
Genetiniai tyrimai - 
visoms būsimoms 
mamoms

10 p. 

SVEIKINAME

Sveikiname jubiliejinių gimtadienių 
proga Klaipėdos universitetinės 

ligoninės darbuotojus:
11.04 – Joną Lalą (Vidaus ligų de-
partamentas),
11.11- Larisą Zajac (Infekcinių ligų
departamentas),
11.11- Vilmą Sudmontaitę (Onko-
logijos departamentas),
11.13- Laimą Maksvytienę (Nervų 
ligų ir reabilitacijos departamentas),
11.21 - Kristiną Tolstovą (Traumato-
logijos departamentas),
11.22 – Vidą Kveragienę (Hospitali-
zacijos departamentas),
11.23- Danutę Lengvinienę (Trau-
matologijos departamentas),
11.24 - Rimantą Mačiulaitį (Galvos-
kaklo chirurgijos departamentas),
11.30 - Rasą Baravykaitę (Nervų ligų 
ir reabilitacijos departamentas),
11.30 - Danutę Prelgauskienę (Dia-
gnostikos departamentas),
11.30 - Dalią Kontvainienę (Akušeri-
jos-ginekologijos departamentas).
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Kas yra kokybiškas ir 
patikimas laboratorinis 
tyrimas

 8 - 9 p.

Klaipėdos universitetinės 
ligoninės administracija

Maloniai 
kviečiame 
dalyvauti

Spalio 27 d. 18 val.

Marijos Taikos Karalienės 

bažnyčioje bus aukojamos

šv. Mišios už mirusius

Klaipėdos universitetinės 

ligoninės darbuotojus.

Ligoninėje – tarptautinė 
medicinos fizikų konferencija

Kauno technologijos universiteto (KTU) Fundamentaliųjų 
mokslų fakulteto Fizikos katedros profesorės Dianos Adlie-
nės iniciatyva spalio 13 d. Klaipėdos universitetinėje ligoni-
nėje jau antrą kartą vyko tarptautinės Baltijos šalių medici-
nos fizikų konferencijos seminaras, kurio tema - „Brachitera-
pija“. Dar dvi dienas konferencija tęsėsi KTU.

Jurga BARAUSKAITĖ

Medicinos fizikų specialybė 
Lietuvoje palyginti labai nauja. 
Šių specialistų poreikis išaugo 
sparčiai vystantis naujoms spin-
dulinės terapijos ir radiologijos 
technologijoms. Pirmoji me-

dicinos fizikų absolventų laida 
paruošta 2005 metais KTU Fun-
damentaliųjų mokslų fakulteto 
Fizikos katedroje. 

Dalijosi patirtimi
Lietuvoje vykstančios kasme-

tinės tarptautinės Baltijos šalių 
fizikų konferencijos metu medici-
nos fizikai su kitų šalių kolegomis 
dalijasi patirtimi, susipažįsta su 
pažangiomis naujomis techno-
logijomis bei gera kitų klinikų 
praktine patirtimi.

Šiais metais konferencijoje 
dalyvavo KTU Fundamentaliųjų 
mokslų fakulteto Fizikos katedros 
profesorė D. Adlienė, katedros 
darbuotojai ir svečiai 
iš užsienio. 

Informacija apie magnetinio rezonanso 
tomografijos tyrimą

SKAIČIUS. s Klaipėdos universitetinėje ligoni-
nėje per metus atliekama apie  5 magnetinio 
rezonanso tomografijos tyrimų.

Eimanto CHACHLOVO nuotr.

gyventojų.
Šiuo metu Lietuvoje yra vienas 

MRT aparatas 500 tūkst. gyventojų. 
Klaipėdos regione (500 tūkst. gy-

ventojų) šiuo metu yra vienas MRT 
aparatas Klaipėdos universitetinėje 
ligoninėje. 

Su vienu MRT aparatu atliekamų 
tyrimų skaičius: JAV - 3 000 tyrimų 
per metus, Europos Sąjungos šalyse 
- 2 200 tyrimų per metus, Klaipėdos 
universitetinėje ligoninėje - 2 500 (iš jų 
41 Jūrininkų ligoninės siųstiems paci-
entams) tyrimų per metus.

Klaipėdos universitetinės 
ligoninės informacija

Magnetinio rezonanso tomografijos (MRT) tyrimas dažniausiai atlieka-
mas onkologinių, sąnarių ir galvos smegenų ligų diagnostikai.

Europos Sąjungos (ES) šalyse šis 
tyrimo metodas naudojamas 25-erius 
metus. Per tą laiką atlikta daugiau kaip 
500 milijonų tyrimų. Tai labai saugus 
paciento atžvilgiu tyrimo metodas: 
pasaulyje registruojama iki 4 nepagei-
daujamų atvejų 100 tūkst. atliktų MRT 
tyrimų. Pagal ES 2008 metų rekomen-
dacijas, minimalus poreikis turėtų būti 
1 aparatas 100 tūkst. gyventojų. Čia ir 
toliau kalbama tik apie MRT aparatus, 
kurių galingumas yra 1 ir daugiau 
teslų. 

