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Jubiliejinių gimtadienių proga sveikiname 
Klaipėdos universitetinės ligoninės darbuotojus:

03.03 - Virgiliją Varnienę (Chirurgijos departamentas),

03.05 - Oksaną Engesser (Chirurgijos departamentas),

03.06 - Galiną Malyševą (Inžinerinis technikos departamentas),

03.06 - Jolitą Žalienę (Vidaus ligų departamentas),

03.11 – Petrą Šimkų (Inžinerinis technikos departamentas),

03.19 -  Tatjaną Docenko (Inžinerinis technikos departamentas),

03.19 - Iną Litvinienę (Akušerijos-ginekologijos departamentas),

03.20 - Olgą Motoriną (Galvos-kaklo chirurgijos departamentas),

03.23 – Liną  Rumšienę (Vidaus ligų departamentas).

Konferencija. Kovo 
15 d. 10 val. Klaipėdos uni-
versitetinėje ligoninėje vyks 
tarptautinė konferencija “Šiuo-
laikinė universitetinė ligoninė:
valdymo ir funkcionavimo prin-
cipai”. Pranešėjai iš Klaipėdos,
Kauno, Vilniaus, Kornvalio (JK),
Plymoutho (JK), Elbe-Elsterio
(Vokietija), Monasho (Australi-
ja) ir kt. Konferencija nemoka-
ma, skirta sveikatos priežiūros 
vadybininkams, gydytojams,
slaugytojams, dalyviams bus 
išduodami sertifikatai.

D i e n a .
Klaipėdos uni-
versitetinėje
l i g o n i n ė j e
vasar io  9  d.
buvo paminė-
ta Tarptautinė
ligonio diena.
Klaipėdos Ma-
rijos Taikos Ka-
ralienės baž-
nyčios kunigas 
Vilius Viktora-
vičius aukojo
šv. Mišias.

naujos ligų diagnostikos galimybės
Vakarų Lietuvos gyventojams –

NAUJOVĖ. s Nuo sausio pabaigos Klaipėdos universitetinėje ligoni-
nėje tyrimai atliekami naujuoju magnetinio rezonanso tomografu, ku-
ris pagal galingumą – , teslos - yra trečias toks aparatas Lietuvoje. E
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pabaigos 
Klaipėdos universitetinėje 
ligoninėje tyrimai atlieka-
mi naujuoju branduolinio 
magnetinio rezonanso (BMR) 
tomografu, kuris pagal 
galingumą - 1,5 teslos - yra 
trečias toks aparatas Lietu-
voje. Naujojo BMR aparato 
dėka galima detaliau ištirti 
įvairius susirgimus, nustatyti 
tikslią diagnozę, o pacien-
tams dėl ambulatorinių tyri-
mų nebereikės laukti ilgose 
eilėse. Branduolinis magne-
tinis rezonansas - tai nein-
vazinis tyrimas, kurio metu 
naudojamos magnetinės ir 
radijo bangos vidaus organų 
vaizdams gauti. 

Agnė GEDMINTAITĖ

Klaipėdos universitetinė li-
goninė pirmoji Vakarų Lietuvoje 
nuo 2001 metų naudojo MRT 1 
teslos galingumo aparatą, kuris 
per ilgą laiką nusidėvėjo. O infor-
matyvių tyrimų poreikis kasmet 
vis auga. Pavyzdžiui, pernai ligo-

ninėje buvo atlikti 2 308 BMR tyri-
mai - keliskart daugiau negu prieš 
10 metų. Šių metų pradžioje ligo-
ninėje įdiegtas naujasis SIEMENS 
gamybos „Magnetom Aera“ 1,5 
teslos galingumo tomografas. 
Tai vienintelis tokio galingumo 
diagnostikos įrenginys Vakarų 
Lietuvoje ir trečiasis šalyje, nes 1,5 

teslos tomografus turi tik Vilniaus 
Santariškių ir Kauno klinikos.  

