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https://www.youtube.com/watch?v=jeOupB8r1MQ 
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V. J. „Reikėjo organizuoti ten dirbančius, įtikinti ten dirbančius žmones, medikus, kitą personalą, ne taip tai 

buvo paprasta.“ 

Padėka Klaipėdos universitetinės ligoninės darbuotojams 

2020-03-22 

Dirbti savanoriais ketvirtame (infekcinių ligų) korpuse, kur tiriami ir gydomi pacientai dėl COVID 19 

infekcijos, pasisiūlė dešimtys slaugytojų ir eilė įvairių specialybių gydytojų iš kitų klinikinių skyrių. 

Infekcinių ligų korpuse jau visą mėnesį pamainomis dirba 20 gydytojų infektologų ir kitų specialybių gydytojų, 

40 slaugytojų, vyresniųjų slaugos administratorių visos paros postas, slaugytojų padėjėjai, maisto išdavėjai, 

valymo operatoriai. 

Nuoširdžiai dirba administracijos ir inžinierinio technikos departamento darbuotojai – informatikai, šaltkalviai 

santechnikai, elektrikai, liftininkai ir kiti darbuotojai. 

Labai operatyviai į infekcinių ligų korpuso palatas buvo įvestas deguonis – vienu metu jis gali būti tiekiamas 

69 pacientams. 

Puikiai dirba COVID 19 infekcijos valdymo grupė, departamento ir skyrių vedėjai. 

Mus supranta, remia ir palaiko Klaipėdos miesto savivaldybės meras Vytautas Grubliauskas, 

administracija. 

Už situacijos supratimą, darbą susitelkus, be panikos šiuo COVID 19 epidemijos atveju nuoširdžiai dėkoju 

visiems ligoninės darbuotojams. Tikiu mūsų bendruomenės žmonėmis, jų atsidavimu savo pasirinktai mediko 

profesijai.  Tikiu, kad susidorosime su šiais neeiliniais iššūkiais ir toliau  padėsime mūsų miesto ir regiono 

žmonėms. 

  

Vyriausiasis gydytojas prof. Vinsas Janušonis 

https://www.kul.lt/lt/naujienos 
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V. J. „Apsaugos priemonėmis ligoninė apsirūpino pati ir naudojo remėjų teiktas priemonės“ 

Klaipėdos universitetinės ligoninės vadovas V. Janušonis, į LRT klausimus atsakydamas raštu, teigė, kad jo 

vadovaujamos ligoninės 8 skyriai buvo uždaryti ne dėl COVID-19, o ruošiantis kovai su šiuo virusu. Jis 

pabrėžė, kad ligoninė yra apsirūpinusi apsaugos priemonėmis. Tiesa, savaitę anksčiau atsakinėdamas į LRT 

Tyrimų skyriaus klausimus, V. Janušonis pasakojo, kad iki pandemijos pradžios ligoninė turėjo tik 

vienkartinių kaukių, o kitokių priemonių, pavyzdžiui, respiratorių, nepirko, nes dar nebuvo poreikio. 

Atsiradus poreikiui, paaiškėjo, kad įsigyti jų neįmanoma. 

https://www.lrt.lt/naujienos/lrt-tyrimai/5/1163360/lrt-tyrimas-kova-be-taisykliu-uz-itampos-klaipedoje-

verygos-ir-kauno-interesai 

https://www.youtube.com/watch?v=jeOupB8r1MQ
https://www.kul.lt/lt/naujienos
https://www.lrt.lt/naujienos/lrt-tyrimai/5/1163360/lrt-tyrimas-kova-be-taisykliu-uz-itampos-klaipedoje-verygos-ir-kauno-interesai
https://www.lrt.lt/naujienos/lrt-tyrimai/5/1163360/lrt-tyrimas-kova-be-taisykliu-uz-itampos-klaipedoje-verygos-ir-kauno-interesai


 

Klaipėdos universitetinėje ligoninėje įtampa: praneša, kad medikai dalijasi panaudotomis kaukėmis 

 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2020/03/19/news/klaipedos-universitetineje-ligonineje-itampa-

pranesa-kad-medikai-dalijasi-panaudotomis-kaukemis-14085589/ 

Anot jo, gyventojų suaukotos priemonės medikų nepasiekia. „Nenoriu įvesti destrukcijos, bet tai yra liūdna“, 

– sakė klaipėdietis, reikalaudamas daug metų Klaipėdos universitetinei ligoninei vadovaujančio Vinso 

Janušonio atsakomybės. 

 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/garsus-klaipedietis-aurimas-mockus-pratruko-kur-dingsta-

aukotos-kaukes-56-1293816 
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V. J. „Dėl medikų ir pacientų infekuotumo. Mes nesame kažkokia išskirtinė ligoninė kaip meginama 

pateikti.“  

 

 

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2020/03/19/news/klaipedos-universitetineje-ligonineje-itampa-pranesa-kad-medikai-dalijasi-panaudotomis-kaukemis-14085589/
https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2020/03/19/news/klaipedos-universitetineje-ligonineje-itampa-pranesa-kad-medikai-dalijasi-panaudotomis-kaukemis-14085589/
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/garsus-klaipedietis-aurimas-mockus-pratruko-kur-dingsta-aukotos-kaukes-56-1293816
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/garsus-klaipedietis-aurimas-mockus-pratruko-kur-dingsta-aukotos-kaukes-56-1293816


 

Klaipėdos universitetinė ligoninė: prezidentui tai rimta, ministras mato daugybę bėdų,o meras neskuba 

 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/tiesiogiai-is-klaipedos-klaidino-brokuoti-reagentai-56-

1300022 

„Dar balandžio 3 d. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro epidemiologė Daiva Razmuvienė teigė, kad 

Lietuvoje yra apie 100 koronavirusu užsikrėtusių medikų, iš jų apie 36 užsikrėtusieji Klaipėdos apskrityje“. 