Šiuo metu Europos Sąjungos šalyse 
yra 1 MRT aparatas 100 tūkst. gyven-
tojų. Jungtinėse Amerikos Valstijose 
(JAV) yra 1 MRT aparatas 500 tūkst. 

VIZITAS. s Tarptautinės Baltijos šalių medicinos fizikų konferencijos seminaro apie brachiterapiją dalyviai 
aplankė Aukštųjų energijų skyrių, domėjosi naujovėmis ir spindulinės terapijos galimybėmis Klaipėdos 
universitetinėje ligoninėje.
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Š iuolaikinių labora-
torinių tyrimų dėka 
gydytojai klinicistai 

gali iš anksto įtarti ligos 
pradžią net nesant tos ligos 
aiškių klinikinių simptomų. 
Tokiu būdu laiku užkertamas 
kelias ligoms vystytis bei 
įmanomas efektyvus gydy-
mas esant ankstyvosioms jų 
stadijoms minimaliai ken-
kiant organizmui. 

Rasa AUGLIENĖ, Klinikinės 
diagnostinės laboratorijos vedėja

Gana dažnai, remiantis labora-
torinių tyrimų rezultatais, daromi 
labai svarbūs sprendimai (pvz., 
vaistų dozės pakeitimas, remiantis 
jų koncentracija kraujyje, ir t. t.). To-
dėl ypač svarbu, kad laboratorinių
tyrimų rezultatai būtų kuo tikslesni 
bei patikimesni. Trumpai apžvel-
kime, kokie veiksniai dažniausiai 
daro įtaką tyrimų kokybei.

Preanalizės 
periodo ypatumai
Procesas nuo gydytojo pa-

skyrimo atlikti tyrimą iki tyrimo 
rezultatų pateikimo jį užsakiusiam 
gydytojui vadinamas laboratorinių 
tyrimų rezultatų “apsisukimo” 
laiku (LTAL), kuris yra sudarytas 
iš trijų periodų: preanalizinio, ana-
lizinio ir poanalizinio.

Preanalizinis periodas yra di-
džiausias ir sudaro apie 58 proc. 
viso LTAL. Ką gi apima šis peri-
odas? 

Tai labai daug veiksnių, nepri-
klausančių laboratorijos darbuo-
tojų kompetencijai, t. y. paciento
paruošimas ėminio paėmimui,
pasiruošimas paimti ėminį, ėminio 
paėmimas, ėminio saugojimas iki 
pristatymo į laboratoriją, ėminio 
transportavimas į laboratoriją. Ir tik 
palyginti nedidelė dalis preanalizi-
nio periodo, kuris priskiriamas la-
boratorijos kompetencijai, - ėminio
priėmimas, mėginio paruošimas
ir mėginio saugojimas iki tyrimo 
atlikimo.

Šiemet Parmoje (Italija) vyko 
pirmasis Europos kongresas, skir-
tas preanalizės periodo proble-
moms nagrinėti. Jame dalyvavo
ir KUL Klinikinės diagnostinės
laboratorijos vedėja R. Auglienė. 
Preanalizės problemos yra labai 
aktualios ir reikšmingai veikiančios 
laboratorinių tyrimųrezultatus.Tai 
parodė faktas, jog prieš laiką buvo
nutraukta norinčiųjų dalyvauti
šiame renginyje registracija, nes
keliskart viršytas planuotas daly-
vių skaičius.

Šiame kongrese buvo dar sykį 
atkreiptas dėmesys į tai, kad dau-
gelis analičių (tai yra medžiagų 
koncentracijų, pvz., gliukozė,
bilirubinas, kalis, natris ir kt.) yra 
labilios, todėl, transportuojant di-
deliais atstumais (iki 200-300 km),
jų koncentracija tiek laiko atžvilgiu, 
tiek temperatūros mažėja. Taigi 
atliekant patį tyrimą gaunama 
klaidingai mažesnė medžiagos 
koncentracija nei yra iš tikrųjų 
tiriamojo organizme. Anksčiau 
buvo manyta, kad yra tik kelios 
medžiagos, kurių koncentracija
kraujyje po kraujo paėmimo mė-

Kas yra kokybiškas ir patikimas

gintuvėlyje mažėja (pvz., gliukozės, 
bilirubino koncentracija veniniame 
kraujyje pradeda mažėti po 30 
min.). Šiuo metu, atlikus įvairias 
studijas, paaiškėjo, kad jei mėginiai 
yra netinkamai laikomi (per ilgas 
laiko tarpas, pvz., transportuojant
į laboratorijas, esančias už kelių 
šimtų kilometrų, ar neišlaikomas 
tikslus temperatūros režimas - pvz., 
vasaros metu - per aukšta tempera-
tūra, o žiemos metu - per žema), tai 
daugumos analičių koncentracija, 
atlikus tyrimus, gali būti gaunama 
klaidingai mažesnė arba kai kuriais
atvejais klaidingai aukštesnė, nei iš 
tikrųjų yra. Tai ypač aktualu krešė-
jimo sistemos tyrimams (protrombi-

no indeksui, daliniam aktyvuotam 
tromboplastino laikui ir kt.), nes,
norint gauti patikimus, kokybiškus 
tyrimų rezultatus, būtina laikytis 
ne tik griežtų kraujo paėmimo tai-
syklių, bet ir po paėmimo kuo sku-
biau ėminius pristatyti į laboratoriją 
ištyrimui. Kongreso metu buvo 
akcentuojama, kad preanaliziniame 
periode klaidų tikimybė - nuo 53 iki 
75 procentų! 

