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TRUMPAI

SVEIKINAME

Sveikiname jubiliejinių gimtadienių proga
Klaipėdos universitetinės ligoninės darbuotojus:

09 01 - Dangirutę Stelmachovič (Akušerijos ginekologijos departamentas),
09 04 – Giedrutę Narvilienę (Inžinierinis technikos departamentas),
09 04 - Zigritą Žemgulienę (Inžinierinis technikos departamentas),
09 08 – Zelmą  Dambrauskaitę (Hospitalinių infekcijų profilaktikos ir
kontrolės departamentas),
09 11 – Gitaną  Genutienę (Galvos ir kaklo chirurgijos departamentas),
09 11 – Laimutę Gutianskienę (Administracijos departamentas),
09 11 - Zitą Kulbiedą (Onkologijos departamentas),
09 17 - Romualdą Šlendevienę (Akušerijos ginekologijos departamentas),
09 21 - Narutę Viskontienę (Diagnostikos departamentas),
09 27 - Almą Antanavičienę (Diagnostikos departamentas),
09 29 – Juliją  Tarakanovą (Chirurgijos  departamentas),
09 30 - Tatjaną Beliakovą (Administracijos departamentas).

Posėdis. Liepos 30 d. įvy-
ko Klaipėdos universitetinės 
ligoninės stebėtojų tarybos 
posėdis, kuriam vadovavo 
ligoninės stebėtojų tarybos pir-
mininkas Rimantas Taraškevi-
čius. Posėdyje apsvarstytas ir 
patvirtintas naujas Stebėtojų 
tarybos darbo reglamentas, 
pateikta informacija apie Klai-
pėdos universitetinės ligoni-
nės darbuotojų atlyginimus. 
Ligoninės stebėtojų tarybos 
nariai atkreipė dėmesį, kad 
Klaipėdos universitetinės ligo-
ninės darbuotojų atlyginimai 
yra didžiausi tarp Klaipėdos 
mieste veikiančių asmens svei-
katos priežiūros įstaigų. 

Artroskopijos įgūdžių sklaida – 

ir Vakaruose, ir Rytuose

Klaipėdos universitetinės ligoninės medikai ne tik prii-
ma patirties pasisemti į ligoninę atvykusius kolegas iš 
užsienio, bet ir patys yra kviečiami pasidalinti naujau-

siais gydymo metodais  aukšto lygio Europos mokymo bazėse

Agnė GEDMINTAITĖ 

Į liepos 17-19 dienomis Jorke 
(Anglija) vykusius artroskopijos 
kursus pasidalinti savo patirti-
mi su Europos gydytojais buvo 
pakviestas ir Klaipėdos universi-
tetinės ligoninės Sporto traumų 
sektoriaus vedėjas Markas Fio-
dorovas. 

„Dalyvauti šiuose kursuose ir 
mokyti kolegas man buvo garbė 
ir didelė atsakomybė. Manau, 
kad mano patirtis kolegoms buvo 
naudinga – juk kiekvieno operuo-
jančio gydytojo ortopedo trauma-
tologo technika šiek tiek skiriasi“, 

- sakė gydytojas ortopedas. 
Medicininę įrangą, implan-

tus kuriančios kompanijos 
„Smith&Nephew“ įkurtoje di-
džiausioje Europoje mokymo 
bazėje, prijungtoje prie Jorko 
universiteto, gydytojas ortopedas 
traumatologas M. Fiodorovas 
dvi dienas mokė kolegas kelio 
ir peties sąnario gydymo pažan-
giausių metodų.

Mokė kolegas 
iš Europos šalių

Pasak M. Fiodorovo, be jo 
paties kolegas kursuose mokė 
dar du gydytojai iš Lenkijos ir 
Čekijos. „16 klausytojų turėjo 
progą stebėti ir patys išbandyti 
operacines technikas – tam su-
darytos kuo puikiausios sąlygos, 
nes prie kiekvieno laboratorijos 

staliuko galėjo dirbti ne daugiau 
nei po du žmones. 

Praktiniams mokymams buvo 
naudojamos negyvų žmonių 
kūno dalys, kas Europoje yra 
įprastas dalykas – Lietuvoje tam 
naudojami plastikiniai kaulai. 
Tokio tipo kursai, kur naudoja-
mos negyvų žmonių kūno dalys, 
duoda daugiausia naudos, nes 
gali treniruotis nepadarydamas 
gyvam pacientui jokios žalos. 
Be to, treniruojantis naudojant 
plastikinius kaulus ne toks gyvas 
pojūtis“, - pasakojo M. Fiodoro-
vas. 

Intensyvūs kursai – paskaitos, 
diskusijos, praktinis mokymas 
- gausia naujausia artroskopine 
įranga ir priemonėmis aprūpinta-
me auditorijų ir laboratorijų kom-
plekse vyko tris dienas 
nuo 8 iki 19 val. 

