
Konferencijos-seminaro metu 
dalyviams pristatytos medici-
ninių operacijų naujovės - ne 
tik skaityti pranešimai čiurnos, 
peties, alkūnės patalogijų temati-
komis, pristatyti patys produktai, 
bet ir transliuotos realiu laiku 
atliekamos operacijos.

Išskirtinumas - 
tiesioginės operacijos

“Kursai tuo ir įdomūs, kad 
neapsiribojame tik pranešimų 
skaitymu. Pirmąją renginio dieną 
dalyviai galėjo stebėti tris tiesio-
gines operacijas. Mes, Klaipėdos 
universitetinės ligoninės medikai, 
kartu su austrų gydytoju F. Rama-
daniu atlikome dvi kelio raiščių ir 
vieną peties operacijas”, - pasako-
jo M. Fiodorovas.

KUL Sporto medicinos cen-
tro vadovo teigimu, nors panaši 
praktika pasaulyje ir 
yra taikoma, tačiau ne 
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SVEIKINAME

Sveikiname jubiliejinių gimtadienių proga
Klaipėdos universitetinės ligoninės darbuotojus:

10 02 - Redą Overlingienę (Nervų ligų ir reabilitacijos departamentas),

10 03 - Evaldą Kazimierą Arlauską (Inžinerinis technikos departamentas),

10 03 - Laimą Žemgulienę (Vidaus ligų departamentas),

10 05 - Loretą Girčienę (Nervų ligų ir reabilitacijos departamentas),

10 10 - Dalią Vaitukaitytę (Traumatologijos departamentas),

10 11 - Iloną Apanavičienę (Vidaus ligų departamentas),

10 11 - Jevgeniją Drevinskienę (Vidaus ligų departamentas),

10 13 - Kazytę Asnauskienę (Akušerijos-ginekologijos departamentas),

10 15 - Algimantą Fabijonavičių (Akušerijos-ginekologijos departamentas),

10 20 - Andželą Bliznikienę (Traumatologijos departamentas),

10 21 - Jadvygą Burbienę (Inžinerinis technikos departamentas),

10 22 - Anatolijų Rimšą (Inžinerinis technikos departamentas),

10 26 - Karolį Kurylą (Traumatologijos  departamentas).

P raėjusios savaitės pabaigoje Klaipėdos universiteti-
nėje ligoninėje (KUL) vyko tarptautinė konferencija-
kursai, skirti artroskopijos - mažai invazinio būdo 

operacijų - temai. Renginio metu svečiai iš įvairių šalių ne tik 
skaitė ir klausėsi kolegų pranešimų, bet ir galėjo tiesiogiai 
stebėti gyvai atliekamas operacijas.

Klaipėdos universitetinėje ligoninėje - 
artroskopijos konferencija-kursai

Jurga BARAUSKAITĖ

Pasak KUL Sporto medicinos 
centro vadovo, gydytojo ortope-
do-traumatologo Marko Fiodo-
rovo, tokios konferencijos-kursai 
KUL organizuojami kasmet. 
Šiemet jie vyko dvi dienas ir buvo 
skirti kelio, peties bei smulkiųjų 
sąnarių gydymui.

Anot M. Fiodorovo, šie kasmet 
KUL rengiami kursai kaskart su-
laukia vis didesnio populiarumo. 
Ypač naujovėmis domisi jauni 
specialistai. Būtent todėl nuspręs-
ta konferenciją-kursus vesti ne 
lietuvių, o anglų kalba. Taip nau-
dinga informacija tapo prieinama 
įvairių šalių gydytojams. Šiemet 
į uostamiestį pasisemti naujų 
žinių atvyko apie 100 specialistų 
ne tik iš visos Lietuvos, bet ir iš 
Baltarusijos, Ukrainos, Latvijos. 
Rengėjams talkino gydytojas iš 
Austrijos Florinas Ramadanis.

KULs Sporto medicinos centro vadovas, gydytojas ortopedas-traumatologas Markas Fiodorovas konfe-

rencijos-kursų dalyvius supažindino su medicininių operacijų naujovėmis.

Naujausia meningito
laboratorinė 
diagnostika 

10 p.

