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Gydymo sėkmė – ir gydytojų 
anesteziologų rankose 
8-9 p.

Lėtinis skausmas –
pagydoma liga 
10 p.

SVEIKINAME

Sveikiname jubiliejinių gimtadienių proga 
Klaipėdos universitetinės ligoninės darbuotojus:

03.05  - Tadą Perkauską (Vidaus ligų departamentas),
03.09 – Vidą  Minkienę (Traumatologijos departamentas),
03.11 - Viktorą Krauleidį (Inžinerinis technikos departamentas),
03.13 – Arvydą Valavičių (Vidaus ligų departamentas),
03.15 - Janiną Sikorskienę (Hospitalinių infekcijų profilaktikos ir kontrolės
departamentas),
03.16 – Vytautą Lialiungą (Inžinerinis technikos departamentas),
03.19 - Liną Eidėjienę (Inžinerinis technikos departamentas),
03.21 - Silviją Vytienę (Vidaus ligų departamentas),
03.23 - Laimą Aleknienę (Galvos–kaklo chirurgijos departamentas),
03.23 – Nijolę Šestakovą (Onkologijos departamentas),
03.24 - Laimutę Nedzveckienę (Inžinerinis technikos departamentas),
03.25 - Almą Genčauskienę (Vidaus ligų departamentas),
03.26 - Ireną Šiaulienę (Diagnostikos departamentas),
03.28 – Oną Birutę Efimovienę (Hospitalinių infekcijų profilaktikos ir kontrolės
departamentas),
03. 31 - Vaidą Martinkienę (Nervų ligų ir reabilitacijos departamentas).
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Klaipėdos universitetinė-
jeligoninėjepermetus 
atliekamaapie27tūkst. 

operacijų.Perdienąvidutiniškai 
vyksta po 60-80 įvairios apim-
tieschirurginiųintervencijų. 
Operacinių šviesos neišjungia-
mos ir naktį. Pagal operacijų
skaičių ir intensyvumą ligoninė
yratrečiojišalyje.Tadvienaiš 
prioritetiniųsričiųligoninėjeyra 
skausmovaldymas.Skausmas 
yravienadidžiausiųsveikatos 
priežiūrosproblemųvisame 
pasaulyje.

Agnė GEDMINTAITĖ

Medicinos praktikoje skaus-
mas vertinamas kaip ūminis arba 
kaip lėtinis. 

“Ūmus skausmas, atsirandan-
tis dėl traumos ar operacijos, in-
formuoja smegenis, jog kažkas or-
ganizmui yra negerai. Audinių pa-
žeidimas stimuliuoja ten esančias 
nervų galūnėles, sužadina nervų
skaidulų chemines reakcijas ir ner-
vais lyg laidais skausmo pojūtis
perduodamas galvos smegenims,
kur signalas atpažįstamas kaip
skausmas. 

Tačiau skausmas yra ir apsigy-
nimo reakcija, jis naudingas ir svar-
bus, nes įspėja žmogų apie pavojų 
ir skatina ieškoti pagalbos. 

Ūmus skausmas laikomas pa-
žeidimo ar ligos simptomu ir, pa-
šalinus priežastį, jis prapuola. Vi-
siems departamente gydomiems
pacientams stengiamės užtikrinti
neskausmingą pooperacinį perio-
dą. 

Tam ligoninėje taikomos vien-

netolimos ateities vizija
Ligoninė be skausmo –

kartinės ir ilgalaikės nuskausmini-
mo metodikos“, - sakė Klaipėdos 
universitetinės ligoninės Trauma-
tologijos departamento vadovas,
gydytojas ortopedas–traumatolo-
gas Vidmantas Žegunis. 

Dėl lėtinio ir pasikartojančio

skausmo pacientai konsultuojami
bei gydomi Skausmo skyriuje.