MOKSLAS. s Į Jorko mieste Anglijoje vykusius artroskopijos kursus pasidalinti savo patirtimi su Europos gydytojais buvo pakviestas ir Klai-
pėdos universitetinės ligoninės Sporto traumų sektoriaus vedėjas Markas Fiodorovas.

Asmeninio archyvo nuotr.
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Artroskopijos įgūdžių sklaida – 
ir Vakaruose, ir Rytuose

Pirmoji diena buvo
skirta kelio sąnario, an-

troji – peties, o trečioji – klubo 
sąnario patologijų ir traumų gy-
dymo taktikai. 

„Tokio tipo kursai yra patys 
naudingiausi, nes tuo pačiu
metu galima susipažinti su pa-
čiomis naujausiomis gydymo
tendencijomis tiek teoriškai, tiek
praktiškai, nes šalia stovi moky-
tojas, kuris gali patarti, palaikyti 
už rankos. 

Klaipėdos universitetinėje 
ligoninėje kelio ir peties sąnario
patologijų ir traumų gydymo tak-
tika atitinka šiuolaikinius pasau-
linius standartus, todėl sukaupta 
patirtimi norėjosi pasidalinti ir
su kolegomis iš įvairių šalių, kad
įgytą patirtį jie galėtų pritaikyti
savo darbe. Kolegos kursais liko
labai patenkinti, sakė, jog tokie 
intensyvūs mokymai davė daug
naudos“, - sakė M. Fiodorovas. 

Pasak gydytojo, labiausiai ko-
legas domino naujausios menis-
ko fiksavimo metodikos, užtikri-
nančios patikimą, tvirtą menisko 
fiksaciją – šias sistemas naudoja
ir Klaipėdos universitetinė ligoni-
nė. Taip pat daug dėmesio skirta
įvairiems kryžminių raiščių fiksa-
vimo metodams, peties sąnario
operacijoms naudojant naujau-
sius, prieš kelis mėnesius rinkoje 
pasirodžiusius implantus. 
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Patirtis - ukrainiečiams
Liepą į Sporto traumų sektorių

pasisemti naudingos patirties buvo 
atvykę du gydytojai ortopedai 
traumatologai iš Ukrainos. Tai ne 
vieninteliai užsieniečiai medikai, 
atvykę mokytis į ligoninę.

„Mus sudomino Klaipėdos 
universitetinės ligoninės medikų 
patirtis gydant kelio bei peties 
sąnario patologijas bei traumas. 

Pavyzdžiui, mokėmės peties pa-
tologijos gydymo artroskopijos
būdu. Norime tokias šiuolaikines 
operacijas be pjūvių, mažai trau-
muojančias pacientus atlikti ir savo 
ligoninėje. 

Stebėjome ir dalyvavome pe-
ties, kelio, čiurnos sąnario artrosko-
pinėse operacijose, diskutavome, 
mokėmės praktinių įgūdžių. Sudo-
mino kryžminių raiščių plastikos 

operacijos – pritaikysime šią naujo-
vę ir savo darbe. 

Džiaugiamės, jog per savaitę su-
žinojome daug naudingo ir galime 
pasakyti, kad šioje ligoninėje dirba 
aukščiausios kategorijos gydytojai.
Planuojam atvažiuoti čia ir kitais 
metais, gal net su žmonomis “, - ža-
dėjo iš Ukrainos Zaporožės miesto 
atvykę ortopedai traumatologai
Vadimas Malyševas ir Vadimas 
Čiornyj, kuriems patiko ne tik
ligoninės aplinka, bet ir ją supanti 
pajūrio gamta. 

Bendradarbiavimas su Ukrai-
nos medikais, pasak gydytojo M. 
Fiodorovo, tęsiasi jau ne vienerius
metus.

„Rugsėjo mėnesį esu pakviestas
į didžiausią Ukrainos artroskopijos
kongresą, kuris vyks Kijeve. Kon-
grese, kuris labai vertingas moks-
line prasme, skaitysiu paskaitą“, 
- sakė M. Fiodorovas.

Beje, Klaipėdos universitetinės
ligoninės Sporto traumų sektoriuje 
kasmet tobulintis atvyksta ne tik
medikai iš Ukrainos, bet ir Latvijos. 
„Kolegas iš kaimyninės šalies labai 
domina mūsų ligoninėje atliekamos 
kelio, peties sąnario artroskopinės 
operacijos, kryžminų raiščių plasti-
kos operacijos. Pramokę naujovių, 
gydytojai palengva jas diegia ir savo 
gydymo įstaigose. Toks glaudus 
bendradarbiavimas džiugina, yra 
prasmingas“, - sakė M. Fiodorovas.