Meningitas - 
ūmi ir audringa, 
bet išgydoma liga

8-9 p.
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N ors žaibiški meningokokinės infekcijos atvejai vi-
suomenėje dažnai sukelia kiek didesnį nei įprasta 
susidomėjimą, Klaipėdos universitetinės ligoninės 

(KUL) gydytojai tikina, jog tai nėra reta liga, o laiku pastebė-
ta ir pradėta gydyti gali nepalikti jokių neigiamų pasekmių. 
Ši ligoninė visada pasiruošusi susitvarkyti su meningokoki-
ne infekcija, nes čia puikiai sustyguotas specialistų darbas, 
taikomi naujausi diagnostiniai metodai.

Meningitas - ūmi ir audringa, tačiau

Margarita BARSYTĖ

Infekcinių ligų poskyris ir 
Nervų ligų skyrius - svarbiausios 
ligoninės grandys susidūrusiems 
su meningitu - neuroinfekcine 
liga, kuri pasireiškia minkštųjų 
galvos ir nugaros smegenų dan-
galų uždegimu.

Pasak KUL Reanimacijos ir 
intensyviosios terapijos skyriaus 
Infekcinių ligų poskyrio vedėjos 
gydytojos anesteziologės-rea-
nimatologės Zitos Vetrovienės, 
Reanimacijos skyriuje neuroin-
fekcijos sudaro 20-25 proc. visų 
susirgimų. Tai gali būti įvairios 
infekcijos - meningitas, encefa-
litas ir kitos. Jos gali būti tiek 
virusinės, tiek bakterinės, dar 
vaidinamos pūlinėmis.

Į poskyrį dažniausiai patenka 
pirminiu meningitu susirgę asme-
nys, t. y. tie, kurie bakterijomis 
užsikrėtė lašiniu būdu per orą. 
Dar galimas ir antrinis meningi-
tas, kuomet bakterijos į žmogaus 
smegenis patenka jau iš jo kūne, 
dažniausiai galvos srityje, buvu-
sio infekcijos židinio.

Bakterinį meningitą sukelia 
įvairios bakterijos, dažniausiai 
pneumokokai, meningokokai, 
hemofilus bakterijos. Jos ir sukelia 
pirminius, lašiniu būdu per orą 
plintančius meningitus.

“Meningoencefalitas - smege-
nų ir smegenų dangalų uždegi-
mas, sukeliantis tiesioginę grėsmę 
žmogaus gyvybei dėl smegenų 
reguliuojamosios funkcijos su-
trikimo bei gyvybinių centrų pa-

žeidimo - gali trikti kvėpavimas, 
širdies veikla, kraujotaka. Dėl to 
pacientai dažniausiai guldomi 
į intensyviosios terapijos sky-
rius. Meningokokinė infekcija iš 
kitų išsiskiria greita eiga, dažnai 
nulemiančia letalią išeitį”, - Z. 
Vetrovienė.

Svarbu atkreipti 
dėmesį į požymius

Anot gydytojos, pastaruoju 
metu apie meningokokinius su-
sirgimus buvo pasirodę nemažai 
informacijos, visuomenėje nu-
skambėjo keli išskirtiniai atvejai, 
o tai išėjo į naudą, mat žmonės 
ima lengviau atpažinti simpto-
mus. “Visai neseniai pas mus 
gydyta meningokoku užsikrėtusi 
nė dvejų metų neturinti mergaitė. 
Pirmoji, įtarusi meningokokinę 
infekciją, buvo mama, kuri pa-
mačiusi, jog vaikas karščiuoja, 
aptiko hemoraginius bėrimus”, 
- prisiminė Z. Vetrovienė.

Vaikų sektoriui vadovaujanti 
gydytoja pabrėžė, jog pūlinis 
meningitas - dažna vaikų liga. 
Dažniausiai užsikrečia kūdikiai 
ir vaikai iki penkerių metų, bak-
terija pavojinga ir paaugliams bei 
jaunimui, mat labai sparčiai plinta 
uždarose patalpose, kuriose vie-
nu metu yra daug žmonių - darže-
lio grupėse, klasėse, auditorijose, 
klubuose ir t. t. Pūliniu meningitu 
serga ir suaugusieji, tačiau tokie 
atvejai yra retesni.

