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Ortopedai - 
traumatologai 
dalijasi patirtimi
10 p.

Ligoninės
mokslo daktarai 
ir doktorantai
8-9 p.

Medicinos
biblioteka –
populiari
10 p.

SVEIKINAME

Sveikiname jubiliejinių gimtadienių proga 
Klaipėdos universitetinės ligoninės darbuotojus:

02. 03 – Gražiną Oleksenko (Chirurgijos departamentas),
02. 04 - Valeriją Auksorienę (Galvos–kaklo chirurgijos departamentas),
02. 06 – Svetlaną Liubčuk (Akušerijos ginekologijos departamentas),
02. 10 – Algimantą Kairį (Hospitalizacijos departamentas),
02. 11 - Gitaną Taraškevičienę  (Hospitalizacijos departamentas),
02. 12 – Gailutę Starkienę (Hospitalizacijos departamentas),
02. 20 – Alvydą Kocių (Galvos–kaklo chirurgijos departamentas),
02. 23  - Rimantą Armonaitį (Inžinerinis technikos departamentas),
02. 24 – Rimą Krilavičienę (Administracijos departamentas),
02. 27 – Praną Gabertą (Inžinerinis technikos departamentas).
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Klaipėdosuniversitetinėjeligoninėjenetikteikiamos 
asmenssveikatospriežiūrospaslaugos,betirvykdoma 
mokslinėbeipedagoginėveikla. 

Agnė GEDMINTAITĖ

Ligoninėje šiuo metu dirba 21 
medicinos mokslų daktaras, iš jų
du yra habilituoti mokslo daktarai, 
du mokslininkai turi profesoriaus, 
o penki – docento pedagoginį laips-
nį. Pernai apgintos 2 medicinos
mokslo daktaro disertacijos, šiuo
metu disertacijas ruošia 6 ligoni-
nės gydytojai. Doktorantūros stu-
dijos išugdo gebėjimus atlikti
mokslinius tyrimus, savarankiškai
dirbti mokslinį ir kūrybinį darbą. 

Ligoninė -  mokymo bazė

Ligoninės mokslininkai skaito 
paskaitas bei veda praktinius užsi-
ėmimus Vilniaus universiteto Me-
dicinos fakulteto, Lietuvos sveika-
tos mokslų universiteto, Klaipėdos

universiteto, Klaipėdos kolegijos
studentams, vadovauja moksliniams
tyrimams, vykdo klinikines studi-
jas, ruošia ir publikuoja mokslinius 
straipsnius, vadovauja praktiniams 
užsiėmimams ligoninėje.

Klaipėdos universitetinės ligo-
ninės mokslininkai kartą per metus
išleidžia vieną periodinio leidinio
„Sveikatos mokslai“ numerį, kuria-
me publikuojami straipsniai aktua-
liomis medicinos naujovių temomis.
Ligoninė yra šio leidinio rėmėja. 

Mokslininkai aktyviai dalyvauja
ir klinikiniuose tyrimuose – naujų 
vaistų bei medicinos technologijų
kūrimo procese.

Ligoninėje vykdomos tarptauti-
nės mokymo programos – čia sem-
tis patirties atvyksta medikų iš Bal-
tarusijos, Gruzijos, Ukrainos, La-
tvijos. 

Kasmet vis daugiau jaunųjų
medikų rezidentūrai atlikti renkasi
Klaipėdos universitetinę ligoninę. 
2008-2012 metais rezidentūrą šio-
je ligoninėje rinkosi 30 Lietuvos
sveikatos mokslų universiteto ir
32 Vilniaus universiteto auklėti-
niai. 

Rezidentų skaičius kasmet au-
ga – per pastaruosius metus išaugo
net kelis kartus. 2008 metais ligo-
ninėje buvo 7 rezidentai, o 2012
metais - jau 36. 