Naujos tyrimų 
programos

BMR kabineto vedėja, gydy-
toja radiologė Karolina Daujotaitė 
teigė, jog tiek pacientai, tiek gydy-
tojai jau įvertino naujojo aparato 

pranašumus.
„Dėl stipresnio magneti-

nio lauko gaunami vaizdai yra
tikslesni, detalesni, geresnės 
kokybės. Tai leidžia gydytojams 
įvertinti mažesnius darinius, 
anksčiau diagnozuoti pakitimus. 
Naujojo aparato programinė 
įranga yra tobulesnė. Senosios

sekos patobulintos, jos tapo 
greitesnės, detalesnės, atsirado 
naujų sekų, pagerinančių tyri-
mo kokybę (pvz., judantiems 
pacientams). Daugiau informa-
cijos bus galima gauti atliekant
difuzijos, perfuzijos sekas. O
spektrometrijos, traktografijos
naujos programos leis tiksliau, 

detaliau ištirti pacientus dėl 
onkologinių, neurologinių ligų, 
palengvins neurochirurgų darbą, 
planuojant operacinį gydymą. 
Be to, prasiplėtė vaizdų apdo-
rojimo, peržiūros galimybės“, 
- pasakojo gydytoja radiologė
K. Daujotaitė.
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Tradiciškai atšvęstos Užgavėnės
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Viena mėgstamiausių ir linksmiausių švenčių Klaipėdos universitetinėje ligoninėje – tai Užga-
vėnės. Į šios šventės šurmulį mielai įsisuka medikai, pacientai ir jų aplankyti atėję artimieji.

Justina RIMKUTĖ

Užgavėnių šventimo tradicija 
ligoninėje gyvuoja jau 15 metų.

„Žmonėms reikia švenčių, pra-
siblaškymo, šypsenų, bendravimo. 
Pacientai išeina iš palatų, pakeičia 
aplinką, gauna daug teigiamų 
emocijų. Džiaugiamės, kad visų 
švenčių idėjas palaiko ligoninės 
vyriausiasis gydytojas Vinsas 

Janušonis. Juk esame ne tik univer-
sitetinė, bet ir miesto ligoninė, tad 
siekiame kuo glaudesnio ryšio su 
bendruomene“, - sakė Užgavėnių 
ir daugelio kitų ligoninės švenčių 
iniciatorė ligoninės vyriausiojo 
gydytojo pavaduotoja slaugai Ona 
Mitalienė.

Pasak jos, ir šiemet Užgavėnių
šventė buvo linksma ir nuotaikinga.
„Į ligoninės salę švęsti Užgavėnių 

susirinko apie 200 žmonių. Net
atėję lankyti ligoninėje besigydan-
čių artimųjų žmonės buvo nuste-
binti, kad pakliuvo į tokią linksmą
šventę“, - sakė O.  Mitalienė.

Kanapinio ir Lašininio var-
žytuves stebėję, šokę ir dainavę 
žmonės kartu vaišinosi Užga-
vėnių vaišėmis ir dar ilgai ne-
siskirstė, dalindamiesi šventės 
įspūdžiais. 

Pacientams - patogiau

Naujasis įrenginys
bus žymiai patogesnis

pacientams, kurie yra aukšto ūgio, 
stambesnio sudėjimo, nes magneto 
tyrimų ertmė padidinta iki 70 cm, o
stalas ne tik ilgesnis, bet ir išlaiko 
250 kg svorį (buvo iki 150 kg).

“Be to, šis aparatas, priešingai
nei senasis, veikia tyliai, ir tai yra 
didelis pranašumas, pavyzdžiui, 
atliekant tyrimus vaikams. Taip 
pat šis tomografas yra patogesnis 
pacientams, turintiems uždarų pa-
talpų baimę“, - naujojo tomografo 
pranašumus vardijo gydytoja K.
Daujotaitė.

Svarbu ir tai, kad naujojo BMR
aparato programų dėka galima 
sutrumpinti tyrimo laiką iki 30 
proc. ir aptarnauti gerokai daugiau
pacientų negu iki šiol. Šie tyrimai
taikomi ne tik diagnostikai, bet 
ir ligos eigai stebėti bei gydymo
efektyvumui įvertinti. 

„Į stalą įmontuotas didesnis 
kiekis ričių bei patobulintos užde-
damosios ritės leis vieno tyrimo 
metu apimti didesnę tiriamąją sritį
ar net kelias skirtingas sritis vienu 
metu. Esantys elektrokardiogra-
mos, pulso, kvėpavimo sekimo 
priedai leis atlikti tyrimus sunkios 
būklės, stebimiems ligoniams“, - 
sakė gydytoja K. Daujotaitė. 