Gydytoja pataria atkreip-
ti dėmesį į neįprastus simpto-

mus - vaikas karščiuoja, tačiau 
temperatūra nenukrenta po an-
tipiretikų, vaikas mieguistas, 
dejuojantis, stenantis ar labai 
dirglus, nenumaldomai verkian-
tis, besiblaškantis, vemiantis. 
Odelė dažniausiai žemės spal-
vos - pilkšva, bėrimo elementai 
dažniausiai atsiranda sėdmenų 
ir kojų srityje. Tai gali būti ne tik 
hemoraginis (kraujosrūvos), bet 
ir makulopapulinis (raudonos 
dėmelės) bėrimas. 

“Sergant žaibine meningoko-
kinės infekcijos forma liga vos 
per kelias valandas gali baigtis 
mirtimi. Būtent todėl, net žinant, 
jog yra daug ligų, kurioms taip 
pat būdingas karščiavimas ir bė-
rimas odoje bei gleivinėje, visais 
atvejais rekomenduočiau kreiptis 
konsultacijos į gydytojus”, - sakė 
Z. Vetrovienė.

KUL Nervų ligų skyriaus 
vyresnioji neurologė Rasa Bara-
vykaitė pataria atidžiau stebėti ir 
kitus požymius - galvos skausmą, 
pykinimą, vėmimą. Kartais gali 
pasireikšti šviesos baimė, spran-
do raumenų įtempimas, vaikai 
kartais guli meningitui būdinga 
poza - atvertę galvą atgal ir kojas 
pritraukę prie pilvo. Taip pat gali 
būti įvairių sąmonės sutrikimų - 
nuo dirglumo, mieguistumo iki 
traukulių ar komos.

“Meningito požymiai yra 
labai stipriai išreikšti, todėl įtarti 
juos nėra sudėtinga. Bakteriniai 
meningitai pasireiškia ir ūmiai, 
ir audringai. Jei ne pats pacientas, 
tai artimieji gana greitai kreipiasi į 
medikus. Dažniausiai kreipiama-
si į greitosios medicinos pagalbos 
medikus, šeimos gydytojus, todėl 
jie turi būti labai budrūs nusta-
tydami diagnozę”, - pasakojo R. 
Baravykaitė.

Svarbiausias smegenų 
skysčio tyrimas

“Atvykus į Klaipėdos uni-
versitetinę ligoninę pirmiausia 
surenkama vaiko (jei serga suau-

gusysis - pastarojo) anamnezė, 
vykdoma apžiūra, stebimi ben-
drieji požymiai. Po to atliekami 
tyrimai - kraujo ir smegenų skys-
čio kinikiniai ir mikrobiologiniai 
tyrimai, neurovizualiniai tyrimai: 
kompiuterinė tomografija, bran-
duolinio magnetinio rezonanso 
tomografijos tyrimas. Mūsų ligo-
ninėje taikoma ekspresdiagnosti-
ka - specialūs kraujo ir smegenų 

skysčio tyrimai, kurie leidžia per 
kelias valandas preliminariai 
nustatyti bakteriją, sukėlusią 
meningitą, ir maksimaliai efek-
tyviai bei greitai skirti gydymą. 
Šie tyrimai Klaipėdos universi-
tetinėje ligoninėje atliekami visą 
parą. Ligoninėje taip pat visą 
parą dirba gydytojų specialistų 
komanda: vaikų ir suaugusiųjų 
neurologai, kardiologai, neu-
rochirurgai, infektologai. Tad 
šioje ligoninėje greitą ir efektyvią 
pagalbą turime galimybę suteikti 
bet kuriuo paros metu”, - pasako-
jo Z. Vetrovienė.

Jai antrino ir R. Baravykaitė: 
“Mūsų ligoninėje gydytojų ir 
slaugytojų darbas labai gerai 
organizuotas - pacientai stebimi 
intensyviai visą parą. Jiems pa-
daromi visi reikalingi tyrimai. 
Klaipėdos universitetinėje ligo-
ninėje labai didelės diagnostinės 
galimybės tiek laboratorinių, tiek 
neurovizualinių tyrimų atžvilgiu. 
Paciento ištyrimas prasideda jau 
priėmimo skyriuje - jam atliekami 
kraujo tyrimai, galvos kompiu-
terinė tomografija. Šie pradiniai 
tyrimai padeda jau priėmimo 
kabinete įtarti neuroinfekciją.”

Tiesa, nors minėtos diagnos-
tinės galimybės KUL ir yra labai 

didelės, R. Baravykaitės teigimu, 
pacientams, kuriems įtariamas 
pūlinis meningitas, išvengti lium-
balinės punkcijos - smegenų 
skysčio tyrimo - nepavyks.