Mokslinės temos - 
aktualios

Pagrindinės Klaipėdos univer-
sitetinės ligoninės mokslininkų
mokslinės veiklos temos yra svei-
katos priežiūros paslaugų kokybė, 
sveikatos apsaugos sistemos orga-
nizacijų valdymas, rizikos, nepagei-
dautinų įvykių sveikatos priežiūros
organizacijose valdymas, vaisingu-
mo sutrikimai, nėštumo terminui 

įtakos turintys veiksniai, išsėtinės 
sklerozės epidemiologija, diagnos-
tika ir gydymas. 

Taip pat mokslininkus domina 
įgimtos širdies ligos, naujagimys-
tės periodo kardiologija, sporto
kardiologija, smegenų kraujagyslių
neurochirurgija, neuroendoskopija,
minimaliai invazinė neurochirurgi-
ja, kaukolės pamato chirurgija, ke-
penų ir kasos chirurgija. 

Mokslininkų akiratyje - ir šiuo-

laikiniai neurochirurgijos diagnos-
tikos bei gydymo metodai, reani-
macija bei intensyvioji terapija, gi-
nekologija, kraujagyslių chirurgija,
veido ir žandikaulių chirurgija, krū-
tinės chirurgija, vidaus ligų dia-
gnostika ir gydymas, spindulinė
terapija, LOR ligų diagnostika ir
gydymas, insultų, inkstų ligų dia-
gnostika ir gydymas, medicinos fi-
zika, pilvo chirurgija, endokrinolo-
gija, miego medicina.

Klaipėdos universitetinė ligoninė -

mokslo aruodas
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Kęstutis Jacikevičius
Neurochirurgijos skyriaus Nr. 1 

vyresnysis gydytojas neurochirur-
gas.

Medicinos mokslų daktaras,
lektorius.

Mokslinės veiklos kryptys: ultragar-
sinių tyrimų panaudojimas neurochirur-
gijoje, neurochirurginės galvos smege-
nų kraujagyslių ligos, neuroendoskopi-
ja, minimaliai invazinė neurochirurgija,
kaukolės pamato chirurgija.

Publikuoti moksliniai straipsniai
– 12.

Pranešimai mokslinėse konferen-
cijose – 47.

Klaipėdos universiteto reabilitacijos 
studentų mokslinės draugijos mokslinis
vadovas, Lietuvos neurochirurgų drau-

gijos, Europos neurochirurgų asociacijos, Pasaulio neurochirurgų federacijos 
narys. Dalyvavo 2 klinikiniuose tyrimuose.

Klaipėdos universitetinės ligoninės 
vyriausiasis gydytojas, vidaus ligų gy-
dytojas.

Habilituotas medicinos mokslų dak-
taras  profesorius.

Mokslinės veiklos kryptys: vadyba ir
administravimas, sveikatos priežiūros koky-
bės vadyba, sveikatos priežiūros sistemų ir
organizacijų valdymas, rizikos, nepageidau-
tinų įvykių sveikatos priežiūros organizaci-
jose valdymas, profilaktinė medicina, ligų 
valdymas, galvos smegenų insulto valdymas 
ir kontrolė, valdoma sveikatos priežiūra.

Monografijos ir knygos – 15.
Publikuoti moksliniai straipsniai – 114.
Pranešimai mokslinėse konferencijose – 170.
Metodinės rekomendacijos – 7.
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Klaipėdos universitetinės ligoninės

Giedrius Varoneckas
Miego medicinos centro vadovas, gydytojas kardiologas.
Habilituotas medicinos mokslų daktaras profesorius.

Vinsas Janušonis

Danius Liutkus
Neurochirurgijos skyriaus Nr. 2 vedėjas,

gydytojas neurochirurgas.
Medicinos mokslų daktaras.
Mokslinės veiklos kryptys: neurochirurginės

galvos smegenų kraujagyslių onkologinės ligos,
neuroendoskopija, minimaliai invazinė neuro-
chirurgija.

Publikuoti moksliniai straipsniai – 23.
Pranešimai mokslinėse konferencijose - 5.

Tomas Janušonis
Anesteziologijos-reanimacijos skyriaus

gydytojas anesteziologas – reanimatolo-
gas.

Medicinos mokslų daktaras.
Mokslinės veiklos kryptis: klinikinė farma-

kologija.
Publikuoti moksliniai straipsniai – 15.
Pranešimai mokslinėse konferencijose – 5.