BMR tyrimas - 
nepamainomas

BMR tyrimas yra neskausmin-

naujos ligų diagnostikos galimybės
Vakarų Lietuvos gyventojams –

gas, nesukelia jokių pojūčių ir yra 
visiškai saugus tiek pacientui, tiek 
gydytojui. „Šio tyrimo metu ne-
taikoma jonizuojanti spinduliuotė 
kaip rentgenologiniuose tyrimuo-
se ar kompiuterinėje tomografijoje. 
Klinikinėje praktikoje šis tyrimas 
naudojamas labai plačiai. Viena
pagrindinių sričių – neuroradio-
logija, t.y. centrinės nervų sistemos 
tyrimai“, - akcentavo K. Daujotaitė. 
Pasak gydytojos, dėl geros ski-
riamosios gebos galima detaliai 
įvertinti smegenų struktūrą, jos pa-
kitimus - įgimtas anomalijas, ligos 
ar traumos sukeltus pokyčius. 

Magnetinio rezonanso tomo-
grafija (MRT) dažniausiai atlieka-
ma norint patikslinti, detalizuoti 

kompiuterine tomografija nusta-
tytus pakitimus. Tyrimo metu
galima geriau įvertinti darinių 
kilmę (navikinis, kraujagyslinis ar 
uždegiminis), jų vietą ir santykį su 
sveikais audiniais – tai labai svar-
bu planuojant operacinį gydymą, 
piktybiškumo laipsnį. 

Anot gydytojos K. Daujotaitės, 
MRT ženkliai pranašesnis verti-
nant smegenų dangalų, galvos ner-
vų patologiją. „Kai kuriais atvejais 
tai vienintelis metodas, padedantis 
nustatyti ligą. Pavyzdžiui, išsėtinės 
sklerozės atveju, kai tik MRT ma-
tomi specifiniai židiniai yra vienas 
iš diagnostinių kriterijų. Taip pat 
hipofizio mikroadenomą, kurios 
dydis - keli milimetrai, galima 
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patvirtinti tik su MRT pagalba. 
Taikant difuzijos, perfuzijos sekas 
galima anksti nustatyti kraujotakos 
sutrikimus. Naujausia programinė 
įranga - tokia kaip traktografija, lei-
džia įvertinti nervinius traktus, jų 
eigą. Tai svarbu esant navikiniams 
dariniams, nes leidžia nustatyti, 
ar traktai nustumti, ar peraugti“, 
- pasakojo gydytoja. 

Anot jos, MRT labai infor-
matyvus ir atliekant stuburo 
tyrimą. „Žymiai geriau matoma 
nugaros smegenų struktūra, ner-
vinės šaknelės, kaulų čiulpai. Dėl 
to galima ankstyva metastazių, 
uždegiminių ligų, mielopatijų
diagnostika. Stebint pacientus po 
neurochirurginių operacijų gali-
ma atskirti randinį audinį aplink 
nervines šakneles nuo naujai atsi-
radusios išvaržos, kuri spaudžia
nervinę šaknelę“, - teigė gydytoja 
radiologė.

Tyrimai - detalesni
MRT galima įvertinti bet kurį

kūno sąnarį, minkštuosius audi-

VIENINTELIS. s ”Kai kuriais atvejais branduolinio magnetinio rezo-
nanso tyrimas - vienintelis metodas, padedantis nustatyti ligą“,- sakė 
BMR kabineto vedėja, gydytoja radiologė Karolina Daujotaitė.

nius. Pacientams, patyrusiems
traumą, lengvai diagnozuojami 
raumenų, sausgyslių, raiščių,
meniskų pažeidimai. Detaliai 
įvertinamos kremzlės, jų paki-
timai, kaulų čiulpų reakcija. Be 
to, diagnozuojami uždegiminiai 
sąnario ir jo elementų pakitimai
bei nustatomi navikiniai dariniai 
kauluose, sąnariuose, minkštuo-
siuose audiniuose. 

Pasak gydytojos K. Daujo-
taitės, MRT taip pat taikomas
pilvo, dubens organų ištyrimui. 
Dažniausiai atliekamas esant 
neaiškiems dariniams kepenyse, 
inkstuose ir kituose organuose 
įvertinti, navikinio proceso išpli-
timui detalizuoti. Tyrimas nepa-
mainomas dubens organų ligų 
diagnostikoje – storosios žarnos, 
gimdos ir jos priedų, prostatos, 
šlapimo pūslės navikinių procesų
išplitimui įvertinti. Ginekologinių 
ligų atveju patologinių pakitimų
diferenciacija žymiai geresnė, 
detalesnė nei kompiuterinės to-
mografijos metu.