Įtariant neuroinfekciją, bū-
tina atlikti liumbalinę punkciją. 
Bakterinio meningito atveju ligos 
pradžioje atliktas galvos smegenų 
magnetinis rezonansas ar kom-
piuterinė tomografija, net kraujo 

tyrimai gali būti be pakitimų. Be 
to, panašūs klinikiniai simptomai 
būdingi daugeliui kitų ligų - nuo 
gripo iki hipertenzinės krizės. 
Smegenų skysčio tyrimas - iki 
šiol vienintelė šimtu procentų 
patikima diagnostinė priemonė 
neuroinfekcijoms diagnozuoti. 

Anot R. Baravykaitės, pats 
tyrimas įgudusiam specialistui 
nėra sudėtingas. KUL neurolo-
gams bei infektologams jį atlikti 
tenka gana dažnai. O pacientui 
patariama žinoti, jog tyrimas yra 
tikrai labai svarbus ir iki šiol iš-
lieka pagrindiniu diagnozuojant 
meningitą.

Likvoro (smegenų skysčio) 
tyrimas nepasižymi jokiomis 
ypatingomis komplikacijomis 
bei nekelia daugiau pavojaus nei 
kiti įprasti intervenciniai tyrimai. 
“Žmogaus nugaros smegenys 
baigiasi ties pirmuoju juosmens 
slanksteliu, o punkcija atliekama 
tarp trečio ir ketvirto juosmens 
slankstelio. Nugaros smegenų 
ten nėra, todėl punkcijos metu 
sužeisti taip, kad paralyžiuotų, 
yra visiškai neįmanoma, nors 
pacientai to bijo. Per visą mano 
praktiką atliekant liumbalinę 
punkciją, nėra buvę jokių pavojin-
gų incidentų. Be to, tai nėra itin 

MENINGOENCEFALITAS s sukelia tiesioginę grėsmę žmogaus gyvybei dėl smegenų reguliuojamosios 

funkcijos sutrikimo bei gyvybinių centrų pažeidimo, todėl pacientai dažniausiai guldomi į Reanimacijos ir 

intensyviosios terapijos skyrius.

Į NAUDĄ.s KUL Reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriaus Infek-

cinių ligų poskyrio vedėjos ZitosVetrovienės manymu, pastaruoju metu 

apie meningokokinius susirgimus buvo pasirodę nemažai informacijos,

o tai išėjo į naudą, mat žmonės ima lengviau atpažinti simptomus.

Eimanto CHACHLOVO nuotr.

Meningito požymiai yra labai stipriai išreikšti, todėl
įtarti juos nėra sudėtinga. Bakteriniai meningitai pa-
sireiškia ir ūmiai, ir audringai. Jei ne pats pacientas, 
tai artimieji gana greitai kreipiasi į medikus

Rasa BARAVYKAITĖ, 
KUL Nervų ligų skyriaus vyresnioji neurologė
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išgydoma liga
skausmingas tyrimas, mat 

prieš procedūrą suleidžiama 
vietinių anestetikų”, - pasakojo 
neurologė R. Baravykaitė.

Gydymas - 
antibiotikais

Smegenų skysčio tyrimu pa-
tvirtinus bakterinio meningito 
diagnozę, pacientas gydomas 
antibiotikais, kartu taikoma ir 
simptominė terapija - mažinamas 
smegenų paburkimas, užtikri-
namas kvėpavimas, palaiko-
ma širdies veikla, mažinamas 
skausminis sindromas. Sergant 
virusiniu meningitu gydymas 
antibiotikais nėra skiriamas. 
Gydoma simptomiškai nuskaus-
minančiais, dehidratuojančiais, 
priešuždegiminiais, imunitetą 
gerinančiais vaistais.

Bakterinio meningito gydy-
mas trunka labai įvairiai - nuo 
dviejų savaičių iki mėnesio ar 
dar ilgiau. Viskas priklauso nuo 
sukėlėjo, organizmo, ligos eigos, 
komplikacijų, gretutinių susirgi-
mų ir t. t.

komplikavosi į meningoencefa-
litą, atsiranda ir židininė neuro-
loginė simptomatika - galvinių 
nervų pakenkimas, paralyžiai, 
epilepsija. Ligos pasekmės gali 
likti visam gyvenimui, - teigė R. 
Baravykaitė.