Algimantas Fabijonavičius
Akušerijos – ginekologijos departamento

vadovas, gydytojas akušeris–ginekologas
Medicinos mokslų daktaras docentas.
Mokslinės veiklos kryptys: akušerija, gineko-

logija.
Publikuoti moksliniai straipsniai – 35.
Pranešimai mokslinėse konferencijose – 20.
Metodinės rekomendacijos – 1.
Lietuvos akušerių-ginekologų draugijos narys.
Dalyvavo 7 klinikiniuose tyrimuose.

Laimis Dubosas
Veido ir žandikaulių chirurgijos skyriaus 

vedėjas, gydytojas veido ir žandikaulių
chirurgas.

Medicinos mokslų daktaras docentas.
Mokslinės veiklos kryptys: veido ir žandi-

kaulių srities traumatologija, galvos ir kaklo
onkologija.

Publikuoti moksliniai straipsniai – 17.
Pranešimai mokslinėse konferencijose –

19.
Lietuvos, Europos ir Pasaulio veido ir

žandikaulių chirurgų draugijų narys, Lietuvos
kaukolės pamato chirurgų draugijos narys.

Sigitas Stonkus
Vidaus ligų diagnostikos skyriaus vedėjas,

vidaus ligų gydytojas, gydytojas anesteziolo-
gas-reanimatologas.

Medicinos mokslų daktaras.
Mokslinės veiklos kryptys: vidaus ligų dia-

gnostika, bioelementų pokyčiai hipodinaminio
streso metu.

Publikuoti moksliniai straipsniai – 27.
Dalyvavo 15 klinikinių tyrimų.

Aista Plieskienė
Aukštųjų energijų skyriaus vedėja, gydy-

toja onkologė-radioterapeutė.
Medicinos mokslų daktarė.
Mokslinės veiklos kryptys: lėtinių neinfek-

cinių ligų rizikos veiksnių paplitimo pokyčiai,
spindulinis gydymas, toksiškumo analizė.

Publikuoti moksliniai straipsniai – 16.
Pranešimai mokslinėse konferencijose – 9.
Lietuvos spindulinės terapijos sąjungos tary-

bos narė, Sveikatos apsaugos ministerijos darbo
grupės valstybinei vėžio kontrolės programai
ateinančiam dešimtmečiui rengti narė.

Rimantas Mačiulaitis
Otorinolaringologijos skyriaus vyresnysis 

gydytojas otorinolaringologas.
Medicinos mokslų daktaras.
Mokslinės veiklos kryptys: lazerinė chirurgija 

otorinolaringologijoje, rinologija, onkologija.
Publikuoti moksliniai straipsniai – 24.
Pranešimai mokslinėse konferencijose – 7.
Metodinės rekomendacijos -1.
Klaipėdos krašto otorinolaringologijos drau-

gijos narys.

Henrikas Alfonsas Kazlauskas
Insultų skyriaus vedėjas,  gydytojas neurologas.
Medicinos mokslų daktaras, docentas.
Mokslinės veiklos kryptys: insulto epidemiologija,

profilaktika ir gydymas.
Monografijos ir knygos – 4.
Publikuoti moksliniai straipsniai – 20.
Pranešimai mokslinėse konferencijose – 8.
Lietuvos ir Klaipėdos krašto neurologų draugijos, Lie-

tuvos insultų asociacijos narys. Dalyvavo 4 klinikiniuose
tyrimuose.

Aldona Bartkevičienė
Kardiologijos skyriaus gydytoja

vaikų kardiologė.
Medicinos mokslų daktarė.