Bijo ne operacijos, 
o skausmo

“Skausmas yra aktuali proble-
ma ir kita prasme. Medicinos prak-
tikoje susiduriame su tokiu reiški-
niu, jog žmonės bijo ne pačių ope-
racijų, o galimo skausmo po ope-
racijos. Pavyzdžiui, pacientai per
keletą metų ne po vieną kartą ati-
dėlioja kelio ar klubo sąnario pro-
tezavimo operacijas, nors jau buvo
gavę iš Ligonių kasų sąnarį ir su-
laukę savo eilės. Jie geriau kenčia 
skausmą dėl pažeisto sąnario na-
muose, nes labiau bijo pooperaci-
nio skausmo ir dėl to nesiryžta gul-
tis į ligoninę. Tokie atvejai pasitai-
ko ganėtinai dažnai. Su šia tenden-
cija susiduriama sveikatos priežiū-
ros sistemoje visame pasaulyje.
Juk skausmas yra ne tik 

TAKTIKA. s Šiuolaikiškos, mažai trau-
muojančios operacijos bei individualiai

parinktos nuskausminimo priemonės pa-
cientui padeda greičiau pasveikti ir grįžti į

normalų gyvenimo ritmą.

BE SKAUSMO.s Traumatologijos departamento vadovas, gy-
dytojas ortopedas–traumatologas Vidmantas Žegunis:„Visiems 
departamente gydomiems pacientams stengiamės užtikrinti
neskausmingą pooperacinį periodą.“

Eimanto CHACHLOVO nuotr.

Egidijaus JANKAUSKO nuotr. 
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fiziologinis, bet ir
psichologinė problema“,

- pasakojo V. Žegunis. 
Dar kita skausmo pusė – atsi-

dūrę ligoninėje ar jau po operacijos
pacientai bijo prisipažinti gydyto-
jui, jog jam skauda. 

„Mūsų žmonės yra labai kan-
trūs. Vyrauja įsitikinimas, jog gėda
skųstis skausmais, ir reikia kan-
triai kentėti. Nors skausmo suvo-
kimas yra labai subjektyvus, ken-
tėti tikrai nereikia. Tai net kenks-
minga, nes negydomas skausmas 
užsitęsia ir gali tapti lėtiniu. Ta bai-
mė ne vieną žmogų stabdo ir laiku 
pasinaudoti ankstyvosios diagnos-
tikos paslaugomis. Suprasdami
skausmo gydymo svarbą, pastaruo-
ju metu pradėjome ypač daug dė-

Ligoninė be skausmo – netolimos ateities vizija

Pažeidimasstimuliuojanervųgalūnėles,sužadinanervų 
skaidulųcheminesreakcijasirnervais lyglaidaisskausmo 
pojūtisperduodamasgalvossmegenims,kursignalas 
atpažįstamas kaip skausmas.
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mesio skirti skausmo kontrolei.
Mūsų ateities vizija – ligoninė be 
skausmo. Juk eidami pas odonto-
logus jau žinome, kad neteks ken-
tėti skausmo kaip senais laikais.
Šiuolaikinėje medicinoje skausmo 
neturėtų kelti nė viena procedūra, 
o pooperacinis skausmas tiek ligo-
ninėje, tiek jau grįžus namo gali ir 
turi būti suvaldomas specialiomis 
kompleksinėmis priemonėmis“, - 
sakė V. Žegunis. 

Speciali programa - 
skausmo kontrolei
Tam, kad išliktų nepakitusi

tiek fizinė, tiek psichinė žmogaus 
sveikata, skausmą gydyti būtina.
Šiuo metu ligoninėje veikia speci-
ali skausmo valdymo programa,
kurios viena svarbiausių sudėtinių 
dalių – individualus skausmo val-
dymas. 

„Labai svarbu žmogų teigiamai

psichologiškai nuteikti prieš ope-
raciją: pakalbėti, nuraminti, at-
skleisti jo skausmo slenksčius, re-
akciją į medikamentus. Juk skaus-
mo signalų plitimą slopina endor-
finų – natūralių skausmo malšinto-
jų – išsiskyrimas smegenyse. Be 
kita ko, jie gaminami smegenyse
patiriant teigiamas emocijas, kei-
čiant požiūrį į skausmą. Ir tokia
taktika išties pasitvirtina“, - sakė 
V. Žegunis. Po pirminių pokalbių
toliau tęsiamas kompleksinis nu-
skausminimas, pradedamas jau
prieš operaciją, jos metu ir poope-
raciniu periodu, kurį atlieka gydy-
tojai anesteziologai–reanimatolo-
gai. 

