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Praėjusią savaitę Tauragės ligoninėje visą pusdienį netilo nuotaikingas 

šurmulys. Pristatytas renovuotas antrame aukšte įsikūręs Vaikų ligų skyrius. 

Džiugūs buvo tiek susirinkę svečiai, tiek čia dirbantys medikai – pagaliau 

baigtas daugiau nei metus trukęs remontas, ir jie gali sugrįžti į atnaujintas, 

išgražintas darbo vietas, aprūpintas naujausia reikalinga įranga. Sveikinimo 

kalbose ne kartą nuskambėjo žodis vakarietiškas – taip suremontuotą skyrių 

su naujausia įranga apibūdino svečiai ir patys medikai.  

 

      Į balionais papuoštą, dar dažais kvepiantį Vaikų ligų skyrių su dovanomis susirinko 

gausus būrys svečių – rajono meras Sigitas Mičiulis, mero patarėja Solveiga Skarbaliūtė, 



administracijos direktorius Modestas Petraitis, pavaduotojas Vytautas Navickas, Tarybos 

nariai Iveta Skurvydienė, Darius Stankus ir Vidas Bičkus, Seimo narės Aušrinės Norkienės 

padėjėja Sandra Triukaitė - Valinčienė, darbus atlikusio rangovo „Altausta“ 

atstovai.  Palaiminti naujai įrengto skyriaus atvyko ir abiejų krikščioniškųjų konfesijų kunigai 

– katalikų Švč. Trejybės parapijos klebonas Marius Venskus ir evangelikų liuteronų kunigas 

Mindaugas Dikšaitis. Juos sutiko pakiliai nusiteikę ligoninės direktorius Liutauras Indriuška, 

pavaduotojas medicinai Danas Masiulionis, skyriaus vedėjas Eugenijus Margis bei skyriaus 

personalas. Ligoninės direktoriaus prašymu, dovanų savivaldybės atstovai ir darbų rangovai 

atnešė vaikiškos patalynės – mat iš projekto lėšų jos įsigyti nebuvo galima. 

       Kaip informavo ligoninės direktorius L. Indriuška, Vaikų ligų skyriaus patalpos 

suremontuotos įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuotą projektą „Vaikų 

sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Tauragės ligoninėje“. 

Remonto darbų, kuriuos atliko UAB „Altausta“ kaina – 260 tūkst. eurų, o bendra projekto 

vertė – per 670 tūkst. eurų. 

       Po trumpo projekto pristatymo ir kunigų palaiminimo buvo perkirpta simbolinė 

atidarymo juostelė, tuomet skyriaus vedėjas Eugenijus Margis susirinkusiems aprodė 

atnaujintą skyrių. Svečiai galėjo apžiūrėti naujus baldus bei įsigytą modernią medicininę 

įrangą, Pasak Vaikų ligų skyriaus vedėjo E. Margio, mažiesiems pacientams po remonto 

sudarytos dar geresnės sąlygos gydytis, taip pat įsigyta būtina medicinos įranga diagnostikai, 

gydymui, lovos, lovelės kūdikiams, spintelės prie lovų. Erdvesnėse palatose – nauji baldai, 

lovytės, čiužiniai. Visa tai leis mažiesiems ligoniukams teikti kokybiškesnes diagnostikos ir 

gydymo paslaugas. 

       – Įrengtos šešios vienvietės palatos, kokių anksčiau nebuvo, kitos palatos dvivietės, 

trivietės, keturvietės. Palatos erdvios, šviesios. Tėvams sudarytos sąlygos slaugyti ligonius, 

yra lovos kūdikiams ir tėvams. Skyriuje gali gydytis iki trisdešimties vaikų, dirba 14 

slaugytojų ir 4 gydytojai, iš jų viena gydytoja – vaikų kardiologė.  Yra kompleksinės 

diagnostikos patalpa, kurioje koncentruota medicinos įranga (kardioechoskopas, EKG 

aparatas, Holterio monitorius, endoskopijų įrenginys, otorinolaringologo įranga). Medicinos 

įranga pati naujausia. Anksčiau neturėjome galimybės atlikti holterio monitoravimo. Tai 

naujas tyrimas širdies ligomis sergantiems vaikams, kuriems būtinas stebėjimas visą parą. 

Ausies, nosies ir gerklės ligų gydytojo kabinete sumontuota visa būtina įranga diagnostikai. 

Įsigytas naujausios kartos kardioechoskopas, endoskopijų įranga. Taip pat neturėjome 

veloergometro, reikalingo diagnozuoti širdies ligas, – apie naujoves skyriuje informavo 

ligoninės vyriausioji ekonomistė Regina Gudjonienė. 

          Įrengtas atskiras inhaliacijų kambarys kvėpavimo ligomis sergantiems mažiesiems, 

procedūrinis kabinetas aprūpintas naujais reikmenimis. Motinos ir vaiko kambaryje – erdvė 

konsultacijoms, vaikų žaidimams, poilsiui. Intensyvaus stebėjimo palata su monitoravimo 

sistema, galimybe gydytojų kabinete bei slaugytojų poste stebėti vaiko būklę pritaikyta 

keturiems pacientams. 

          – Jeigu atveža vaiką apsinuodijusį, su širdies nepakankamumu, yra aparatai kvėpavimo 

funkcijai palaikyti, monitoringas. Vakarietiškai, – džiaugėsi skyriaus vedėjas E. Margis. 

           Naujame skyriuje pagalvota ir apie žaismingas detales – linksmi piešinukai ant sienų, 

netgi akvariumas ant budėtojo stalelio. Susirinkę svečiai juokavo, jog nors sakoma, kad gydo 

namų sienos, tokiame gražiame skyriuje vaikams sveikti turėtų sektis greičiau. 

           Po skyrių žurnalistus lydėjusios medikės džiaugėsi, jog ir personalo poilsio kambarį, 

ir sanitarines patalpas dabar jau turi „padorias“, erdvesnes, gali viską susidėti. 

 
 