Antanas Gvazdaitis
Neurochirurgijos klinikos vadovas, gydytojas neurochirurgas.
Medicinos mokslų daktaras docentas.
Mokslinės veiklos kryptys: galvos smegenų kraujagyslių ligos, arterinės galvos 

smegenų aneurizmos, galvos ir nugaros smegenų navikai.
Monografijos ir knygos – 1.
Publikuoti moksliniai straipsniai – 45.
Pranešimai mokslinėse konferencijose – 62.
Metodinės rekomendacijos – 5.
Išradimas – 1.
Doktorantūros vadovas - 1.
Doktorantūros komiteto narys – 5.
Doktorantūros oponentas – 2.
Sveikatos apsaugos ministerijos specialistas konsultantas neurochirurgijai,

Lietuvos neurochirurgų draugijos pirmininko pavaduotojas, Baltijos neurochirurgų
asociacijos valdybos narys, Europos neurochirurgų draugijų asociacijos valdybos 
narys, Pasaulio neurochirurgų draugijų federacijos valdybos narys. Dalyvavo 2
klinikiniuose tyrimuose.

Gintaras Žukauskas
Kraujagyslių chirurgijos skyriaus 

sektoriaus (intervencinei angiologi-
jai) vedėjas, gydytojas kraujagyslių
chirurgas.

Medicinos mokslų daktaras.

Mokslinės veiklos kryptys: psichosomatinės būklės,
miego sutrikimų ir kardiovaskulinės patologijos sąryšio
tyrimai. Širdies ritmo ir kraujotakos reguliavimo tyrimai
miego stadijų ir funkcinio testavimo metu, šių tyrimų 
kompiuterizacija bei klinikinė reikšmė.

Kardiovaskulinės reabilitacijos metodų kūrimas ir
efektyvumo vertinimas. Galvos smegenų insulto kontrolės 
ir profilaktikos programa. Biomedicininė inžinerija (naujų 
sensorių kūrimas ir jų taikymas).

Matematinių modelių taikymas biomedicininiuose ty-
rimuose ir biomedicininių duomenų bankų kūrimas. Aplin-
kos faktorių (klimatinių ir meteorologinių) įtaka žmogaus 
sveikatai. Operatoriaus funkcinės būklės įvertinimas.

Monografijos ir knygos – 3.
Publikuoti moksliniai straipsniai – 261.
Pranešimai mokslinėse konferencijose – 208.
Metodinės rekomendacijos – 7.
Disertantų vadovas - 3.
Disertantų konsultantas - 1.

Mokslinių projektų ir
programų ekspertizės - 9.

Mokslinių žurnalų red-
kolegijos narys -  2.

Klinikiniai tyrimai – 9.
Mokslinės draugijos:

Amerikos miego medi-
cinos akademija, Miego
tyrimų draugija (JAV ),
Europos miego tyrimų 
draugija, Pasaulinė miego
tyrimų draugijų federacija, Lietuvos ir Europos kardio-
logų draugija, Europos kardiologų draugijos Kardiolo-
ginės reabilitacijos ir krūvio fiziologijos darbinė grupė,
Tarptautinės elektrokardiologijos draugija, Tarptautinės
neinvazinės kardiologijos draugija, Europos neinvazinės 
kardiovaskulinės dinamikos draugija, Lietuvos ir pasaulio
hipertenzijos lyga, Lietuvos fiziologų draugija, Lietuvos
klinikinių fiziologų draugija.

Lietuvos neurochirurgų draugijos, Europos neurochirurgų asociacijos, Pa-
saulio neurochirurgų federacijos narys. Dalyvavo 2 klinikiniuose tyrimuose.

Mokslinės veiklos kryptys: krau-
jagyslių chirurgija, intervencinė radi-
ologija.

Publikuoti moksliniai straipsniai
– 61.

Pranešimai mokslinėse konferen-
cijose – 38.

Lietuvos kraujagyslių chirurgų
draugijos narys.

Mokslinės veiklos kryptys: įgimtos 
širdies ydos, naujagimystės periodo
kardiologija, sporto kardiologija.

Publikuoti moksliniai straipsniai
– 15.

Pranešimai mokslinėse konferen-
cijose - 25.

