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Kretingos ligoninės administracija pastarosiomis dienomis gyvena
įkurtuvių nuotaikomis. Ji ką tik persikėlė į naujas patalpas –
buvusį Vaikų ligų skyrių, tik gerokai naujesnį ir modernesnį. Čia
nuo šiol glausis visa ligoninės administracija, seniai neturėjusi
galimybės būti vienoje vietoje.
Naujos permainos
„Dar tik pirmos dienos, kai mes čia persikėlėme, nors planuota
buvo seniai. Buvome senokai nusprendę, kad pagrindiniame
korpuse turės būti visi gydomieji skyriai, tad tą ir vykdome.
Vaikų ligų skyrių perkėlėme į pagrindinį korpusą, o mes patys
atsikėlėme čia. Šiame pastate kažkada buvo infekcinių ligų, nervų
ligų skyriai, pastaraisiais metais čia glaudėsi mažieji ligoniukai“,
– pasakojo Kretingos ligoninės vyriausioji gydytoja Ilona
Volskienė. Beje, administracija įsikūrė antrame pastato aukšte,
pirmajame aukšte sukasi Ambulatorinio konsultacinio skyriaus
darbuotojai, patalpos čia taip pat neseniai renovuotos.
„Džiaugiuosi tuo, kad šalia Vaikų ligų skyriaus bus rentgeno,
echoskopijos skyriai, vietoje bus naujagimiams pagalbą teikiantys

pediatrai. Tačiau kiekviename pokytyje esama tiek pliusų, tiek ir
minusų. Pagrindiniame korpuse yra mažiau vietos, tad mažiau
bus palatų, mažiau lovų, mažiau vaikų, užklupus kokiai infekcinei
ligai, bus galima paguldyti į ligoninę. Šiame pastate, kuriame
kuriamės mes, buvo kur kas daugiau vietos ne tik vaikams, bet ir
mamytėms. Kai prasidėdavo infekcinių ligų protrūkis, tuomet
būdavo paguldoma ir 25-30 vaikų su jais besirūpinančiomis
mamytėmis. Persikėlus į pagrindinį korpusą, tiek vaikų nebetilps.
Tačiau žinome, kaip keičiantis metų sezonui, keičiasi ir vaikų
sergamumas. Vasarą jų būna visai mažai, tik žiemą gali būti
daugiau“, – savo pastebėjimais dalijosi I. Volskienė.
Vaikščios visa ligoninė
Pašnekovė prisiminė, kaip, jai vos ėmus dirbti ligoninėje,
administracija glaudėsi nedidelėse, apšiurusiose patalpose. Ir
visuomet tekdavo būti „išsibarsčiusiems“: administracijos
darbuotojai būdavo skirtinguose pastatuose. „Išties labai
nepatogu būdavo, kol susišaukdavome vienas su kitu. Ir patiems
darbuotojams nelengva, kai statistikos darbuotojai vienur,
viešųjų pirkimų – kitur. O dabar štai visi kartu atkeliavome į
buvusias Vaikų ligų skyriaus patalpas. Be abejo, džiaugiamės,
sąlygos neabejotinai pagerėjo, vietos visi turime pakankamai.
Tačiau persikraustėme su tais pačiais baldais, kurie buvo ir 1986
metais. Pradžia yra padaryta, tikimės, kad ir toliau gražėsime“, –
šypsojosi vyr. gydytoja.
Žinoma, darbo sąlygos naujose, erdviose patalpose visiems
darbuotojams pagerėjo, bet, kaip įvardijo pašnekovė,
persikraustyme esama ir neigiamų dalykų. „Jeigu seniau į šį
pastatą vaikščiodavo tik Vaikų ligų skyriaus darbuotojai, tai
dabar vaikščios visa ligoninė. Visiems reikia vienokių ar kitokių
formų, derinimų ar dar ko“, – pažymėjo pašnekovė.
Ateityje – nauji planai
Kretingos ligoninė, niekas nepaneigs, sparčiai gražėja. Paklausus,
ar ir išorė, ne tik vidus, dabinsis, vyr. gydytoja priminė, jog jau
parengtas projektas ligoninės aplinkai tvarkyti. Neseniai iš

Energetikos projekto lėšų sutvarkytas stogas, tad galbūt netrukus
bus tvarkoma ir pastato išorė. „Teritorijos tvarkymo plane
numatyta sutvarkyti kelią, takus, įrengti šviestuvus, automobilių
stovėjimo vietas. Ligoninės laiptinės tvarkomos iš valstybės
investicinių lėšų, pavasarį tvarkysime kolonas“, – planais dalijosi
vyr. gydytoja.
I. Volskienė papasakojo, jog naujosios administracijos patalpos
buvo rengiamos iš jų pačių ir savivaldybės skirtų lėšų, Europos
Sąjungos lėšomis buvo įrengtas Ambulatorinis konsultacinis
skyrius. „Kai buvo pradėtas tvarkyti pirmasis aukštas,
pamatėme, jog būtina sutvarkyti ir antrąjį, nes viskas susieta,
vamzdžiai bendri, itin seni ir pažeisti, tad bendru sutarimu
nusprendėme, kad reikia imtis ir antrojo aukšto renovacijos“, –
kalbėjo vyr. gydytoja.
Kaip žinia, buvęs vyr. gydytojos pavaduotojas medicinai
Vidmantas Jurgaitis, laimėjęs konkursą, užėmė Kretingos
pirminės sveikatos priežiūros centro vyriausiojo gydytojo
pareigas, o pavaduotojo vieta Kretingos ligoninėje dar tuščia,
nors naujas kabinetas jau paruoštas ir jam. „Žinoma, sunku
vienai, darbų krūvis – didžiulis, nėra su kuo pasitarti, su kuo
nuspręsti, tačiau vis tiek viskas turi būti padaryta. O darbuotojų
ligoninėje nemažai – 300, ir nors visi puikiai darbuojasi, gerai
atlieka savo funkcijas, darbų vis tiek susikrauna. Džiugina tokie
ligoninės pokyčiai, o keičiasi čia daug kas, tik ne viskas matoma
eiliniams žmonėms. Darbuotojai taip pat patiria daug pokyčių
savo atliekamose funkcijose“, – teigė I. Volskienė.