Pastaruoju metu, vadovaujantis
endokrinologų rekomendacijomis, 
skydliaukės fukciją atspindinčių 
hormonų tyrimai (TTH, LT4, LT3) 
taip pat turėtų būti atlikti per kuo 
trumpesnį laiko tarpą nuo kraujo 
paėmimo, griežtai laikantis visų 
ėmimo bei transportavimo reko-
mendacijų.

Priimami 
tik kokybiški ėminiai

Suprasdami, kokią įtaką koky-
biškam tyrimo rezultatui turi koky-
biškas ėminys, mūsų laboratorijoje 
priimame tik kokybiškus ėminius, 
tai yra teisingai identifikuotus 
pacientų ėminius (kad tikrai tam 
pacientui). Kad būtų ėminio tin-
kamas kiekis, laboratorijos regis-
tratūroje fiksuojamas laikas, kada 
buvo paimtas ir kada pristatytas 
į laboratoriją ėminys. Jei ėminiai 
paimti netinkamai - kraujo mėgin-
tuvėlyje matomas krešulys (viena 
iš dažniausių klaidų - po kraujo 
paėmimo jis nebuvo taisyklingai 

pavartomas, kad susimaišytų su
mėgintuvėlyje esančiu tam tikru 
antikoaguliantu), kyla abejonių dėl
ėminio ir paciento identifikacijos,
per mažas tiriamosios medžiagos 
kiekis (labai svarbus krešėjimo 
sistemos tyrimams), hemolizuotas 
kraujo serumas (biocheminiams
tyrimams) ir kt. - registruojamos 
neatitiktys, skubiai pranešama
tyrimo užsakovui, kad kraujas ar 
kita kūno organizmo tiriamoji me-
džiaga būtų paimta pakartotinai ir 
tinkamai. Kitu atveju tyrimai nebus
atliekami, nes galimi klaidingi tyri-
mo rezultai. Tik visus reikalvimus 
atitinkantys, kokybiški ėminiai 
yra registruojami, koduojami ir 
toliau rengiami laboratoriniams 
tyrimams atlikti.

Mūsų laboratorija yra paren-
gusi ligoninės ir ambulatorijos gy-
dytojams bei bendrosios praktikos 
slaugytojams rekomendaciją, ku-
rioje nurodyti reikalavimai tinka-
mampacientųparuošimui,ėminių 
paėmimui, laikymui po paėmimo
ir pristatymui į laboratoriją.

Kiti faktoriai, veikiantys labo-
ratorinių tyrimų rezultatus, gali
būti tiesiogiai susiję su pacientu.
Tai yra objektyvūs faktoriai (am-
žius, rasė, lytis, nėštumas, mityba, 
kofeino, alkoholio , psichotropinių
medžiagų vartojimas, rūkymas, 
fizinis aktyvumas, stresas) bei su-
bjektyvūs arba nepriklausomi nuo 
paciento (paros laikas, klimatas, 
sezoniškumas, aukštis virš jūros
lygio, paciento kūno padėtis krau-
jo ėminio paėmimo metu).

Fiziologinių 
faktorių įtaka

Trumpai panagrinėkime kelis
pavyzdžius. Lyties ir amžiaus įta-
ka: nuo 15 iki 55 metų pastebimas 
progresuojantis bendro choleste-
rolio ir mažo tankio lipoproteinų 
(MTL) didėjimas, o ypač didesnis 
moterims, esančioms premeno-
pauzėje; didelio tankio lipoprotei-
nų (DTL) kiekis nesvyruoja, nors 
jis yra saikingai aukštesnis moterų
kraujyje; kreatininas ir kreatinki-
nazės fermentas priklausomi nuo 
raumenų masės, todėl dažniausiai 
yra aukštesnės koncentracijos 
vyrams; serumo geležis žemesnė
moterims, esančioms premeno-
pauzėje; šarminės fosfatazės kon-
centracija 16-18 metų amžiuje yra 
dvigubai aukštesnė nei vidutinio 
amžiaus pacientui; vyrų ir moterų 
hemoglobino kiekio normos yra
skirtingos - moterų yra žemesnės 
normos ribos nei vyrų; vaikų am-
žiuje yra būdingas padidėjęs lim-
focitų kiekis kraujyje, o suaugusių
kraujyje tai galėtų reikšti vieną ar 
kitą patologiją ir t. t.).

Paros laikas: kortizolio aukš-
čiausia koncentracija yra 6 val.
ryto, o žemiausia - vakare ir vi-
durnaktį; gliukozės tolerancijos
testo reikšmės didesnės po pietų; 
leukocitų kiekis vakare didėja iki 
20 procentų, lyginant su jų kiekiu 
ryte.