Europos ir Lietuvos vaikų kardio-
logų draugijų narė, Lietuvos širdies 
asociacijos narė, Lietuvos kardiologų 
draugijos narė, Lietuvos reumatologų 
draugijos narė, Klaipėdos krašto kardio-
logų draugijos narė, Lietuvos pediatrų 
draugijos narė.
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Virginija Ašmonienė

mokslo daktarai ir doktorantai

Regina Elena Lukoševičienė

Algirdas Šlepavičius

Marius Laurikaitis

Lina Malcienė

Olegas Deduchovas

Irina Purtokaitė – Labutinienė

Mindaugas Danilevičius

Gintautas Virketis

Loreta Kalasūnienė

Alvydas Česas

Marius Jasėnas

Arūnas Pangonis

Nefrologijos ir vidaus ligų skyriaus gydytoja nefrologė.
Medicinos mokslų daktarė.
Mokslinės veiklos kryptys: inkstų ligų diagnostika, lėtinis inkstų nepakan-

kamumas, hemodializės gydymo metodas, renalinė hipertenzija, renalinės
anemijos korekcija, hemodializuojamų pacientų reabilitacija.

Monografijos ir knygos – 1.
Publikuoti moksliniai straipsniai – 60.
Pranešimai mokslinėse konferencijose – 80.
Metodinės rekomendacijos -1.
Europos ir Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos asociacijų

narė. 

Aukštųjų energijų skyriaus vyresnysis medicinos fizikas.
Fizikos mokslų daktaras.
Mokslinės veiklos kryptys: medicinos fizika, spindulinio gydymo

planavimas, įrenginių kokybės kontrolė, dozimetrija.
Publikuoti moksliniai straipsniai – 8.
Pranešimai mokslinėse konferencijose – 10.
Europos radioterapijos sąjungos (ESTRO) narys, Lietuvos spindulinės 

terapijos sąjungos narys, Medicinos fizikų draugijos pirmininkas.

Pilvo ir endokrininės chirurgijos klinikos vadovas, pilvo ir endokrini-
nės chirurgijos skyriaus vedėjas, abdominalinės chirurgijos gydytojas.

Medicinos mokslų daktaras.
Mokslinės veiklos kryptys: hepatopankreatobiliarinė ir endokrininė chi-

rurgija.
Publikuoti moksliniai straipsniai – 13.
Pranešimai mokslinėse konferencijose – 18.Pasaulinės hepatopankreato-

biliarinių chirurgų draugijos narys, Europos endokrininių chirurgų draugijos 
narys, Klaipėdos chirurgų draugijos vicepirmininkas. Dalyvavo 4 klinikiniuose
tyrimuose.

Urologijos skyriaus gydytojas urologas.
Medicinos mokslų daktaras.
Mokslinės veiklos kryptys: urologijos, uroginekologija, moterų šlapimo nelai-

kymas.
Publikuoti moksliniai straipsniai – 6.
Pranešimai mokslinėse konferencijose – 15.
Metodinės rekomendacijos -3.
Lietuvos urologų draugijos narys, Lietuvos uroginekologijos draugijos narys.

Išsėtinės sklerozės centro vadovė,  gydytoja neurologė
Medicinos mokslų daktarė.
Mokslinės veiklos kryptys: išsėtinės sklerozės epidemiologija, demielinizuojančios 

ir degeneracinės centrinės nervų sistemos ligos.
Publikuoti moksliniai straipsniai – 13.
Pranešimai mokslinėse konferencijose – 23.
Metodinės rekomendacijos - 1.
Europos neurologų asociacijos narė.
Dalyvavo 12 klinikinių tyrimų. 

Chirurgijos skyriaus Nr.1 abdominalinės chirurgijos gydytojas.
Medicinos mokslų daktaras.
Mokslinės veiklos kryptys: kasos vėžys (imunoterapija), onkologinė koloprok-

tologija.
Publikuoti moksliniai straipsniai – 5.
Pranešimai mokslinėse konferencijose – 10.
Lietuvos onkologų draugijos narys, Europos koloproktologų draugijos narys.
Dalyvavo viename klinikiniame tyrime.

Endokrinologijos skyriaus gydytoja endokrinologė.
Medicinos mokslų daktarė, jaunesnioji mokslo darbuotoja.
Mokslinės veiklos kryptys: komplikuota lūžiais osteoporozė, skydliaukės hormonų

įtaka moterų hiperandrogenizmui, akromegalijos klinika, diagnostika ir gydymas,
antrojo tipo cukrinio diabeto, nutukimo gydymas.