Rugsėjį – kursai

Kasmetinius artroskopijos 
kursus, į kuriuos atvyksta kolegos 
iš Lietuvos ir kaimyninių šalių, 
kasmet organizuoja ir Klaipėdos 
universitetinė ligoninė. Šiemet 
jie vyks rugsėjo 20-21 dienomis. 
Pirmoji diena bus skirta praktikai 
– kursų dalyviai galės kompiu-
terio ekrane tiesiogiai stebėti ir 
bendrauti su dvi kelio sąnario ope-
racijas atliksiančiu profesoriumi iš 
Austrijos E. Ramadaniu ir peties 
sąnarį operuosiančiu M. Fiodoro-
vu. Antrąją kursų dieną bus gvil-
denamos naujausios artroskopinio 
gydymo tendencijos gydant kelio, 
peties čiurnos sąnario patologijas 
ir traumas. 

Klaipėdos universitetinėje 
ligoninėje vykstančiuose kur-
suose kaskart dalyvauja apie 100 
gydytojų ortopedų traumatologų. 
„Šioje srityje auga susidomėjimas, 
naujausių teorinių ir praktinių 
žinių poreikis. Tai diktuoja pats 
gyvenimas – visuomenė aktyviau 
gyvena, ilgėja amžius. Kuo žmo-
gus aktyviau juda, sportuoja, tuo 
ir traumų tikimybė didesnė. Kartu 
žmonės nori greitai išsigydyti 
traumas, greičiau grįžti į įprastą 
gyvenimą, o mes stengiamės jiems 
padėti, pasitelkdami naujausius 
medicinos mokslo pasiekimus“, - 
akcentavo M. Fiodorovas.

PATIRTIS. s Liepos pabaigoje Sporto traumų sektoriuje patirties 
sėmėsi ortopedai traumatologai Vadimas Malyševas ir Vadimas Čiornyj 
iš Ukrainos Zaporožės miesto, kurie kartu su sektoriaus vedėju Marku 
Fiodorovu (viduryje) atliko kelio sąnario operacijas, domėjosi kitomis 
artroskopijos naujovėmis.

Eimanto CHACHLOVO nuotr.

Agnė GEDMINTAITĖ

Kvėpavimo organų ligų centro 
svarbiausios grandys - ambulato-
rinis konsultacinis skyrius ir jame
dirbantys gydytojai pulmonologai, 
krūtinės chirurgai, reabilitolo-
gai, bei ligoninės stacionaro sky-
riai - Pulmonologijos ir Krūtinės 
chirurgijos, fizinės medicinos ir
reabilitacijos skyrius. Centre tei-
kiama specializuota, kompleksinė 
ir visapusiška pulmonologinė 
pagalba sergantiesiems kvėpavimo 
sistemos ligomis. “Į ambulatori-
nį konsultacinį skyrių gydytojo 
specialisto konsultacijai pacientai
atvyksta su šeimos gydytojų siun-
timais konsultuotis pas gydytoją 
pulmonologą ar krūtinės chirur-
gą. Sunkesnės būklės pacientai
detalesniam ištyrimui ir gydymui 
nukreipiami į ligoninės speciali-
zuotą skyrių. Pacientų sulaukiame 
ne tik iš uostamiesčio, bet ir visos 
Lietuvos”, - sakė Klaipėdos uni-
versitetinės ligoninės Vidaus ligų 

nuo diagnostikos 
iki gydymo

DIAGNOSTIKA. s “Klaipėdos universitetinėje ligoninėje atliekama 
krūtinės ląstos kompiuterinė tomografija padeda diagnozuoti ankstyvo-
sios stadijos plaučių vėžį ir taip sumažinti mirtingumą“, - sakėVidaus ligų 
departamento vadovė, gydytoja pulmonologė Violeta Matukienė.
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Kvėpavimo organų ligų centras -

departamento vadovė, gydytoja
pulmonologė Violeta Matukienė. 

Konsultuoja ir tiria
Gydytojų specialistų darbas

ambulatoriniame konsultaciniame 
skyriuje organizuojamas taip, kad 
visi stacionare dirbantys gydytojai
turi galimybę konsultuoti ir ambu-
latoriniame konsultaciniame sky-
riuje. Tuo realizuojamas paciento 
nenutrūkstamas perimamumas 
tarp ambulatorinio konsultacinio 
skyriaus ir stacionaro. Yra galimy-
bė, kad pacientas visą laiką gydosi
pas tą pati kvėpavimo organų ligų 
specialistą.

Pacientams patogu tai, kad 
atvykus konsultuotis pas gydytoją 
pulmonologą, jiems toje pačioje 
ligoninėje atliekami visi reikalingi 
tyrimai. Ambulatorinio konsulta-
cinio skyriaus gydytojai specialis-
tai turi galimybę naudotis visa ir 
tokia pačia ištyrimo baze, kaip ir 
tiriant pacientus stacionare. Klai-
pėdos universitetinėje ligoninėje 

sudarytos visos sąlygos pacientų 
prieinamumui pulmonologinėms 
ir kitoms paslaugoms. Ambula-
toriniams pacientams prieinami
visi radiologiniai, laboratoriniai,
endoskopiniai (bronchoskopija ir 
kt.), kompiuterizuoti funkciniai 
diagnostiniai tyrimai.

