
rezonanso tomografas, geros raiš-
kos angioseriografas suteikia ga-
limybę pakankamai tiksliai ištirti 
smegenų kraujagysles ir kitą neu-
rochirurginę patologiją. 

operacinėse - 
šiuolaikinė 

medicinos įranga

Klaipėdos universitetinės li-
goninės neurochirurgai džiaugiasi 
galėdami naudotis pačiomis nau-
jausiomis neurochirurginių ope-
racijų technologijomis  bei medi-
cinine įranga. 

“Jei ne šios technologijos, kai 
kuriais sudėtingais atvejais būtų 
sunku pacientams išsaugoti ne 
tik sveikatą, bet ir  gyvybę”, - 
pabrėžė A. Gvaz-
daitis.  

sveikiname
Sveikiname jubiliejinių gimtadienių proga 

Klaipėdos universitetinės ligoninės darbuotojus:

07. 02- Natalją Grigorjevą (Akušerijos-ginekologijos departamentas), 

07. 03 - Alą Ramanauskaitę (Administracijos departamentas), 

07. 04 - Loretą Vitunskienę (Hospitalinių infekcijų profi laktikos ir 
kontrolės departamentas), 

07. 17 - Danguolę Bartkuvienę (Ūkio bendroji tarnyba), 

07. 19 - Larisą Kontijevą (Vidaus ligų departamentas), 

07. 25 – Nijolę Mariją Jautakaitytę-Jautakytę 
(Rinkodaros ir pardavimų tarnyba).

Pacientai slaugomi ir mokomi 
būti atsakingi    

3-4 p.
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Stuburo gydymas - 
patikimose rankose   

2 p.
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Klaipėdoje neurochirurgija – ant bangos

sKAIČIAI.  s Pastaruosius trejus metus Klaipėdos universitetinės ligoninės Neurochirurgijos klinikoje nuolat auga atliekamų  
galvos smegenų ir stuburo operacijų, ypač sudėtingų, skaičius. Pernai tokių operacijų patyrę ligoninės neurochirurgai atliko per 
1, ne mažiau jų bus atlikta ir šiemet. Viena stipriausių Klai-

pėdos universitetinės 
ligoninės grandžių - 

neurochirurginė pagalba, kurią 
čia gauna viso Vakarų Lietuvos 
regiono gyventojai. Gydytis pas 
uostamiesčio neurochirurgus 
atvyksta pacientų ir iš didžiųjų 
šalies miestų, nors ten irgi veikia  
neurochirurgijos centrai. Taip 
pat sulaukiama pacientų ir iš 
užsienio šalių. Pacientus į šią 
ligoninę traukia geresnė tvarka 
ir paslaugų kokybė. Tad ne 
veltui pastaruosius trejus metus 
stabiliai daugėja Neurochirurgi-
jos klinikoje atliekamų operaci-
jų, kurių skaičius per metus jau 
viršija 1000. 

Agnė GEDMINTAITĖ

Klaipėdos universitetinės ligo-
ninės Neurochirurgijos kliniką su-
daro du specializuoti neurochirur-
gijos skyriai. Neurochirurgijos sky-
rius Nr. 1, vadovaujamas gydytojo 
neurochirurgo Vytauto Grykšo, 
daugiau specializuojasi stuburo pa-
tologijos srityje, Neurochirurgijos 
skyrius Nr. 2, vadovaujamas gydy-
tojo neurochirurgo Daniaus Liut-
kaus, onkologinių susirgimų ir gal-

vos smegenų kraujotakos sutriki-
mų gydyme. 

Neurochirurgijos klinikos va-
dovas gydytojas neurochirurgas 
doc. dr. Antanas Gvazdaitis, sukau-
pęs kelių dešimtmečių darbo patir-
tį, džiaugiasi suburtu jaunu, kvali-
fikuotu ir perspektyviu gydytojų 
neurochirurgų kolektyvu. 

Neurochirurgijos klinikoje 
atliekamos įvairaus profilio neuro-
chirurginės, tarp jų ir pačios sudė-
tingiausios, operacijos dėl galvos 
ir nugaros smegenų navikų, aneu-
rizmų, malformacijų, insultų, trau-
mų, stuburo diskų išvaržų bei pe-
riferinių nervų ligų, naudojant nau-
jausias šiuolaikines technologijas 

(mikroskopas ir mikrochirurginė 
technika, neuroendoskopas, neu-
ronavigacijos sistema, intraopera-
cinis neuromonitorius, pneumo-
grąžtas, ultragarsinis aspiratorius, 
irigacinė koaguliacija, intervencinė 
neuroradiologija ir kt.). 

komandinis darbas - 
paciento labui

Pasak klinikos vadovo doc. dr. 
A. Gvazdaičio, klinikoje kiekvie-
nam ligoniui sudaromas individua-
lus gydymo planas.   

