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SVEikaTa

Mieli ligoninės darbuotojai, klaipėdiečiai,

sveikinu Jus su artėjančiomis šv. Kalėdomis. Sėkmingai baig-
dami šiuos 2015-uosius metus, mes artėjame prie Naujųjų. 

Dėkodamas už bendravimą ir tarpusavio pasitikėjimą, lin-
kiu stiprybės ir atkaklumo įgyvendinant naujus sumanymus, 
kantrybės nebaigtiems darbams užbaigti, ryžto naujiems pra-
dėti, kad visos idėjos ir ateities planai taptų realybe.

Tegul šventės, lydimos naujų vilčių ir geros nuotaikos, ne-
gaili Jums ir Jūsų artimiesiems laimės, ramybės, puikios svei-
katos ir prasmingų darbų.

Vinsas Janušonis
Klaipėdos universitetinės ligoninės vyriausiasis gydytojas

Mieli Klaipėdos universitetinės ligoninės darbuotojai,

artėja pačios nuostabiausios ir reikšmingiausios metų šventės, atnešdamos mums naujas viltis, 
svajones ir susimąstymą. Švenčių laukimo akimirką tampame geresni, atlaidesni ir surandame 
pačius svarbiausius žodžius, skrendančius iš širdies į širdį. Tie žodžiai nuvalo nuo mūsų kas-
dienybės dulkes, padeda atjausti, jei būna sunku ir liūdna.

Mes neskaičiuojame metų, tačiau jie skaičiuoja mus darbais, raukšlėmis, laimėjimais ir pra-
radimais... Galbūt todėl Naujuosius metus pasitinkame tartum kalėdinį stebuklą – savąjį gi-
mimą. Tegul artėjančios šventės ir naujieji metai Jūsų šeimoms ir artimiesiems būna darnos, ra-
mybės ir gerovės metais. Didelės Jums sėkmės darbe ir asmeniniame gyvenime. 

Linksmų šv. Kalėdų! Laimingų Naujųjų metų!
Vytautas Grubliauskas
Klaipėdos miesto meras

Dideli tampame ne tada, 
kai dideli užaugame, bet tada, 
kai turime didelę širdį 
ar reikalingi esame.

Giedrė Mičiūnienė
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Klai pė dos uni ver si te ti nės li go ni nės nau jie nos ir įvy kiai 2015-ai siais
Klai pė dos uni ver si te ti nė li go ni nė 2015 m. dir bo sta bi liai, neap lei do sa vo tu rė tų po zi ci jų tiek pa slau gų apim
ti mi, tiek jų ko ky be, iš lai kė sta bi lią ir pa pil dė jau nais spe cia lis tais me di ci nos per so na lo su dė tį, to liau 
vys tė moks lo ti ria mą jį dar bą, ak ty viai da ly va vo tarp tau ti nių or ga ni za ci jų veik lo je, plė tė bend ra dar bia vi
mo ry šius su Lie tu vos ir ki tų ša lių par tne riais, or ga ni za vo tarp tau ti nes moks li nes kon fe ren ci jas, se mi na rus 
ir kur sus, įgy ven di no in ves ti ci nius pro jek tus. Per me tus li go ni nės sta cio na re tir ti ir gy dy ti be veik 45 tūkst. 
pa cien tų, am bu la to ri nia me kon sul ta ci nia me sky riu je ap si lan kė per 286 tūkst. pa cien tų, at lik ta dau giau nei 
28 tūkst. ope ra ci jų.

Inf rast ruk tū ra, 
įran ga

l	Įgy ven din tas Eu ro pos Są
jun gos fon dų fi nan suo ja mas 
pro jek tas „As mens svei ka tos 
prie žiū ros pa slau gų, tei kia
mų trau mas pa ty ru siems pa
cien tams, ge ri ni mo pro jek tas 
Klai pė dos uni ver si te ti nė je li
go ni nė je“, įsi gy ta ope ra ci nė 
įran ga trau mų cent rui.

l	Įgy ven din tas Eu ro pos 
Są jun gos fon dų fi nan suo ja
mas pro jek tas „Ser ga mu mo 
ir mir tin gu mo nuo šir dies ir 
krau ja gys lių li gų ma ži ni mo“ 
pro jek tas, pa baig ti am bu la
to ri nio kon sul ta ci nio sky
riaus pa tal pų re mon to dar bai, 
įsi gy tas kar dio lo gi nis echos
ko pas, ve loer go met ras, bio
che mi nis ana li za to rius ir ki
ta įran ga.

