
VŠĮ MAŽEIKIŲ LIGONINĖ –
NAUJAGIMIUI PALANKI

VšĮ Mažeikių ligoninės akušerijos-
ginekologijos ir neonatologijos skyrius, 
atnaujintas ir modernizuotas pagal 
Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos 
Konfederacijos bendradarbiavimo 
programą, turintis naujagimiui palankios 
ligoninės statusą, laukia nėščiųjų ir jų 
šeimos narių.

Akušerijos-ginekologijos ir 
neonatologijos skyrius – atnaujintas  ir 
modernizuotas 

Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos
Konfederacijos bendradarbiavimo 
programos sveikatos srityje veiklos VšĮ 
Mažeikių ligoninėje buvo įgyvendinamos 
nuo 2013m. lapkričio mėn., kada gautas 
pirmasis paramos „objektas“ - labai lauktas
ir labai reikalingas ultragarsinis aparatas 
„Philips HD15“ su akušerijai tinkančiais 
davikliais. Akušerijos – ginekologijos ir 
neonatologijos skyrius praturtėjo nuosavu 
echoskopu, pagerėjo nėščiųjų ultragarsinio 
ištyrimo galimybės ir tyrimo kokybė tiek 
stacionaro, tiek ambulatoriškai 
konsultuojamoms pacientėms. Visos 
konsultacijų kabinete dirbančios gydytojos
baigė vaisiaus raidos ultragarsinės patikros
kursus ir turi kvalifikaciją patvirtinančius 
sertifikatus.
 Iki 2016m. pabaigos 
bendradarbiavimo programos paramos 
dėka akušerijos skyriuje atlikti rangos-
remonto darbai: įrengta nauja vėdinimo-
kondicionavimo ir priešgaisrinė sistemos, 
suremontuotos gimdyklos ir dabar nuolat 
palaikomas optimalus mikroklimatas, 
kurio reikia naujagimio gerai būklei 
užtikrinti. Pagimdžiusiųjų palatose 
įrengtos konsolės su deguonies ir elektros 
įvadais, leidžiančiais, esant reikalui, teikti 
skubią pagalbą pacientėms. Taip pat 
visiškai rekonstruotas akušerijos priėmimo
skyrius, pastatyta dengta rampa greitosios 
medicinos pagalbos automobiliams. 
Padidėjus patalpoms, jau priėmimo 
skyriuje galima pradėti vaisiaus būklės 
tyrimą, patogiau atlikti visas 

stacionarizavimo procedūras. 
Gauta daug naujos medicininės 

įrangos nuo lovytės, šildomojo čiužinuko 
naujagimiui ir funkcinės lovos 
suaugusiems iki naujagimio gyvybinių 
funkcijų monitoriaus ir ultragarsinio 
tyrimo aparato. Ypač daug įrangos skirta 
naujagimių būklės tyrimui ir gydymui. 
Visiems naujagimiams atliekama akių 
dugno ir otoakustinė patikra, kiekvienai 
mamai ir jų mažyliams galima suteikti 
kokybiškesnes ir modernesnes paslaugas. 
Iš viso gauta  naujos medicininės įrangos ir
aparatūros 35 vienetai už 172716 Eur.

Po paramos projekto įgyvendinimo 
akušerijos – ginekologijos ir 
neonatologijos skyrius tapo modernesnis, 
komfortiškesnis, pagerėjo sąlygos 
pacientėms, darbui, teikiamos paslaugos 
tapo kokybiškesnės. Jaukumo skyriui 
suteikė ir Rotary klubo „Liberta“ 
dovanotos fotografės Daivos Gečienės 
mažylių nuotraukos, kurios puošia 
koridorių, gimdyklų sienas, ramina ir 
priverčia šypsotis.

