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Vyriausiojo gydytojo žodis

Mieli pasvaliečiai,
Pasvalio ligoninėje kasmet gydosi bemaž kas penktas mūsų krašto žmogus. Todėl jaučiamės Jums reikalingi ir atsakingi ne tik už Jūsų sveikatą, gyvybes,
bet ir už Jūsų gyvenimo kokybę. Padėti išsaugoti ir
branginti kiekvieną gyvybę – šventa mūsų pareiga.
Savo darbe vadovaujamės ne tik profesinėmis
žiniomis, kurias nuolat tobuliname, ne tik naujais
mokslo įrodymais pagrįstomis medicinos technologijomis, bet ir siekiame sukurti jaukią ir patogią
aplinką savo pacientams, puoselėti pagarbą ir bendradarbiavimą su ligoniais. Mūsų organizacijos
kultūra grindžiama ne tik pacientų teisių užtikrinimu, bet ir draugišku, jautriu požiūriu į pacientų ir medikų tarpusavio santykius.
Daug dėmesio skiriame ilgalaikiams strateginiams vystymosi planams ir teikiamų paslaugų kokybės gerinimui. Kasmet įsigyjame naujos medicininės įrangos ir aparatūros, renovuojame vieną ar kitą ligoninės skyrių. Pastaraisiais metais pradėjome teikti ambulatorinės reabilitacijos, dienos chirurgijos ir dienos stacionaro paslaugas. 2008 metais duris atvėrė naujas
Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius. Sparčiai auga konsultacinių paslaugų apimtys.
Ligoninėje taikomi pažangiausi diagnostikos ir gydymo metodai, mums ypač padeda rajono
savivaldybės paramos dėka įsigytas kompiuterinis tomografas. Visa tai leidžia išlaikyti vienus
geriausių šalyje gydymo veiksmingumo ir rezultatų bei veiklos efektyvumo rodiklius.
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Ligoninė didžiuojasi darniu medikų ir kitų darbuotojų kolektyvu, kuris, besirūpindamas
pacientais, dirba kaip tikra komanda. Mūsų specialistai aktyviai dalyvauja profilaktiniame
sveikatos priežiūros darbe. Autobusu „Ambulatorija ant ratų“ važiuojame į atokesnius rajono
kaimus, kur kaskart išaiškiname daug ligų. Tai padeda pasiekti geresnių gydymo rezultatų. Už
darbą kaimų bendruomenėse visam ligoninės personalui esu labai dėkingas.
Anoniminės apklausos rezultatai liudija, kad net 94 proc. pacientų pasitiki mūsų ligoninės
gydytojais bei slaugytojomis ir yra patenkinti jų darbu. Tai ne tik džiugina, bet ir įpareigoja.
2008 pavasarį pagaliau baigėsi dar 1992 metais prasidėjusios ligoninės ir poliklinikos
statybos ir dabar visos Pasvalio gydymo įstaigos yra vienoje vietoje, nes taip daug patogiau
pacientams.
2009 metais Pasvalio ligoninė mini 65-erius metus nuo savo ištakų – kai Pasvalyje duris
atvėrė penkių vietų gimdymo namai, ir 25-erių metų sukaktį nuo pagrindinio jos korpuso atidarymo Geležinkeliečių gatvėje. Šioms datoms ir skiriame leidinį apie mūsų ligoninę.
Jame trumpai susipažinsite su Pasvalio ligoninės istorija ir pasiekimais, su dabar dirbančiais
ir anksčiau čia triūsusiais ilgamečiais ligoninės darbuotojais. Kartu pristatysime dalį turimos
diagnostinės įrangos.
Su nuoširdumu, meile ir atsakomybe dirbame Jums, mieli gyventojai.
Pasvalio ligoninės vyriausiasis gydytojas
Rolandas Rastauskas
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Apie ligoninę
2008 metai Pasvalio rajono savivaldybei buvo itin reikšmingi, nes pagaliau baigėsi 16 metų užtrukusios ligoninės statybos. Galime nuoširdžiai džiaugtis ne tik jaukia, viena moderniausių šalyje ligonine, bet ir puikiu jos kolektyvu.
