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Mažyliai su mamomis ir tėčiais
susipažįsta Kretingos ligoninėje
Kasmet daugiau kaip dvidešimt mažylių, kurių šeimos gyvena
Plungės rajone, pasaulį išvysta Kretingos ligoninės akušerijos ir
ginekologijos skyriuje. Per šių metų aštuonis mėnesius skyriaus
darbuotojos priėmė 221 naujagimį, iš kurių 22 po kelių dienų išlydėjo
į mūsų rajoną. Pasiteiravus, ar jų skyriuje gimsta daugiau berniukų ar
mergaičių, vyriausioji akušerė Gertrūda Veitienė sakė, kad būna įvairiai.
Pavyzdžiui, šiemet per nepilnus devynis mėnesius gimė 104 berniukai
ir 117 mergaičių. Šią ligoninę, žinoma, be kretingiškių, renkasi ne vien
mūsų rajono mamos. Čia gimdyti atvažiuoja ir palangiškės, ir skuodiškės,
ir net klaipėdiškės. Plungiškes lenkia tik Skuodo rajono gyventojos – per
aštuonis mėnesius čia gimdė 31 mūsų kaimynė.

žiūrėti ką tik gimusį vaikelį ir,
jeigu paaiškėja bent mažiausia
patologija, naujagimis pradeda
mas gydyti. Skyriuje yra šildo
mas stalas su fototerapijos lempa,
o jeigu to nepakanka, mažylis
tuoj pat paguldomas į inkubato
rių. Specialistė pasidžiaugė, jog
šiuo metu inkubatorius – tuščias.
Akušerijos ir ginekologijos
skyrius kiekvieną čia užsukusį
pasitinka švara ir tvarka. Ypač
jis pagražėjo po neseniai atlikto
remonto. Yra šešios šeimyninės
palatos, kuriose, be mamos ir

Gydytoja Julija Švėgždienė

Kuo šis skyrius, kuriame dir
ba aštuoni gydytojai ir 18 vidu
riniojo personalo darbuotojų,
ypatingas? Lyginant su tokiais
pat skyriais didmiesčiuose, ko
lektyvas nedidelis, tad kiekvie
nai pacientei, kiekvienam mažy
liui galima skirti didelį dėmesį.
Ar taip ir yra? To norėjome pa
klausti čia gimdžiusios kurios
nors mūsų rajono gyventojos,
tačiau tą dieną, kai lankėmės
Kretingos ligoninės akušerijos Aurimas Vilkis su sūneliu Aronu
ir ginekologijos skyriuje, gim
dyvių iš mūsų rajono nebuvo.
mažylio, gali būti ir tėtis arba
Gydytoja neonatologė Vida kitas šeimos narys. Gimdyvėms
Jurgaitienė sakė neseniai išlydė netenka eiti į viename ar kitame
jusi vieną mamytę iš V. Mačer koridoriaus gale esančius tua
nio gatvės. Pasiteiravus, ką turi letus – jie ir dušai įrengti tarp
daryti gydytojas neonatologas, ji dviejų palatų.
paaiškino, jog pirmiausia – ap
Užsukę į vieną šeimyninę pa

Akušerijos ir ginekologijos skyriaus kolektyvas

latą, išvydome ant lovos su kūdi
kiu sėdintį jauną tėtį. Paaiškėjo,
jog laimingasis – kretingiškis
Aurimas Vilkis. Juodu su žmo
na Asta susilaukė pirmagimio
sūnaus. Dviejų dienų mažylis
jau ir vardą turi – Aronas. Kre
tingiškių šeima sakė, kad juodu
labai patenkinti skyriuje dirban
čiais medikais. „Pažiūrėkite, kaip
čia švaru ir gražu. Ir gydytojai, ir
slaugytojos – ne tik puikūs spe
cialistai, bet ir geri žmonės. Gim
dymas užsitęsė 12 valandų, tad
man tikrai reikėjo ir priežiūros, ir
patarimų. Visi stengėsi man pa
dėti“, -- pasakojo moteris. Jos vy
ras pridūrė, kad, jeigu nuspręstų
turėti ir daugiau vaikelių, žmona
juos vėl čia gimdytų.
Panašiai kalbėjo ir kitoje pala
toje gulinti Jurgita Gricienė. Jos
sūnelis Vytautas gimė prieš dvi
paras. „Šioje ligoninėje gimd
žiau ir pirmąjį sūnų – Algirdą,
kuriam jau – penkeri. Nei tuo
met, nei dabar negalvojau apie
kitą ligoninę. Manau, kuri čia
gimdė pirmąkart, nesirinks ki
tos ligoninės. Kai tave taip pri
žiūri, rūpinasi, jautiesi saugi ir
žinai, jog, ištikus bėdai, pagalba
atskubės tuoj pat.“
„Taip yra todėl, kad mūsų sky
riuje per parą gimsta po vaikelį ar
du, tad tikrai nėra konvejerio“, – į
pokalbį įsiterpė gydytoja-aku
šerė-ginekologė Julija Švėgždie
nė. – Pas mus kiekviena būsimoji
mamytė gali dar prieš gimdymą
atvažiuoti, apsižiūrėti, pasi
kalbėti su mumis. Atvykstant
gimdyti, nieko, išskyrus asmens
higienos priemones, atsivežti
nereikia. Mes laukiame ne tik
gimdyvių, bet ir ginekologinių
problemų turinčių pacienčių.“
Ji paminėjo, kad ir skyriaus
vedėja Dalytė Opulskienė, ir
visas kolektyvas ne tik motiniš
kai rūpinasi savo pacientais, jų
kūdikiais, bet ir pačios gydytojos
tobulinasi, stengiasi susipažinti
su šiandienos pasiekimais me
dicinoje. Šiemet visas skyriaus
kolektyvas – ir gydytojai, ir slau
gytojos – net tris mėnesius (nuo
rugsėjo iki gruodžio) mokosi pa
gal šveicarų remiamą programą.
Pagal ją medikai praktiškai su
sipažįsta su akušerijos-gineko
logijos pasauliniais standartais,
su kritinės būklės akušerija ir
daugybe kitų dalykų, kurių gali
pasitaikyti darbe. Užsiėmimus
veda Kauno krizių centro specia
listai. Gautas žinias šio skyriaus
medikai pritaikys savo darbe.
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