Pasak V. Žegunio, skausmo val-
dymo programa yra išskirtinė tuo,

jog skausmo gydymo priemonės
pacientui yra skiriamos nepriklau-
somai nuo to, skundžiasi jis skaus-
mu ar ne. Taip siekiama, kad ne-
kentėtų skausmo nė vienas paci-
entas, tarp jų ir tas, kuriam gėda
prisipažinti, jog skauda. „Tokia
skausmo valdymo taktika padeda
suvaldyti chemines reakcijas pa-
žeistuose audiniuose, užkirsti kelią
uždegiminiams procesams vysty-
tis. Šiuolaikiškos, mažai traumuo-
jančios operacijos bei individualiai
pacientui parinktos nuskausmini-
mo priemonės, tam tikros, viena
kitą papildančios medikamentų
grupės, pacientui padeda greičiau
atsistoti ant kojų, pasveikti ir grįž-
ti į normalų gyvenimo ritmą“, - pa-
brėžė V. Žegunis.

Klaipėdosuniversitetinėligoninėpagalpermetusatliekamų 
operacijų skaičių užima trečią vietą tarp šalies gydymo įstai-
gų. Todėl čia dirbantiems medikams, tarp jų ir gydytojams

anesteziologams–reanimatologams,tenkadidžiulisdarbokrūvis. 
Kasdienįoperacinespatenka60-80žmonių,opooperacinėse 
palatosestebimidar40pacientų.Vienasišsvarbiausiųgydytojų 
anesteziologų tikslų – padėti į ligoninę patekusiam pacientui susi-
dorotisuskausmu.Kovasuskausmuprasidedadarpriešoperaciją 
ir tęsiama po jos.

ir gydytojų anesteziol

Gydymo sėkmė
Jurga BARAUSKAITĖ

“Netinkamai gydytas, ūminis
skausmas gali pereiti į lėtinį. Ši
problema labai aktuali pacientams 
po operacijos. Kiekvieną operaciją 
lydi ūmus pooperacinis skausmas, 
kuris visais atvejais turi būti mal-
šinamas, kad nepereitų į lėtinį, va-
dovaujantis pooperacinio skausmo
gydymo metodikomis“, - sakė
Anesteziologijos-reanimacijos (su 
operacine) skyriaus vedėja, gydy-
toja anesteziologė–reanimatologė
Renata Paškevičiūtė. 

Laiku neišgydytas skausmas
įsisiūbuoja lyg nuo kalno dardantis
vežimas. Tuomet, anot vedėjos,
prireikia gerokai daugiau medika-
mentų skausmui malšinti, prastėja
paciento psichoemocinė būklė ir
kartu blogėja gydymo rezultatai. 

Vaistai - prieš operaciją

Kad ir kaip būtų keista, anot
medikų, dalis pacientų nelinkę
skųstis skausmais, nes dauguma
pacientų galvoja, kad po operacijos
turi skaudėti. 

„Kalbiname pacientus, kad jie 
išsakytų, kur ir kaip skauda, kuo

detaliau papasakotų, kaip jaučiasi. 
Skausmo įvertinimui naudojamos 
tam tikros skausmo skalės nuo 0 
iki 10. Valdant skausmą ypač svar-
bus chirurgo, anesteziologo, paci-
ento ir slaugytojų bendradarbiavi-
mas“, - sakė vyresnioji gydytoja
anesteziologė-reanimatologė Geda
Klimavičiūtė. Pagrindinis skausmo
gydymo metodas – farmakoterapi-
ja. 

„Prieš operaciją paciento laukia
susitikimas su gydytoju anestezio-
logu-reanimatologu, kurio metu
įvertinamos paciento gretutinės li-
gos, aptariamas numatomas anes-
tezijos metodas bei numatoma
skausmo malšinimo programa.
Operacijos išvakarėse kiekvienam
pacientui skiriami skausmo modu-
liatoriai – adjuvantai. 

Moduliatoriaus paskirtis – kar-
tu su analgetiniais medikamentais 
paveikti dėl skausmo organizme
prasidėjusias chemines reakcijas, 
užblokuoti skausmo impulso skli-
dimą iš skausmo vietos iki smege-
nų, paskatinti natūralių nuskaus-
minamųjų medžiagų išsiskyrimą
organizme“, - pasakojo G. Klima-
vičiūtė.

„Esmė yra ta, kad dar prieš
operaciją pradedame galvoti apie
skausmo valdymą, apimantį visą
paciento gydymosi ligoninėje laiką.
Todėl pacientui yra skiriamas dau-
giakomponentinis nuskausmini-
mas. Jis sudarytas iš skirtingų
vaistų grupių, kurios papildo viena
kitą, atliekant anesteziją. 