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1160191/tai-kas-vyksta-klaipedos-ligonineje-patiems-medikams-

kelia-siauba-susirge-gydytojai-verciami-meluoti-truksta-visko 

Anot premjero, infekcija išplito gydytojų gretose dėl to, kad gydymo įstaigos COVID-19 protrūkiui nebuvo 

tinkamai pasiruošusios. S. Skvernelis neatmetė galimybės, kad kai kurie gydytojai dėl susidariusios situacijos 

gali kreiptis į teismus. 

„Kalbant apie medikus, tai taip, deja, ką mes matome ne tik Lietuvoje – ir protrūkį, ir situacijos nesuvaldymą. 

Deja, ne visos ligoninės buvo vienodai pasiruošusios ir yra pasiruošusios. Mes matome skirtingas situacijas. 

O žmonės, jeigu manys, kad darbdavys nesudarė sąlygų, neužtikrino jo saugos reikalavimų, tai, be abejo, tokios 

galimybės yra, tai yra su darbdaviu teistis. 

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1161488/premjeras-pripazista-koronaviruso-plitimo-gydytoju-

gretose-sustabdyti-nepavyko 
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V. J. „Pas mūs šiandien patikrinta virš 1300 medikų. Tai yra vienintelė ligononė Lietuvoje kur patikrinti visi 

medikai. Mes patikrinome pacientus gulinčius.“  

Tas yra tiesa, tik klausimas kodėl ?  Norint atnaujinti veiklą reikia ištirti personalą ir pacientus.  
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V. J. „Gal kas nors pagalvoja, kas aš laikau įsikybęs kėdės. Tai yra netiesa.“ 

Gal reiktų kartais prisiminti savo pasakytus žodžius. Kad ir 2011 metais... 

Sveikatos priežiūros įstaigų vadovų likimas turi priklausyti nuo darbo rezultatų, yra įsitikinęs Lietuvos 

nacionalinės sveikatos priežiūros įstaigų vadovų asociacijos pirmininkas ir Klaipėdos universitetinės 

ligoninės vyriausiasis gydytojas prof. Vinsas Janušonis. 

 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/tiesiogiai-is-klaipedos-klaidino-brokuoti-reagentai-56-1300022
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/tiesiogiai-is-klaipedos-klaidino-brokuoti-reagentai-56-1300022
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1160191/tai-kas-vyksta-klaipedos-ligonineje-patiems-medikams-kelia-siauba-susirge-gydytojai-verciami-meluoti-truksta-visko
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1160191/tai-kas-vyksta-klaipedos-ligonineje-patiems-medikams-kelia-siauba-susirge-gydytojai-verciami-meluoti-truksta-visko
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1161488/premjeras-pripazista-koronaviruso-plitimo-gydytoju-gretose-sustabdyti-nepavyko
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1161488/premjeras-pripazista-koronaviruso-plitimo-gydytoju-gretose-sustabdyti-nepavyko


„Matote, sveikatos priežiūros įstaigos yra truputį kitokios, jas ne visai galima lyginti su bet kuria kita įstaiga. 

Čia yra žmonių gyvybė ir žmonių sveikata, ir todėl čia drumsti vandenį, kaip kokioje transporto, naftos ar dar 

kokioje įmonėje, čia jau netinka. Taigi žiūrėkite, kaip įstaiga dirba, jeigu dirba gerai, tai dėl ko klausimas 

keliamas, ar reikia keisti vadovą? O jeigu ji dirba blogai, tai reikia keisti nelaukus penkerių metų, reikia 

tai daryti greitai“, - sakė V. Janušonis. 

 

Prezidentės Dalios Grybauskaitės iniciatyva yra parengtos įstatymų pataisos, kuriomis bus siūloma įvesti 

penkerių metų kadencijas visų asmens sveikatos priežiūros viešųjų įstaigų vadovams ir nustatyti, kad 

vadovauti įstaigai jie gali ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. 

 

Lietuvos nacionalinės sveikatos priežiūros įstaigų vadovų asociacijos pirmininkas teigė nematąs nieko blogo, 

jeigu kadencijos bus įvestos, jos jau anksčiau yra buvusios, tačiau vėliau panaikintos, bet profesorius įžvelgia 

problemų pačių konkursų rengime. 

 

„Aš nematau nieko blogo, jei tos kadencijos būtų, tik matote, yra viena problema, kad mūsų konkursai, 

rinkimai yra iš anksto numatomi. Jeigu to nebūtų, tai turbūt visi visomis keturiomis būtų už tai, kad būtų 

parinkti kompetentingi žmonės“, - sakė V. Janušonis. 