“Klinikos neurochirurgai kas 
rytą aptaria kiekvieno paciento bū-
klę ir atliktas operacijas. Moderni, 
šiuolaikinė neurochirurgija gali bū-
ti plėtojama tik daugiaprofilinėse 
ligoninėse, nes tai - komandinis 
darbas, kurį atlieka gydytojų spe-
cialistų komanda.  

Siekiant kuo geresnių gydymo 
rezultatų neurochirurgijoje būtinos 

veido ir žandikaulių chirurgijos, 
akių, ausų - nosies - gerklės, nervų 
ligų, psichiatrijos, krūtinės chirur-
gijos, kraujagyslių chirurgijos, on-
kologijos, chemoterapijos, spindu-
linio gydymo ir anesteziologijos 
tarnybos”, - akcentavo A. Gvazdai-
tis. Anot jo, kokybiška neurochi-
rurgija neįmanoma be kvalifikuotos 
diagnostikos. 

Klaipėdos universitetinėje ligo-
ninėje, be kita ko, sukurta aušto 
lygio neurochirurginių susirgimų 
laboratorinės, patologinės ir radi-
ologinės diagnostikos bazė. Ligo-
ninėje veikia klinikinė, biochemi-
nė, imunologinė, bakteriologinė, 
citologijos, genetikos laboratorijos,  
atliekama greita patologinė (histo-
loginė) diagnostika. 

Spiraliniai ir daugiasluoksniai  
(vienu metu skenuojantys iki 64 
sluoksnių) kompiuteriniai tomo-
grafai, naujas 1,5 teslos magnetinio 

Eimanto CHACHLOVO nuotr.



Tai atskiri specialūs 
instrumentų-mikroins-

trumentų komplektai skirtingoms 
patologijoms operuoti, didelių ap-
sukų aušinamas pneumogrąžtas, 
ultragarsinis aspiratorius, univer-
salus operacinis neuromonitorius, 
neuroendoskopinė įranga galvos 
smegenų ir stuburo operacijoms, 
bipoliarinis neurochirurginis koa-
guliatorius, įranga stereotaksinėms 
galvos smegenų operacijoms, neu-
ronavigacinė sistema, linijinis grei-
tintuvas bei endovaskulinei-inter-
vencinei neuroradiologijai reikia-
mos priemonės. 

“Turima įranga  ir aukšta gydy-
tojų kvalifikacija leidžia atlikti vi-
sas, net  ir pačias sudėtingiausias 
neurochirurgines operacijas, pa-
vyzdžiui, galvos smegenų krauja-
gyslių operacijas dėl arterinių 
aneurizmų, arterinių - veninių mal-
formacijų, kraujagyslių susiaurėji-
mų ir kt. 

Būtent naudojant neuroendos-
kopiją ir neuronavigaciją, sėkmin-
gai atliktos unikalios galvos sme-
genų skilvelių ir giluminių struk-
tūrų navikų šalinimo operacijos”, 
- teigė A. Gvazdaitis. 

Neurochirurgijos skyriaus Nr. 
2 vedėjas gydytojas neurochirur-
gas dr. Danius Liutkus akcentavo, 
jog gana dažnai atliekamos ir kom-
pleksinės intervencijos. 

“Būna, kai didelis kraujingas 
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aptaria.  s Neurochirurgijos klinikos vadovas doc. dr. Antanas Gvazdaitis (kairėje) ir  šios klinikos Neurochirurgijos skyriaus  
Nr. 2 vedėjas dr. Danius Liutkus aptaria operacijos planą.
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galvos smegenų pamato navikas, 
kurio viršutinė dalis spaudžia gal-
vos smegenis, o apatinė perauga 
kaukolės pamato kaulus ir tęsiasi 
žemyn į veidą bei akiduobę, šalina-
mas vienos intervencijos metu da-
lyvaujant kelių specialybių gydyto-
jams. Iš pradžių intervencinis ra-
diologas atjungia naviką maitinan-
čias kraujagysles, suleisdamas į jų 
spindį greitai sukietėjančią speci-
alią medžiagą, todėl operacija tam-
pa žymiai mažiau kraujinga. 

Tada neurochirurgai pašalina 
intrakranijinę smegenis spaudžian-
čią naviko dalį, o operaciją tęsian-

tys veido-žandikaulių chirurgai pa-
šalina likusią  apatinę  naviko dalį. 
Esant reikalui, operacijoje dalyvau-
ja ir gydytojas oftalmologas. Ope-
raciją atliekant gydytojų specialis-
tų komandai, žymiai geresni ir pa-
ciento gydymo rezultatai”, - sakė 
dr. D. Liutkus. 

