Vyresnysis gydytojas, krūtinės chirurgas med. m. dr., doc. Gediminas Kunigėlis vienuolika
pastarųjų metų dirba KUL Krūtinės chirurgijos skyriuje.

2002 m. atvykęs dirbti į KUL, kur tais pačiais metais buvo įsteigtas Krūtinės chirurgijos
skyrius,  doc.  G.Kunigėlis  jau  turėjo  didelę  chirurginio,  pedagoginio  ir  mokslinio  darbo
patirtį.  Po aštuonių naujojo skyriaus darbo mėnesių rezultatai  parodė,  kad klaipėdiečiai
neatsilieka nuo kauniečių ir vilniečių.

"Jau  praėjo  11  metų,  kai  įsteigtas  KUL  Krūtinės  chirurgijos  skyrius  ir  tiek  pat  metų
dirbdamas šioje ligoninėje jaučiu, kad čia krūtinės chirurgija tapo neatskiriama pacientų
gydymo dalimi", – sakė G.Kunigėlis.

Pasak  jo,  skyriuje  sukurta  gera  darbinė  atmosfera,  jaučiamas  tarpusavio  pasitikėjimas,
pagarba ir nėra nesveikos konkurencijos.

"Turėdamas didelį krūtinės chirurgo stažą ir patirtį, džiaugiuosi, kad turiu galimybę šiame
kolektyve realizuoti savo patyrimą ir žinias mano pamėgtoje torakochirurgijos specialybėje.
Be  to,  prisidedu  prie  chirurginio  darbo  rezultatų  analizės  ir  mokslinio  įvertinimo  bei
publikavimo, kas yra aktualu ir kitų gydymo įstaigų gydytojams", – kalbėjo medikas.

KUL ūkio bendrosios tarnybos centrinio sandėlio sandėlininkė Elena Malūkienė ligoninei
taip pat atidavė ilgus metus – čia dirba nuo 1975 m. balandžio 21 d. ir yra viena pirmųjų
šios įstaigos darbuotojų.

"Per šį laikotarpį buvau liudininkė daugybės pokyčių, kuriuos net sunku išvardyti. Buvo tik
vienas pagrindinis pastatas ir tušti laukai, o dabar tiek korpusų, paslaugų ir darbuotojų.
Atsimenu, kad dirbdavome nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro. Dabar daug lengviau", –
teigė E.Malūkienė.

Pasak jos,  su jaunesniaisiais  darbuotojais  patirtimi  reikia dalytis  nuolat,  tačiau,  kai  turi



gyvenimo patirties, tai darai netiesiogiai, atsargiai, žiūrėdamas, ar jie to nori.

"Džiaugiuosi  ir  galimybe  dirbti  tarp  medikų,  kurie  visada  noriai  konsultuoja,  o  esant
reikalui ir pagelbsti", – sakė E.Malūkienė.

Darbuotoja  už  įvertinimą,  pagarbą  ir  patikėtą  darbą  tikino  esanti  dėkinga  ligoninės
administracijai.  Moteris  džiaugiasi,  jog net  ir  būdama garbaus amžiaus gali  dirbti  savo
mėgstamą darbą.

KUL  Ambulatorinio  konsultacinio  skyriaus  abdominalinės  chirurgijos  gydytojas  Albinas
Montvidas ligoninėje dirba taip pat nuo jos įkūrimo.

Buvęs ilgametis Pilvo ir endokrininės chirurgijos skyriaus vedėjas džiaugiasi, jog ir dabar
yra naudingas, o savo žinias medicinos įstaigoje gali naudingai pritaikyti.

Per  ilgus  darbo  metus  medikas  paliko  gilų  pėdsaką  Vakarų  Lietuvos  abdominalinės
chirurgijos istorijoje.

"Labiausiai didžiuojuosi, kad iš anais laikais mano vadovaujamo skyriaus kadrų dauguma
tapo chirurgijos profesionalais, skyrių vedėjais. Nemažai medikų – A.Šlepavičius, E.Pagojus,
F.Grigalauskas, ir kiti – dirba KUL ir tęsia pradėtus darbus. Nemažai mano mokinių šiuo
metu dirba kitose Klaipėdos miesto ir regiono gydymo įstaigose, yra vadovaujantieji pilvo
chirurgai, eina vedėjų pareigas", – teigė A.Montvidas.

Pasak jo, nuostabu tai, kad veteranus KUL ypač tausoja, o toks požiūris nedažnas medicinos
įstaigose. Pagarba žinioms bei patirčiai džiugina mediką.

"Visi, sugebantys ir norintys dirbti, ligoninėje, nepaisant amžiaus, aprūpinami veikla, tai –
unikalus reiškinys. Tai nereiškia, kad garbaus amžiaus medikas privalo užsiimti, pavyzdžiui,
sudėtinga  chirurgine  veikla,  tačiau  puiku  tai,  kad  įgyta  patirtis  gali  būti  panaudota
konsultacinėje ambulatorijoje", – teigė A.Montvidas.
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