Dažniausiai pacientai kreipiasi, 
kai šeimos gydytojo visos ištyrimo 
ir gydymo galimybės panaudotos, 
tačiau pacientą ir toliau vargina
kvėpavimo ligoms būdingi simp-
tomai: kosulys, dusulys, bron-

chospazmai, skausmas krūtinės 
srityje, arba kai pacientui paūmėjo
ar progresuoja lėtinės ligos ir rei-
kalinga peržiūrėti anksčiau skirtą 
gydymą.

Esant neaiškiai simptomų prie-
žasčiai, atliekami visi reikalingi 
tyrimai, siekiant nustatyti ligą,
nes skirtingos kvėpavimo organų 
ligos gali pasireikšti tais pačiais 
simptomais kaip kosulys ar dusu-
lys, tačiau tiek liga, tiek taikomas 
gydymas gali ir skirtis.

Jei atlikus reikalingus tyrimus 

kvėpavimo organų liga nenustato-
ma, pacientas nukreipiamas pas tos 
srities specialistą, kurio gydomus 
susirgimus galima įtarti, ir tokiu 
atveju pacientui pakartotinai grįžti 
pas savo šeimos gydytoją nereikia, 
jis iš karto užregistruojamas kitos
srities specialisto konsultacijai. 

“Džiaugiamės, kad visoje ligo-
ninėje, tiek stacionare, tiek ambula-
torinėje grandyje, veikia rentgeno-
gramųkompiuterinisarchyvas.Tad 
bet kada galime įvertinti susirgimo
dinamiką, turime šiuolaikiškas
sąlygas analizuoti ligų atvejus”, -
pasakojo V. Matukienė. Pasak jos, 
šiais laikais gydytojai specialistai 
turi būti labai universalūs, išma-
nyti radiologiją, patys atlikti dia-
gnostines procedūras, pavyzdžiui, 
spirometrijas ar bronchoskopijas. 
“Siekiame nuolat kelti kvalifikaciją
ne tik važinėdami į konferencijas 
ar seminarus, bet ir tobulindamiesi
savo ligoninėje. Pavyzdžiui, kartą 
per savaitę mūsų departamente 
vienas iš gydytojų parengia prane-
šimą kokia nors aktualia tema, da-
rome bendras pacientų vizitacijas, 
sunkesnius ligų atvejus aptariame 
įvairių gydytojų specialistų konsili-
umuose”, - sakė V. Matukienė. 

Ilgametę patirtį turinti gydytoja
pulmonologėV.Matukienėpastebi, 
kad sergančiųjų kvėpavimo siste-
mos ligomis, tarp jų ir sunkiomis, 
nemažėja. “Daugėja sergančiųjų
obstrukcine plaučių liga, bronchine
astma. Gaila, bet nemažai pasitaiko
uždelstų ligų. Kosėja, dūsta dvejus
metus žmogus, ir niekur nesikrei-
pia. O pagalba yra šalia - tik reikia 
kreiptis į šeimos gydytoją, kuris
nusiųs pas pulmonologą”, - pabrė-
žė V. Matukienė.

K
laipėdos universitetinėje ligoninėje funkcionuojantis kvėpavimo organų 
ligų centras apima ambulatorinę konsultacinę pulmonologinę pagalbą, sta-
cionarinę diagnostiką, stacionarinį konservatyvųjį ir chirurginį gydymą. Per 
metus ligoninėje tiriama ir gydoma per 4000 pacientų, sergančių kvėpavi-

mo sistemos ligomis, jiems atliekama per 1000 operacijų ir manipuliacijų.
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Klaipėdos universiteti-
nėje ligoninėje kvėpa-
vimo sistemos ligomis 

sergantys pacientai guldomi į
du skyrius - Pulmonologijos ir
Krūtinės chirurgijos. Didelė da-
lis stacionare gydomų pacientų 
serga onkologinėmis kvėpavi-
mo sistemos ligomis. Nustačius 
diagnozę, pacientui skiriamas
gydymas chirurginiu būdu, 
chemine ar spinduline terapi-
ja. Atstatyti jėgoms taikomas 
reabilitacinis gydymas.

Jurga BALTRIMAITĖ

“Ligoninėje pacientus gydo-
me nuo pradžios iki galo, kol
jis pasveiksta ar sustabdomas
ligos progresavimas. Gydytojų
pulmonologų akiratyje pacientas 
išlieka visą laiką - juos konsul-
tuojame ambulatoriškai, skiriame
reikalingus tyrimus ir, jei reikia, 
gydome stacionare. Su daugeliu
pacientų, sergančių lėtinėmis kvė-
pavimo sistemos ligomis, išlieka
grįžtamasis ryšys ilgus metus. 
Pagrindinis ligoninėje veikiančio 
Kvėpavimo organų ligų centro 

svarbus ryšys su pacientu
Pulmonologijoje

uždavinys - užtikrinti visą reika-
lingą pagalbą pacientui, kad jam
nebereikėtų jos ieškoti kitur, gaiš-
tant brangų gydymo laiką”, - sakė 
Pulmonologijos skyriaus vedėjas,
gydytojas pulmonologas Arvydas 
Valavičius.