Profilaktika - 
imuniteto stiprinimas

Pasak KUL specialisčių, nors 
ir yra skiepai nuo meningokoko, 
tačiau tai nėra patikima apsisau-
gojimo priemonė. Meningokokas, 
kaip ir gripo bakterija, turi keletą 
atmainų, todėl apsisaugoti nuo 
visų neįmanoma. Pavyzdžiui, 
skiepai neapsaugo nuo B tipo 
meningokoko, kuris Lietuvoje ir 
yra labiausiai paplitęs.

Kadangi bakterinis menin-
gokokas plinta lašiniu būdu per 
orą, visiškai apsisaugoti neįma-
noma. Didelė dalis žmonių yra 
meningokoko nešiotojai, galintys 
niekada ir nesusirgti, bet užkrėsti 
kitus asmenis.

Z. Vetrovienė pataria nuolat 
gerai vėdinti ir drėgnai valyti pa-

IMUNITETAS. s “Labai svarbi saugojimosi priemonė yra imuniteto 

stiprinimas - sveikas gyvenimo būdas, t. y. sveika mityba, reguliarus 

sportas, normalus darbo ir poilsio režimas, gera nuotaika”, - sako KUL 

Nervų ligų skyriaus vyresnioji neurologė Rasa Baravykaitė.

itin dažnai, mat su-
organizuoti paprastą 

konferenciją su įprastais žodiniais 
pranešimais gerokai lengviau nei 
100 žmonių auditorijai transliuoti 
gyvai atliekamas sudėtingas 
operacijas. Šiuo atveju operaciją 
atliekantis chirurgas privalo būti 
itin aukšto “pilotažo”.

“Operacijos metu konferenci-
jos-kursų dalyviai ne tik stebi su 
naujausia technika bei implantais 
atliekamas operacijas, bet ir netie-
siogiai dalyvauja pačiame veiks-
me. Apie tai, kas vyksta ekrane, 
jie gali ne tik kalbėtis tarpusavyje, 
tačiau ir bendrauti su operaciją 
atliekančiais gydytojais, užduoti 
jiems rūpimus klausimus. Bet 
tai ir suteikia dvigubos naudos. 
Specialistai ne tik paskaitų ir 
pranešimų metu sužino apie nau-
joves, bet ir pamato, kaip viskas 
pritaikoma gyvai.

Tarptautinės konferencijos-

kursų metu specialistams iš įvai-
rių pasaulio šalių pristatomos 
šviežiausios medicinos pasaulio 
naujienos, rinkoje pasirodžiu-
sios vos prieš mėnesį ar kelis. 
Klaipėdos universitetinė ligoninė 
kompetentinga teikti naujausią 
informaciją, mat joje pristatomos 
naujovės jau yra išbandytos ir 
pritaikytos.

“Naujos technikos, nauji ke-
lio bei peties implantai, kurie 
rinkoje atsirado ką tik, naujausi 
instrumentai - viskas tobulėja, 
ir šie kursai puiki galimybė da-
lyviams patiems pamatyti bei 
išbandyti. Klaipėdos universiteti-
nė ligoninė visa tai turi ir jau yra 

Ligoninėje - artroskopijos 

konferencija-kursai

TIESIOGIAI. s Renginio dalyviai turėjo galimybę tiesiogiai stebėti atliekamas operacijas ir bedrauti su 

jas atliekančiais chirurgais.

NAUJOVĖS.s Klaipėdos universitetinėje ligoninėje pristatyta naujausia medicininė technika, instru-

mentai, implantai.

Eimanto CHACHLOVO nuotr.

išbandžiusi, būtent todėl į mūsų 
ligoninės organizuojamus kursus 
suvažiuoja tiek daug dalyvių ir jų 
kasmet vis daugėja”, - tikino M. 
Fiodorovas.

Be pranešimų klausymo ir 
operacijų transliacijų stebėjimo, 
konferencijos-kursų dalyviai 
galėjo patys pačiupinėti ir išban-
dyti renginio metu pristatomas 
naujoves. Specialistai pertraukų 
tarp pranešimų metu galėjo daly-
vauti vadinamuosiuose “works-
hopuose” ir kartu su operacijas 
atliekančiais gydytojais išbandyti 
naujausius instrumentus bei 
technikas, treniruodamiesi ant 
specialių muliažų.