Tokiu būdu galima mažiausio-
mis skirtingų grupių vaistų dozė-
mis gauti patį geriausią skausmo
malšinimo efektą. 

Svarbu dar ir tai, kad šie vaistai,
vartojami tiksliai paskirtu laiku, ne-
laukiant, kol pradės skaudėti. Efek-
tyvus skausmo valdymas iki ir po
operacijos pacientams padeda iš-
vengti pooperacinių komplikacijų,
pavyzdžiui, plaučių uždegimo, žmo-
gus greičiau sveiksta ir greičiau iš-
leidžiamas į namus“, - teigė sky-

riaus vedėja R. Paškevičiūtė.

Anestezijos būdai - 
šiuolaikiški

Gydytojos anesteziologės–rea-
nimatologės R. Paškevičiūtė ir G. 
Klimavičiūtė per savo ilgametės
praktikos metus teigia niekaip ne-
priprantančios prie visuomenėje
tebesklandančių mitų apie aneste-
ziją. „Dar yra žmonių, kurie bijo
per operaciją pabusti, pajusti skaus-
mą. Arba atsibudę po narkozės pir-
miausiai pasako: galvojau, kad
skaudės, o, matai, neskaudėjo. 

Dar vienas mitas – bijau, kad
neatlaikysiu narkozės. Nors tai tas
pats, kaip skristi lėktuvu ir bijoti, 
kad nukrisi. Pagal statistiką yra to-
kia tikimybė, kad vienas iš 25
tūkst. pacientų gali patirti kompli-
kacijų dėl narkozės. Bet tai - tik 

SKAIČIUS. s Anesteziologijos–reanimacijos 
( su operacinėmis) skyriuje dirba per 1 medikų.

PRIEŠ SKAUSMĄ.s Anesteziologijos–reanimacijos skyriaus vedėjos Renatos Paškevičiūtės
(kairėje) ir vyresniosios gydytojos anesteziologės-reanimatologės Gedos Klimavičiūtės rankose
- specialūs nešiojami aparatai, kuriais naudodamiesi pacientai gali patys pasididinti vaistų nuo
skausmo dozes, leidžiamas per kateterį į veną.



Nuskausminimas nėra fiziologinis
procesas, kai išjungus šviesą užmiega-
ma. Miegas sukeliamas dirbtinai,
o paskui žmogų reikia pažadinti.

Geda KLIMAVIČIŪTĖ,
vyresnioji gydytoja 

anesteziologė-reanimatologė
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Pacientui yra taikomas daugiakomponentinis nuskausmi-
nimas.Jissudarytasišskirtingųvaistųgrupių,kuriospapildo 
vienąkitą.Tokiubūdugalimamažiausiomissąnaudomis 
gauti patį geriausią skausmo malšinimo efektą.

ogų rankose

–
Eimanto CHACHLOVO nuotr. galima. Nėra vienodų pacientų, to-

dėl nėra ir vienodų sprendimų, kas
tinka vienam, gali visiškai netikti 
kitam. Yra situacijų, kai pacientas 
serga išreikštomis gretutinėmis li-
gomis, jiems nustatoma aukšta
narkozės ir operacijos rizika. 

Tokiais atvejais gydytojų kon-
siliumas nusprendžia, kada ir kokią
pirmiausia planinę operacija būtina
atlikti minėtam pacientui (pvz.,
prieš planinę kirkšnies išvaržos
operaciją būtina atlikti širdies vož-
tuvo protezavimo operaciją). 

Jei padarysime klaidą, bus di-
desnė komplikacijų rizika. Sudėtin-
gų operacijų metu reikia ne tik nu-
skausminti pacientą, bet ir pradėti 
gydymą jau per pačią operaciją. 

Prieš operaciją gydytojas labai 
atidžiai įvertina paciento būklę,
gretutines ligas, parenka tik tam
pacientui tinkamiausią nuskausmi-
nimo būdą, nes priešingu atveju
jam galima pakenkti“, - sakė R.
Paškevičiūtė. Pastaraisiais metais, 
anot skyriaus vedėjos, anestezijos 
rūšys, jos atlikimo būdai ir priemo-
nės gerokai patobulėjo ir išsiplėtė. 
Operacinės aprūpintos naujausia
anesteziologijos aparatūra, kuri pa-
deda stebėti ir kontroliuoti pacien-
to būklę per operaciją ir užtikrina 
jo saugumą bei greitesnį sveikimą 
po operacijos. 