 

Prezidentė siūlys ir iki 65-erių metų apriboti visų sveikatos įstaigų vadovų amžių. Asociacijos vadovas teigė, 

kad toks siūlymas irgi nėra naujas, amžius jau buvo apribotas, vėliau to ribojimo atsisakyta, 

 

„Aš pritariu amžiaus ribojimui. Pas mus įstaigoje, pavyzdžiui, yra 70 metų amžiaus riba vadovams, 

bet jei būtų 65, irgi pritarčiau, juk galima susirasti darbą ir nevadovaujamą„, - sakė V. Janušonis. 

 

Asociacijos vadovas nesutinka su svarstymais, kad sveikatos priežiūros įstaigų vadovai yra nepajudinami ir 

jų neįmanoma pakeisti. 

 

„Vadovą pakeisti yra penkių minučių darbas, ir todėl tie, kas sako, kad jie užsisėdėję, jų negalima 

pakeisti, yra absoliučiai neteisūs. Vadovus pakeisti yra gana paprasta, absoliuti dauguma jų yra protingi 

žmonės, jeigu steigėjas pasikviečia ir pasako, kad aš nenoriu su juo dirbti, tai aš manau, kad kiekvienas 

pasikalbės dėl būsimo darbo, ir galima pakeisti“, - sakė V. Janušonis. 

 

https://www.ve.lt/naujienos/visuomene/sveikata/vinsas-janusonis-sveikatos-istaigu-vadovu-likimas-turi-

priklausyti-nuo-darbo-rezultatu-574396/ 
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Arvydas Vaitkus „Prieš 10 d. buvom pateikę siūlymus parengti ir viešinti, paskelbti apsaugos priemonių 

paskirstymo tvarką bei parengti, bei viešai skelbti atliekamų Covid 19 tyrimų medicinos darbuotojų taip pat 

tvarką. Tai noriu paklausti, ar esatę šitą darbą padaręs?“  

V. J. „Dėl pavedimo Jūsų iniciatyva įvykdyta. Mūsų intenetinėje svetainėje.“ 

Gal kas gali parodyti tą info ir atsakymą į klausimą mūsų internetinėje svetainėje www.kul.lt ? 
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https://www.ve.lt/naujienos/visuomene/sveikata/vinsas-janusonis-sveikatos-istaigu-vadovu-likimas-turi-priklausyti-nuo-darbo-rezultatu-574396/
https://www.ve.lt/naujienos/visuomene/sveikata/vinsas-janusonis-sveikatos-istaigu-vadovu-likimas-turi-priklausyti-nuo-darbo-rezultatu-574396/
http://www.kul.lt/


Nina Puteikienė „Kodėl iš infekcinio skyriaus slaugos ligoniai buvo pradėti perkelti ir perkelti tada, kai iš 

esmės jau buvo prasidėjęs karantinas t. y. kovo 15 – 16 d. ? Ir kodėl buvo keliami į akių ligų sk. kur jau buvo 

nustatytas Covid 19 ?“  

V. J. „Dėl slaugos tai yra ne tiesa. Slaugos ligoniai buvo perkelti atlaisvinant korpusą kur buvo uždaryti visi 

skyriai, ne infekciniai skyriai, tame tarpe ir slaugo ir palaikomojo gydymo kuris tada ten buvo. Tada 

infekcijos dar nebuvo, jie visi buvo perkelti.“ 

 

 

 

Pirmas atvejis Klaipėdoje nustatytas ir ligonis stacionarizuojamas kovo 13 d, kovo 15 d. buvo jau 3 atvejai, 

kovo 16 d. 4, kovo 17 d. 6 atvejai... 

Slaugos ir palaikomojo gydymo ligoniai buvo iškeliami iš infekcinio korpuso kovo 15 - 17 dienomis... 

https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/pirmasis-koronaviruso-atvejis-klaipedoje-kol-kas-

ligones-gyvybei-pavojaus-nera-957026 

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1152303/patvirtintas-dar-vienas-koronaviruso-infekcijos-atvejis-is-

viso-26 
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Edmundas Kvederis „Tiesiog toks techninis klausimas. Ar buvo kažkoks protokolinis sprendimas kaip, po 

kiek, kokiem gydytojams, medicinos darbuotojams kitiems išdalinta priemonių ir buvo vestas tų priemonių 

išdavimas? Žmonės pasirašo?“  

V. J. „Iš tikro tie sąrašai vedami kadangi tai yra materialinė vertybė ir yra išduodama pagal reikalavimus 

atitinkamus konkretiems skyriams konkrečiais kiekiais ir tą visada galima pasižiūrėti ką dabar ir daro viena iš 

komisijų.“ 

https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/pirmasis-koronaviruso-atvejis-klaipedoje-kol-kas-ligones-gyvybei-pavojaus-nera-957026
https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/pirmasis-koronaviruso-atvejis-klaipedoje-kol-kas-ligones-gyvybei-pavojaus-nera-957026
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1152303/patvirtintas-dar-vienas-koronaviruso-infekcijos-atvejis-is-viso-26
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1152303/patvirtintas-dar-vienas-koronaviruso-infekcijos-atvejis-is-viso-26


Kiek kas tų priemonių gavo ir pasirašė? Tai gal gali ir pati KUL vadovybė juos pateikti ir be jokių komisijų 

išvadų? Skundžiasi, kad nėra komisijų išvadų. Patys pateikite. 
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Audrius Petrošius „Kaip pandemijos metu yra vežami galimai sergantys ligoniai. Kiek ligonių nuo paskutinio 