l	Bu vo tę sia mas Lie tu vos 
Res pub li kos ir Švei ca ri jos 
Kon fe de ra ci jos bend ra dar
bia vi mo pro gra mos įgy ven di
ni mas. Pa gal pro jek tą „Nėš
čių jų, gim dy vių ir nau ja gi mių 
svei ka tos prie žiū ros ge ri
ni mas“ įsi gy tos me di ci nos 
prie mo nės ir įran ga. Pa gal ki
tą pro jek tą „Ener gi ją tau so
jan čių tech no lo gi jų įve di mas 
Lie tu vos li go ni nė se, tei kian
čio se pa slau gas nėš čio sioms, 
gim dy vėms ir nau ja gi miams“ 
pra dė tos dieg ti ener gi ją tau
pan čios tech no lo gi jos, mo der
ni zuo ja mos pa slau goms teik
ti skir tos pa tal pos aku še ri jos 
gi ne ko lo gi jos de par ta men to 
kor pu se. Pro jek tas įgy ven di
na mas at ski rais eta pais, to dėl 
už tik ri na mas ne nut rūks ta mas 
svei ka tos prie žiū ros pa slau gų 
tei ki mas nėš čio sioms, gim dy
vėms ir nau ja gi miams.

l	Pa gal vals ty bės in ves ti ci
jų pro gra mas pa baig ti cent
ri nės ope ra ci nės pa tal pų re
konst ruk ci jos dar bai, įsi gy tas 
ste ri li za to rius ir inst ru men tų 
plo vi mo ma ši na li go ni nės ste
ri li za ci jos ir de zin fek ci jos pro
ce so re no va ci jos įgy ven di ni
mui.

l	Įgy ven din ti E. svei ka tos 
pa slau gų plėt ros pro jek tai li
go ni nė je ir bend ras pro jek tas 
su Klai pė dos ap skri ties 18 gy
dy mo įstai gų.

l	Re no vuo tas dau giap jū vis 
kom piu te ri nis to mog ra fas, įsi
gy tas di gi ta li nis rent ge no apa
ra tas ir ki ta įran ga.

Am bu la to ri nės pa
slau gos

l	Kon sul tuo ti me di kus ir pa
cien tus pra dė jo gy dy to jas die
to lo gas.

l	Vi siš kai įreng tas ir su komp
lek tuo tas ko lop rok to lo gi nis ka
bi ne tas.

l	Kon sul tuo ti pa cien tus pra
dė jo slau gy to ja dia be to lo gė.

Diag nos ti ka

l	Vie nas svar biau sių da ly kų 
– iki ga lo įreng tos mo le ku li nės 
diag nos ti kos la bo ra to ri jos pa tal
pos, ins ta liuo ta rei kia ma įran ga 
bei pra dė ti mo le ku li nės diag nos
ti kos ty ri mai (pir mie ji ir vie nin
te liai Klai pė dos kraš te): ge ne ti nių 
ir on ko lo gi nių li gų mu ta ci jų nu
sta ty mas tai ki ni niuo se ge nuo se 
ser gan tie siems me la no ma, stor
žar nės, plau čių, krū ties, kiau ši
džių ir ki tų or ga nų pik ty bi niais 
su si rgi mais bei mo le ku li niai in
fek ci nių li gų ty ri mai, ku rie už tik
ri na anks ty vą li gos diag nos ti ką ir 
su tei kia ga li my bę sek ti gy dy mo 
efek ty vu mą.
l	Pra dė ti nau ji kom piu te ri nės 
to mog ra fi jos ty ri mai (šir dies ar
te ri jų ty ri mai, vir tua li nė ko lo
nos ko pi ja), uro di na mi niai ty ri
mai.
l	Neu ro lo gi jo je įdieg tas su kel
tų re gos po ten cia lų ty ri mas iš
sė ti nės sklet ro zės diag nos ti kai, 
at nau jin tas elekt ro neu ro miog
ra fi jos ty ri mas.

l	Pa to lo gi jos sri ty je su da ry ti ir 
iš ban dy ti nau ji imu no his to che
mi nio da žy mo pro to ko lai, įves
ta 14 nau jų imu no his to che mi nių 
žy me nų, su for muo tas op ti ma lus 
reak ci jų spekt ras pa ti ki mai na vi
kų ir kt. li gų diag nos ti kai.
l	La bo ra to ri nės diag nos ti kos 
pra kti ko je pir mą kar tą Klai pė
dos kraš te įdieg tas kal ci to ni no 
ty ri mas me du li nės kar ci no mos 
diag nos ti kai, nau jas, jaut res nis 
tro po ni no tes tas, įdieg ti bei li
cen ci juo ti ki ti nau ji ty ri mai.
l	In ter ven ci nė ra dio lo gi jo je įsi
sa vin ti nau ji diag nos ti kos me to
dai: vy rų ly ties or ga nų se lek ty
vi an giog ra fi ja, sme ge nų mir ties 
diag nos ti ka kont ras ti nės kom
piu te ri nės to mog ra fi jos me to du.
l	Reu ma to lo gi jo je įdieg ta ka pi
lia ros ko pi ja sis te mi nės skle ro zės 
diag nos ti kai, nau ji ty ri mai sis te
mi nių vilk li gių diag nos ti kai, mo
le ku li nė kla mi di jų, ureap laz mų, 
mi kop laz mų diag nos ti ka reak ty
viems art ri tams nu sta ty ti.