Pasvalio ligoninė gali didžiuotis išugdžiusi ir į didžiąją
politiką išleidusi net du savo kolektyvo narius: buvusią vaikų
gydytoją, Kovo 11-osios Akto signatarę, šiandien – LR Seimo
narę, Krašto apsaugos ministrę Rasą Juknevičienę ir buvusį ligoninės vadovą, dabar – LR Seimo Sveikatos reikalų komiteto
pirmininką Antaną Matulą.
Įsitikinti Pasvalio medikų profesionalumu bei rūpestingumu teko ir man pačiam – ne tik
kaip rajono merui, bet ir kaip šios ligoninės pacientui. Kaip ir dauguma lietuvių nesu abejingas sportui ir, žinoma, krepšiniui. Deja, šiemet pavasarį neatlaikė kojos achilo sausgyslė.
Neieškojau pagalbos kitur – kreipiausi į Pasvalio ligoninės gydytojus, nes jais visiškai pasitikiu. Operacija atlikta puikiai, tad tikiuosi, kad dar susitiksime krepšinio aikštelėje...
Ligoninės administracijos, aptarnaujančio personalo, visų darbuotojų pastangomis išpuoselėta aplinka, tvarkingos palatos padeda atgauti jėgas ir sveikatą ne tik mūsų, bet ir kaimyninių savivaldybių gyventojams.
Pasvalio ligoninės kolektyvui linkiu kuo geriausios sėkmės ir kuo sveikesnių pacientų.
Pasvalio rajono savivaldybės meras
Gintautas Gegužinskas
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Ne kartą teko lankyti didžiųjų šalies miestų ligoninėse
besigydančius pažįstamus žmones. Įsitikinau, kad reta didmiesčio ligoninė galėtų prilygti nedidelei, bet moderniai ir
kartu labai jaukiai Pasvalio ligoninei. Susirgęs ir pajautęs savo trapumą žmogus nori glaustis prie to, kuris gali
suteikti stiprybės, paguosti, nuraminti. Pasvalio ligoninėje
tokia užuovėja yra visomis prasmėmis. Čia patenki į dėmesingų medikų globą – jie gydo kūną, o dvasios atgaivą
gali rasti koplytėlėje, įrengtoje kilniu ligoninės administracijos rūpesčiu. Šventos Mišios joje aukojamos kiekvieną
mėnesį.
Žmogaus sielos būsena yra tiesiogiai susijusi su fizine kūno savijauta ir atvirkščiai – dvasinė pagalba padeda žmogui sveikti, atgauti jėgas. Pasvalio ligoninėje dirbantys žmonės puikiai
sugeba derinti abi šias galias, todėl verti pagarbos. Linkiu jiems ištvermės darant gerus darbus, o jų pacientams – sveikatos ir dvasios ramybės.
Pasvalio dekanas kunigas
Algis Neverauskas
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Per tris savo darbo Seime kadencijas stebėdamas
Pasvalio ligoninės gyvenimą įsitikinau, kad jos vadovai, visas kolektyvas puikiai suprato sveikatos apsaugos
reformos esmę ir prasmę. Nors optimizuojant ligoninės
darbą, pasirenkant jos profilį, kai kurie sprendimai
darbuotojams gal ir buvo skausmingi, bet pasirinkta
teisingai ir išmintingai. Rinkos sąlygomis, kai gydymo įstaigoms mokama už realiai suteiktas paslaugas,
daugelis mažesniųjų rajoninių ligoninių, neatlaikę didmiesčių konkurencijos, susiaurino savo veiklą, ėmė
uždarinėti skyrius. O Pasvalio ligoninė per tą sudėtingą laikotarpį išsiplėtė ir suklestėjo, iškilo nauji korpusai, atidaryta keletas naujų skyrių, pacientai sulaukė
ir naujų paslaugų. Pasvalio ligoninės medikai vieni pirmųjų šalyje įdiegė komandinį slaugos
modelį, centralizuoto maitinimo sistemą.
Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, pirmieji ryšiai su užsienio šalimis, kurie dabar jau yra
išaugę į Pasvalio ir vienos ar kitos šalies savivaldybių bendradarbiavimą, pasvaliečių ir užsieniečių šeimų bičiulystę, buvo užmegzti mūsų ligoninės vadovų ir darbuotojų iniciatyva.
