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„Gimdyvėmis
rūpinamės kaip mamos“
„Šioje ligoninėje labai gera priežiūra, tai ypač svarbu gimdant pirmą kartą, kai baimės akys –
didelės. Medikai nuolat būna šalia, pataria, paaiškina, pasirūpina kiekviena smulkmena. Per patį
gimdymą dalyvauja penkių ar šešių medikų komanda. Dėmesys nesumažėja ir pagimdžius. Ir sąlygos
gimdyvėms šioje ligoninėje – labai geros. Yra šeimyninių palatų, jeigu šalia pagimdžiusios moters
nori būti jos šeimos narys“, – pasakojo Kretingos ligoninės akušerijos-ginekologijos (su nėštumo
patologija) skyriuje antrąją dukrelę – Ugnę – pagimdžiusi plungiškė Giedrė Šimonienė. Jai pritarė ir
vyras Matas. Išgirdę, kad šioje ligoninėje gimė ir pirmoji jų dukra Patricija, pasiteiravome, ar ir trečiąjį
vaikelį čia gimdys? Plungiškiai juokdamiesi susižvalgė ir M. Šimonis pasakė: „Jeigu dar planuosime, vėl
atvažiuosime į Kretingą.“

Girdėdamas šiuos plungiškių
žodžius, Kretingos ligoninės
vyriausiojo gydytojo pavaduo
toj as Aleks andr as Šal avėjus
džiaugėsi: „Malonu, kad įver
tintos mūsų pastangos. Kaip
matote, akušerijos skyrius yra
neseniai suremontuotas ir labai
tvarkingas. Palatos suskirstytos
blokais: dvi palatos turi bendrą

tualetą ir dušą.
Šildymas – re
gul iuoj am as,
tad kiekviena
gimdyvė gali
pasirinkti no
rimą temp e
ratūrą. Tvyro
ramybė, kur i
teigiamai vei
kia mot er is.
Jeig u reik ia,
skyr iaus ko
lektyvas teikia
ir psichologi
nes paslaugas,
nes čia dir
ba patyrusios
gydytojos bei
slaugytojos. Skyriaus vedėja Da
lia Opulskienė domisi visomis
savo srities naujienomis, tobu
linasi ji pati, tobulinasi ir kitos
darbuotojos.“
Akušerijos-ginekologijos (su
nėštumo patologija) skyriuje
dirba 8 gydytojai ir 18 vidu
riniojo personalo darbuotojų.
Šiam personalui vadovaujanti

vyriausioji akušerė Gertrūda
Veitienė pasakojo: „Šiuo laiku
gimdo ir mūsų pačių dukros,
tad mes savo gimdyves priima
me taip, kaip mamos priima sa
vo dukras. Stengiamės tenkinti
visus jų norus, patariame, pade
dame. Kretinga – ne didmiestis,
tad mūsų ligoninė – ne fabrikas.
Mums svarbiausia žmogus – ir
mama, ir į pasaulį atkeliaujan
tis mažylis. Stengiamės sudaryti
tokias sąlygas, kad gimdyvės lik
tų patenkintos ir vėl pas mus at
važiuotų.“ Jai pritarė ir gydytoja
neonatologė Vida Jurgaitienė.
Tačiau niekas kitas daugiau
už vedėją D. Opulskienę apie
šį skyrių papasakoti negalė
jo. Gydytoja pasidžiaugė, jog
plungiškės gimdyvės dažnai pa
sirenka jų ligoninę. Pernai čia
savo vaikelius gimdė 20 mūsų
rajono moterų, iš kurių ketu
rioms atliktas Cezario pjūvis.
Šiemet, iki kovo vidurio, gimdė
9-ios plungiškės, o per dvi sa
vaites – net 5-ios. Pernai iš 254
gimdyvių buvo 60 plungiškių.

Ginekologijos skyriuje gydėsi
10 Plungės rajone gyvenančių
moterų.
„Praėjusiais metais sulaukė
me ir rietaviškių, tačiau nedaug,
– pasakojo skyriaus vedėja. –
Norime pakviesti ir Plungės,
ir Rietavo gimdyves pasirinkti
mūsų ligoninę. Daug kas ma
no, jog mūsų gydytojai, esant
būtinybei, neoperuoja. Netiesa.
Pas mus dirba 7 akušeriai-gi
nekologai, ir visi jie operuoja.
Atliekamos ir planinės, ir sku
bios operacijos. Jeigu dėl ko
nors abejojate, galite bet kada
pas mus atv ykti, pasižiūrėti,
pasikalbėti ir jeigu patiks – pra
šome naudotis mūsų ligoninės
paslaugomis, mes džiaugsimės.
Nereikia atsivežti jokių vaistų,
jokių priemonių – tik higienos
reikmenis. Visa kita duodame.“
Skyriaus vedėja kvietė neabe
joti bei atvykti ir tas nėsčiąsias,
kurioms kyla vienokių ar kito

kių komplikacijų. Tokiu atveju
reikia atsivežti nėščiosios kor
telę, kurioje pateikti visi reika
lingi duomenys apie nėštumo
eigą bei tyrimus. Jeigu nėščioji
pajuto, kad pakito vaisiaus jude
siai ar yra kitų bėdų, gali kreiptis
į ligoninės priėmimo skyrių, o
jeigu jau pradėjo gimdyti – iš
kart į akušerijos skyrių.
Išvažiuojant iš Kretingos li
goninės, ir skyriaus vedėja, ir
gydytojai, ir kitas skyriaus per
sonalas prašė akcentuoti, kad jų
kolektyvas mielai priims visas
vaikelio besilaukiančias ma
mas bei kiekvieną ginekologi
nių problemų turinčią pacientę.
Patikino, kad akušerijos-gine
kologijos (su nėštumo patolo
gija) skyrius turi visą reikalingą
aparatūrą ir atlieka visus būti
nus tyrimus.
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