Naujos neurochirurginės tech-
nologijos - neuronavigacija ir neu-
roendoskopija - padeda sėkmingai 
diagnozuoti ir gydyti retas sudėtin-
gas ligas. Štai neseniai iš Vilniaus 
į ligoninės Neurochirurgijos klini-
ką atvyko gydytis pacientė, kuriai 
buvo diagnozuota galvos smegenų 
kavernoma. 

Būtent su neuronavigacijos ir 
neuroendoskopijos pagalba pavyko 
išoperuoti giluminius židinius, ne-
pažeidžiant svarbių smegenų 

struktūrų”, - pasakojo A. Gvazdai-
tis. 

Ir tokių sudėtingų operacijų kli-
nikos neurochirurgams tenka at-
likti ne vieną. Sėkmingai atliktos 
sudėtingos vestibulinių švanomų, 
turkiabalnio srities meningiomų,  

kaus, Neurochirurgijos klinikoje 
gydomos visos skubios ir planinės 
neurochirurginės patologijos: įvai-
rių lokalizacijų ir formų galvos ir 
nugaros smegenų navikai, įskaitant 
ir smegenų skilvelių sistemos, 
kaukolės pamato, turkiabalnio sri-

spaudimo (tuneliniai) sindromai ir 
kt. 

A. Gvazdaičio teigimu, kasmet 
daugėja sudėtingesnių, giluminių 
smegenų operacijų naudojant neu-
ronavigaciją. Vis daugiau atlieka-
ma  endoskopinių operacijų.  

“Pastaraisiais metais  keičiasi 
ligonių kontingentas, sumažėjo 
trauminių ligonių, daugėja nugaros 
smegenų patologijos ir neuroon-
kologinių ligonių. Dažnėja išemi-
nių insultų”, - sakė klinikos vado-
vas. 

stuburo gydymas - 
patikimose rankose
Klaipėdos universitetinės ligo-

ninės Neurochirurgijos skyriuje 
Nr. 1 chirurginiais metodais gydo-
mos galvos ir stuburo traumos bei 
įvairios stuburo ir nugaros smege-
nų ligos. Per metus skyriaus neu-
rochirurgai atlieka apie 700 ope-
racijų. 

Šiame skyriuje atliekamos ne 
tik planinės operacijos, bet visą 
parą užtikrinama skubi kvalifikuo-
ta neurochirurginė pagalba. Pasak 
skyriaus vedėjo Vytauto Grykšo, 
traumuotų pacientų skaičius, bė-
gant metams, išlieka beveik tas 
pats, o stuburo ir nugaros smege-
nų ligomis sergančių žmonių ge-
rokai padaugėjo. 

“Pastaruoju metu padaugėjo 
stuburkaulio tuberkuliozės atvejų, 
susirgimų spondilodiscitu, infek-
ciniu tarpslankstelinio disko ir gre-
ta esančių stuburo slankstelių pū-
lingu uždegimu. Tai nerimą kelian-
ti tendencija, rodanti sumažėjusį 
žmonių atsparumą bakterijoms. 

Kai kuriais atvejais užtenka 
gydymo vaistais, tačiau kai liga už-
leista, tenka operuoti. Pastaruoju 

išsaugant regos nervus, operacijos, 
neurosarkoidozių ir kitos operaci-
jos. Dažnai jos trunka po kelias va-
landas ar dar ilgiau, stengiantis pa-
šalinti navikus su kuo mažesnėmis 
pasekmėmis pacientų tolimesnia-
me gyvenime. 

daugėja sudėtingų 
operacijų

Pasak A. Gvazdaičio ir D. Liut-

ties bei hipofizės navikus, galvos 
smegenų arterines aneurizmas ir 
arterines-venines malformacijas 
bei kavernomas, įvairios kilmės 
spontaninės smegenų kraujosru-
vos, galvos smegenų vandenė, 
smegenų išeminiai  insultai, sme-
genų ir kaklo arterijų stenozės bei 
trombozės, galvos smegenų, stu-
buro ir periferinių nervų traumos 
bei degeneracinės ligos, nervų 

metu onkologinių auglių nustato-
me ir operuojame kasmet vis dau-
giau, dominuoja metastatiniai stu-
buro navikai. 