Jūsų pasirodymo miesto taryboje buvo išvežta į kitas slaugos įstaigas“ 

V. J. „Išvežta. Aš neturiu informacijos, kad būtų išvežta. Mano galva išvežta iš viso nebuvo į kitas ligonines, 

o kas kitose ligoninėse atliekama, kokie tyrimai ir kas miršta tikrai neturiu tokios informacijos.“ 

 

Palangos miesto meras Šarūnas Vaitkus informuoja, kad Palangoje buvo nustatytas pirmasis koronaviruso 

atvejis – tai jis pranešė socialiniame tinkle „Facebook“. Meras pranešė, kad užsikrėtęs asmuo po operacijos 

Klaipėdoje buvo atvežtas reabilitacijai į sanatoriją „Linas“. „Turiu pranešti nelinksmą žinią – Palangoje 

nustatytas dar vienas koronaviruso atvejis. Šiandien paaiškėjo, kad šiuo virusu yra užsikrėtęs asmuo (ne 

Palangos miesto gyventojas), kovo 23 d. po operacijos iš Klaipėdos universitetinės ligoninės pervežtas 

reabilitacijai į Palangos „Liną“. Visi su šiuo asmenimi kontaktavę medikai ir darbuotojai saviizoliavosi. 

Nuoširdžiai linkiu visiems sveikatos“, – rašė Š. Vaitkus. 

 

https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/palangoje-uzfiksuotas-pirmasis-koronaviruso-

atvejis-960040 

Ten buvo paimtas mėginys, o bene po dienos patvirtinta, kad šis žmogus infekuotas COVID-19. Beje, 

bendraudamas su artimaisiais, jis prisiminė, kad dar tada, kai jis gulėjo ligoninėje po sąnario transplantacijos, 

jam skaudėjo gerklę, pasireiškė pirmieji infekcijos sukeltos ligos požymiai. Todėl spėjama, kad jis ligą 

parsivežė iš tos pačios ligoninės, kur jam buvo atlikta operacija. 

https://m.klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/klaipedietes-istorija-kaitina-krauja-policininku-

aplaidumas-padejo-sklisti-virusui-960766 

 

Neurochirurgijos skyriuje gydytojui neurochirurgui infekcija nustatyta kovo 26 d, kovo 27 d. pacientai buvo 

toliau išleidžiami reabilitacijai į kitas gydymo įstaigas...  

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1156114/koronaviruso-infekcija-nustatyta-klaipedos-ligonines-

medikui-10-gydytoju-ir-ligonines-darbuotoju-izoliuota 

 

„Klaipėdos universitetinėje ligoninėje koronavirusas nustatytas Neurochirurgijos skyriuje gydomiems 

pacientams. 

Tai sekmadienį ryte patvirtino šios ligoninės vadovas Vinsas Janušonis. 

Tikslaus skaičiaus jis dar negalėjo pasakyti, nes kai kuriems pacientams atliekami pakartotiniai tyrimai.“ 

https://m.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/klaipedos-ligonineje-koronavirusas-isplito-

neurochirurgijos-skyriuje-959674 
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Audrius Petraitis „Ar tiesa, <...> ligoninės priėmimo skyriuje pradžioje buvo naudojami 2 respiratoriai?“ 

https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/palangoje-uzfiksuotas-pirmasis-koronaviruso-atvejis-960040
https://klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/palangoje-uzfiksuotas-pirmasis-koronaviruso-atvejis-960040
https://m.klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/klaipedietes-istorija-kaitina-krauja-policininku-aplaidumas-padejo-sklisti-virusui-960766
https://m.klaipeda.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/klaipedietes-istorija-kaitina-krauja-policininku-aplaidumas-padejo-sklisti-virusui-960766
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1156114/koronaviruso-infekcija-nustatyta-klaipedos-ligonines-medikui-10-gydytoju-ir-ligonines-darbuotoju-izoliuota
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1156114/koronaviruso-infekcija-nustatyta-klaipedos-ligonines-medikui-10-gydytoju-ir-ligonines-darbuotoju-izoliuota
https://m.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/klaipedos-ligonineje-koronavirusas-isplito-neurochirurgijos-skyriuje-959674
https://m.diena.lt/naujienos/klaipeda/miesto-pulsas/klaipedos-ligonineje-koronavirusas-isplito-neurochirurgijos-skyriuje-959674


V. J. „Kažkas kažko arba nesupranta arba pateikia tendencingai“ 

 

„KAUKĖS FFP3 – 2 VNT. TERAPINIO KAB. SEIFE. NAUDOTI TIK ATVYKUS PACIENTUI SU 

ĮTARIAMU CORONA VIRUSU. NEPATVIRTINUS DIAGNOZĖS PACIENTUI, PRAŠOME KAUKĘ 

PADĖTI ATGAL Į VIETĄ, PASIRAŠANT Į SĄSIUVINĮ“, – rašoma įraše ligoninės priimamojo skyriuje. 

 

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1160191/tai-kas-vyksta-klaipedos-ligonineje-patiems-medikams-

kelia-siauba-susirge-gydytojai-verciami-meluoti-truksta-visko 

 

Tiesa, savaitę anksčiau atsakinėdamas į LRT Tyrimų skyriaus klausimus, V. Janušonis pasakojo, kad iki 

pandemijos pradžios ligoninė turėjo tik vienkartinių kaukių, o kitokių priemonių, pavyzdžiui, respiratorių, 

nepirko, nes dar nebuvo poreikio. Atsiradus poreikiui, paaiškėjo, kad įsigyti jų neįmanoma. 