Kursai tuo ir įdomūs, kad neapsiribojame tik pra-
nešimų skaitymu. Pirmąją renginio dieną dalyviai 
galėjo stebėti tris tiesiogines operacijas
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Nors meningitas nėra labai 
dažnas susirgimas, tačiau atvejai 
ne vienetiniai. KUL per metus 
nustatoma apie 10-20 meningito 
atvejų. Jie visi gydomi sėkmingai. 
Jau apie ketverius metus užsikrė-
timas meningokoku nė vienam 
KUL pacientui nesibaigė mirtimi, 
daugumai pavyko išvengti ir 
komplikacijų.

Anot gydytojų, kaip seksis 
sveikti, priklauso nuo daugelio 
faktorių. “Mes savo darbe mato-
me daug žmonių, kurie persirgę 
meningitu ypatingų liekamųjų 
reiškinių neturi. Bet yra ir nema-
žai tokių, kurie po persirgto me-
ningito skundžiasi nuolatiniais 
galvos skausmais, nuovargiu, 
atminties sutrikimu, intelekto 
problemomis. Jei meningitas 

talpas, kuriose dažnai būriuojasi 
didesni žmonių kolektyvai, ypač 
- jei tai yra vaikai.

R. Baravykaitė priminė, jog 
būtina pakankamai gerai izoliuoti 
sergantįjį ir vengti su juo artimo 
kontakto. Jei susirgo šeimos 
narys, kitiems, kontaktavusiems 
su ligoniu, antibiotikai gali būti 
skiriami profilaktiškai.

“Labai svarbi saugojimosi 
priemonė yra imuniteto stipri-
nimas. Sveikas gyvenimo būdas, 
t. y. sveika mityba, reguliarus 
sportas, normalus darbo ir poilsio 
režimas, gera nuotaika - nors tai 
dažnai atrodo tik plepalai, bet 
iš tiesų yra labai svarbu ne tik 
meningito, bet ir daugybės kitų 
ligų profilaktikai”, - šypsojosi R. 
Baravykaitė.
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Afektinių sutrikimų skyriui
Norėtume padėkoti už rūpestingą dėmesį ir kantrybę visam personalui.

Bet kuri įeidama į palatą atsineša šypseną ir gerą nuotaiką, puikiai palaiko 
tvarką palatose, iš karto ir nedelsiant reaguoja į bet kurį nusiskundimą. 
Teko laimė prieš penketą metų tapti viena iš pirmųjų šio skyriaus pa-
cienčių. Nuo to laiko sveikatos problemas sprendžiu tik šiame skyriuje ir 
ambulatoriškai.

Ypatingą padėką reiškiame ir už nepriekaištingai prižiūrimą ligoninės 
aplinką, relaksuojančiai veikiantį, gyvybe alsuojantį ežerėlį.

D. S. (Klaipėda)

Pilvo ir endokrininės chirurgijos skyriaus visam dar-
niam kolektyvui

Pirmiausia dėkoju už sėkmingai atliktą sunkią ir sudėtingą operaciją ir 
pooperacinį gydymą, kurie sugrąžino viltį gyventi.

Širdingai ačiū visoms bendrosios praktikos slaugytojoms ir jų padėjė-
joms už šypseną, atidumą, švelnumą, dėmesį, paslaugumą ir profesionaliai
atliekamą savo darbą. Juk viso šito taip reikia ligoniui.

Taip pat noriu padėkoti už nepriekaištingą švarą palatoje.
Didelis visiems ačiū. Linkiu kuo didžiausios sėkmės ir laimės.

Su pagarba V. R. (Klaipėda)

Infekcinių ligų Nr.1 skyriui
Sakoma, kad blogi dalykai vyksta tik dėl to, kad geri žmonės nedaro gerų 

darbų. Mes įpratę gydymo įstaigoje susidurti su “valdišku” požiūriu, su 
beasmeniais santykiais ir nesirūpinimu/nejautrumu. Bet sulaukusi visiškai
netikėto man požiūrio ir rūpesčio mano dukryte Jūsų gydymo įstaigoje nuo
pirmos mūsų apsilankymo minutės, turiu pripažinti, kad buvau stipriai ir 
nelauktai nustebinta - tiek supratimo, užuojautos ir dėmesio, ir svarbiausia,
šilumos - man retai kada tenka sutikti net vaikų mokykloje, kur jie leidžia 
dienas. Šaunus visas personalas.