Svarbu efektyvi 
diagnostika

Pulmonologijos skyriuje gydo-
mi pacientai, sergantys plaučių,
trachėjos, bronchų ir kitomis ligo-
mis. Pasak gydytojo pulmonologo 
A. Valavičiaus, ketvirtadalis sky-
riaus pacientų serga onkologinė-
mis ligomis - dažniausiai - plaučių 
vėžiu. Kiti - lėtine obstrukcine 
plaučių liga (LOPL) ar infekcinė-
mis plaučių ligomis (plaučių užde-
gimai, susidarę pūliniai pleuroje 
ir kt.). Retesnės ligos - bronchinių 
astmų paūmėjimai, plaučių arteri-
jų trombinės embolijos ir kt.

“Įvertinant šių ligų išplitimą 

ir pacientų būklę, skiriamas ne 
vienas tyrimas, tarp jų - ir inter-
vencinės procedūros, siekiant
nustatyti kuo tikslesnę diagnozę
ir parinkti tinkamą gydymo tak-
tiką”, - sakė A. Valavičius. Pasak 
gydytojo pulmonologo, pacientų 
srautai yra išties dideli, todėl efek-
tyvi diagnostika itin svarbi, kad
žmonėms būtų galima suteikti rei-
kiamą pagalbą. Pavyzdžiui, plau-
čių vėžio detalesniam ištyrimui,
piktybinio proceso įvertinimui 
atliekama diferencinė diagnostika: 
fibrobronchoskopija su vaizdo
sistemomis, kompiuterizuota 
kvėpavimo funkcija, echoskopija,
įvairiapusiškas rentgenologinis 
ištyrimas. 

Į ligą - pro 
didinamąjį stiklą

Pasak A. Valavičiaus, fibro-
bronchoskopija yra vienas svar-
biausių invazinių tyrimo metodų 

pulmonologijoje. Sukėlus vietinę
nejautrą, lanksčiuoju bronchos-
kopu apžiūros metu vertinama 
kvėpavimo takų anatomija, pra-
einamumas, gleivinės pokyčiai, 
bronchų sekreto pobūdis bei 
kiekis. Atsižvelgiant į įtariamą 
patologiją bei endoskopinius 
radinius, tyrimo metu paimama 
medžiagos papildomiems tyri-
mams: plaučių audinio biopsija, 
bronchų išplovos ir kt. 

Ligoninės radiologai, esant 
būtinybei, atlieka dar vieną dia-
gnostinę procedūrą - transtoraka-
linę plaučių biopsiją per krūtinės 
ląstą . “Atliekant tyrimus, žings-
nis po žingsnio ištyrinėjama visa 
naviko aplinka, įvertinamos visos 
išplitimo rizikos. Galutinai nusta-
čius visas aplinkybes, kviečiamas 
gydytojų specialistų konsiliumas
ir paskiriama paciento gydymo 
taktika “, - akcentavo gydytojas
A. Valavičius. 

Kita onkologinių pacientų 
gydymo pusė - tai deguonies 
terapija po gydymo kurso, pa-
laikomasis gydymas ir slauga.
Beje, skyriuje taikoma naujovė 
- ilgalaikio drenavimo sistemos
pritaikymas pacientams, ku-
riems pleuroje renkasi skysčiai.
Tai pagerina pacientų gyveni-
mo kokybę, nes nereikia gultis 
į ligoninę, atlikti skausmingų 
skysčių nutraukimo operacijų.
“Džiaugiamės atnaujintomis pa-
latomis, kuriose įrengta visa rei-
kalinga įranga šiems pacientams 
gydyti, tarp jų - naujai įrengta ir 
intensyviosios terapijos palata”, 
- sakė Pulmonologijos skyriaus 
vadovas.

Sergančiųjų daugėja
Dar viena gausi Klaipėdos 

universitetinės ligoninės Pulmo-
nologijos skyriaus pacientų grupė 
- sergantieji lėtine obstrukcine 
plaučių liga (LOPL). “Skiriame 
dvi pacientų, sergančių LOPL,
grupes: tai dėl obstrukcinio bron-
chito komplikacijų, ilgalaikio 
dusulio, kosulio besikreipiantys
pacientai, kuriems reikalinga
diferencinė diagnostika. Antroji
- tai sergantieji LOPL, kuriems 
būtinas simptominis gydymas, 
deguonies terapija. LOPL - tai 
liga, savo simptomais panaši į 
plaučių vėžį. LOPL diagnozuo-
jama tuomet, kai yra klinikinių 
ligos simptomų ir bronchų obs-
trukcija. Jai patvirtinti atliekama
spirometrija - tyrimas, kurio metu 
įvertinama ventiliacinė plaučių 
funkcija. 