INFORMACIJA

Šiuo metu Europos Sąjungos šalyse yra 1 MRT aparatas 100 tūkst. gy-
ventojų. Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) yra 1 MRT aparatas 500 tūkst.
gyventojų. Šiuo metu Lietuvoje yra vienas MRT aparatas 500 tūkst. gyventojų.
Klaipėdos regione (500 tūkst. gyventojų) šiuo metu yra vienas MRT aparatas
Klaipėdos universitetinėje ligoninėje. Pagal ES 2008 metų rekomendacijas
minimalus poreikis turėtų būti 1 aparatas 100 tūkst. gyventojų. Su vienu MRT
aparatu atliekamų tyrimų skaičius: JAV - 3 000 tyrimų per metus, Europos Są-
jungos šalyse - 2 200 tyrimų per metus, Klaipėdos universitetinėje ligoninėje
- 2 500 (tarp jų ir iš Klaipėdos jūrininkų ir Klaipėdos vaikų ligoninių siųstiems
pacientams) tyrimų per metus.
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Keliautojai rizikuoja parsivežti retų ligų

Laboratorijoje aptinkami ir labai retų ligų sukėlėjai

10 saugios kelionės patarimų 
1. Prieš kelionę pasitarkite su savo gydytoju. 
2. Pasidomėkite apie skiepus, rekomenduojamus vykstant į pasirinktą šalį.
3. Atidžiai susidėkite kelionės vaistinėlę.
4. Pasirūpinkite kelionės ir sveikatos draudimu.
5. Pasirūpinkite maliarijos chemoprofilaktika ir apsaugos nuo uodų priemonėmis.
6. Geriau nesimaudykite tropiniuose vandenyse, nevaikščiokite basi.
7. Saugus seksas (ŽIV, lytiškai plintančių ligų grėsmė).
8. Įvertinkite geriamojo vandens kokybę, valgykite tik gerai termiškai apdorotą maistą.
9. Nepiktnaudžiaukite saulės spinduliais.
10. Venkite kontakto su gyvūnais (pasiutligės grėsmė).

PAGALBA. s „Klaipėdos universitetinėje ligoninėje veikia vienintelis 
šiame krašte specializuotas suaugusiųjų infekcinių ligų skyrius, kurio 
patyrę gydytojai keliautojams yra pasirengę suteikti kvalifikuotą me-
dicininę pagalbą“, - sakė ligoninės Infekcinių ligų skyriaus Nr. 2 vedėja 
Rasa Girdžiūnienė.
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nizacijos duomenimis, 

kai kurios retos infekcinės 
ligos jau nebeturi „sienų“, 
kasmet vis užkariauja naujas 
teritorijas. Žmonės vis dau-
giau keliauja, vyksta didelė 
migracija ir pats tolimiausias 
pasaulio kampelis jau yra vos 
ne ranka pasiekiamas. Tačiau 
egzotiškų kraštų mėgėjai 
susiduria su rizika užsikrėsti 
reta infekcine liga ir parsi-
vežti ją namo. Tad medikų 
laukia naujas iššūkis – ar jie 
pasirengę atpažinti ir gydyti 
retas infekcines ligas? 

Jurga BARKAUSKAITĖ

“Išties tokia retų infekcinių ligų 
paplitimo rizika egzistuoja. Juk 
kadaise ir žmogaus imunodeficito 
sindromas – ŽIV – buvo reta, visuo-
menę šokiravusi liga, o dabar šios 
ligos, deja, reta jau nebepavadinsi“, 
- sakė Klaipėdos universitetinės 
ligoninės Infekcinių ligų skyriaus 
Nr. 2 vedėja Rasa Girdžiūnienė. 

Rizika – reali
Pasak infekcinių ligų gydytojos 

R. Girdžiūnienės, retų, daugeliui 
negirdėtų įvežtinių ligų greito 
plitimo rizika yra reali. Tai rodo ir 
konkretūs pavyzdžiai. Pernai užre-
gistruota Lassa karštligė Jungtinėje 
Karalystėje, laukinio poliomielito 
viruso atvejai Mauritanijoje, Kry-
mo Kongo hemoraginė karštligė
Graikijoje, penki susirgimai maru 
Libijoje. Padaugėjo įvežtinės malia-
rijos atvejų Ukrainoje, Baltarusijoje, 
Rusijoje, šių susirgimų bene kasmet
užregistruojama ir Lietuvoje, daž-

niausiai – Klaipėdoje. Kaip apsaugo-
ti keliautojus nuo egzotiškose šalyse 
tykančių pavojų, susirūpinta dar 
prieš 20 metų, kai Jungtinėse Ameri-
kos Valstijose buvo įkurta keliautojų 
medicinos sritis. Manoma, kad pusė 
keliautojų visame pasaulyje patiria
įvairių sveikatos problemų. Statis-
tika skelbia, jog mirties priežastimi 
kelionėje ar tuoj po jos infekcinės
ligos sudaro apie 4 proc.