 

https://www.lrt.lt/naujienos/lrt-tyrimai/5/1163360/lrt-tyrimas-kova-be-taisykliu-uz-itampos-klaipedoje-

verygos-ir-kauno-interesai 
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Vidmantas Dambrauskas „Ar teisinga informacija sklandanti viešoje erdvėje, kad ligoninė dar kuri laiką 

paskelbus karantiną teikė ambulatorines konsultacijas, kai tuo tarpu kitos ligoninės šios paslaugos teikimą 

nedelsiant sustabdė? Jeigu informacija teisinga, ar tai neturėjo įtakos susidariusiai situacijai?“ 

V. J. „Ačiū už klausimą. Tikrai dažnai jis užduodamas, bet informacija yra neteisinga. Yra mano įsakymas, 

yra visiems informuota ir viskas buvo. Dažnai maišo žmonės kai kurie, kad onkologinė pagalba kuri teikiama 

ir šiendien yra prilyginta skubiai pagalbai ministro įsakymu<...>“ 

Realybė tokia, kad nebuvo sustabdytos ambulatorinės konsultacijos. Taip, įsakymas išleistas (deja išleistas ir 

paskelbtas vėliau, nors data ir gera, tačiau kaip tą įrodysi...) Pirma oficiali informacija pacientams paskelbta 

ligoninės svetinėje www.kul.lt tik 2020 kovo 25 dieną, informacija patikslinta 2020 kovo 27 dieną. Virš 

savaitės laiko vyko planinės ambulatorinės konsultacijos visiems ligoniams ir tikrai niekas jų nemaišo su 

onkologiniais ligoniais, nors VISOS kitos Lietuvos gydymo įstaigos jas nutraukė nuo pat pirmos karantino 

dienos t.y. 2020 kovo 16 ir apie tai oficialiai paskelbė savo interneto svetainėse. 

Norint patikrinti šitą informacija, galima iš VLK gauti, kokios konsultacijos vyko po kovo 16 d. ir TLK 10 

AM kodus. Pagal tai bus galima matyti, kad tai tikrai ne vien onkologija. 

 

https://www.kaunoklinikos.lt/apie-mus/naujienos/kauno-klinikose-atsaukiamos- 

planines-operacijos-hospitalizacijos-ir-ambulatorines-konsultacijos_1.html 

http://santa.lt/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=3475%3Avul-santaros- 

klinik-veiklos-pokyiai-paskelbus-karantin&amp;catid=35%3Anaujienos&amp;Itemid=373  

http://www.rvul.lt/respublikineje-vilniaus-universitetineje-ligonineje-stabdomas- 

planiniu-paslaugu-teikimas/ 

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1160191/tai-kas-vyksta-klaipedos-ligonineje-patiems-medikams-kelia-siauba-susirge-gydytojai-verciami-meluoti-truksta-visko
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1160191/tai-kas-vyksta-klaipedos-ligonineje-patiems-medikams-kelia-siauba-susirge-gydytojai-verciami-meluoti-truksta-visko
https://www.lrt.lt/naujienos/lrt-tyrimai/5/1163360/lrt-tyrimas-kova-be-taisykliu-uz-itampos-klaipedoje-verygos-ir-kauno-interesai
https://www.lrt.lt/naujienos/lrt-tyrimai/5/1163360/lrt-tyrimas-kova-be-taisykliu-uz-itampos-klaipedoje-verygos-ir-kauno-interesai


https://www.jurlig.lt/ 

http://rsl.lrv.lt/lt/naujienos/vsi-respublikines-siauliu-ligonines-darbo-tvarka-lietuvoje- 

paskelbus-karantina  

https://www.panevezioligonine.lt/Paneve%C5%BEio-ligonin%C4%97/aktauli- 

informacija-gyventojams/ 
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Elida Mantulova „Kada atsirado pirmieji nusiskundimai iš darbuotojų pusės galbūt jie gimsta kitą kartą kad 

žmonės būna labiau stebėtojai nei dalyviai proceso. Galbūt daktare Jūs bandėte tuos žmones kurie dėl 

nežinojimo situacijos, dėl neįsigilinimo ar pagrįstų skundų įtraukti į problemų nagrinėjimą ir ieškoti spendimo 

būdu kartu?“ 

V. J. „Iš tikro meginame įtraukti žmones ir įsitraukia. Yra žmonių kurie neįsitraukia į mūsų problemų 

sprendimą, bet įsitraukia į įšorę labai stipriai. Iš tikro yra visokių žmonių ir normalu, kad žmonės yra įvairūs 

ir mes meginame įtraukti, meginame, kad tas problemas spręstumeme kartu ir iš tikro, sakykime, aš visada 

kviečiau ir dabar kviečiu, jei kažkam kyla abejonių, ateikite ir praeisime kartu, pasikalbėsime, pamatysite kaip 

žmonės dirba. Iš tikrųjų pradžioje buvo baimės, buvo net panikos atakų mes turime, kaip nekeista, ir gydytojų 

baimės yra pakankamai daug ir visa tai sukėlė tokį norą tos perteklinės, galu gale tai normalus noras, aš vėl 

suprantu, žmonės turi vaikus, šeimas, bijosi, tai buvo tai nauja, niekad nebuvo <...>ir šiandiena tai užgriuvo 

kaip stichinė nelaimė ir todėl visiškai suprantu tų žmonių baimę. Ir todėl atsirado ir tos opozicijos, ir kalbėtojai, 

kur TV patys yra kaip sakyt, savo noru nusišalinę nuo darbo savo noru su ligoniais su kitais, o kalbėt kalba, 

kad lyg tai, lyg tai... Bet vėl yra įvairių žmonių ir visus suprantu“ 

Čia kam nors kas nors yra aišku? 