Šiuo metu yra visos galimybės
sustabdyti ligos progresavimą, 
taikant naujausių vaistų su inha-
liatoriais vartojimą. Pavyzdžiui, 
bronchinė astma šiais laikais yra 
gerai vaistais kontroliuojama liga, 
jos paūmėjimų būna retai, gal tik 
1-2 pacientai per mėnesį paten-
ka į ligoninę sunkesnės būklės. 

SRAUTAS. s „Per metus kompiuterizuo-
tos kvėpavimo funkcijos ištyrimo kabi-
nete ištiriame per  pacientų“, - teigė 
Pulmonologijos skyriaus vedėjas Arvydas 
Valavičius ir bendrosios praktikos slaugytoja 
Gaivilė Vasiliauskienė įrangos kabinete.

DIAGNOSTIKA. s Fibrobronchoskopija yra vienas svarbiausių invazinių tyrimo metodų pulmonologijo-
je. Nuotraukoje – su nauju fibrobronchoskopijos aparatu Krūtinės chirurgijos skyriaus vyriausioji slaugos 
administratorė Danutė Gelumbickienė.

Tačiau sergančiųjų bronchine as-
tma, deja, nemažėja. Beje, astma 
dažniau susergama jaunesniame 
amžiuje, o LOPL yra būdinga 
vyresniems žmonėms”, - sakė 
gydytojas pulmonologas. 

Pasak gydytojo, rūkymas 
yra svarbiausias LOPL rizikos 
veiksnys. Ligai įtaką daryti gali 
ir dažnas buvimas prirūkytose 
patalpose, kenksmingos darbo 
sąlygos, oro užterštumas, dažnos
virusinės kvėpavimo takų infekci-
jos, genetiniai faktoriai ir kt. Vai-
kystės ir paauglystės laikotarpiu 
sutrikęs plaučių vystymasis dėl
pasikartojančių kvėpavimo takų
infekcijų ar rūkymo gali lemti 
prastesnę plaučių funkciją. 

Pasak Pulmonologijos sky-
riaus vedėjo A. Valavičiaus, ar-
tėjant rudeniui medikų pagalbos 
prireiks infekcinėmis plaučių 
ligomis - plaučių uždegimu, 
bronchitu - susirgusiems žmo-
nėms. “Rugsėjo - spalio mėnesiais 
smarkiai padaugėja pacientų. 
Prasidėjus karščiavimui, šalt-
krėčiui, ėmus skaudėti šonui, 
delsti nereikėtų - būtina kreiptis 
į gydytojus pulmonologus. Ne-
reikia užsiimti savigyda, nes gali 
prasidėti komplikacijos, atsirasti 
pūlingų uždegimų”, - pataria 
gydytojas.
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Pagrindinis ligoninėje 
veikiančio kvėpavimo or-
ganų ligų centro uždavinys 
- užtikrinti visą reikalingą 
pagalbą pacientui, kad 
jam nebereikėtų jos ieš-
koti kitur, gaištant brangų 
gydymo laiką.
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Insultų skyriaus medikams
Taip jau atsitiko, kad vieną antradienį „Vakarų eksprese“ įdė-

miai perskaičiau straipsnį apie šią ligoninę, taip pat ir Jūsų skyrių, 
o jau kitą sekmadienį Neringos greitosios pagalbos ekipažas atvežė 
mane čia priepuolio ištiktą ir buvau paguldyta būtent į Insultų 
skyrių.

Atsigavusi ir sustiprėjusi, palikdama Jus, norėčiau širdingai 
padėkoti mane gydžiusiai gydytojai už profesionalią pagalbą, atidų 
dialogą su pacientu ir visam šio išties sunkiai dirbančio skyriaus 
personalui.

Ypač dėkoju medicinos seserims, masažistei už išskirtinį pa-
slaugumą bei kantrybę, nuoširdumą.

Visoms Jums linkiu stiprios sveikatos ir laimės Jūsų asmeni-
niame gyvenime.

Su pagarba ir dėkingumu

V. G. (Neringa)

Pulmonologijos skyriui
Esu maloniai nustebintas viso medikų kolektyvo dėmesiu. Už 

„smetoniškam kavalieriui“ grąžintą pasitikėjimą savimi ir sveikatą 
esu dėkingas visam šio skyriaus personalui. Laimingas vyriausiasis 
gydytojas Vinsas Janušonis, vadovaujantis tokiam kvalifikuotam 
medikų kolektyvui. Lenkiu savo pavargusią žilą galvą prieš visą 
šio skyriaus personalą. Ačiū.