Nugaros smegenų navikų ir ki-
tų sričių navikų metastazių atvejais 
radikaliai šaliname pažeistus audi-
nius ir atkuriame stuburo atraminę 
funkciją, fiksuodami pakenktą vie-
tą metalinėmis konstrukcijomis”, 
- sakė V. Grykšas. 

tenDenciJa.   s Neurochirurgijos skyriaus Nr. 1 vedėjas gydytojas neurochirurgas Vytautas 
Grykšas: „Traumuotų pacientų skaičius, bėgant metams, išlieka beveik tas pats, o stuburo ir nu-
garos smegenų ligomis sergančių žmonių gerokai padaugėjo.”

Kelis šimtus per metus įvairiausių lokalizacijų ir rūšių 
tarpslankstelinių diskų išvaržų operacijų atliekama tik su mi-
krochirurgine technika. Dėl to akivaizdžai sumažėjo poopera-
cinių recidyvų skaičius, pacientai patiria mažesnį pooperacinį 
skausmą, patiria mažiau apribojimų pooperaciniu periodu.



Pasak skyriaus vedėjo, dažnai 
pasitaikanti patologija - disko iš-
varža. “Kelis šimtus per metus 
įvairiausių lokalizacijų ir rūšių 
tarpslankstelinių diskų išvaržų 
operacijų atliekame tik su mikro-
chirurgine technika. 

Dėl to akivaizdžiai sumažėjo 
pooperacinių recidyvų skaičius, 
pacientai patiria mažesnį poope-
racinį skausmą, patiria mažiau ap-
ribojimų pooperaciniu periodu. 
Taikydami ligoninėje veikiantį di-
delės raiškos magnetinio rezo-
nanso tomografą, neurochirurgai 
pagerino kaklinės stuburo dalies 
tarpslankstelinių diskų išvaržų 
diagnostiką. 

Nemažą skyriaus veiklos dalį 
užima stuburo bei nugaros sme-
genų ligų diagnostika ir gydymas: 
tarpslankstelinių segmentų ne-
stabilumas, stuburkaulių pasislin-
kimas ir kt. 

“Šiais atvejais naudojame stu-
buro implantus, kuriais sutvirti-
name įvairias stuburo sritis rei-
kiamais būdais. Degeneracinės 
ligos pakenkto stuburo fiksacinės 
operacijos žinomos kaip gana su-
dėtingos dėl stipriai pakitusios 
stuburkaulių anatomijos. 

Operacijos saugumui padidin-
ti naudojame operacinę neurona-
vigacinę sistemą, užtikrinančią 
labai tikslų stuburo implantų įlei-
dimą ir nervinių struktūrų išsau-
gojimą. Kad išvengtume klaidų, 
prieš  operaciją įvertiname stu-
buro balansą”, - pasakojo patyręs 
neurochirurgas. 

poreikis auga
Neurochirurgijos klinikos va-

dovo A.Gvazdaičio teigimu, nuo-
lat auga neurochirurgijos paslau-
gų poreikis. 

“Mūsų klinika ir ateityje ne-
ketina mažinti paslaugų apimčių, 
todėl planuojama paslaugų plė-
tra. 

Tam sukurtos visos sąlygos 
- dirba kvalifikuotas gydytojų ko-
lektyvas, sukomplektuota moder-
ni įranga, bet svarbiausia - yra 
poreikis šioms paslaugoms, o tai 
rodo didėjantis pasitikinčių ir pa-
sirenkančių mūsų kliniką pacien-
tų srautas. 

Klaipėdos universitetinėje li-
goninėje užtikrintas geras paslau-
gos prieinamumas: visi klinikos 
gydytojai dirba Ambulatoriniame 
konsultaciniame skyriuje, pacien-
tams nereikia ilgai laukti diagnos-
tinių procedūrų. 

Neurochirurgijos klinikos gy-
dytojai ne tik operuoja, bet ir ak-
tyviai dalyvauja mokslinėje vei-
kloje, publikuoja mokslinius 
straipsnius Lietuvoje ir užsienio 
šalyse leidžiamuose moksliniuo-
se žurnaluose, skaito pranešimus 
šalies ir tarptautinėse konferen-
cijose.

klausos, kalbos, suvokimo, atmin-
ties sutrikimus. Šiems pacientams 
reikia nuolatinės priežiūros bei pa-
galbos. 

Pasak šio skyriaus vyresniosios 
slaugos administratorės Ingos Ale-
ničevos, slaugos procesas prasideda 
iškart, kai tik pacientas patenka į 
skyrių. Nuo pirmo slaugytojos pri-
sistatymo pacientui, supažindinimo 
su skyriumi yra užmezgamas kon-
taktas, kuris labai svarbus tolimes-
niam sėkmingam bendradarbiavi-
mui tarp slaugytojo ir paciento. 

Pacientas, patekęs į ligoninę, 
jaučia baimę, nerimą dėl dabartinės 
savo situacijos, dėl būsimų tyrimų, 
dėl operacijos, dėl ateities. Jis pa-
tenka į svetimą aplinką - slaugytoja 
yra tas žmogus, kuris daugiausiai 
laiko praleidžia su pacientu. 