Sveikatos priežiūros paslaugas 
nėščiosioms ir naujagimiaims teikia 
kvalifikuotas personalas

Visos Lietuvos mastu organizuoti 
aukšto lygio mokymai su nėščiosiomis, 
pagimdžiusiomis ir naujagimiais  
dirbančiam personalui. Visi skyriuje 
dirbantys akušeriai-ginekologai, 
neonatologai, gimdyklos akušerės, 
naujagimių slaugytojos dalyvavo pradinės 
ir specializuotos akušerinės pagalbos, 
naujagimių gaivinimo ir būklės 
stabilizavimo kursuose. Skyriuje dirba 
kvalifikuotas, nuolat besitobulinantis 
personalas. Bet kuriuo paros metu 
atliekamos operacijos, teikiama 
naujagimiui reikalinga pagalba. Darbe 
vadovaujamasi Lietuvos ir Šveicarijos 
bendradarbiavimo programos projekto 
lėšomis paruoštomis naujausiomis, mokslo
įrodymais pagrįstomis akušerijos ir 
neonatologijos diagnostikos bei gydymo 
metodikomis, kurių laikantis nėščiosioms, 
gimdyvėms ir naujagimiams teikiamų 
paslaugų kokybė ir prieinamumas 
supanašėja tiek šalies didžiųjų miestų, tiek 
periferinių rajonų ligoninėse. 



2016 m. gruodį Vilniuje vyko 
baigiamoji bendradarbiavimo programos 
konferencija-žaidynės „Saugi mama – 
saugus naujagimis“, kurių metu varžėsi 
visų Lietuvos stacionarų, teikiančių 
akušerijos paslaugas, komandos. VšĮ 
Mažeikių ligoninės komanda pelnė 
atkakliausios vardą ir iš 27 dalyvavusių 
komandų užėmė 3-4 vietą. 

Po 2016m. rudenį vykusio kurso 
„Naujagimiui palankios ligoninės 
principai“ VšĮ Mažeikių ligoninė pateikė 
dokumentus naujagimiui palankios 
ligoninės vardui gauti ir liepos 3-4 
dienomis dirbusi komisija patvirtino, kad 
Mažeikių ligoninė dirba pagal naujagimiui 
palankios ligoninės standartą. 

Į gimdyklas – kartu su šeimos 
nariais

Skyriuje yra priėmimo kambarys, 3
gimdyklos, 7 palatos pagimdžiusioms 
moterims ir jų naujagimiams. Kiekviena 
moteris gimdo atskiroje gimdykloje, kartu 
su ja gali būti jos šeimos nariai. Po 
gimdymo naujagimis neatskiriamas nuo 
motinos ir savo šeimos narių. Jauniems 
tėveliams sudaroma galimybė būti kartu 
tiek gimdykloje, tiek palatose po 
gimdymo, 2 palatose gimdyvės gali būti su
šeimos nariais visą parą. Gimdymo metu 
taikomos medikamentinės ir 
nemedikamentinės nuskausminimo 
priemonės (masažas, gimdymo pozos 
parinkimas, kamuoliai). Pagimdžiusios 
moterys nuolat konsultuojamos kūdikių 
maitinimo ir kitais jas dominančiais 
klausimais. Konsultacijos tęsiamos ir joms 
išvykus į namus (telefonu ar moterims 
atvykus į priėmimo kambarį). Yra ir 
tarpusavio paramos maitinančiai moteriai 
grupė, kurios narės – turinčios maitinimo 
patirtį, norinčios ir galinčios patarti 
mamos.   

Veikia nemokama nėščiųjų 
mokyklėlė

Jau keletą metų veikia nemokama 
nėščiųjų mokyklėlė, kurioje kiekvieną 
savaitės antradienį skaitomos paskaitos 
nėščiosioms ir jų artimiesiems apie 
nėštumą, gimdymą, naujagimio priežiūrą ir

maitinimą, atsakoma į dominančius 
klausimus. Po paskaitų būsimosios mamos 
kviečiamos į skyrių apžvalgai, pamatyti 
gimdyklas, palatas, pabendrauti su 
personalu. Ambulatorinės reabilitacijos 
skyriuje vyksta nėščiųjų mankšta, tik gaila,
kad ši veikla dar nėra populiari tarp 
neščiųjų. Todėl kviečiame nėščiąsias ir jų 
šeimos narius atvykti, susipažinti ir 
pasinaudoti kokybiškomis paslaugomis. 

VšĮ Mažeikių ligoninė džiaugiasi 
kiekvienu naujagimiu, pasaulį išvystančiu 
Mažeikiuose, nes žemaičiai visais laikais 
gelbėjo Lietuvą.