S. Ž. (Klaipėdos raj.)

Pulmonologijos skyriaus medikams
Tariu nuoširdų ačiū skyriaus gydytojams, slaugytojams ir visam 

personalui už tėvelio gydymą ir priežiūrą. Tegul šiame sunkiame 
darbe jus lydi ištvermė, stiprybė ir Dievo palaima. 

Su pagarba  

 A. G. (Klaipėda)

Krūtinės chirurgijos skyriui
Dėkojame jums už rūpestį, darbštumo bei sąžiningumo duoną, 

kurią kantriai ir kasdien iš savo delnų mums dalinate...Širdingai 
dėkojame jums už profesionaliai suteiktą pagalbą, nuoširdžius pa-
tarimus, rūpestį ir jautrumą. Nuoširdžiai dėkojame visam skyriaus 
personalui už supratimą ir atjautą, esame sujaudinti ir maloniai 
nustebinti personalo jautrumu ligoniams, atsidavimu savo darbui. 
Būkit palaiminti, būkit išaukštinti, būkit mylimi! 

Pagarbiai 

A. K. ir  jo šeima (Druskininkai)

K laipėdos universitetinės ligoninės Krūtinės chirurgijos skyrius šiemet mini savo gy-
vavimo dešimtmetį. Šiame skyriuje atliekamos sudėtingos plaučių, stemplės ir kitos 
operacijos, taip pat diagnostinės bronchoskopijos. Per metus aukštos kvalifikacijos 

medikai atlieka daugiau kaip 1000 įvairių operacijų bei intervencinių procedūrų.

be skalpelio pjūvių
Plaučių operacijos –

BE EILIŲ.s “No-
rinčiam pas mus 
gydytis pacientui 
nereikia laukti 
jokiose eilėse“, - 
sakė Krūtinės chi-
rurgijos skyriaus 
vedėjas Aleksan-
dras  Bagajevas.
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Jurga BALTRIMAITĖ

Šiuo metu jau baigiamas atlikti 
skyriaus patalpų, palatų remontas. 
Palatos aprūpintos visa reikalinga 
įrangakvėpavimosistemos ligomis 
sergančiųjųpooperacineipriežiūrai 
ir gydymui. Krūtinės chirurgai per 
dešimtmetį savo darbo rezultatais 
pelnė pacientų pasitikėjimą ir no-
rinčiųjųčiagydytis,operuotisdabar 
atvyksta net iš užsienio. Krūtinės 
chirurgijos skyrius yra vienas iš 
nedaugelio Lietuvoje - tokių skyrių 
ligoninėse iš viso yra tik penki. Ilgą 
laiką Vakarų Lietuvoje specializuo-
tos krūtinės chirurgijos pagalbos 
nebuvo, todėl pacientai vykdavo 
gydytis į didžiuosius miestus. 

„Mūsų ligoninės vyriausiojo gy-
dytojoprofesoriausVinsoJanušonio 
iniciatyva ligoninėje buvo įsteigtas
Krūtinės chirurgijos skyrius, kuris 
yra aprūpintas pačia moderniausia 
operacine įranga bei naujausios 
kartos instrumentais, chirurgams 
suteiktos visos galimybės kelti 
kvalifikaciją, stažuotis, tobulėti,kad 
pacientams būtų teikiamos koky-
biškos gydymo paslaugos”, - sakė
Krūtinės chirurgijos skyriaus vedė-
jas Aleksandras Bagajevas.

Dirba medikų komanda
Krūtinės chirurgijoje gydomų 

susirgimų spektras yra labai pla-
tus. „Norinčiam pas mus gydytis 
pacientui nereikia laukti jokiose 
eilėse. Klaipėdos universitetinėje 
ligoninėje labai gerai organizuotas 
darbas visuose skyriuose - nuo la-
boratorijos iki operacinių. Pacientą
konsultuoja gydytojų konsiliumas
- įvairių specialistų (chirurgų, che-
moterapeutų, radiologų ir kitų 
specialistų) komanda, kuri nustato 
diagnozę, įvertina susirgimo po-
būdį ir paskiria gydymo taktiką: 
nuo ko pradėti gydyti pacientą ir
kokiabustolimesnėjogydymoeiga. 
Mūsų ligoninė yra daugiaprofilinė
ir tai pacientui yra labai patogu - visi
specialistai, jei reikia, yra vietoje. O
juk nuo to priklauso ir gydymo re-
zultatai”, - teigėKrūtinėschirurgijos 
skyriaus vadovas A. Bagajevas.

Svarbu ankstyva
diagnostika

Apie 80 proc. Krūtinės chirurgi-
jos pacientų sudaro sergantieji on-
kologinėmis plaučių, tarpuplaučio, 
stemplės, kaklo, krūtinės sienelės ir 
kitų organų ligomis. Taip pat sky-
riuje gydomi pacientai, sergantys 
įvairų krūtinės ląstos organų užde-
giminėmis ligomis, turintys įgimtų 
patologijų,popatirtųtraumųirkt.”, 
- teigė Krūtinės chirurgijos skyriaus 
vadovas A. Bagajevas. 