Monografijos ir knygos – 1.
Publikuoti moksliniai straipsniai – 2.
Pranešimai mokslinėse konferencijose – 2.
Metodinės rekomendacijos - 1.
Lietuvos endokrinologijos draugijos narė. Dalyvavo 15 klinikinių tyrimų. Stažavosi

Jungtinių Valstijų MAYO klinikoje.

Vyriausiojo gydytojo pavaduotojas, Reanima-
cijos ir intensyviosios terapijos skyriaus gydytojas
anesteziologas-reanimatologas.

Doktorantūros studijos Klaipėdos universiteto
Socialinių mokslų fakulteto vadybos katedroje.

Mokslinės veiklos kryptys: vadyba ir administra-
vimas, tema „Skubios medicinos pagalbos valdymo
metodų tobulinimas“.

Publikuoti moksliniai straipsniai – 2.
Pranešimai mokslinėse konferencijose – 1.

Endokrinologijos skyriaus gydytojas 
endokrinologas.

Doktorantūros studijos Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto Endokrinologijos klinikoje.

Mokslinės veiklos kryptys: skydliaukės ligos,
cukrinis diabetas, osteoporozė.

Monografijos ir knygos – 2.
Publikuoti moksliniai straipsniai – 2.
Pranešimai mokslinėse konferencijose - 1.
Lietuvos endokrinologų draugijos narys,

Lietuvos endokrinologų draugijos tarybos narys 
(Klaipėdos kraštas).

Genetikos kabineto vedėja gydytoja
genetikė.

Doktorantūros studijos Lietuvos sveikatos 
mokslų universitete.

Mokslinės veiklos kryptys: galvos smegenų 
navikų molekuliniai (epigenetiniai) žymenys.

Publikuoti moksliniai straipsniai – 25.
Pranešimai mokslinėse konferencijose - 14.
Studentų mokslinės veiklos vadovė.
Lietuvos ir Europos žmogaus genetikos 

draugijų narė, Lietuvos jaunųjų mokslininkų
sąjungos narė.

Vertebroneurologijos skyriaus vyresnioji
gydytoja neurologė.

Doktorantūros studijos Lietuvos sveikatos 
mokslų universiteto biologinių sistemų ir geneti-
kos tyrimų institute.

Mokslinės veiklos kryptys: biologinių ir soci-
alinių faktorių įtaka protiniam vystymuisi. Kogni-
tyvinių funkcijų ir asmenybės (temperamento) 
paveldėjimas dvynių metodu.

Publikuoti moksliniai straipsniai – 4.
Pranešimai mokslinėse konferencijose – 15.
Klaipėdos krašto neurologų draugijos narė.

Onkologijos chemoterapijos skyriaus 
vedėjas, gydytojas onkologas chemotera-
peutas.

Doktorantūros studijos Vilniaus universiteto
Onkologijos institute.

Mokslinės veiklos kryptys: onkologijos che-
moterapija, melanoma, kolorektalinis vėžys, bio-
markeriai, predikciniai prognostiniai faktoriai.

Monografijos ir knygos – 2.
Publikuoti moksliniai straipsniai – 12.
Pranešimai mokslinėse konferencijose – 90.
Metodinės rekomendacijos - 1.
Lietuvos chemoterapeutų draugijos pirmininkas, Sveikatos apsaugos

ministerijos konsultantas onkologijai chemoterapijai, Europos onkologų
chemoterapeutų draugijos Nacionalinių atstovų komiteto narys, Centrinės
Europos jungtinės onkologų grupės urogenitalinio komiteto narys.

Dalyvavo 26 klinikiniuose tyrimuose.

Urologijos skyriaus gydytojas
urologas.

Doktorantūros studijos Lietuvos 
sveikatos mokslų universitete.

Mokslinės veiklos kryptys: vyrų 
nevaisingumas, chirurginiai gydymo
metodai, endourologija, laparoskopinė
chirurgija.