Te ra pi ja

l	Įdieg ta re gio ni nės anes te
zi jos, ar te ri jų ir cent ri nių ve nų 
punk ci jos ir ka te te ri za ci jos me
to di ka ult ra gar so kont ro lė je.
l	Anes te zio lo gi jos rea ni ma ci
jos sri ty je įdieg tas aukš tos chi
rur gi nės ri zi kos prieš di džią sias 
chi rur gi nes ope ra ci jas pa cien tų 
ri zi kos stra ti fi ka vi mas.
l	Rea ni ma ci jos ir in ten sy vio sios 
te ra pi jos sri ty je įdieg ti grei to sios 

ult ra gar so diag nos ti kos pro to ko
lai kri ti nių būk lių diag nos ti kai.
l	Pra dė ti tai ky ti sku bios pa
gal bos echos ko pi niai pro to ko lai 
rea ni ma ci jo je.
l	Įdieg ti nau ji bio lo gi niai vais
tai reu ma toi di nio art ri to diag
nos ti kai.
l	Pra dė ta tai ky ti chro no mo du
liuo ta che mo te ra pi ja ka sos ir sto
ro sios žar nos na vi kams gy dy ti.

– tiek Klai pė dos 
uni ver si te ti nės li go ni nės

 gy dy to jų 2015-ai siais 
ap gy nė moks lų dak ta rų 

di ser ta ci ja.

3

Chi rur gi ja

l	Pir mą kar tą Lie tu vo je at
lik ta pil vap lė vės me zo te lio mos 
ra di ka li ci to re duk ci nė ope ra ci
ja ir tai ky ta HI PEC pro ce dū ra, 
at lik ta pa kar to ti nė ci to re duk
ci ja ir HI PEC tam pa čiam li go
niui, to ra koab do mi na li nė che
mo per fu zi ja, ret ro pe ri to ni nio 
tar po che mot rans fu zi ja at lie
kant ci to re duk ci ją ir HI PEC 
dėl pseu do mik so mos.

l	Pir mą kar tą Va ka rų Lie tu
vo je at lik ta poo di nė pro fi lak
ti nė mas tek to mi ja mo te riai 
dėl ge nų mu ta ci jos, pir mo
ji sar gi nio limf maz gio, žy mė
to ra dioak ty vaus tech ne cio 99 
ra dioi zo to pu, pa ša li ni mo ope
ra ci ja prieš bū si mą che mo te ra
pi nį gy dy mą.

l	At lik ta pir mo ji Klai pė dos 
kraš te to ta li nės va gi nek to mi
jos ope ra ci ja li go nei, ser gan čiai 
mik roin va zy viu makš ties vė žiu 

po per si rgto prieš 4 me tus gim
dos kak le lio vė žio.

l	Trau ma to lo gi jo je pra dė ti 
nau do ti me ta lo aug men tai at
lie kant klu bo ir ke lio są na rių 
imp lan ta ci jos ope ra ci jas, pra
dė ta tai ky ti per kur ta ni nė lai
va kau lio fik sa ci jos me to di ka, 
įdieg tas šoninis/priekinis ope
ra ci nis priė ji mas prie klu bo są
na rio, ope ruo jant šlau ni kau lio 
kak le lio lū žius.

l	Įsi sa vin tos mi ni ma liai in va
zy vios to ra kos ko pi nės lo bek to
mi jos.

l	Pra dė tos la pa ros ko pi nės ra
di ka lios pro stek to mi jos dėl pro
sta tos aug lio.

l	Pir mo ji Lie tu vo je makš ties 
me la no mos pa ša li ni mo ope
ra ci ja, at lie kant sar gi nio limf
maz gio biop si ją.