Reikia būti atsargiems
“Rengiantis keliauti į tropikus 

ar kitas tolimas šalis geriausia 
pasitarti dėl galimų pavojų ir ligų 
profilaktikos su savo šeimos gydy-
toju ar kitu gydytoju specialistu. 
Daugelis infekcijų yra “gerybinės” 
ligos. Pavyzdžiui, keliautojams 
dažnai pasitaikantys viduriavimai, 
karščiavimai“, - sakė gydytoja 
R. Girdžiūnienė. Tačiau, pasak 
gydytojos, jei viduriavimas, odos 
bėrimas, karščiavimas užsitęsia 
ilgiau, būtina nedelsiant kreiptis 
į medikus, nes tai gali būti rimtos 
ligos simptomai. Per vandenį ir 

maistą plintančios infekcijos yra 
šios: keliautojų diarėja, hepatitas 
A, vidurių šiltinė, cholera, e.coli 
infekcijos, kampilobakteriozės, 
šigeliozė, salmoneliozė, jersinijo-
zė, Rota, Norwalk virusų sukelti 
viduriavimai, parazitų sukeltos 
infekcijos.

„Didelį pavojų kelia vanduo iš 
čiaupo, moliuskai, mišrainės, ne-
lupti vaisiai, termiškai neapdorotos 
ir neluptos daržovės, nepakanka-
mai iškepta mėsa, nepasterizuotas 
pienas, ledo gabalėliai.

Patartina vengti ir maudynių
gėluose tropikų vandenyse. Pavyz-
džiui, infekcinę ligą - šistosoma-
tozę - sukelia vadinamieji kraujo 
trematodai. Šie parazitai įsiskver-
bia per žmogaus ar gyvūno odą 
ir pirmiausia patenka į kepenis,
tada - į pūslės ir žarnyno venas, kur 
tampa suaugusiomis kirmėlėmis.
Tipiški šios infekcijos simptomai - 
tai kraujas šlapime arba išmatose“, 
- pasakojo gydytoja. 

Pasak gydytojos R. Girdžiūnie-
nės, kai kurios infekcijos gali kelti 
rimtą pavojų gyvybei. Tai tropi-
nė maliarija, geltonasis drugys,
visceralinė leišmaniozė, afrikinė 
tripanosomozė, virusinės hemo-
raginės karštligės. „Maliarija - tai 
uodų platinama parazitinė liga,

užkrečianti raudonuosius kraujo 
kūnelius. Susirūpinimą kelia tai, 
kad vien per pastarąjį dešimtmetį 
“įvežtų” maliarijos atvejų Europo-
je padaugėjo net 23 proc.“ - sakė 
gydytoja. 

Būtina skiepytis
Visas keliautojų svečiose ša-

lyse tykančias ligas sunku ir iš-
vardinti. Tačiau kelionių mėgėjai 
gali jų išvengti. „Nuo daugelio 
retų infekcinių ligų galima apsi-
saugoti skiepais, tikrai nereikia 
jų bijoti. Taip pat ligų galima 
išvengti laikantis elementaraus 
atsargumo, vykdant gydytojų 
nurodymus. Pavyzdžiui, dažnai 
žmonės suserga maliarija vien 
dėl to, kad kelionėje nevartojo 
medikamentų. Nuo maliarijos 
skiepų nėra, apsaugo tik varto-
jami vaistai“, - sakė gydytoja R. 
Girdžiūnienė. Ji pabrėžė, kad po 
kelionės blogai pasijutus, būtina 
nedelsiant kreiptis į medikus. 
„Klaipėdos universitetinėje li-
goninėje veikia vienintelis šiame 
krašte specializuotas suaugusiųjų 
infekcinių ligų skyrius, kurio pa-
tyrę gydytojai keliautojams yra 
pasirengę suteikti kvalifikuotą 
medicininę pagalbą“, - sakė R. 
Girdžiūnienė. 

Rasa AUGLIENĖ, Klinikinės diagnostinės laboratorijos vedėja

Klaipėdos universitetinės ligoninės klinikinėje diagnostinė-
je laboratorijoje atliekama daugybė tyrimų, siekiant aptikti 
retų infekcinių ligų sukėlėjus. 