I. Aleničevos teigimu, bendravi-
mas su pacientu, dėmesys, priežiū-
ra jam suteikia saugumo, tvirtumo 
jausmą. 

Slaugytojai pacientas išsako sa-
vo rūpesčius, nusiskundimus, lū-
kesčius. Nuolat bendraudama su 
pacientu slaugytoja įgyja paciento 
pasitikėjimą. Pasak skyriaus slaugy-
tojų vadovės, tai labai svarbu, nes 
tada atsiranda bendradarbiavimo ga-
limybė. 

„Noriu pabrėžti, kad slauga yra 
orientuota į pacientą kaip į visumą. 
Labai svarbi tiek fizinė, tiek ir psi-
chinė būklė. Todėl kiekvienam pa-
cientui yra sudaromas individualus 
slaugos planas. 

Šis planas apima visus žmogaus 
poreikius, kurių šiuo metu, gulėda-
mas ligoninėje, jis pats savarankiš-
kai, be slaugytojos, negali patenkin-
ti. Pavyzdžiui, savarankiškai judėti, 
maitintis, atlikti asmens higieną. 
Slaugos planas užtikrina ir slaugos 
tęstinumą. Kiekviena slaugytoja, 
susipažinusi su slaugos dokumen-
tacija, gali tęsti nenutrūkstamą slau-
gos procesą“, - sakė I. Aleničeva. 

moko įgūdžių
Svarbu tai, jog gydymo procese 

aktyviai dalyvautų ir pats pacien-
tas.  

„Mes žmogų mokome prisiimti 
atsakomybę už savo sveikatą ir pa-
tį dalyvauti sprendžiant sveikatos 
problemas. Tuo yra siekiama padė-
ti pacientui atgauti sava-
rankiškumą. 
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Turima įranga  ir aukšta 
gydytojų kvalifikacija leidžia 
atlikti visas, net ir pačias 
sudėtingiausias neurochirur-
gines operacijas, pavyzdžiui, 
galvos smegenų kraujagys-
lių operacijas dėl arterinių 
aneurizmų, arterinių–veni-
nių malformacijų, kraujagys-
lių susiaurėjimų ir kitas.
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Neurochirurginės ligos sukelia paciento gyvenimo kokybės, fizinės, motorinės veiklos ir elgesio 
funkcijų pažeidimą. Todėl pagrindinis slaugos tikslas - padėti pacientui įveikti kilusias sveikatos, 
savęs apsitarnavimo problemas ir būti aktyviam kasdieninio gyvenimo dalyviui. Apie sunkių li-

gonių specifinę slaugą pakalbinome abiejų Neurochirurgijos skyrių vyresniąsias slaugos administratores. 

Pacientai net tik slaugomi, 
bet ir mokomi būti atsakingi

pagaLBa.   s Intensyvaus sekimo palatoje atidžiai stebimi paciento gyvybinės veiklos para-
metrai po sudėtingų galvos operacijų bei politraumų. Šiuo etapu slaugos specialistai padeda 
patenkinti visus paciento poreikius: judėjimo, mitybos, asmens higienos. Nuotraukoje – bendro-
sios praktikos slaugytoja Laura Klimaitė ir kineziterapeutas Redas Janavičius.

koManDa  i. s  Neurochirurgijos skyriaus Nr. 1 slaugytojos – tikros savo darbo profesionalės.

Slaugytojų žinios, kompetencija, patirtis, tin-
kamas rūpinimasis pacientu, kompensacinių 
slaugos priemonių parinkimas - tai kasdieni-
nio darbo svarbiausi momentai.

Irma VENSKIENĖ, Neurochirurgijos skyriaus Nr. 1 
vyresnioji slaugos administratorė

Jurga BARAUSKAITĖ

Tobulėjant medicinos technikai, 
intensyvėjant gydymo procesui to-
bulėja ir paciento slaugymas. Neuro-
chirurginė slauga tapo labai speciali-
zuota ir pažangi. Pacientams tirti ir 
stebėti naudojamos modernios tech-
nologijos, ir tai skatina slaugytojus 
tobulinti savo žinias ir įgūdžius. 