Tačiau kad ir kokia būtų tobula 
aparatūra, be profesionalių gydyto-
jų ji - nieko verta. Todėl Anestezi-
ologijos-reanimacijos skyriaus me-
dikai privalo nuolat tobulinti savo 
žinias, įvaldyti naujus anestezijos 
metodus.

Daugiaprofilinėje Klaipėdos
universitetinėje ligoninėje atlieka-
ma vis daugiau sudėtingų, išskirti-
nių operacijų įvairiose srityse:
neurochirurgijoje, ginekologijoje,
urologijoje, pilvo chirurgijoje ir kt. 
Todėl, anot R. Paškevičiūtės, pasi-
ruošimas kai kurioms sudėtingoms
operacijoms, pavyzdžiui, onkologi-
nėms, prasideda gerokai anksčiau 
- likus kelioms savaitėms. 

Tokioms operacijoms ruošiasi
gydytojų ir slaugytojų komanda,
nes sudėtingos operacijos dažnai
trunka ir po keliolika valandų. Pati 
ilgiausia operacija ligoninėje yra
trukusi 35 valandas. 

„Mes esame ne tik gydytojai
anesteziologai, bet ir intensyvio-
sios terapijos specialistai. Ne tik
nuskausminame pacientą, bet jau 
operacijos metu pradedame gydy-

mą, stebime paciento būklę, palai-
kome jo gyvybines funkcijas“,- sa-
kė gydytoja R. Paškevičiūtė. 

Kartu su kolege G. Klimavičiū-
te jos pirmosios operacinėje anes-
tezijos metu panaudojo hemodina-
mikos monitoringą PiCCO. Naudo-

REZULTATAS. s Anesteziologijos–reanimacijos skyriaus vedė-
ja Renata Paškevičiūtė: „Pacientai būna labai patenkinti, kai po
operacijos nejunta skausmo. Kai paciento lūkesčiai pasiteisina,
jis būna išties gerai nusiteikęs ir greičiau pakyla iš lovos.“

KONTROLĖ.s Pagal skausmo kontrolės programą pacientams po operacijos, nelaukiant, kol pradės skaudėti, skiriami skausmo
moduliatoriai tam tikromis valandomis.

mis. 
„Mūsų ligoninėje taip pat tai-

koma pacientų kontroliuojama
analgezija. Naudodami specialius
aparatus jie gali patys pasididinti
vaistų nuo skausmo dozes, leidžia-
mas per kateterį į veną ar epidūri-

tikimybė“, - pasakojo G. Klima-
vičiūtė. 

Dar kitas mąstymo kraštutinu-
mas, anot medikių, perdėta opera-
cijos baimė ir reikalavimas dides-
nės nejautros negu reikia. 

„Kartais žmonės paprašo: per 
operaciją noriu užmigti ir gerai iš-
simiegoti. Tačiau nuskausminimas
nėra fiziologinis procesas, kai iš-

jungus šviesą užmiegama. Miegas 
sukeliamas dirbtinai, o paskui žmo-
gų reikia pažadinti”, – sakė gydy-
toja G. Klimavičiūtė. 

Svarbu profesionalumas

Gydytojų anesteziologių–reani-
matologių teigimu, kiekviena ope-
racija yra iššūkis. 

„Klaidų šiame darbe daryti ne-

jantis šia sistema galima ne tik
sekti paciento kraujotaką, bet ir
pradėti savalaikį, tikslinį gydymą
jau operacijos metu.

Po operacijos – 
be skausmo

Pagal skausmo kontrolės pro-
gramą pacientams po operacijos,
nelaukiant, kol pradės skaudėti,
kartu su analgetikais skiriami
skausmo moduliatoriai tam tikro-
mis tiksliai nustatytomis valando-

nį kateterį, jei buvo atlikta kombi-
nuota anestezija. 

Aparatas su nuskausminamai-
siais medikamentais prijungiamas 
pooperacinėje palatoje, o vėliau nu-
skausminimas tęsiamas ir skyrių
palatose. Žmonės būna labai paten-
kinti, kai po operacijos nejunta
skausmo. 

Jiems nesvarbūs nuskausmini-
mo būdai, svarbu, kad gerai pabudo
po operacijos, jų nepykina ir nieko 
neskauda, gauna pakankamai me-
dikų dėmesio. Kai pacientų lūkes-
čiai pasiteisina, jie būna išties gerai
nusiteikę ir greičiau pakyla iš lo-
vos“, - sakė R. Paškevičiūtė. 