S. N. (Klaipėda)

Pilvo ir endokrininės chirurgijos skyriui
Mielos, nuoširdžiai tikros “gailestingumo seserys”, dėkoju už Jūsų 

rūpestį, slaugą, šypseną, gerą žodį, nežiūrint Jūsų nuovargio ir sunkaus 
darbo. Esate puikios savo darbo profesionalės - Jūsų bendravimo įgūdžiai 
su pacientais stebina - mokate iš karto užmegzti kontaktą su ligoniu, nuteikti
teigiamai, bendrauti nuoširdžiai. Kiekviena slaugytoja yra radusi ne tik
profesiją, bet ir savo pašaukimą - padėti žmogui. Linkiu Jums tūkstančių 
Dievo malonių, kad ir Jūs nepavargtumėte, “neperdegtute”, bet būtumėte 
pilnos džiaugsmo šioje prasmingoje tarnystėje silpnam. Dėkoju Jūsų visai 
komandai, nes tikrai jaučiasi, kad esate vieningos ir atsakingos!

Labai noriu pagirti ir pagerbti palatų valytoją. Kruopščiausiai dirba ir 
labai švariai valo palatas!

Nuoširdžiai A. K. (Kretinga)

Nefrologijos ir vidaus ligų skyriui
Labai puikus personalas, rūpestingi, švelnūs, atsakingi.
Tikrai sunkus darbas, pasiaukojantis. Ligonių guli įvairių, bet moterys 

puikiai susitvarko.
Pacientai turi džiaugtis, kad mes Lietuvoje dar turime puikių žmonių.
Ačiū už suteiktą pagalbą.

Pagarbiai S. N. (Klaipėda)

Veido ir žandikaulių chirurgijos skyriui
Čia visi lyg paukščiai pakirptais sparneliais iš visos Lietuvos suskren-

dam kasdien.
Pajutę Jūsų globą, meilę, namo išvykstam jėgų, vilties kupini...
Už meistriškumą, puikų gydymą, padrąsinantį žodį, gerą atmosferą, 

kasdienę globą, ypatingą priežiūrą po operacijos, sveiką humoro jausmą, 
AČIŪ: Jūs - savo darbo meistrai, didžiuojamės, džiaugiamės, kad esate...

L. L. (žemaite iš pačiuos suostenes Telšių rajona)

Traumatologijos skyriui
Gatvėje sirenos kaukia
Ligoninė kažkurio tai laukia
Žiauri lemtis sukviečia mus 
Į tuos namus.

Jei bėda ir vėl ištiktų
Medikai tikriausiai mūsų nepaliktų.
Dėkingi už žmonėms paskirtus metus.
Linkime, kad gyvenimas Jums būtų malonus.

P. R. (Kretinga)

Nefrologijos ir vidaus ligų skyriui
Gerbiamieji medikai!
Kiek daug likimų Jūsų rankose!
Kiek ašarota, kiek kentėta prieš pakliūnant čia.
Brangieji, kiek kantrybės bei sveikatos eikvojat tam, kad pacientas išeitų 

su šypsena ir džiugesiu veide!
Mielieji, linkiu niekad nepavargti. Nei fiziškai, nei dvasiškai - Jūs mūs 

gyvenime Viltis...
Ačiū!

Su pagarba L. B. (Mažeikiai)

Naujausia meningito 
laboratorinė diagnostika

G alvos ir nugaros smegenų skysčio mikrobiologinis 
tyrimas yra vienas reikšmingiausių etapų, nustatant 
bakterinės arba grybelinės kilmės meningitą. Jį dio-

gnozuojant itin svarbų vaidmenį vaidina Klaipėdos universi-
tetinės ligoninės (KUL) Klinikinės diagnostinės laboratorijos 
Mikrobiologijos skyrius.

Agnė GEDMINTAITĖ

“Galvos ir nugaros smegenų
skystis (likvoras) yra sterilus, o
susirgus meningitu ar encefalitu, 
jo cheminės ir citologinės savybės 
pakinta. Mikrobiologijos labo-
ratorijos tikslas, diagnozuojant 
bakterinį meningitą, išskirti su-
kėlėją bei nustatyti jo jautrumą 
antibiotikams.