Publikuoti moksliniai straipsniai – 5.
Pranešimai mokslinėse konferenci-

jose – 1.
Lietuvos ir Europos urologų asocia-

cijos narys.
Dalyvavo viename klinikiniame

tyrime.



Kiekvienam gydytojui, no-
rinčiam patobulinti savo ži-
nias Klaipėdos universiteti-
nėjeligoninėje,sudaroma 
speciali mokymo progra-
ma,kuriąsudaroteorinėir 
praktinė dalys.

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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Kardiologijos 
skyriui
Dėkoju už gydymą ir lin-

kiu kuo geriausios sveika-
tos, ištvermės sunkiame,
bet reikalingame darbe
gelbstint žmonių gyvybę.

Tariu nuoširdų ačiū slau-
gytojoms (seselėms) už jų
profesionalumą bei ištver-
mę, linkiu kuo geriausios
sveikatos, laimės ir sėkmės 
asmeniniame gyvenime, vi-
sam aptarnaujančiam perso-
nalui, jų šeimoms linkiu ge-
ros sveikatos.

K. G. (Klaipėda)

Veido ir 
žandikaulių 
chirurgijos 
skyriui
Ačiū visiems už išgydy-

mą ir kad buvote nuošir-
džios. Dėkoju visoms, kurios
slaugė mane ir rūpinosi. Bū-
kite visada tokios malonios 
ir geraširdės.

G. B. (Šilalė)

Pulmonologijos 
skyriui
Gerbiamieji medikai!
Kiek daug likimų Jūsų

rankose!
Kiek ašarota, kiek ken-

tėta prieš pakliūnant čia.
O gydytojau, kiek kan-

trybės bei sveikatos eikvojat
tam, kad pacientas išeitų su 
šypsena ir džiugesiu veide.

Nuoširdžiai dėkoju gydy-
tojams, bendrosios praktikos
slaugytojoms bei visam per-
sonalui už suteiktą operaty-
vią pagalbą, kvalifikuotą gy-
dymą ir puikią priežiūrą gy-
dant mano vyrą. 

Ačiū Jums labai už žmo-
giškųjų savybių suderinimą 
su puikiu savo darbo žinoji-
mu.

Linkiu visiems sveika-
tos, geriausios kloties ir sė-
kmės dirbant tokiame kilnia-
me, sunkiame ir atsakinga-
me darbe, atkuriant žmo-
nėms sveikatą ir grąžinant
jiems gyvenimo džiaugsmą.

Su pagarba

 E. S. (Klaipėda)

Traumatologijos 
departamento 
vadovui, 
Sąnarių 
implantacijos 
skyriui
Noriu kuo nuoširdžiau-

siai padėkoti už atliktą ope-
raciją gydytojams, už atidu-
mą ir rūpestį dėkoju visoms 
skyriaus slaugytojoms ir ap-
tarnaujančiam personalui.
Tik jūsų, mielieji medikai,
dėka pagaliau gyvenu be
skausmo ir jau galiu vaikš-
čioti.

Linkiu visiems stipry-
bės, ištvermės, geros svei-
katos.

Su pagarba

A. B. (Gargždai)

Klaipėdosuniversitetinėsligoninėsortopedai-traumatologai 
kasmet sulaukia nemažai savo kolegų iš užsienio, norinčių
pasisemti čia patirties bei išmokti naujų gydymo metodų.

Medicinos biblioteka - populiari

PATIRTIS. s

Gydytojas orto-
pedas-trauma-
tologas Markas
Fiodorovas 
(dešinėje) kar-
tu su kolega iš
Latvijos Arnol-
du Skirmaniu.
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moko kolegas
Ortopedai-traumatologai

Jurga BALTRIMAITĖ

Pasaulyje garsi medicininę

įrangą bei implantus kurianti kom-
panija „Smith&Nephev“ iš Baltijos
šalių gydymo įstaigų pasirinko vie-

nintelę Klaipėdos universitetinę
ligoninę kaip mokymo bazę. 

„Tuo išties džiaugiamės, tai pri-
pažinimas, kad mūsų ligoninė yra 
aukšto lygio. Kasmet po kelis kar-
tus pas mus atvažiuoja mokytis ko-
legos latviai, ukrainiečiai“, - sakė 
Sporto traumų skyriaus vedėjas,

gydytojas ortopedas-traumatolo-
gas Markas Fiodorovas. 