Anesteziologijos–reanimacijos
skyriui priklauso net 20 operaci-
nių, kuriose dirba per 100 darbuo-
tojų: gydytojų anesteziologų – re-
animatologų, anestezijos ir inten-
syviosios terapijos slaugytojų ir
operacinių slaugytojų. 

Vienam iš didžiausių ligoninės 
kolektyvų jau dešimtmetį vadovau-
janti gydytoja R. Paškevičiūtė
džiaugiasi darniu kolegų darbu. 

„Žmogiškasis faktorius mūsų
sunkiame ir įtemptame darbe yra 
labai svarbus. Džiaugiuosi savo ko-
legų profesionalumu bei draugiš-
kumu. Beveik kasdien susiduriame
su situacija, kai tenka gelbėti žmo-
gaus gyvybę. Ekstrinėmis situaci-
jomis suprantame vienas kitą iš
pusės žodžio, net žvilgsnio, ir puo-
lame vienas kitam padėti. O kie-
kviena skubi operacija yra ekstre-
mali“, - sakė skyriaus vedėja.



krai neverta. 
“Jeigu gydytojo paskirtas kon-

servatyvus gydymas vaistais nepa-
deda sumažinti skausmų, mūsų
skyriuje ligoniui atliekama epidū-
rinė steroidų injekcija į nugarą.
Tiesiai į epidūrinį tarpą specialia
adata suleisti priešuždegiminiai,
nuskausminamieji vaistai išvaduo-
ja iš skausmo nuo kelių valandų ar 
savaičių iki metų ar dar ilgiau. 

Skausmams numalšinti papras-
tai užtenka vienos epidūrinės in-
jekcijos, rečiau prireikia dviejų, la-
bai retai - trijų. Toks gydymas yra 
tarpinis tarp konservatyvaus ir chi-
rurginio gydymo”, - sakė A. Alber-
tjanas. 

Gydytojui teko matyti daug dide-
lių skausmų iškamuotų žmonių, ku-
rie laiku nesikreipė į medikus. “Žmo-
gus kartais būna taip iškamuotas
skausmo, kad jam prireikia ir psicho-
logo pagalbos. O kuo ilgiau ligonis
delsia gydytis, tuo sunkiau jam pa-
dėti. Medicinos praktika rodo, jog
skausmus kentėjus iki trijų mėnesių,
gydymo efektyvumas siekė 83-100
proc., o jei nesikreipta į medikus 12
mėnesių - skausmo malšinimo efek-
tyvumas krenta net iki 46-58 pro-
centų”, - sakė gydytojas.

Klaipėdos universitetinės ligo-
ninės Skausmo skyriuje pacien-
tams suteikiama ambulatorinė pa-
galba ir jie išleidžiami toliau gydy-
tis į namus ar stacionarią gydymo 
įstaigą. Į skyrių ligoniai atvyksta
gavę bendrosios praktikos gydyto-
jo ar kito specialisto siuntimą. 
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Reabilitacijos skyriui
Nuoširdžiai dėkoju šio sky-

riaus visiems darbuotojams už
kvalifikuotą pagalbą, priežiūrą, rū-
pestį ir didžiulį dėmesį, skiriamą
sergančiajam.

Su pagarba

A. B.

Gerbiami 
Pulmonologijos 
skyriaus darbuotojai,

Nuoširdžiausią AČIŪ tariu
Jums visiems ir kiekvienam už dė-
mesingumą, švelnumą, sveikatos
sugrąžinimą. Puiki ir visa koman-
da, džiaugiuosi tvarka, gera prie-
žiūra, skaniu maistu bei švara. 
Sveikatos Jums visiems, kantry-
bės, Dievo palaimos.

P. K.

Pilvo ir endokrininės 
chirurgijos skyriui

Už rūpestį ir nuoširdų gydymą
dėkoju Klaipėdos universitetinės
ligoninės Pilvo ir endokrininės 
chirurgijos skyriaus personalui ir
asmeniškai gydytojui chirurgui Vi-
talijui Eismontui.

Linkime Jums ir Jūsų šeimoms
geros sveikatos ir sėkmės gyve-
nime bei pasiaukojančiame dar-
be.