Li go ni nė je pir mą kar tą at lik tos ope ra ci jos:

l	Kai rė la pa ros ko pi nė he mi ko lek to mi ja

l	Temp lės, tul žies la ta kų sten ta vi mai iš si ple čian
čiu me ta li niu sten tu

l	Su pū lia vu sios ka sos pseu do cis tos dre na žas per 
skran dį en dos ko pi nio ult ra gar so kont ro lė je

l	Per stemp li nė tar pup lau čio na vi ko biop si ja, kont
ro liuo jant en dos ko pi niu ult ra gar su

l	La pa ros ko pu asis tuo ja ma en dos ko pi nė sto ro sios 
žar nos ade no mek to mi ja

l	Skran džio po glei vi nio na vi ko biop si ja ult ra gar so 
kont ro lė je

l	Išo ri nės ka sos la ta ko fis tu lės gy dy mas sten tuo
jant ka sos la ta ką

l	La pa ros ko pi nė poo pe ra ci nės re ci dy vi nės juos
me ni nės iš var žos ope ra ci ja

l	Lanks čio ji ure te ros ko pi ja ir la pa ros ko pi nė ra di
ka li pro sta tek to mi ja

l	Skyd liau kės maz gų nein ter ven ci nis gy dy mas 
(ab lia ci ja eta no liu)

l	Laip ti nė skran džio re zek ci ja mor bi di nio nu tu ki
mo gy dy mui

l	Abie jų ke pe nų skil čių re zek ci ja su apa ti nės tuš
čio sios ve nos re zek ci ja

l	Sis te min gai vy ko slau gy to
jų pra kti ki nių įgū džių mo ky mo 
moks li nėspra kti nės kon fe ren
ci jos, pra kti nių ži nių ir įgū džių 
įver ti ni mas.

l	Slau gy to jos ak ty viai da ly va vo 
mies te vyk do mo se pra ty bo se dėl 
Ebo los vi ru so.

l	Pa ruoš tos ir at nau jin tos slau
gos pro ce sų pro ce dū ros, pa ruoš ta 
pa cien to slau gy mo is to ri jos nau
ja re dak ci ja.

l	Įsi gy ta nau ja, šiuo lai kiš ka 
slau gy mo įran ga.

Kon fe ren ci jos, kur sai

l	Tarp tau ti nės kon fe ren ci jos: 
„Ko lo rek ta li nis vė žys 2015“ (03 
10), „Me la no ma ir ki ti odos na
vi kai. Šian die na ir atei ties per
spek ty vos“ (0429), „Epi lep
si jos diag nos ti kos ir gy dy mo 
nau jie nos“ (07 13), „Oto chi rur
gi jos teo ri ja ir pra kti ka“ (08 28), 
„Tarp tau ti niai art ros ko pi jos kur
sai“ (09 25), „Ak tua li jos ope ra
ci nės slau gy to jo dar be“ (09 25), 
„Re tų neu roen dok ri ni nių na vi kų 
diag nos ti ka ir gy dy mas“ (10 22).

l	Res pub li ki nės kon fe ren ci
jos: „Pa žan gi slau gos pra kti ka: 
pa tir tis ir ini cia ty vos“ (05 12), 

„Cir ka di niai rit mai, mie go su
tri ki mai ir gal vos sme ge nų in
sul tas“ (06 05), „Krū tis tau so
jan tis prieš vė ži nis gy dy mas“ 
(09 16), „Vi daus li gų diag nos
ti kos ir gy dy mo mo du liai“ (12 
03), „Kont ro ver si jos neu ro lo
gi jo je 2015: Neu ro kar dio lo gi ja“ 
(12 04).

l	Pro fe si nės kva li fi ka ci jos to bu
li ni mo kur sai: „Imu no he ma to lo
gi jos pa grin dai“, „He ma to lo gi nių 
ty ri mų nau jo vės“, „Bio che mi nių 
ir imu no che mi nių ty ri mų nau jo
vės“, „Kli ni ki nės bio che mi jos ty
ri mai ir jų in terp re ta ci ja“.

Pra ne ši mai kon fe ren ci jo se ir kur suo se

l	Pra ne ši mus kon fe ren ci jo se skai tė apie 30 gy dy to jų ir moks
li nin kų. Iš jų tarp tau ti nė se kon fe ren ci jo se pra ne ši mus skai tė 
A.Če sas, J.Če sie nė, H.A. Kaz laus kas, J.Kas naus kie nė, A.Šle
pa vi čius, G.Smai lys, R.Anu sie nė, A.Pan go nis, A.Gvaz dai
tis, L.Rad vins kie nė, V.Ga si lio nis, A.Plies kie nė, J.Re mei kie nė, 
V.And ri jai tie nė, M.Lau ri kai tis, D.Pet raus kas, A.Či žaus kai tė, 
G.Va ro nec kas ir kt.