Pasvalio krašto žmonės įvertino tiek ligoninės, tiek poliklinikos medikų darbą ir savo pasitikėjimą jais parodė kelintą kadenciją iš eilės į rajono savivaldybės tarybą išrinkdami daug
gydytojų. O šie nuoširdžiai stengiasi dėmesingai, nebiurokratiškai, jautria mediko širdimi
gilintis į rajono žmonių problemas ir jas spręsti.
Į Pasvalio ligoninę ar polikliniką atvykę pacientai mato puikiai sutvarkytą šių gydymo įstaigų aplinką ir dar net neįėję vidun įsitikina, kad čia dirbantiems žmonėms yra svarbu ligonius
gydyti ne vien vaistais, bet ir grožio, gėrio terapija.
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Aš nuoširdžiai dėkoju likimui, kad man teko dirbti tokioje, visoje Lietuvoje puikiai vertinamoje ligoninėje, kurį laiką jai vadovauti. Gražių sukakčių proga sveikinu visą ligoninės
kolektyvą, linkiu geros sveikatos, kantrybės ir didelės sėkmės. Visada prisiminkime, kad mediko specialybė nėra vien tik profesija, bet ir pašaukimas, kad ligos ar kitų negandų ištiktam
žmogui nuoširdus žodis, švelnių rankų prisilietimas suteikia viltį, pažadina gyvybines jėgas ir
troškimą džiaugtis gyvenimu.
Buvęs Pasvalio ligoninės gydytojas ir jos vadovas, dabar – LR Seimo narys,
Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Antanas Matulas
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Per gana ilgus Joniškio ligoninės vyr. gydytojo darbo metus, kaip kolega, svečias, vėliau – kaip vienas iš Lietuvos
gydytojų vadovų sąjungos vadovų, apsilankiau beveik visose Lietuvos rajonų ligoninėse, todėl galiu jas objektyviai
palyginti bei vertinti. Mano nuomone, Pasvalio ligoninė
visų kitų šalies rajonų ligoninių fone atrodo puikiai ir yra
pavyzdys kitoms gydymo įstaigoms – tiek savo infrastruktūra, tiek naujomis technologijomis, tiek darniu, pasiaukojančiu kolektyvo darbu.
Pasvalio gyventojams iš tikro labai pasisekė, kad jie turėjo ir turi kompetentingus, aktyvius vadovus, kurie yra
tvirti ir kaip asmenybės – charizmatiški, dirbantys su pasiryžimu, pasiaukojimu.
Pasvalio ligoninė išpuoselėta ir sutvarkyta taip, kad pacientas joje jaustųsi kuo geriau ir jaukiau. Funkcionalus priėmimo skyrius, gerai ir šiuolaikiškai įrengti visi naujai įkurti skyriai, o akušerinio skyriaus aplinka ir gimdyvėms sudarytos
sąlygos yra bene geriausios visoje šalyje. Itin gražiai ir skoningai, su meile išpuoselėta, sutvarkyta ligoninės aplinka teikia saugumo jausmą, padeda greičiau sveikti.
Bet didžiausia vertybė – ligoninės darbuotojai, kurie dirba savo mylimą darbą, čia tiesiog
jaučiasi bendrumo dvasia. Kolektyvas susitelkęs siekia svarbiausio tikslo – nepriekaištingos
ligonio priežiūros. Šioje ligoninėje juntama labai gera aura.
Linkiu visiems Pasvalio ligoninės darbuotojams, Pasvalio gyventojams, ligoninės pacientams visada būti sveikiems, gerai nusiteikusiems ir eiti tik pirmyn. O ligoninė, sulaukusi kito
jubiliejaus, tegu išlieka tokia pat tvirta, galinti ir toliau sėkmingai laikyti laiko egzaminą, būti
reikalinga ir būtina įstaiga Pasvalio krašto gyventojams.
Sėkmės ir naujų pasiekimų.
Lietuvos gydytojų vadovų sąjungos pirmininkas,
Joniškio ligoninės vyriausiasis gydytojas Edmundas Baltakis
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Ligoninės istorija
„Huc intrantibus sanus“ – „Čia įeinantiems – sveikata“ byloja raidės, išskaptuotos ąžuolinėje skulptūroje, rymančioje Pasvalio ligoninės kieme.