Su pagarba

A. D

Vidaus ligų 
diagnostikos skyriaus 
slaugytojoms

Visada galvojau, kad slaugyto-
jos yra tik gydytojų padėjėjos - su-
girdo ir suleidžia gydytojo paskir-
tus vaistus.

Tačiau mano nuomonė pasikei-
tė, kai atsidūriau Klaipėdos uni-
versitetinės ligoninės Vidaus ligų
diagnostikos skyriuje. Keletą die-
nų pragulėjusi ligoninėje pamačiau
tikrąjį slaugytojų darbą. Tą pašau-
kimą, apie kurį daugelis šneka. Tą
rūpestį svetimais žmonėmis, ne-
svarbu, jaunas jis ar senas.

Mačiau, su kokiais sunkumais
slaugytojos susiduria, bet jos nie-
kada nenuleido rankų, su šypsena
veide toliau dirbo savo darbą.

Kiekvieną rytą slaugytojos ne
tik atlikdavo gydytojo paskyrimus,
bet ir paruošdavo ligonius naujai
dienai: nuprausdavo, aprengdavo,
sušukuodavo, paklodavo lovas, su-
tvarkydavo spinteles, išvėdindavo
palatas.

Ir visa tai darydavo su meile
žmogui, su maloniu bendravimu ir
švelniais žodžiais. Dienos prabėg-
davo greitai: vaistai, tyrimai, pro-
cedūros, lašinės... O slaugytojų
darbo sparta nemažėdavo, prie vi-
sų jos pabūdavo, su visais paben-
draudavo ir visiems buvo skiria-
mas dėmesys.

Noriu širdingai padėkoti už tai,
kad esate. Jūs esate reikalingos
kiekvienam iš mūsų. Jūsų darbas
yra neatlygintinas, jūsų meilė
žmogui yra neišmatuojama.

Ypač reiškiu pagarbą ir didelę
padėką slaugytojoms Svitlanai, Ri-
mai, Ugnei ir visoms kitoms Vi-
daus ligų diagnostikos skyriaus
slaugytojoms.

D. J.

Lėtinis skausmas – pagydoma liga
Skausmas, dėl kurio pacientas
kreipiasi į gydytoją, yra ūminis
arba lėtinis. Ūminis skausmas 
yra trumpalaikis ir turi prie-
žastį – jį sukėlusią patologiją. 
Tuo tarpu lėtinis skausmas yra
toks, kuris paprastai trunka ne 
mažiau nei tris mėnesius. Anot 
medikų, skausmas šiandien 
jau nebevertinamas vien tik 
kaip fiziologinė reakcija, tai 
sudėtingas žmogaus nervų 
sistemoje vykstantis reiškinys, 
kuris ilgainiui gali peraugti į 
savarankišką patofiziologinį
reiškinį – skausmo ligą. 

Agnė GEDMINTAITĖ

Vienas iš pirmųjų Klaipėdos
krašte dar prieš keliolika metų apie
skausmo ligą ir jos gydymą prabi-
lęs ir ėmęsis šios veiklos dabar
Klaipėdos universitetinės ligoni-
nės Skausmo skyriaus vedėjas, gy-
dytojas anesteziologas–reanimato-
logas Albertas Albertjanas iki šiol 
sėkmingai gydo lėtinio skausmo
gniaužtuose atsidūrusius žmones. 

Šio mediko pagalbos ieškoti at-
važiuoja ne tik pacientai iš Vakarų 
Lietuvos, bet ir tolimesnių šalies 
kampelių, užsienio šalių. Pernai
gydytojas A. Albertjanas suteikė
per 1000 konsultacijų. Įvairiais
juosmens ir kitais skausmais daž-
niau skundžiasi moterys, mažiau
vyrai.

SKAUSMASs . Klaipėdos universitetinės ligoninės Skausmo skyriaus vedėjas gydytojas anestezio-
logas-reanimatologas  Albertas Albertjanas: „Skausmas yra daugiaprofilinė sveikatos problema“.

žmonėms ima šlubuoti sveikata. 
Anot gydytojo, daugiausiai pa-

galbos prireikia raumenų ir skele-
to ligų sukeltiems skausmams mal-
šinti, taip pat apie 15 proc. pacien-
tų sudaro sergantieji onkologinė-
mis ir kitomis ligomis. Gydytojo
teigimu, jam tenka teikti pagalbą
ir įvairiuose ligoninės skyriuose
gydomiems pacientams, kai jiems 
paūmėjusio skausmo numalšinti
nebepadeda įprasti vaistai. 

nuo skausmo, labai džiaugiuosi, ap-
ima didelis pasitenkinimas savo
darbu“, - sakė A. Albertjanas. Gy-
dytojas atlieka įvairias gydymo
procedūras. Pačios populiariausios
– juosmeninės dalies gydymo pro-
cedūros, kai skausmai gydomi
liumbalinėmis epidūrinėmis steroi-
dų injekcijomis į nugarą. 