Sezoniškumas: vasarą aukštes-
nės koncentracijos yra vitamino D, 
trijodtironino - net iki 20 procentų; 
žiemą - trigliceridų koncentracija 
mažesnė, cholesterolio koncentra-
cija padidėja 2,5 procento.

Aukštis virš jūros lygio: esant 
1400 m aukščiui, hematokritas ir 
hemoglobinas padidėja 8 proc.; 
esant 3 600 m aukščiui - iki 65 
proc. padidėja C - reaktyvaus
baltymo koncentracija; didėjant 
aukščiui, mažėja renino, transferi-
no, estriolio ir kreatinino klirenso 
koncentracijos.

Tai yra fiziologiniai faktoriai, 
veikiantys tyrimų rezultatus, ku-
riuos būtų sunku eliminuoti, bet 
juos reikėtų žinoti tam, kad būtų 
galima teisingai vertinti gautus
tyrimo rezultatus.

Žinoma, būtų geriausia, kad
ėminiai pacientams būtų imami 
vadinamomis standartizuotomis 
sąlygomis:

• Ryte (apie 7-10 val.);
• Nevalgius (apie 12val., t. 

y. nuo praeitos dienos 20 val.) , 
negėrus (kavos, arbatos);

• Prieš fizioterapines procedū-
ras (masažą, mankštą);

• Prieš diagnostines procedū-
ras (kompiuterinę tomografiją,
branduolių magnetinį rezonansą, 
rentgeno ar rentgenokontrastinių 
procedūrų atlikimą, fibrogastro-
duodenoskopiją ir kt.);

• Santykinai pailsėjus;
• Sėdimoje ar gulimoje padė-

tyje (pažymint tyrimo paskyrimo 
lape);

• Atliekant venopunkciją - tim-
pą laikyti kuo trumpesnį laiką, t.y., 
ne ilgiau nei 1 minutę.

Šiuo metu visame pasaulyje 
manoma, kad, tiriant didelius
srautus pacientų, gana sunku pa-
siekti, kad jie pakartotinai atvyktų 
nustatytu laiku. Todėl galimos
išlygos, kad ėminiai būtų imami 
ir kitu paros metu, bet visada
būtina tiksliai nurodyti ėminio
paėmimo datą ir laiką, kad pagal
tai būtų galima teisingai vertinti 
tyrimo rezultatus, bei, norint pa-
kartotinai tirti pacientą, ėminiai
jam turėtų būti imami būtent tuo
laiku, kaip ir pirmąjį
kartą. 
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PROFESIONALĖS. s Klinikinio skyriaus darbuotojos (iš kairės): 
klinikos laborantė Roma Tumėnienė, medicinos biologė Zofija Dam-
brauskienė ir klinikos laborantė Tatjana Marčiukova.

SVARBU. s Gana dažnai, remiantis laboratorinių tyrimų rezultatais, 
daromi labai svarbūs sprendimai - pavyzdžiui, vaistų dozės pacientui 
pakeitimas, remiantis jų koncentracija kraujyje. Todėl ypač svarbu, kad 
laboratorinių tyrimų rezultatai būtų kuo tikslesni bei patikimesni.



Tarp jų - prof. Sorenas 
Mattssonas iš Lundo 

universiteto ir Malmės miesto
Skane universitetinės ligoninės, 
Medicinos fizikos organizacijų
Europos federacijos (EFOMP) 
prezidentas prof. Peteris Shar-
pas, medicinos fizikai Lena-Ma-
rie Lundberg bei kiti medicinos 
fizikai iš Švedijos, Ukrainos, 
Rusijos, Estijos, Latvijos bei Lie-
tuvos ligoninių. 

Seminare pranešimus apie 
brachiterapijos galimybes Klai-
pėdos universitetinėje ligoninėje 
skaitė Aukštųjų energijų skyriaus 
brachiterapijos sektoriaus vedėja 
Rasa Dagienė, o apie kokybės
kontrolės užtikrinimą brachitera-
pijoje – medicinos fizikas Romas 
Vilkas.
Aukštųjų energijų skyriaus vedėja 
dr. Aista Plieskienė, savo praneši-
me pristačiusi spindulinės terapi-
jos pokyčius, įvykusius Klaipėdos 
universitetinėje ligoninėje per pas-
taruosius kelerius metus, atkreipė 
dėmesį, kad Lietuvoje spinduli-
nės terapijos srityje dirbančiųjų 
medicinos fizikų skaičius išaugo
net 40 proc. Ji prisiminė, kaip
pirmąjį kartą tarptautinė Baltijos
šalių medicinos fizikų konferencija 
Klaipėdoje buvo surengta 2009
metų spalio mėnesį. Tuo metu
Klaipėdos universitetinėje ligoni-
nėje vykdant parengtą projektą 
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Ligoninėje – tarptautinė medicinos fizikų konferencija

intensyviai vyko statybos darbai 
naujų technologijų spindulinės
terapijos patalpoms įrengti. Čia 
vėliau ir buvo sumontuota nauja 
spindulinės terapijos įranga: liniji-
nis greitintuvas, rentgenoterapijos

įrenginys, brachiterapijos sistema.