Pacientai į Krūtinės chirurgijos 
skyrių gydytis atvyksta iš visos 
Lietuvos, o pastaruoju metu čia
vis dažniau atvyksta Kaliningrado 
srities (Rusija) gyventojai. Pasak A. 
Bagajevo, sergančiųjų sunkiomis 
onkologinėmis krūtinės organų li-
gomiskasmetdaugėja,o jųamžius- 
jaunėja.Be to,dėlpaplitusiožalingo 
įpročio–rūkymo,visdažniauvėžiu 
suserga ir moterys. 

“Ypač klastingas yra plaučių 
vėžys, kuris nusineša daugiausiai 
gyvybių. Anksčiau daugiausiai 
plaučiųvėžiusirgdavovyrai,dabar 
vis dažniau suserga ir moterys. Tarp
sergančiųjų plaučių vėžiu vyrai 
sudaro apie 70 proc. Plaučių vėžys 
yra klastingas tuo, kadžmogui ilgai
nieko neskauda ir tik tada, kai liga
pasiekiavėlyvesnesstadijas, imama 
atsikosėti krauju, ima kristi svoris, 
sergantysis kreipiasi į medikus 
pagalbos. Tuo tarpu anksti diagno-
zavusligą ir skyrus gydymą, apie 90
proc. pacientų išgyvena penkerius 
metus ir ilgiau. 

Tačiau net apie 80 proc. pacientų
pas mus į skyrių patenka jau vėžiui 
pasiekus trečiąją stadiją. Mūsų žmo-
nės yra išties kantrūs. Štai neseniai 
į ligoninę pateko vyriškis, kuris dėl 
išvešėjusio stemplės naviko jau ne-
galėjone tiknormaliaivalgyti,bet ir 
vandens atsigerti. Tuo tarpu mūsų 
ligoninėje yra visos galimybės pa-
dėti susirgusiems vėžiu: kvalifikuoti
gydytojai specialistai, ankstyvosios
diagnostikos įranga, įvairios gydy-
mo taktikos konkrečiam pacientui. 
Tik reikia patiems laiku kreiptis į 
medikus, nelaukti metų metus”, -
sakė gydytojas A. Bagajevas. 

Tausojančios operacijos
Aukštos kvalifikacijos Krūtinės 

chirurgijos skyriaus medikų ko-
manda per metus atlieka 500 - 550 
sudėtingų operacijų.

“2004 metais Klaipėdos uni-
versitetinėje ligoninėje pradėjome 
daryti minimaliai invazines – tora-
koskopinesplaučiųskiltiesarbaviso 
plaučio šalinimo operacijas. Iki šiol 
tokių operacijų niekas neatlieka nei
Lietuvoje, nei kitose Baltijos šalyse. 
Šiuo metu tik estai pradėjo taikyti 
rezekcinę torakoskopiją. Torakos-
kopinėsoperacijos - taioperacijosbe 
skalpelio pjūvių, minimaliai invazi-
nės, todėl operacijos metu mažiau 
traumuojamas pacientas, jis greičiau
sveiksta po operacijos, sutrumpėja 
pooperacinis laikotarpis, gerokai 
sumažėja komplikacijų rizika. Po
torakoskopinės operacijos praėjus 
4-5 dienoms, pacientas jau gali būti
išrašomas iš ligoninės. Atliekant 
šias operacijas onkologinėmis ligo-
mis sergantiems pacientams jiems
galima greičiau negu po įprastos 
operacijos taikyti chemoterapiją.

Dažniausiai torakoskopinės 
operacijos atliekamos, kai dėl on-
kologinės ligos reikia pašalinti visą 
plautį arba jo dalį. Šios operacijos
sudaro apie 40 proc. visų plaučių
operacijų”, - pasakojo A. Bagajevas.
Krūtinės chirurgijos skyriuje paci-
entams, esant naviko disiminacijai 
pleuroje ar pleuritui, videotorasko-
pijosmetuįpleurosertmęįpučiama 
silikatų klasės mineralo talko, kuris 
stabdo skysčių kaupimąsi.

Krūtinės chirurgai nuolat tobu-
linasi profesinėje srityje. Bendradar-
biaujame su Maskvos onkologijos 
centru, jo vadovu akademiku Mi-
chailu Davydovu, kasmetvykstame
į tarptautineskonferencijas,kuriose 
pristatomi naujausi pasiekimai krū-
tinės chirurgijos srityje. Sukaupta 
patirtimi pasidaliname su kolego-
mis ir iš kitų miestų bei šalių. Štai 
neseniai kolegos latviai pareiškė 
norą pasimokyti torakoskopinių 
operacijų”, - sakė Krūtinės chirurgi-
jos skyriaus vadovas A. Bagajevas.