Tai ir tradiciniai mikrobiolo-
giniai pasėliai, su kurių pagalba 
galima išauginti retos infekcinės 
ligos gryną kultūrą ir nustatyti
jautrumą priešmikrobiniams 
vaistams. Pavyzdžiui, atliekant 
pasėlius, gali būti nustatomos
šios žarnyno infekcinės ligos:
jersiniozė, listeriozė, kampilio-
bakteriozė, dizenterija, entero-
patogeninių ešerichijų sukelti 
viduriavimai ir kt. 

Kuomet tiriamoji medžiaga 
yra kvėpavimo takų išskyros, 
gali būti aptiktas vienas iš re-
tesnių sukėlėjų - Pneumocystis
carinii, kuris sąlygoja oportu-
nistines infekcijas, t.y. gali būti
aptinkamas ir sveikų pacientų
organizme. Tačiau nusilpus ma-
kroorganizmo imunitetui, jis gali 
sukelti pneumoniją, populiariai 
kalbant, plaučių uždegimą.

Įtariant infekcinės kilmės 
galvos smegenų žievės užde-
gimą (meningitą), atliekamas
mikrobiologinis smegenų skys-
čio pasėlis. Šio tyrimo metu
gali būti išauginamas ne tik
meningokokas (dažniausias 
meningitų sukėlėjas), bet ir
gana retas sukėlėjas – Listeria
monocytogenes. 

Platus tyrimų spektras
Mūsų laboratorijoje atlieka-

mi virusų antigenų nustatymas 
tiriamoje medžiagoje (pvz., roto, 
adeno, noro virusų antigenų 
paieška išmatose) arba virusų 
antikūnų bei antigenų paieška 
kraujo serume (virusinių hepatitų 
B ir C, ŽIV, citomegalo, erkinio 
encefalito, Epštein-Baro ir kt.).

Plačiai taikomi automatizuoti 
serologiniai – mikrobiologiniai 
tyrimo metodai nustatant tam 
tikrų ligų sukėlėjų imunoglobu-
linus pagal M ir G klases, pagal 
kurias gali būti sprendžiama, ar 
liga yra ūmaus, ar lėtinio periodo 
(tai toksoplazmozė, toksokarozė, 
atipinės pneumonijos –mikoplaz-
mozės ar chlamidiozės, Laimo 
liga ir kt.).  

Maliarija – ne naujiena
„Auksiniu standartu“ yra 

laikomas mikroskopavimo me-
todas, aptinkant kraujo tepinė-
lyje kraujo parazitus, tokius kaip 
maliarijos sukėlėjai, leišmanijos 
bei babezijos. Mūsų laboratori-
jos praktikoje kol kas pasitaikė 
aptikti tik įvairių rūšių maliarijos 
sukėlėjus (tropinės, tridienės, 

ketvirtadienės maliarijos), o ki-
tus du sukėlėjus teko matyti tik 
mokomojoje medžiagoje, atsiųs-
toje iš išorinės tarplaboratorinės 
kokybės kontrolės programos 
(Suomija). Kolegos suomiai turi 
šioje srityje didesnę patirtį, nes 
jau anksčiau yra susidūrę su 

dideliu srautu emigrantų iš įvai-
rių pasaulio šalių bei savo šalies 
piliečių turizmu.

Mikroskopuojant išmatas taip 
pat galima aptikti tiek pačius 
parazitus, sukeliančius viduria-
vimus, tiek jų cistas, kirminus bei 
jų kiaušinius.

Atsakymas – 
 tą pačią dieną

Mūsų laboratorijos tikslas – 
taikant naujausius laboratorinius 
tyrimų metodus ne tik aptikti kuo 
daugiau įvairių infekcinių ligų 
sukėlėjų, bet ir taikyti savo darbe 
kuo pažangesnius, aukštesnio 
jautrumo bei specifiškumo tyrimo 
metodus, leidžiančius kuo tiksliau 
bei greičiau pateikti gauto tyrimo 
rezultatus gydančiam gydytojui.

Tad jau šių metų pavasarį 
mūsų ligoninės laboratorijoje nu-
matomas labai platus naujų infek-
cinių sukėlėjų nustatymo spektras: 
raudonukės, kiaulytės, vėjaraupių, 
tymų, kokliušo, Epštein-Barr vi-
ruso ankstyvojo antigeno, Herpes
simplex 1 ir 2 tipų, poliovirusų,
gripo A ir B, kriptosporidijų bei
kitų. Svarbi minėtų tyrimų ypatybė 
ta, kad jie bus atliekami tą pačią
dieną, gavus tiriamąją medžiagą,
o tyrimo rezultatus galima pateikti 
per 1-2 valandas.