Pasvalio ligoninės ištakos yra 1944-ieji: tų metų gegužės mėnesį Biržų gatvėje, pastate, kuriame vėliau daug metų buvo „Darbo“ redakcija, duris atvėrė 5-ių vietų gimdymo
namai. Tais pačiais metais jie persikėlė į Joniškėlio gatvę – buvusią kleboniją. Gimdymo namams vadovavo bei ligoninės kūrimu rūpinosi šviesaus atminimo gydytojas, Pasvalio krašto
Garbės pilietis Juozas Kiaušas, vėliau tapęs ir pirmuoju Pasvalio ligoninės vadovu.
1950-aisiais Pasvalio gimdymo namai performuoti į 20-ies lovų ligoninę, kurioje buvo
trys skyriai –vidaus ligų, gimdymo ir vaikų ligų. Vėliau ligoninė plėtėsi, išsibarstydama po
visą Pasvalio miestą.
1953 metais Pasvalio ligoninėje buvo įsteigtas chirurgijos skyrius, o 1955-aisiais iki
50 lovų išsiplėtusi ligoninė jau turėjo ir ginekologijos bei infekcijų skyrius.
1957 metais 25 vietų vidaus ligų skyrius persikėlė į dviejų aukštų mūrinį namą Panevėžio
gatvėje (dabar ten – Pasvalio r. apylinkės teismas). Tais pačiais metais infekcijų skyrius
persikėlė į pastatą Biržų gatvėje. 2000-aisiais šis skyrius buvo uždarytas, dabar pacientai
vežami į Panevėžio infekcinę ligoninę.
1958 metais Pasvalio ligoninėje lovų skaičius pasiekė šimtą. Kartu su infekcijų skyriumi
Biržų gatvėje įsikūrė tuberkuliozės skyrius, vėliau iškeltas į Joniškėlio ligoninę.
1959-aisiais Panevėžio gatvėje, prie ligoninės korpuso esančiame garaže, buvo įrengta
pirmoji laboratorija. Vėliau ji persikėlė į ligoninės patalpas Joniškėlio gatvėje.
1966 metais Joniškėlio gatvėje, greta buvusios klebonijos, pastatytas naujas ligoninės
korpusas, į kurį persikėlė vaikų, chirurgijos ir gimdymo skyriai, rentgeno kabinetas.
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1969-aisiais Pasvalio ligoninė turėjo 150 lovų.
1971-aisiais išsiplėtė iki 225-ių. Vidaus ligų skyrius iš Panevėžio gatvės išsikėlė į priestatą prie Sieros vonių tuometinėje Komjaunimo (dabar – Nepriklausomybės) gatvėje, o į
ligoninės patalpas Panevėžio gatvėje iš Joniškėlio buvo sugrąžintas tuberkuliozės skyrius,
išsiplėtęs iki 25 vietų. Tačiau neprabėgus nė trims metams, ant smegduobės pastatytas
priestatas prie Sieros vonių ėmė griūti, todėl vidaus ligų skyriaus pacientai vėl grįžo atgal į
Panevėžio gatvę, o tuberkuliozės skyrius – atgal į Joniškėlį.
1980 metais prasidėjo naujo ligoninės pastato Geležinkeliečių gatvėje statyba. Atidarymo
iškilmės jame surengtos 1984-ųjų pradžioje.
Ligoninėje tuomet dirbo 74 gydytojai ir 270 viduriniojo medicinos personalo darbuotojų,
pacientų laukė 295 lovos. Į naująjį korpusą persikėlė terapijos, vaikų ligų, chirurgijos, traumatologijos skyriai, operacinė.
1992 metais pradėta naujos Pasvalio poliklinikos ir trijų ligoninės korpusų statyba, užtrukusi šešiolika metų. Iki 1998-ųjų rajono centre gydymo įstaigos dirbo išsimėčiusios šešiuose pastatuose. Trys iš jų, sovietmečiu nacionalizuoti, laukė, kol bus grąžinti savininkams
arba išpirkti, dviem jau reikėjo kapitalinio remonto
1999-aisiais Pasvalio ligoninėje įkurta Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos
tarnyba, teikianti dienos stacionaro paslaugas.
2000-ųjų pavasarį įkurtuves šventė gimdymo skyrius, duris atvėręs naujame Pasvalio
ligoninės korpuse.
