Kretingos ligoninei kliuvo nepelnytai 2018-07-03 Pajūrio
naujienos
Centrinė šalies žiniasklaida praėjusią savaitę paskelbė, kad
Kretingos ligoninė yra prasčiausia Lietuvoje, ir tą patvirtino
statistikos duomenimis: 2017 m. mirė penki iš penkių į ligoninę
atvežtų infarkto ištiktų ligonių.
„Tokia informacija yra klaidinanti, ir ligoninės kolektyvas
išgyvena patirtą neteisybę“, – „Pajūrio naujienoms“ sakė VšĮ
Kretingos ligoninė vyriausioji gydytoja Ilona Volskienė.
I. Volskienės teigimu, žiniasklaida pasinaudojo Sveikatos
apsaugos ministerijos paskelbtais duomenimis, kuriuos surinko ir
taikydami savo metodiką apdorojo Lietuvos higienos instituto
specialistai.
I. Volskienė aiškino, jog per 2017 m. Kretingos ligoninė priėmė
131 infarkto ištiktą pacientą. Iš jų 12 buvo kritinės būklės, ištikti
kardiogeninio šoko, klinikinėje mirtyje ir visi buvo hospitalizuoti
ligoninės Reanimacijos skyriuje. Penkių atgaivinti nepavyko ir
pritaikius visas įmanomas priemones, nes ligoniai buvo garbaus
amžiaus, turėjo daug gretutinių ligų. Vienas, taip pat garbaus
amžiaus pacientas, jo būklei pagerėjus, iš reanimacijos buvo
perkeltas į čia pat ligoninėje esantį Slaugos skyrių, dar šeši –
atgaivinti ir pervežti tęsti gydymą į Klaipėdos jūrininkų ligoninę.
„Pagal klasterį su Klaipėdos jūrininkų ligonine mes patys
infarkto atveju intervencinių procedūrų mūsų ligoninėje
nedarome, suteikiame pacientui pirmąją pagalbą ir su reamobiliu
ar greitosios pagalbos automobiliu nuvežame į Jūrininkų
ligoninę“, – dėstė I. Volskienė.
Šį ketvirtadienį I. Volskienė, Kretingos rajono savivaldybės meras
Juozas Mažeika ir administracijos direktorius Virginijus
Domarkas vyksta į Vilnių, kur kartu su kretingiškių išrinktu
Seimo nariu Antanu Vinkumi susitiks su Sveikatos apsaugos
ministru Aurelijumi Veryga.

Praėjusį šeštadienį Lietuvos Respublikos Seimas pritarė Sveikatos
apsaugos ministerijos inicijuotai valstybės ligonių tinklo
pertvarkai. I. Volskienės teigimu, kokias įstaigas uždaryti,
kokioms įstaigoms kokias leisti ligonių kasų apmokamas
paslaugas teikti, Seimas spręsti paliko ministrui. Lig šiolei
Kretingos ligoninė turėjo vieną steigėją – Kretingos rajono
savivaldybę, pagal Seimo patvirtintą naują tvarką, jų bus du – be
Savivaldybės, dar ir Sveikatos apsaugos ministerija. „Norime
išsiaiškinti bendrus tinklo pertvarkos principus, pasakyti, ką
Kretingos ligoninė yra pajėgi daryti, pasiaiškinti dėl ligoninės
perspektyvos“, – apie vizito tikslą kalbėjo I. Volskienė.