Anot gydytojo, pasaulyje ši
skausmo malšinimo procedūra yra
įprastas dalykas. Panašus nuskaus-
minimo būdas, tik įvedant epidūri-
nį kateterį, gimdyvės pageidavimu
taikomas ir gimdymo metu. 

„Man net akyse prašviesėjo,
kai nebeliko to skausmo“, - sakė
šiaulietis Leonardas Grubliauskas 
gydytojo A. Albertjano kabinete po
atliktos epidūrinės injekcijos. 

Trejus metus juosmeninės da-
lies skausmus kentėjęs verslinin-
kas pagalbą surado Klaipėdoje. 

„Turiu stuburo disko išvaržą.
Gydytojai teigia, jog operuoti jos
nėra reikalo. Tačiau kitos priemo-
nės ir vaistai nepadėjo atsikratyti 
skausmų. Be to, nuo vaistų pradė-
jo skaudėti skrandį. 

Aktyviai gyvenu, mėgstu me-
džioklę, todėl skausmas tikrai ga-
dino gyvenimą. Į gydytoją Albertą 
kreipiausi pagalbos šių metų sausį,
jis padarė injekciją, o dabar jau an-
trą kartą. Ir nuo tos dienos nė vie-
nos tabletės nuo skausmo neberei-
kėjo“, - džiaugėsi šiaulietis.

Kentėti neverta 

Turbūt daugelis žmonių yra pa-
tyrę tą baisią savijautą, kai susuka 
radikulitas. Suaugę vyrai verkia,
negalėdami iš lovos išlipti, nugaros
ištiesti... Tačiau dažnas geriau sau-
jomis ryja tabletes, negu eina pas 
gydytojus. Gydytojas A. Albertja-
nas teigia, jog skausmo kentėti ti-

Sulaukia pagalbos

Kai nepadeda įprasti nuskaus-
minamieji vaistai, stiprių nugaros 
ir kitokių skausmų kamuojami
žmonės Skausmo skyriuje sulaukia
greitos pagalbos - epidūrinės injek-
cijos, kuri ilgam numalšina didelį 
skausmą. Skyriuje dirbantis A. Al-
bertjanas sako, jog raumenų ir ske-
leto lėtiniai skausmai kankina vis 
jaunesnius žmones. 

Ilgos darbo dienos, didelis fizi-
nis krūvis, stresas, judėjimo, spor-
to ir poilsio trūkumas - tai priežas-
tys, skatinančios šiuos susirgimus.
Nemažai pacientų jau atvyksta ir
iš emigracijos – daug dirbantiems 

„Skausmas yra daugiaprofilinė 
sveikatos problema, todėl gydant
šią ligą turėtų dirbti visa komanda, 
kurios sudėtyje būtų psichotera-
peutas, reabilitologas, kitų specia-
lybių gydytojai, kurie savo prakti-
koje susiduria su skausmu. Juk
žmogų išvaduoti iš skausmo kar-
tais vien vaistų nepakanka. 

Tačiau kol kas ligonių kasos to-
kių daugiaprofilinių paslaugų paci-
entams neapmoka. Manau, kad tai 
ateities reikalas. Juk anksčiau nie-
kas nekalbėjo apie skausmą kaip
apie ligą, o dabar į šią problemą jau
požiūris yra kitoks“, - sakė A. Al-
bertjanas. 

“Kai pasiseka žmogų išvaduoti 

EFEKTAS. s Šiaulietis verslininkas Leonardas Grubliauskas:
„Nuo tos dienos, kai gydytojas man padarė epidūrinę injekciją,
nebeprireikė nė vienos tabletės nuo skausmo.“

Eimanto CHACHLOVO nuotr.

Juosmeninėsdaliesgydymoprocedūros,kaiskausmai 
malšinamiepidūrinėmissteroidųinjekcijomisį nugarą, 
pasaulyje yra įprastas dalykas.

Skausmo malšinimas yra
dieviškasdarbas. 

Hipokratas