„Patys gydytojai teikė rekomendacijas administracijas dėl darbo planavimo, bet gavo neigiamus atsakymus, o 

nurodymų kaip organizuoti darbą nėra iki šiol.“ 

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1160191/tai-kas-vyksta-klaipedos-ligonineje-patiems-medikams-

kelia-siauba-susirge-gydytojai-verciami-meluoti-truksta-visko 
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Audrius Petrošius „Nuo profsajungos pozicijos paskui atsiribojo dalis medikų, išsakė pozicija, kad narių 

nebuvo atsiklausta prieš viešinant šitą poziciją. Vytautas Grykšas atstovauja profsąjunga, t. y. darbuotojams, 

bet ar tikrai? Tas pats Vytautas Grykšas yra KUL stebėtojų tarybos narys, gali daryti įtaką ligoninei ir vadovui, 

taip pat yra neurochirurginio skyriaus vedėjas, ir yra priklausomas nuo įstaigos vadovo. Šiame skyriuje buvo 

užsikrėtusių Covid 19 asmenų. Gal galėtume pakomentuoti Vytauto Grykšo trigubus ryšius per interesų 

derinimo ir jų konflikto prizmę. Ar manote, kad yra įmanomas subobjektyvus atstovavimas tokiomis 

aplinkybėmis?“ 

V. J. „Negaliu kištis į profesinių sąjungų darbą ir ką jie renka, tačiau pirmas dalykas, Grykšas yra ne tame 

skyriuje, kuriame buvo kovidinė infekcija, jis yra kito skyriaus ir ten nebuvo kovidinės infekcijos vedėjas, o 

dėl stebėtojų tarybos, jeigu jus susipažinęs, tai žinote, kad privalomas yra profesinių sąjungų atstovas ir jį yra 

delegavę jungtinė profesinių sąjungų atstovybė. Tuo metu buvo 3 profesinės sąjungos apsijungę, todėl čia ne 

mano kompetencija, ką jie deleguoja ir į kur jie deleguoja. Jis tiesiogiai man nepavaldus, o jei traktuoti, kad 

priklausomas, tai kiekvienas darbuotojas, kiekvienas profsąjungos narys tam tikra prasme priklausomas nuo 

vadovo.“  

 

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1160191/tai-kas-vyksta-klaipedos-ligonineje-patiems-medikams-kelia-siauba-susirge-gydytojai-verciami-meluoti-truksta-visko
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1160191/tai-kas-vyksta-klaipedos-ligonineje-patiems-medikams-kelia-siauba-susirge-gydytojai-verciami-meluoti-truksta-visko


„Mūsų profesinė sąjunga susikūrė 2018 m. rugsėjį. Apie 40–50 žmonių praėjus kažkiek laiko kreipėmės į 

V.Janušonį norėdami pasirašyti kolektyvinę sutartį, bet vadovas atsisakė. Jis nori bendrauti su savo dviem 

profsąjungomis, kurios jam lojalios, o jose yra narių, kurie net nežino, kad yra tų profsąjungų nariai. Tada 

kreipėmės raštiškai į merą su prašymu ir informacija, kad jei nebus pasirašyta kolektyvinė sutartis, skelbsime 

streiką. Tada galimai vadovo paraginti administracijos atstovai kvietėsi profsąjungos narius po vieną, kad 

išeitų iš profsąjungos, jei nori dirbti. Šiuo metu niekas nenori per ligoninės buhalteriją vesti nario mokesčio, 

perveda patys per savo sąskaitą, dėl to ligoninė nemato, kiek narių mes turime. Mūsų paprašė pateikti sąrašą, 

bet asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas to padaryti neleidžia“, – sakė D.Burdulis.“ 

 

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/klaipedos-taryboje-laukiamas-v-janusonis-medikams-

pasisakyti-neleido-jau-yra-siulanciu-trauktis-is-pareigu-56-1301824 

Kitas klausimas, kodėl gyd. Vytautas Grykšas iki diagnozuojant Covid 19 atvejį neurochirurgijos skyriuje po 

karantino paskelbimo galėjo dirbti nuotoliniu būdu iš namų ? Kodėl tik jam vienam buvo sudaryta tokia 

galimybė? Tai įrodo ir faktas, kad jis neturėjo kontaktų, nebuvo tarp izoliuotų gydytojų neurochirurgų ir po 

kovo 28 d. toliau dirbo neurochirurgijos skyriuje...  

 „Yra keli atvejai, dar kai kuriuos tiksliname. Keli pacientai yra nustatyti, kur dirbo gydytojas neurochirurgas“, 

– BNS sekmadienio rytą sakė ligoninės vyriausiasis gydytojas Vinsas Janušonis. Tikslaus skaičiaus jis sakė 

kol kas negalintis pasakyti, nes kai kuriems pacientams atliekami pakartotiniai tyrimai. 