Specialistai – 
aukštos kvalifikacijos

Išklausę pranešimus, sve-
čiai aplankė Aukštųjų energijų 

skyrių, domėjosi naujovėmis ir 
spindulinės terapijos galimybė-
mis Klaipėdos universitetinėje 
ligoninėje. Profesorė D. Adlienė 
pasidžiaugė, kad čia dirban-
tys penki medicinos fizikai yra 

aukštos kvalifikacijos, magistro 
laipsnį įgiję KTU Fundamenta-
liųjų mokslų fakulteto Fizikos 
katedroje.

Dr. A. Plieskienė teigė, kad 
spindulinėje terapijoje gydyto-
jai onkologai radioterapeutai, 
medicinos fizikai ir radiologijos
technologai sudaro komandą, 
kuri kruopščiai ruošia ir įgy-
vendina paciento spindulinio 
gydymo planą. 

Gydytojas onkologas radio-
terapeutas paskiria spindulinį 
gydymą, kartu su radiologijos 
technologais rengia paciento 
imobilizacines priemones, at-
lieka kompiuterinę tomografiją, 
apibrėžia švitinimo tūrį, įverti-
na kritinius organus. Medicinos 
fizikai kompiuterine planavimo
sistema atlieka paciento spin-
dulinės terapijos planavimą, o 
parengtą planą įvertina kartu 
su gydytoju onkologu-radi-
oterapeutu. Vėliau pagal šį 
planą, kontroliuojant gydytojui 
onkologui-radioterapeutui ir 
medicinos fizikui, pacientui 
atliekamos spindulinės terapi-
jos procedūros. Kad procedūros 
kokybiniai parametrai atitik-
tų parengtą virtualų planą, 
medicinos fizikai reguliariai 
atlieka kokybinius įrenginių 
parametrų matavimus, kartu su 
inžinieriais užtikrina kokybišką 
įrenginių darbą.

laboratorinis tyrimas
Tyrimų analizė ir 

poanalizė
Kiti du laboratorinių

tyrimų rezultatų “apsi-
sukimo” laiko periodai - analizės 
(sudaro iki 25 proc.) ir  poanalizės 
(17 proc.) - jau visiškai priklausomi 
nuo laboratorijos kompetencijos.

Šių periodų metu klaidų ti-
kimybė yra: anatilitiniame - nuo 
13,3 iki 23 proc. ir poanalitiniame
- nuo 9 iki 24 proc., tai yra gerokai 
mažesnė nei anksčiau nagrinėtame 
preanalitiniame periode.

Analizinio periodo metu yra
ruošiami reagentai ir analizatoriai
darbui, atliekama analizatorių
kalibracija ir kasdieninė vidaus 
kokybės kontrolė bei atliekami
patys tyrimai.

Poanalizinis periodas - gautų 
tyrimų rezultatų įvertinimas, atsi-
žvelgiant į visą grupę anksčiau mi-
nėtų faktorių (paros laikas ėminio 
paėmimo metu, paciento amžius, 
lytis, rasė, laiko tarpas nuo ėminio 
paėmimo ir t. t.), tyrimų rezultatų
atidavimas užsakovui bei mėginių 
saugojimas (archyvavimas), atlikus 
tyrimus.

Būtent šie du periodai priklau-
so nuo laboratorijos darbuotojų 
kompetencijos.

Svarbu 
profesionalumas
Kas gi priskiriama laboratori-

jos darbuotojo, dirbančio asmens
sveikatos priežiūros įstaigos labo-
ratorijoje, kompetencijai?

Visų pirma, tai - medicininis

išsilavinimas, žinios, praktiniai su-
gebėjimai ir įgūdžiai bei patirtis.

Praėjusią vasarą mūsų labora-
torijos trys darbuotojos dalyvavo 
Berlyne vykusiame Pasaulio ir
Europos klinikinės chemijos ir 
laboratorinės medicinos kongre-
se. Kongreso metu pagrindinis
dėmesys buvo skiriamas būtent la-
boratorijos darbuotojų kompeten-
cijai, nes būtent nuo jos priklauso 
tinkamas tyrimo metodo parinki-
mas (to paties tyrimo rezultatai, 
pasirinkus netinkamą metodą, gali 
svyruoti iki 30 procentų!), tinka-
mas tyrmo atlikimas bei teisingas 
tyrimo rezultato įvertinimas.

Mūsų laboratorijoje šiuo metu

dirba 4 laboratorinės medicinos 
gydytojos, 12 medicinos biologių, 
7 klinikos laborantės, turinčios 
aukštąjį universitetinį išsilavi-
nimą, 27 klinikos laborantės ir 7
laboratorinės medicinos darbuo-
tojos.