Jei iškiltų būtinybė nustatyti ar 
patvirtinti įtariamą retą pavojingą 
arba ypač pavojingą infekcinę ligą 
(raupai, maras, juodligė, brucelio-
zė ir kt.), tai tiriamoji medžiaga, 
griežtai laikantis visų keliamų 
reikalavimų, būtų siunčiama ir 
patvirtinama Nacionalinėje vi-
suomenės sveikatos priežiūros 
laboratorijoje.
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Vidaus ligų 
diagnostikos skyriui
Atėjo metai, o kartu su jais atėjo ir 

ligos, kurių nelaukėme. Dabar tenka jas 
įveikti, padedant geriems gydytojams ir 
slaugytojoms. Jų kasdieninio darbo dėka 
vėl stojame ant kojų, susigrąžiname gerą 
nuotaiką, gyvenimo džiaugsmą. Verkia-
me džiaugsmo ašaromis, dėkodami pui-
kiems medikams bei slaugytojoms.

Sėkmės Jums nelengvame darbe, iš-
tvermės ir sveikatos. Duok, Dieve, Jums 
išlikti tokiais nuoširdžiais, atsidavusiais 
savo darbui.  

I. T. (Klaipėda)

Veido ir žandikaulių 
chirurgijos skyriui
Nuoširdžiai dėkoju visiems skyriaus 

darbuotojams už sąžiningą, nuoširdų, 
gerą gydymą, švelnias šypsenas, rei-
kiamus patarimus. Ačiū Jums, gerieji 
žmonės, suteikiantys galimybę mums 
gyventi.

Tegul Jums nepritrūksta geros svei-

katos ir gražiausios gėlės visur žydi. 
Telaimina Jus Viešpaties ranka ir per visą 
gyvenimą Jus lydi.

Su pagarba

E. M. (Šilalė)

Endokrinologijos skyriui
Nuoširdžiai noriu padėkoti visam 

skyriaus personalui už nuostabią ligonio 
priežiūrą, o virėjoms - už skanų maistą. Esu 
labai patenkinta aptarnavimu ir rūpinimu-
si ligoniu. Sėkmės Jums visur ir visada.

A. Š. (Nausodžio sen., Plungė)

Vidaus ligų 
diagnostikos skyriui
Ačiū visiems darbuotojams, kad:
paglostote rankas, kurios pavargo,
užjaučiate širdį, kuri susopo,
nušluostote ašarą nuo kenčiančiojo 

skruosto,
gydančia šypsena, profesionalia pagal-

ba padedate pasveikti,
Ir dar „paslaptis paslaptyje paslaptim 

užkaišyta“ – čia gydomės ir nenorime 
važiuoti namo.

 S. R. (Klaipėda)

Pulmonologijos skyriui
Norėčiau padėkoti už operatyvų ir 

kvalifikuotą personalo darbą bei taktišką 
ir malonų bendravimą. Tai neabejotinai 
prisidėjo prie bendro gijimo proceso ir, 
lyginant su ankstesne patirtimi gydantis 
kitose miesto ligoninėse, pranoko lūkes-
čius ir maloniai nustebino.

Klaipėdos universitetinės ligoninės 
Pulmonologijos skyrius visiškai atitinka li-
goninės suformuotos misijos standartus.

Pagarbiai

A. O. (Klaipėda)

Infekcinių ligų Nr. 1 skyriui
Esu be galo dėkinga Jums už suteiktą 

pagalbą mūsų mažajai dukrytei. Nesiti-
kėjau tokio šilto priėmimo, nuoširdaus 
rūpesčio, nuolatinio nuraminimo ir pa-
drąsinimo, kasdienių šypsenų. Turėjome 

nuolatinę priežiūrą: paprašius sesučių, 
jos visada atbėgdavo, išklausydavo,
pakonsultuodavo. Gydytoja buvo su-
pratinga ir profesionali, išsamiai mus 
kasdien konsultavo ir palaikė. Ačiū už 
nuoširdų darbą. Jūs visada liksite mūsų 
širdyse.

Jūsų darbas labai sunkus, bet Jūs šau-
niai jį atliekate! Ačiū Jums už tai!

Su pagarba

S. K. (Klaipėda)

Gastroenterologijos skyriui
Gerbiami medikai
Nuoširdžiai norim padėkoti visiems 

Jums už meilę žmogui, pasiaukojantį dar-
bą, gelbėjant kiekvieno paciento gyvybę ir 
sveikatą. Jūs dieną ir naktį gerais žodžiais 
prikeliat ligonius gyventi. Ačiū Jums už 
gerumą, meilę, patarimą ir nuoširdžią 
šypseną.