Moks li niai straips niai

l	Pub li kuo ti 23 li go ni nės moks li nin kų straips niai Lie tu vos ir 
už sie nio moks li nė je spau do je. Iš jų už sie nio spau do je straips
nius pub li ka vo G.Va ro nec kas, H.A.Kaz laus kas, A.Če sas, A.Či
žaus kai tė, D.Šim či kas, M.Da ni le vi čius ir kt.

Ap gin tos 3 me di ci nos moks lų dak ta rų  
di ser ta ci jos

l	Gy dy to jas uro lo gas Min dau gas Da ni le vi čius Ky lio (Vo kie ti ja) uni
ver si te ti nė je li go ni nė je ap si gy nė di se ra ci ją te ma „Mo te rų kom bi nuo
to ope ra ci nio gy dy mo ato kie ji re zul ta tai, ser gant šla pi mo ne lai ky mu 
ir du bens or ga nų nu si lei di mu“.
l	Gy dy to ja chi rur gė Ag nė Či žaus kai tė Kar lo Rup rech to uni ver si te
te, Hei del ber go mies te (Vo kie ti ja), ap gy nė di ser ta ci ją te ma „Jaut ru mą 
stan dar ti nei che mo te ra pi jai pa di di nan tis sul fo ro fa no po vei kis eks pe
ri men ti nės ko lo rek ta li nės kar ci no mos at ve ju“.
l	Gy dy to jas chi rur gas Dai nius Šim či kas Kar lo Rup rech to uni ver si te
te Hei del ber go mies te (Vo kie ti ja) ap gy nė di ser ta ci ją te ma „Sul fo ra fa
no po vei kis sto ro sios žar nos vė žio ląs te lėms gy do moms FOL FOX“.

Au di tas

l	Pir mą kar tą Lie tu vo je ne prik lau so mo tarp tau ti nio au di to me tu tei
gia mai įver tin ti šiuo lai ki nio spin du li nio gy dy mo pla na vi mo ir li ni ji
nio grei tin tu vo tech ni niai pa ra met rai.

l	Bran duo li nės diag nos ti kos (Ga ma ka me ra) pa slau gų tei ki mo išo
ri nis kli ni ki nis au di tas pa tvir ti no pa slau gų tei ki mo ati ti ki mą ko ky bės 
rei ka la vi mams.

l	Tarp tau ti nio per žiū ros au di to me tu pa tik rin tas ir pra tęs tas li
go ni nės ko ky bės va dy bos sis te mos ati ti ki mas tarp tau ti niams ISO 
9001:2008 stan dar tams.

Vie nas svar biau
sių da ly kų – iki ga lo 
įreng tos mo le ku li nės 
diag nos ti kos la bo ra
to ri jos pa tal pos, ins
ta liuo ta rei kia ma 
įran ga bei pra dė ti mo
le ku li nės diag nos ti
kos ty ri mai.

Bend ra dar bia vi mas

l	Klai pė dos uni ver si te ti nė
je li go ni nė je lan kė si gru pė or
to pe dų trau ma to lo gų iš Uk
rai nos, gru pė oto chi rur gų iš 
Pran cū zi jos ir Ang li jos pa gal 
il ga lai kes bend ra dar bia vi mo 
pro gra mas.

l	Bend ra dar biau jant su ka
ro me di kais, or ga ni zuo ti ka ro 
me di kų ir pa ra me di kų kva li fi
ka ci jos kė li mo kur sai.

l	Slau gos ko man da ak ty
viai pri si dė jo da ly jan tis pa tir
ti mi su už sie nio bū si mai siais 
slau gy to jaisstu den tais, bu vo 
priim ta stu den tų iš Grai ki jos, 
Tur ki jos, Kip ro, Por tu ga li jos, 
Ru si jos.

l	At nau jin tos su tar tys su Vil
niaus uni ver si te to me di ci nos 
fa kul te tu, Lie tu vos svei ka tos 
moks lų uni ver si te tu, Klai pė
dos uni ver si te tu, Lie tu vos ko
le gi jo mis dėl stu den tų pra kti
kos ir po dip lo mi nio ruo ši mo, 
gy dy to jų kva li fi ka ci jos to bu li
ni mo.

l	Iš ki tų su tar čių pa mi nė
ti nos at nau jin tos su tar tys su 
Klai pė dos „Nep tū no“ krep ši
nio klu bu, Klai pė dos ran ki nio 
klu bu „Dra gū nas“, Kre tin
gos mo to bo lo klu bu „Mil da“, 
Klai pė dos vals ty bi niu mu zi ki
niu teat ru, Klai pė dos uni ver si
te to krep ši nio klu bu ir kt.