Pagal galiojančius teisės ak-
tus iš laboratorijos darbuotojų 
pacientus konsultuoti gali tik 
laboratorinės medicinos gydy-
tojai, o medicinos biologai gali 
konsultuoti gydytojus įvairiais 
klausimais, susijusiais su laborato-
riniais tyrimais. Klinikos laboran-
tų kompetencija - paskirtų tyrimų 
atlikimas.

Mūsų ligoninės laboratorijoje 

atliekami tyrimai, reikalaujantys 
aukštos darbuotojų kompeten-
cijos. Pavyzdžiui, Biochemijos 
skyriuje elektroforezės metodu 
atliekami šie tyrimai: proteinuri-
jos tipo nustatymas paros šlapime, 
imunoglobulino G oligokloninių 
juostų smegenų skystyje, mono-
kloninių komponentų (imunoglo-
bulinų klasės, lengvųjų ir laisvųjų 
lengvųjų grandinių) nustatymas ir 
kt. Imunologijos skyriuje - imunof-
luorescencijos metodu atliekami 
autoimuninių ligų diagnostiniai 
tyrimai ANA, ANCA, AMA, 
tėkmės citometru - žmogaus leu-
kocitinis antigenas B 27, ląstelinio 
imuniteto žymenys (CD4, CD8), 

padedantys įvertinti imuniteto
būklę imunosupresinių ligų atveju, 
QuantiFeron TB Gold tyrimas, skir-
tas tuberkuliozės ląstelinio imuni-
teto gama interferono nustatymui, 
- jis padeda diagnozuoti aktyvią ir 
latentinę tuberkuliozės formas.

Klinikiniame skyriuje atlieka-
mi kraujo tepinėlių, kaulų čiulpų 
bei kitų organų skysčių tepinėlių 
citomorfologiniai, imunohemato-
loginiai tyrimai ir kt.

Mikrobiologijos skyriuje - au-
tomatizuotas mikroorganizmų 
identifikavimas ir minimalios inhi-
bicinės koncentracijos nustatymas, 
automatizuoti kraujo bei smegenų 
skysčio pasėliai, automatizuotu
būdu atliekamas bakterijų augimo 
šlapime nustatymas ir kt.

Laboratorinės medicinos moks-
las yra viena sparčiausiai besivys-
tančių medicinos mokslų sričių, 
nes sukuriami vis naujesni bei 
jautresni įvairius susirgimus aptin-
kantys laboratoriniai testai. Todėl, 
mano manymu, be nuolatinio 
žinių atnaujinimo universitetinių 
ligoninų mokymo bazėse, daly-
vavimo vykstančiuose klinikinės 
chemijos ir laboratorinės medici-
nos tarptautiniuose kongresuose,
išsamaus laboratorinės medicinos
literatūros studijavimo, šiuo metu 
neįmanomas aukšto lygio labora-
torijos egzistavimas. Džiugu, kad 
Klaipėdos universitetinės ligoni-
nės administracija, suprasdama, 
kokia didelė laboratorinių tyrimų 
įtaka diagnozuojant ligas, ne tik 
palaiko, bet ir skatina laboratori-
jos darbuotojus siekti aukštesnės 
kvalifikacijos įdiegiant naujausias 
technologijas.

TYRIMAI. s Biochemijos skyriuje elektroforezės metodu atliekama daug sudėtingų tyrimų. (Iš kairės) skyriaus 
vedėja medicinos biologė Rasa Jurevičienė ir medicinos biologė Vilija Venckienė aptaria tyrimų rezultatus. 
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LYGIS. s Klaipėdos universitetinėje ligoninėje dirbantys penki medicinos fizikai yra aukštos kvalifikacijos, 
magistro laipsnį įgiję Kauno technologijos universiteto Fundamentaliųjų mokslų fakulteto Fizikos katedroje.
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Pilvo ir endokrininės chirurgijos skyriui

Nuoširdžiai dėkoju už suteiktą man pagalbą. Gydytojai nustatė 
ligą ir paskyrė tinkamą gydymą, slaugytojos viską atliko rūpestin-
gai.

Ačiū už malonias širdis ir švelnias rankas.

T. W. M. (MYANMAR)

Sąnarių implantacijos skyriui

Nuoširdžiai dėkoju visam personalui. Šiandien aš nepaprastai 
džiaugiuosi, kad jau galiu vaikščioti žymiai geriau ir be skausmo, 
su vienu ramentu arba lazdele bei daug geriau jaučiuosi.

Kodėl žmogui lemta tiek daug kančių?
Jeigu ne gydytojų profesionalų pastangos ir kompetencija, visi 

būtume suluošinti ir praradę darbingumą. Todėl daugelis (tarp jų 
– ir aš) mano, kad gydytojams ir visam personalui to dėkingumo 
reiškiame per mažai. Tad gerbkime gydytojus ir visą personalą, nes 
nuo jų priklauso ir visų mūsų sveikata. Šio skyriaus gydytojai ir visas 
personalas – nuostabūs. Tokioje įstaigoje malonu gydytis. 

Gerbiamam ministrui R. Šukiui artimiausiu metu išsiųsiu atsi-
liepimą apie Jūsų gerus darbus gydymo srityje. Lieku dėkinga ir 
skolinga visiems, kurie manęs nepamiršo ir padėjo išsipildyti mano 
svajonėms pajusti tikrą gyvenimo vertę.