Pagarbiai

R. K. (Nida)

Š iemet Klaipėdos universitetinėje ligoninėje po pertraukos vėl pradėtos skaityti paskaitos būsimoms mamoms ir tėve-
liams. Gimdymo skyriaus medikai džiaugiasi, kad ši iniciatyva pasiteisino, vasario mėnesį prasidėjusios paskaitos noriai 

lankomos, o būsimieji tėveliai patenkinti gavę žinių tiesiogiai iš specialistų.

KOMANDA.s Gimdymo skyriaus medikai negaili patarimų būsimoms mamoms - noriai dalijasi savo žiniomis ligoninėje organizuojamų
paskaitų metų . Iš kairės akušerė Laimutė Juškauskienė, Akušerijos ir ginekologijos departamento vadovo pavaduotoja Salomėja Gustienė, 
gydytojas akušeris – ginekologas Andriejus Litkinas, akušerės Ina Litvinienė, Žaneta Stankuvienė, Diana Pocienė, Kristina Steponienė, Gimdymo
skyriaus Mažos rizikos gimdymų poskyrio vedėja gydytoja Sigita Neverauskienė.
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Pamokėlės būsimoms mamoms - žinome, kad visada sulauksime
kvalifikuotos pagalbos, kad ir kas 
nutiktų“, - pasakojo Akušerijos
ir ginekologijos departamento
vadovo pavaduotoja Salomėja 
Gustienė.

Vertingos žinios – 
iš specialistų

Pasak paskaitų būsimosioms 
mamoms iniciatorės Gimdymo 
skyriaus Mažos rizikos gimdy-
mų poskyrio vedėjos gydytojos 
Sigitos Neverauskienės paskaitų 
metu įgytos žinios padeda mo-
terims išsklaidyti nepagrįstas 
baimes, suteikia daugiau pasi-
tikėjimo savo jėgomis gimdant 
ir prižiūrint naujagimį.

„Mūsų organizuojami kursai 
nuo kitų skiriasi tuo, kad paskai-
tas skaito specialistai, kasdien 
susiduriantys ir dalyvaujantys 
nėščiųjų ir gimdyvių priežiūros 
procese, geriausiai žinantys 
moterų poreikius ir galintys 
padėti išspręsti joms iškylan-
čius klausimus ir sunkumus. 
Klausytojos gauna naujausią 
mokslu ir kasdiene praktika 
pagrįstą informaciją“, - sakė 
gydytoja S. Neverauskienė. 
Medikės su būsimosiomis ma-
momis paskaitų metu kalbasi 
apie normalią nėštumo eigą ir 
vaisiaus vystymąsi, apie tai, 
kas vyksta moters organizme 
gimdymo metu, apie skausmo 
malšinimą (medikamentinius 
ir nemedikamentinius būdus), 
naujagimio priežiūrą ir natūralų 
maitinimą. „Tikimės, kad įgytos 
žinios mūsų klausytojoms padės
išsklaidyti nepagrįstas baimes, 
suteiks daugiau pasitikėjimo 
savo jėgomis gimdant ir pri-
žiūrint naujagimį“, - akcentavo 
gydytoja S. Neverauskienė.

Gimdymo skyriuje rengia-
mos paskaitos yra nemokamos, 
tačiau būtina išankstinė regis-
tracija tel. (8 46) 396523, 396568, 
396594.

Agnė GEDMINTAITĖ

“Šiuo metu kursus lanko apie 
20 nėščiųjų. Moterys tikrai paten-
kintos gautomis žiniomis, pasakoja

atsikračiusios įvairių baimių, mitų, 
susijusių su gimdymu. Juk apie 
gimdymą išgirsta ne iš draugių ar 
prisiskaito internete, o pasikalba su 
gydytojais bei akušerėmis – specia-

listais, kurie kasdien dirba šį darbą. 
Moterys ne tik gauna žinių, bet ir 
susipažįsta su aplinka: parodome 
gimdymo, nėštumo patologijos, 
pogimdyminių skyrių palatas, 

nuvedame ir į naujagimių reani-
macijos ar neišnešiotų naujagimių 
skyrius. Kaip gerai, sako moterys, 
kad parodėte, supažindinote, da-
bar jau nebebijosime gimdymo, nes 

populiarios