pacientai atviresni 
slaugytojams

„Siekiame, kad čia besigydantys 
pacientai būtų patenkinti slaugymo 
kokybe, profesionaliu slaugytojos 
darbu.  Šiandien slaugos specialistai 
savarankiškai planuoja, organizuoja 
ir vykdo slaugos veiksmus, gerai ži-
no neurochirurginių ligų klinikinius 
simptomus ir paciento slaugos ypa-
tumus. Pacientas ir jo šeima dažnai 
būna atviresni aptardami sveikatos 
problemas su slaugytoju, o tada gali 
paaiškėti svarbios ligos detalės, ku-
rios anksčiau nebuvo nurodytos gy-
dytojui“, - teigė Neurochirurgijos 
skyriaus Nr. 1 vyresnioji slaugos 
administratorė Irma Venskienė.

slaugymo planas – 
individualus

Neurochirurgijos skyriuje Nr. 1 
slaugomi pacientai, patyrę galvos ir 
stuburo traumas, stuburo smegenų 
sužalojimus, paralyžiuoti, psichikos 
sutrikimų turintys žmonės. Todėl, 
anot I. Venskienės, didelis dėmesys 
skiriamas ikioperaciniam laikotar-
piui. 

„Įvertinama paciento būklė, pla-
nuojamos procedūros, sudaromas in-
dividualus slaugymo planas. Slaugy-
toja vertina neurologinius požymius, 
turi nustatyti paciento būklės poky-
čius. 

Stebėdamos monitorius specia-
listės seka gyvybinių funkcijų veiklą 

ir apie esamą ar besikeičiančią ligo-
nio būklę praneša gydytojui. 

Nėra lengva slaugyti pacientą, 
kuris negali išsakyti savo norų ir po-
reikių. Slaugytojų žinios, kompeten-
cija, patirtis, tinkamas rūpinimasis 

pacientu, kompensacinių slaugos 
priemonių parinkimas - tai kasdieni-
nio darbo svarbiausi momentai“, - 
sakė I. Venskienė, dirbanti slaugyto-
ja jau keliolika metų.

Anot jos, šio skyriaus slaugyto-
jos  gauna nemažai pacientų padėkų, 
o tai reiškia, kad pacientai pastebi ir 
vertina slaugytojų darbą.

„Ir tai natūralu, nes slaugytojos 

ne tik leidžia vaistus, perrišinėja 
žaizdas, bet ir nuolat būna su paci-
entu, globoja jį. Mūsų skyriaus slau-
gytojos yra tikros savo darbo profe-
sionalės, daugelį metų dirbančios šį 
darbą“, - pabrėžė I. Venskienė.

svarbi tiek fi zinė, 
tiek psichinė būklė

Neurochirurgijos skyriuje Nr. 2 
slaugomi pacientai, sergantys onko-
loginėmis galvos ir nugaros smege-
nų ligomis, galvos smegenų kraujo-
takos sutrikimais, patyrę įvairias gal-
vos ir stuburo traumas. Dauguma jų 
sunkūs, turintys judėjimo, regėjimo, 

E
im

an
to

 C
H

A
C

H
LO

V
O

 n
uo

tr.
 



saugus judėjimas lovoje, naudojant 
šiuolaikines pagalbines priemones. 
Panaudojant tam tikras slaugos prie-
mones yra išsaugomas odos vienti-
sumas, visų sąnarių judrumas, sie-
kiant išvengti sąstingio, gerinama 
kraujo apytaka audiniuose. 

Pasak I. Aleničevos, paciento gi-
jimo procese svarbią vietą užima mi-
tyba, nes žmogaus organizmo ląste-
lių funkcionavimui nuolatos reikalin-
gi baltymai, angliavandeniai, riebalai, 
mineralai, vanduo. Pacientų maitini-
mo būdas priklauso nuo jo būklės, 
todėl pirmiausia yra įvertinamas pa-
ciento gebėjimas nuryti maistą ir 
skysčius. 

giškai pasiruošusios padėti, išklau-
syti, paguosti, nuraminti. 

„Ne vienas pacientas yra pasa-
kęs, jog skyrius jiems tampa kaip 
antrieji namai,  nes čia jaučiamas 
dėmesys, užuojauta. Džiugu, kai pa-
cientai nuoširdžiomis padėkomis 
įvertina slaugytojų pastangas“, - tei-
gė specialistė. Ji pasidžiaugė, kad 
skyriaus kolektyvas - tai darni ko-
manda, kurioje kiekvienas narys yra 
svarbus.  

„Todėl bendravimas vyksta vie-
name lygmenyje, kiekvieno nuomo-
nė, pastabos yra svarbios. Slaugy-
toja ne tik atlieka gydytojo nurody-
mus, ji savarankiškai seka, vertina 

paciento būklę, parametrus, daro 
analizę, sprendžia, kaip geriau atlik-
ti slaugą. 

Gydytojas atsižvelgia į slaugy-
tojos pastebėjimus, kai keičiamas 
paciento dienos režimas, maitinimo 
būdas, nes slaugytoja, nuolatos bū-
dama su pacientu, gali objektyviai 
įvertinti jo gebėjimą mąstyti, judėti, 
maitintis. 