I. K. (Pakruojis)

Reabilitacijos skyriui

Debesų keleiviai skrieja ratu, 
skrieja į dangų išskleidę sparnus
Palieka – sugrįžta, visad į lizdus...
Išgis mūsų sielos, pradings neviltis,
jų šypsenos parodys, kur mūs Švyturys...
Gerbiamiems darbuotojams dėkoju už supratingumą ir kantrybę, 

kurios negailite nė vienam, netgi tokiam akiplėšai kaip man.

V. (Klaipėda)

Veido ir žandikaulių chirurgijos skyriui

Nuoširdžiai dėkoju už gydymą ne tik vaistais, bet ir žodžiais. 
Tariu AČIŪ už švelnumą, supratingumą, kantrybę.

Z. K. (Viekšniai, Mažeikių raj.)

Endokrinologijos skyriui

Nuoširdžiausia padėka Endokrinologijos skyriaus visam perso-
nalui už tvarką, švarą ir dėmesį ligoniams. Būdamas Jūsų globoje 
tiesiogiai mačiau ir patyriau Jūsų aukšto lygio profesionalumą, 
atsakomybės supratimą, dėmesį, žmogišką jautrumą, sąžiningumą, 
darbštumą.

Linkiu visiems sveikatos, gražių, prasmingų dienų ir Dievo
palaimos.

Su pagarba ir dėkingumu

J. G. (Klaipėda)

Neurochirurgijos Nr.1 skyriui

Noriu padėkoti už gerą, nuoširdų ir rūpestingą gydymą. Labai 
ačiū už rūpestingumą, nuoširdumą bei prižiūrėjimą. Visiems dar-
buotojams, dirbantiems šiame skyriuje, sėkmės darbe, nuoširdus 
AČIŪ. 

A. B. (Užlieknės k., Mažeikių raj.)

Nefrologijos ir vidaus ligų skyriui

Brangieji, Jūsų žinios, nuoširdumas, šypsenos ir palaikymas vėl 
grąžino man sveikatą, gerą nuotaiką, norą gyventi. Lenkiu savo 
žilą galvą prieš Jūsų žinias, begalinį nuoširdumą ir atsidavimą 
ligoniams.

Visam kolektyvui  sėkmės, dirbant labai sunkų ir kilnų darbą.
Dievo palaimos ir tūkstantį kartų AČIŪ...

J. Š.(Klaipėda)

„Didumas to, kas mumyse 
iš meilės auga ir gerumo.
Tai nuo Tavęs čia taip šviesu, 
nuo žodžio šitaip pasakyto, 
nuo pagalvojimo balsu: 
Turbūt ne dėl savęs esu – 
esu turbūt dėl ko nors kito“

(Just. Marcinkevičius)

Nuoširdžiai dėkojame Klaipėdos universitetinės ligoninės 
Gastroenterologijos skyriaus darbuotojams už profesionalumą, už 
rūpestį ir šilumą, gydant mūsų mylimą mamą. AČIŪ Jums!

Dėkoja vaikai
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tr.LAIKAS. s Gydytoja 
genetikė Virginija Ašmo-
nienė ragina būsimąsias 
mamas nedelsti ir jau 
- nėštumo savaitę 
atlikti genetinius tyrimus, 
kad jie būtų veiksmingi.

Jau kelerius metus Vakarų 
Lietuvos ir uostamiesčio gim-
dyvėms dėl genetinių tyrimų 
nebereikia važiuoti į Kauną 
ar Vilnių. Šie tyrimai pagal 
naujausias technologijas 
atliekami Klaipėdos univer-
sitetinėje ligoninėje. Apie 
nėščiųjų genetinius tyrimus, 
kaip ir kada jie atliekami, 
kalbamės su gydytoja gene-
tike Virginija AŠMONIENE. 

Agnė GEDMINTAITĖ

Kada nėščiosioms rekomen-
duojami genetiniai tyrimai?

Pirmiausia genetiniai tyrimai 
rekomenduojami toms nėščio-
sioms, kurioms gimdymo metu 
sukanka 35 metai ir vyresnėms 
arba kūdikio tėvas yra 42 metų 
amžiaus ar vyresnis. Taip pat 
visoms nėščiosioms, prieš tai tu-
rėjusioms du ir daugiau savaimi-
nių persileidimų ar nesivystančių 
nėštumų, nėščiosios ar kūdikio 
tėvo giminėje esant apsigimimų 
irgi rekomenduojama atlikti 
prenatalinius genetinius tyrimus. 
Į rizikos grupę patenka ir tos 
besilaukiančios moterys, kurios 
nėštumo pradžioje (iki 12 sav.) 
vartojo stiprius vaistus, galinčius 
pakenkti vaisiui. Tyrimai nėščio-
sioms, turinčioms minėtas indi-
kacijas, atliekami nemokamai. 
Nepaisant to, visoms būsimoms 
mamoms, kad ir neturinčioms in-
dikacijų, rekomenduočiau atlikti 
šiuos tyrimus.