“Dirbant pasitelkiami ne tik 
tradiciniai metodai, bet ir pa-
tys moderniausi, nes bakterinį 
meningitą gali sukelti įvairūs 
mikroorganizmai, priklausomai 
nuo ligonio amžiaus. Vaikams 
kliniškai reikšmingi yra B grupės 
streptokokai, Listeria monocyto-
genes, pneumokokai, meningoko-
kai, hemofilai. Suaugusiesiems - 
enterobakterijos, Mycobacterium 

tuberculiosis”, - pasakojo KUL
Klinikinės diagnostinės labora-
torijos Mikrobiologijos skyriaus 
vedėja, laboratorinės medicinos 
gydytoja Jelena Kopeykinienė.

Likvoras tiriamas bakterios-
kopiniu, bakteriologiniu ir imu-
nologiniu metodais. Jau pirmame 
tyrimo etape, atlikus tiriamosios 
medžiagos mikroskopiją, labo-
ratorijos darbuotojai informuoja 
gydantį gydytoją apie mikros-
kopijos rezultatus, nes tai labai 
svarbu, kadangi suteikiama ga-
limybė iš karto skirti empirinę
antibiotikoterapiją. Lygiagrečiai 
atliekamos imunologinės reakci-
jos (latekso agliutinacija), kurių
metu nustatomi svarbiausių sukė-
lėjų (meningokokų A, B, C, Y, W 
135, pneumokokų, streptokokų, 
hemofilų) antigenai.

Taikant bakteriologinius me-
todus, mikroorganizmai išski-
riami ir identifikuojami 18 val. 
laikotarpiu amerikiečių firmos 
mikroorganizmų identifikavimo 
sistemomis “Phoenix” bei “Crys-
tal”. Taip pat nustatoma minimali 
antibiotiko inhibicinė koncentra-
cija, kuri labai svarbi parenkant 
efektyvią antibiotiko dozę. 

Yra didelė grupė kitų mikroor-
ganizmų, kurie gali būti meningi-
tų, meningoencefalitų sukėlėjais. 
Mikrobiologijos skyriuje iš kraujo 
serumo automatizuotu būdu 
nustatomi ankstyvieji IgM klasės 
antikūnai ir vėlyvieji IgG klasės 
antikūnai prieš Laimo boreliozę, 
citomegalovirusinę infekciją, tok-
soplazmozę, Herpes simplex 1 ir 2 
tipą, erkinio encefalito sukėlėjus”,
- pasakojo J. Kopeykinienė.

KUL pirmieji Lietuvoje pra-
dėjo atlikti infekcinių sukėlėjų 
nustatymo tyrimus italų gamybos 
imunofermentiniu analizatoriumi 
“Chorus”. Taip pat infekciniai 
meningitų žymenys nustatomi 
prancūzų gamybos analizatoriu-
mi “Vidas” ir vokiečių gamybos
analizatoriumi “BEP 2000”. Tyri-
mų atsakymus gydantis gydyto-
jas gauna tą pačią dieną.

Ateityje planuojama įsivesti 
Laimo boreliozę patvirtinantį 
tyrimą (antikūnai bus nustatomi 
iš kraujo serumo ir galvos ir nu-
garos smegenų skysčio Western 
bloto metodu). Metodas pasižymi 
labai aukštu specifiškumu, nes 
ekskliuduoja kryžminių (ne-
specifinių) reakcijų įtaką tyrimo 
rezultatui. 

“Mikrobiologijos skyrius to-
liau stengsis diegti naujausias 
technologijas, kurių dėka būtų
galima kuo anksčiau ir tiksliau 
diagnozuoti meningitų ir kitų 
neuroinfekcijų sukėlėjus”, - sakė 
Mikrobiologijos skyriaus vedėja.

“CHORUS”. s KUL Klinikinės diagnostinės laboratorijos Mikrobiologijos skyriaus vedėja Jelena Kopeykinienė 

(kairėje) ir laboratorinės diagnostikos specialistė Inesa Klimčiuk prie imunofermentinio analizatoriaus “Chorus”.

“PHOENIX”. s KUL Klinikinės diagnostinės laboratorijos Mikrobiolo-

gijos skyriaus laboratorinės diagnostikos specialistė Edita Barkauskienė

prie analizatoriaus “Phoenix”.

Eimanto CHACHLOVO nuotr.