Kiekviena grandis turi savo dar-
bą, pareigas bei atsakomybę, tačiau 
tikslas pasiekiamas tik tuomet, kai 
bendrai visi sujungiame savo žinias, 
įgūdžius“, - pabrėžė slaugos speci-
alistė.

Neurochirurgijos skyriuje  Nr. 2 
dirba kvalifikuoti slaugos specialis-
tai, kurie prižiūri, rūpinasi pacien-
tais nuolatos: nuo tos minutės, kai 
patenka į skyrių, iki išleidimo į na-
mus ar tolesnei reabilitacijai.

dėkojame

www.kul.lt
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
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Ligoninės administracijai

Noriu padėkoti, kad esate subūrę profesionalų ir labai paslaugų 
ligoninės kolektyvą.

Pagarbiai

E. S. (Klaipėda)
Noriu padėkoti už nuoširdų ir profesionalų Jūsų ligoninės Priė-

mimo skyriaus ir Vidaus ligų diagnostikos skyriaus personalo dar-
bą.

Mes gyvename piktame pasaulyje. Todėl, bėdai nutikus, jau ir 
nelaukiame žmogiškumo. Be galo malonu pasidžiaugti Jūsų ligoninės 
personalu. Dar kartą ačiū visiems, padėjusiems, slaugiusiems, gy-
džiusiems. Už viską tiesiog ačiū.

Pagarbiai

J. M. (Panevėžys)

Pilvo ir endokrininės chirurgijos skyriui

Širdingai dėkoju skyriaus personalui už rūpestį ir atsakingą po-
žiūrį į savo darbą.

Teko aplankyti daug ligoninių, bet tokio dėmesingo personalo 
sutikti neteko. Ačiū kiekvienai skyriaus slaugytojai už švelnumą, 
patarimus ir nuraminimą. Jūs vertos slaugytojos vardo.

K. K. (Joniškis)

Kardiologijos skyriui

Dėkoju iš visos širdies už profesionalią ir nuoširdžią pagalbą.
Ačiū visam kolektyvui už rūpestį ir šilumą.
Linkiu geros sveikatos ir ilgų gyvenimo dienų. 
Su pagarba

Z. K. (Klaipėda)

Reumatologijos skyriui

Nuoširdžiai dėkojame už nuoširdumą, malonią šypseną, padrąsi-
nantį žvilgsnį gydant mus, savo pacientus.

Už malonų aptarnavimą, gerą žodį, nuoširdų bendravimą.
Labai ačiū ir sėkmės dirbant sunkų ir atsakingą darbą.

 Jūsų pacientės:  L. P. (Šilutė), J. R. (Klaipėda), R. V. (Kretinga)

Neurochirurgijos skyriui Nr. 1 

Sako, kad tik Dievas gali kurti stebuklus...
Šventai tuo tikėjau, kol nesutikau Jūsų. Tai Jūs taip pat dovano-

jate naują gyvenimą...
Tai Jūsų nuoširdi priežiūra padėjo mano dukrai sveikti ne dienom, 

o valandom. Jūsų profesionalūs ir ryžtingi sprendimai skatino tikėji-
mą, kad viskas bus gerai.

Kaip? Kaip pasverti, kiek verta žmogaus gyvybė? Ar įmanoma 
už ją atsidėkoti? 

Kuo nuoširdžiausiai lenkiu prieš Jus galvą ir dėkoju. Stiprios svei-
katos ir Dievo palaimos Jums ir Jūsų šeimoms!

K. G. artimieji (Mažeikiai)

Krūtinės chirurgijos skyriui
Su didele pagarba dėkoju už gerą nuoširdų aptarnavimą, suteiktą 

informaciją ir begalinę šilumą ir gerą nuotaiką. Čia tikrai dirba geri, 
šilti darbuotojai. Ačiū už tai visiems. 

K. G. (Šilutė)

Veido ir žandikaulių chirurgijos skyriui
“Viena iš didžiausių gyvenimo paslapčių yra ta, kad visa tai, ką 

iš tikrųjų verta daryti, yra tai, ką darome kitiems.” (Luisas Kero-
lis)

Ačiū visam skyriaus personalui už profesionaliai suteiktą pagalbą, 
rūpestį ir globą.

Pagarbiai

A. B. (Kelmė)

Infekcinių ligų skyriui Nr. 2
Nors jau esu garbaus amžiaus, seniai teko gydytis ligoninėje. 