 

Šiuo metu yra gauti ir dalies personalo rezultatai, jie – neigiami. „Mes kaip kartas tvarkome, ką perkelti, kur 

sutvarkyti, ką izoliuoti“, – sakė jis. 

 

Deja, bet ir Grykšo skyriuje buvo Covid 19 atvejas tarp slaugytojų, buvo ir tarp pacientų... Ir tie atsakymai, 

kad „ Yra keli atvejai, dar kai kuriuos tiksliname“ ar „Šiuo metu yra gauti ir dalies personalo rezultatai, jie – 

neigiami.“ tik parodo, kad visos tiesos mes nežinome. 

 

https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/lietuvoje-437-uzsikretimo-koronavirusu-atvejai-pranesama-apie-

susirgimus-kauno-klaipedos-ir-panevezio-ligoninese.d?id=83910599 
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Alyna Velykienė. „Nerima kelia tai, kad įstaiga negali teikti paslaugų. Pagal šitus sustabdymus, sakykite, kada 

planuojama atnaujinti įstaigos veiklą, kad būtų galima teikti pilnavertes paslaugas pacientams?“ 

V. J. Jinai ne visų paslaugų negali teikti, kadangi elementarios paslaugos turi būti perlkeltos ir jos perkeltos į 

kitas ligonines. Mūsų ligoninė kovidinė ir todėl jinai teikia tik tas paslaugas, kurių neteikia kiti, t. y. veido ir 

žandikaulių, krūtinės chirurgijos, traumų sudėtingų, kai kurias neurochirurgijos. Tvarka yra tokia nustatyta. 

Aš pats laikinai sustabdžiau šitą pasitaręs su visuomenės specialistais ir manau, kad minėtas sprendimas 

esamoje situacijoje buvo teisingas ir yra tokia tvarka, kad nuo paskutinio susirgimo gal ne susirgimo, 

paskutinio infekuotojo atvejo tūrėtų praeiti 14 dienų. Dabar mano žiniomis praėjo kažkur 7-8 d. taigi jeigu 

nieko nebus kitų susirgimų, kažkur tai po geros savaitės šitos paslaugos tūrėtų būt vėl teikiamos.  

 

„Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) informuoja, kad atsižvelgus į nustatytus infekcijų kontrolės 

pažeidimus, kurie kelia grėsmę tiek medikų, tiek pacientų saugumui, priimtas sprendimas laikinai uždaryti 

didelę dalį Klaipėdos universitetinės ligoninės (KUL) skyrių. Šiuo metu joje paslaugas teiks tik akušerijos ir 

ginekologijos, onkologijos bei infekcinių ligų padaliniai, teigiama pranešime.  

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/klaipedos-taryboje-laukiamas-v-janusonis-medikams-pasisakyti-neleido-jau-yra-siulanciu-trauktis-is-pareigu-56-1301824
https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/klaipedos-taryboje-laukiamas-v-janusonis-medikams-pasisakyti-neleido-jau-yra-siulanciu-trauktis-is-pareigu-56-1301824
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/lietuvoje-437-uzsikretimo-koronavirusu-atvejai-pranesama-apie-susirgimus-kauno-klaipedos-ir-panevezio-ligoninese.d?id=83910599
https://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/lietuvoje-437-uzsikretimo-koronavirusu-atvejai-pranesama-apie-susirgimus-kauno-klaipedos-ir-panevezio-ligoninese.d?id=83910599


SAM informuoja, kad priimtas sprendimas uždaryti didelę dalį KUL skyrių. Paslaugas tieks tik akušerijos ir 

ginekologijos, onkologijos bei infekcinių ligų padaliniai. Apie jokias veido ir žandikaulių, krūtinės chirurgijos, 

sudėtingų traumų ar neurochirurgines paslaugų tiekima nėra kalbama. Jos nėra teikiamos, nes tiek centrinis 

kospusas su visais skyriais, tiek priėmimo skyrius yra uždaryti... pie skubių pacientų srautų perorganizavimą 

informuota Klaipėdos greitoji medicinos pagalba (GMP), Respublikinė Klaipėdos ligoninė, Kauno klinikos.“ 

Kokių paslaugų nėra Klaipėdoje, teks vykti į Kauno klinikas ? Ar ne taip?  

Kitas klausimas, kodėl nebėra jokios naujos info apie sergančius darbuotojus ar pacientus? Nejau uždarius 

daugelį skyrių nebėra naujų atvejų? Nei meras facebook paskyroje parašo, nei vyr. gydytojas ką komentuoja. 

Ar tik ne dėl to, kad: „Skyrių veiklos atnaujinimą derinti su NVSC Klaipėdos departamentu, t. y. skyrių veiklą 

pradėti vykdyti tik NVSC Klaipėdos departamento specialistams įvertinus jų pasirengimą ir gavus raštišką 

leidimą, bet ne ankščiau kaip praėjus 14 dienų nuo paskutinio išaiškinto COVID-19 ligos atvejo personalui ar 

hospitalizuotam pacientui.“ 

 COVID-19 niekur nedingo ir naujų atvejų tiek tarp pacientų, tiek tarp darbuotojų tikrai yra.. Tyla... 