Kaip atliekami tyrimai?
Klaipėdos universitetinėje 

ligoninėje, kol kas vienintelėje 
šalyje, yra įdiegta naujausia kom-
piuterinė prenatalinės rizikos 
skaičiavimo programa PRISCA 

visoms būsimoms mamoms

Genetiniai 
tyrimai - 

5.0. Ši programa pirmąjį nėštumo 
trimestrą (11-13 sav.+6 d.) leidžia 
statistiškai patikimai apskaičiuo-
ti tikimybes vaisiaus Dauno, 
Edvardso ir Patau sindromams, 
remiantis atliktais nėščiosios 
kraujo genetinio-biocheminio 
tyrimo rezultatais ir vaisiaus ul-
tragarsinio tyrimo duomenimis 
(nėštumo laiko, vaisiaus nosies 
kauliuko, sprando raukšlės per-
šviečiamumo bei kt.). Šių tyrimų 
statistinis patikimumas gali siekti 
net iki 95 proc. Jei moteris nespėjo 
atlikti tyrimų pirmąjį nėštumo 
trimestrą, ji gali kreiptis ir vėliau 
- nuo 14-os iki 21–os nėštumo sa-
vaitės. Šiuo nėštumo laikotarpiu 
galima apskaičiuoti tikimybes 
vaisiaus Dauno, Edvarso sindro-
mams bei nervinio vamzdelio 
defektams. Pirminiai prenata-
linės diagnostikos tyrimai yra 
neinvaziniai: atliekamas vaisiaus 
ultragarinis tyrimas, išmatuojant 
specifinius genetinius žymenis, 
bei paimamas kraujas iš venos. 
Visa tai atliekama tam tikru 
nėštumo laikotarpiu. Taigi būsi-
moms mamoms, planuojančioms 
atlikinėti prenatalinius genetinius 
tyrimus, rekomenduojama pas 
genetikus kreiptis jau 9-10 nėštu-
mo savaitę. 

Noriu pabrėžti, kad pagal šią 

specialią kompiuterinę programą 
nustatoma tik tiriamų sindromų 
tikimybė, todėl apskaičiavus 
didesnį tikimybę vienam ar 
kitam sindromui dar nereiškia, 
kad jūsų vaisius serga šia liga. 
Tokiu atveju rekomenduojamas 
tolimesnis invazinis tyrimas – 
vaisiaus vandenų tyrimas, kuris 
100 proc. patvirtina ar paneigia 
apskaičiuotos tikimybės rezul-
tatus. Kol kas vaisiaus vandenų 
tyrimas atliekamas Kaune ir Vil-
niuje. Persileidimų tikimybė po 
šio tyrimo yra išties nedidelė (0,5-
1 proc.), todėl esant padidėjusiai 
apskaičiuotai rizikai vienam ar 
kitam sindromui pagal PRISCA 
ir nėščiosioms virš 40 metų (ne-
priklausomai nuo apskaičiuotos 
tikimybės, padidėjusios ar ne) 
siūlome atlikinėti šį tyrimą be 
baimės. 

Kas nutinka, kuomet pa-
aiškėja, kad vaisius nėra svei-
kas?

Atlikus visus numatytus ge-
netinius neinvazinius (PRISCA, 
vaisiaus ultragarsinis tyrimas) 
ir invazinius (vaisiaus vandenų 
tyrimą) tyrimus bei nustačius 
vaisiaus patologiją, genetikai 
gautus rezultatus ir tolimesnę 
prognozę paaiškina šeimai. O ką 
daryti toliau - nutraukti nėštumą 

ar ne – sprendžia tik šeima. Jei 
nustatyta vaisiaus patologija yra 
nesuderinama su gyvybe (vai-
sius vis vien mirs), priešlaikinio 
gimdymo sužadinimas galimas 
iki 22 nėštumo savaitės. 

Ar daug moterų atvyksta 
pas jus konsultuotis?

Kuo toliau – tuo daugiau. 
Ypač malonu, kad pas mus at-
vyksta konsultuotis nėščiosios 
ir iš užsienio šalių - emigrantės 
iš Anglijos, Airijos, Italijos, kitų 
šalių. Moterims nereikėtų bai-
mintis dėl savo amžiaus, drąsiai 
gimdyti galima ir gerokai perko-
pus 40 metų. Džiugu, kad pas-
taruoju metu dažniau apsilanko 
ir jaunesnio amžiaus nėščiosios, 
pageidaujančios atlikti prenata-
linius tyrimus. 

Kokias dar paslaugas tei-
kiate?

Konsultuojame nevaisingas 
šeimas, kurios ilgą laiką negali 
susilaukti vaikų. Ieškome ga-
limų genetinių nevaisingumo 
priežasčių, atlikdami tam tikrus 
tyrimus. Konsultuojami abu 
sutuoktiniai - vyras ir moteris. 
Artimiausiu metu dėl galimų 
genetinių sindromų planuojame 
konsultuoti ir vaikus, tačiau tai 
kol kas  - ateities planai.