Kiekvienam gydytojui, norin-
čiam patobulinti savo žinias Klai-
pėdos universitetinėje ligoninėje, 
sudaroma speciali mokymo pro-
grama, kurią sudaro teorinė ir
praktinė dalys. 

„Atvažiavusieji mokytis gali
kartu dalyvauti operacijose, gilin-
tis į norimą sritį, gauti visą infor-
maciją ir patarimus. Toks moky-
masis yra labai produktyvus ir
vertingas, nes per trumpą laiką
gydytojas gauna labai daug žinių, 
praplečia savo įgūdžius ir pakyla 
vienu laipteliu aukštyn“, - pasako-
jo M. Fiodorovas. 

Neseniai gydytojas ortopedas-
traumatologas M. Fiodorovas al-
kūnės sąnario artroskopinių ope-
racijų įgūdžių mokė kolegą iš La-
tvijos. Į Sporto traumų skyrių at-
vykstančius tobulintis užsienie-
čius dažniausiai domina kelio ir
peties sąnario gydymo paslaptys.

Klaipėdos universitetinės ligo-
ninėsmokslininkaikartąper 
metus išleidžia vieną periodi-
nio leidinio „Sveikatos mokslai“
numerį,kuriamepublikuojami 
straipsniai aktualiomis medici-
nosnaujoviųtemomis. 

INDĖLIS.s “Tokia medicinos biblioteka Klaipėdos krašte yra vienintelė, todėl jos fondais noriai
naudojasi įvairių gydymo įstaigų specialistai, rezidentai, studentai“, - sakė bibliotekos vedėja
Gerda Petreikytė (dešinėje) ir vyriausioji bibliotekininkė Irena Gubistienė.
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tr.Klaipėdosuniversitetinėje 
ligoninėje veikianti medicinos
biblioteka yra atvira visai krašto
medikųbendruomenei.Tiek 
gydytojai, tiekstudentaičiagali 
susipažinti ne tik su spausdin-
tinemedicinineliteratūra,bet 
ir sužinoti pasaulines sveikatos
mokslo naujoves internete.

Jurga BALTRIMAITĖ

“Palaikome ryšius su Lietuvos
medicinos biblioteka, gauname ne
tik naujausias žinias, bet ir meto-
dinę pagalbą. Turime nemokamą 
prieigą prie pasaulinių sveikatos 
mokslo duomenų bazių, specialis-
tai gali skaityti pilnateksčius žur-
nalus. 

Mūsų ligoninės gydytojams
nereikia net į biblioteką ateiti, kie-
kvienas iš savo kabineto dėl įdieg-
tos sistemos gali prisijungti prie 
pasaulinių duomenų bazių. 

Rašantiems mokslinius dar-
bus ir mes pačios nuolat siunčia-
me per elektroninius paštus infor-
maciją apie medicinos naujoves.

Kitų ligoninių medikai ir ypač stu-
dentai, kurių sulaukiame labai
daug, džiaugiasi galimybe naudotis
mūsų duomenų bazėmis“, - pasa-

kojo bibliotekos vedėja Gerda Pe-
treikytė. 

Šiuo metu Medicinos bibliote-
koje yra apie 8000 knygų. Biblio-

tekoje yra ir grožinės literatūros
skyrius. Pasiimti paskaityti knygų 
ateina ne tik medikai, bet ir paci-
entai. 

Kasmet bibliotekos fondai yra 
atnaujinami. 

„Gydytojai patys pasako, ko-
kios medicininės literatūros jiems
reikia, ir perkame. Leidiniai yra
specifiniai, kainuoja nemažai. Gy-
dytojai nešasi į skyrius, jais naudo-
jasi“, - sakė I. Petrikytė. 

Vienas iš naujausių bibliotekos 
pirkinių – „Klinikinė mikrobiologi-
ja“, rengiamasi pirkti knygą apie
ortopedijos–traumatologijos nau-
joves.