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1160250/veryga-del-pazeidimu-sustabdyta-daugelio-klaipedos-

universitetines-ligonines-skyriu-veikla 

http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/siekiant-apsaugoti-pacientu-gyvybes-pokyciai-klaipedos-universitetineje-

ligonineje 

 

5:17:10 / 7:14:58 

Rimantas Taraškevičius „Ar Jūs pats esate pasitikrinęs nuo Covid  ir jeigu esate, tai kada ?“  

V. J. „Aš tikrai nesu pasitikrinęs, nes jeigu bučiau pasitikrinęs, tai ko gero būtų pirmas klausimas, kodėl aš 

pasitikrinau, kažkieno, bet kadangi mes beveik patikrinome visus medikus, reikės pasitikrinti ir tiems 

žmonėms, kurie ir vadovybei, ir kitiems žmonėms kurie liko dar.“  

Klausimas Rimantui Taraškevičiui. Jei vyr. gydytojas nėra pasitikrinęs, ar teisingas sprendimas buvo vykti 

balandžio 9 d. per savivaldybės tarybos posėdžio pertrauka pas vyr. gydytoją į ligoninę? Kokius sprendimus 

reikėjo derinti gyvai, o ne nuotoliniu būdu? Ar nebūtų saugiau visiems, jei tokių kelionių būtų mažiau? 

 https://kauno.diena.lt/naujienos/klaipeda/nusikaltimai-ir-nelaimes/naujos-detales-apie-nelaime-prie-

studlendo-avarijoje-eksmero-mersedesas-951149 

 

„Vilniaus ir Klaipėdos apskritys yra labiausiai pažeidžiamos. Klaipėdos universitetinė ligoninė viena pirmųjų 

stojo į fronto liniją, neturėdama apsaugos priemonių, nes jų trūko ne tik Klaipėdoje ir Lietuvoje, bet ir 

visame pasaulyje. <...> Esu dirbęs 6 metus Klaipėdos universitetinėje ligoninėje vadovaujant Vinsui 

Janušoniui, žinau jo vadovavimo stilių, esu pasisakęs ir gan aštriai, bet esu įsitikinęs, kad dabartinis vadovo 

nukryžiavimas yra visiškai nenaudingas ir žalingas Klaipėdos sveikatos priežiūrai“, - poziciją išsakė A. 

Razbadauskas. 

https://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/itampa-kul-numalsins-savivaldybe-1790755/ 

Tuo metu vykę konkursai - Klaipėdos jūrininkų ir Respublikinės Klaipėdos ligoninių vadovų - manęs ir 

nedomino, o į KUL dar nebuvo paskelbtas. Tačiau į konkursą žiūriu kaip į išbandymą, kaip į sportą, kur nėra 

svarbiausia laimėti. O ši ligoninė nuo kitų Klaipėdos ligoninių labai atsilieka valdymu, investicijomis. 

Ne kartą ir Sveikatos reikalų komiteto pirmininkės pavaduotojas Antanas Matulas minėjo, kad KUL 

lobizmas labai atsilieka“. 

https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1160250/veryga-del-pazeidimu-sustabdyta-daugelio-klaipedos-universitetines-ligonines-skyriu-veikla
https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1160250/veryga-del-pazeidimu-sustabdyta-daugelio-klaipedos-universitetines-ligonines-skyriu-veikla
http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/siekiant-apsaugoti-pacientu-gyvybes-pokyciai-klaipedos-universitetineje-ligonineje
http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/siekiant-apsaugoti-pacientu-gyvybes-pokyciai-klaipedos-universitetineje-ligonineje
https://kauno.diena.lt/naujienos/klaipeda/nusikaltimai-ir-nelaimes/naujos-detales-apie-nelaime-prie-studlendo-avarijoje-eksmero-mersedesas-951149
https://kauno.diena.lt/naujienos/klaipeda/nusikaltimai-ir-nelaimes/naujos-detales-apie-nelaime-prie-studlendo-avarijoje-eksmero-mersedesas-951149
https://www.ve.lt/naujienos/klaipeda1/klaipeda/itampa-kul-numalsins-savivaldybe-1790755/


A. Razbadauskas prasitarė, jog neoficialiuose susitikimuose sulaukęs ir KUL bendruomenės palaikymo. 

Darbuotojai išsakę viltį, jog tikisi ko nors naujo. „Konkurse dalyvauju, nes visų pirma noriu pasitikrinti 

kompetenciją, o antra – esu už pokyčius. Ir matau – konkursuose laimi tie patys vadovai. Prezidentai 

keičiasi, rektoriai keičiasi. Ministrai keičiasi, o ligoninių vadovai – ne. Mano manymu, 10 metų 

pakankamas laikas vadovauti gydymo įstaigai, o paskui jau prasideda stagnacija, tvirtas pagrindas 

struktūroms, kurias paskui išklibinti sudėtinga“. 

http://www.vlmedicina.lt/lt/dalis-klaipedos-universitetines-ligonines-gydytoju-konkurse-palaiko-vadovo-

konkurenta 

 

 

 

http://www.vlmedicina.lt/lt/dalis-klaipedos-universitetines-ligonines-gydytoju-konkurse-palaiko-vadovo-konkurenta
http://www.vlmedicina.lt/lt/dalis-klaipedos-universitetines-ligonines-gydytoju-konkurse-palaiko-vadovo-konkurenta