Buvau maloniai nustebinta šio skyriaus medikių, gydytojų ir slaugy-
tojų atidumo, nuoširdumo, profesionalumo. Gulėjau šviesioje palato-
je su visais patogumais, prižiūrima ir skaniai maitinama. Teko pabu-
voti ir Priėmimo skyriuje, gydytis Nefrologijos skyriuje - sulaukiau 
nuoširdžios pagalbos ir iš ten dirbančių medikų. Dabar jaučiuosi daug 
stipresnė, sveikesnė ir žvalesnė. O visiems šių skyrių darbuotojams 
linkiu kuo geresnės kloties gyvenime, būti sveikiems.

K. M. (Klaipėda)

Pacientai net tik slaugomi, 
bet ir mokomi būti atsakingi

koManDa ii. s  Neurochirurgijos skyriaus Nr. 2 slaugos personalas – dar viena darni ir profe-
sionali komanda.

E
im

an
to

 C
H

A
C

H
LO

V
O

 n
uo

tr.
 

3

Lengviausias kelias – viską padaryti už ligo-
ninėje gydomą žmogų. Bet mūsų komanda 
dirbakita kryptimi. Pirmiausia išsiaiškiname, ką 
pacientas gali savarankiškai atlikti, kur reikalin-
ga pagalba ir ką reikia išmokyti jį daryti.

Inga ALENIČEVA, Neurochirurgijos skyriaus Nr. 2  
vyresnioji slaugos administratorė

Čia noriu paminėti 
dar vieną svarbų etapą - 

nuolatinį paciento mokymą. Len-
gviausias kelias – viską padaryti už 
ligoninėje gydomą žmogų. Bet mūsų 
komanda dirba kita kryptimi. 

Pirmiausia išsiaiškiname, ką pa-
cientas gali savarankiškai atlikti, kur 
reikalinga pagalba ir ką reikia išmo-
kyti jį daryti. Pavyzdžiui, žmogus ne-
valdo dešinės kūno pusės galūnių, 
tačiau kairė ranka sveika. Tad tokiu 
atveju jis yra mokomas apsitarnauti 
save kaire ranka. 

Slaugytoja ir kineziterapeutas 
moko įgūdžių, kurie bus labai svar-
būs išėjus iš ligoninės. Šiuo etapu 
labai svarbus yra ir artimųjų palaiky-
mas. Todėl į slaugos procesą įtrau-
kiame ir juos“, - apie svarbius slau-
gos etapus pasakojo I. Aleničeva.

skyriuose – intensyviosios 
terapijos palatos

Neurochirurgijos skyriuje Nr. 2, 
kaip ir Neurochirurgijos skyriuje Nr. 
1, yra intensyvaus sekimo palata, ku-
rioje įdiegta monitoriavimo sistema, 
vakuuminė siurbimo sistema ir cen-
trinis deguonies tiekimas. Čia stebi-
mi pacientų gyvybinės veiklos para-
metrai po sudėtingų galvos operaci-
jų bei politraumų. 

„Labai svarbu stebėti paciento 
būklės pasikeitimus, laiku sureaguo-
ti ir pranešti gydytojui. Šių pacientų 
sveikimo procesas būna ilgas, todėl 
slaugytojų kompetencija – stabilizuo-
ti ir palaikyti  sutrikusias pagrindines 
organizmo gyvybines funkcijas: kvė-
pavimo, kraujotakos, medžiagų apy-
takos. 

Šiuo etapu pacientas yra visiškai 
priklausomas nuo slaugytojų, nes 
negali pasirūpinti savimi. Slaugos 
specialistai užtikrina visų poreikių 
- judėjimo, mitybos, asmens higie-
nos patenkinimą“, - sakė skyriaus 
vyresnioji slaugos administratorė.

Pavyzdžiui, žmogui, kuris pasy-
viai guli lovoje, yra užtikrinamas 

laiko antraisiais namais

Slaugant pacientą iškyla įvairių 
problemų, kaip kokybiškiau atlikti 
šią paslaugą. Anot I. Aleničevos, sky-
riuje kiekvieną rytą, o esant pacien-
to būklės pokyčiams, ir kelis kartus 
per dieną yra aptariama kiekvieno 
paciento būklė. 

„Aptariame iškilusias slaugos 
problemas, priimame sprendimus,  
koreguojame slaugos planus, konsul-
tuojamės. Ligoninėje turime slaugos 
konsultantų komandą, su kuria nuo-
lat tariamės ir glaudžiai bendradar-
biaujame“, - akcentavo I. Aleniče-
va.

Anot ilgametę patirtį sukaupu-
sios skyriaus slaugytojų vadovės, 
dalis pacientų dėl ligos progresavimo 
sugrįžta gydytis pakartotinai. 

Todėl slaugytojos yra psicholo-