2001-ųjų pradžioje Pasvalio ligoninėje atidarytas psichiatrijos skyrius. Jis įsikūrė
Joniškėlio gatvėje, šalia neurologijos skyriaus.
2001 metais ligoninėje įkurtas Hemodializės skyrius. Jame paslaugas teikia privati gydymo įstaiga „Nefromeda“.
Tais pačiais metais įrengta galerija, sujungusi šalia esančias polikliniką ir ligoninę.
2003 metų liepos mėnesį naujose patalpose įsikūrė konsultacinė poliklinika.
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2004 metais įkurtas palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius, tuomet turėjęs 15 lovų.
Dabar šiame skyriuje yra 66 lovos: 41 – Pasvalyje, 25 – Joniškėlyje.
2004-aisiais ligoninės pastatas Joniškėlio gatvėje visiškai ištuštėjo, nes du paskutinieji
– psichiatrijos ir neurologijos – skyriai persikėlė į naujas patalpas Geležinkeliečių gatvėje.
O buvusiose ligoninės palatose Joniškėlio gatvėje įkurti senelių namai bei Dienos centras
pagyvenusiems ir neįgaliesiems.
2008-aisiais baigtas statyti paskutinis iš trijų naujų ligoninės korpusų. Jame įsikūrė
Slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius, Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius, Vaikų
raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos tarnyba ir autoklavinė. Pabaigtuvių proga ligoninės kolektyvui statybininkai įteikė per šešiolika statybos metų jau trečiąjį, patį didžiausią
įkurtuvių raktą.
Šiandien Pasvalio ligoninė turi 352-jų darbuotojų kolektyvą. Pas mus dirba 62 gydytojai
ir 164 slaugytojos, kasmet gydosi apie 5500 ligonių, atliekama per 32 tūkst. ambulatorinių
konsultacijų. Žmonių, kuriuos užklupo liga, Pasvalio ligoninėje laukia 189 lovos bei rūpestinga medikų globa su kokybiška, prieinama ir tinkama sveikatos priežiūra.
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Pirmasis Pasvalio ligoninės
gydytojas Juozas Kiaušas

Pusę šimtmečio ligoninėje dirbo
gydytoja akušerė ginekologė
Liucija Šateikaitė-Jatkauskienė

Pasvalio ligoninės gydytojai 1972 metais

Pasvalio ligoninės gydytojai 1977 metais
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Pasvalio ligoninės ištakos –
šiame pastate Biržų gatvėje

1966 metais Joniškėlio gatvėje šalia buvusios klebonijos
pastatytas naujas ligoninės priestatas
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1984 metais tuometiniam ligoninės vadovui
Pranui Nainiui buvo įteiktas simbolinis naujo
ligoninės pastato Geležinkeliečių gatvėje raktas

Ligoninės statybų pabaiga 2008 metų pavasarį –
simbolinis paskutiniojo korpuso raktas vyr. gydytojo
Rolando Rastausko rankose

ligoninės administracija

Ligoninės administracija
Ligoninės administracijos kolektyvo rūpestis – visos ligoninės gyvenimas.
Pirmasis ligoninės vadovas – šviesaus atminimo gydytojas, Pasvalio krašto Garbės pilietis Juozas Kiaušas. Beje, šis gydytojas Pasvalyje pradėjo dirbti 1935 metais – kaip bendro
profilio gydytojas.
Per 65 nuo Pasvalio ligoninės įsikūrimo prabėgusius metus joje pasikeitė per dvidešimtį
vyr. gydytojų. Daugelis jų dirbo labai trumpai – kelerius metus, kai kurie – vos kelis mėnesius. Gerokai ilgiau šiose pareigose dirbo: 1978–1985 metais Pranas Nainys (šiuo metu –
Šiaulių TLK direktoriaus pavaduotojas), 1985–1992 metais – Algirdas Breskus. 1992–1996 ir
2000–2002 metais Pasvalio ligoninei vadovavo dabartinis LR Seimo narys, Seimo Sveikatos
reikalų komiteto pirmininkas Antanas Matulas, daug nuveikęs, kad Pasvalio ligoninė taptų
viena moderniausių, gražiausių ir jaukiausių šalies gydymo įstaigų. Jo pradėtą darbą sėkmingai tęsia dabartiniai ligoninės vadovai ir visas jos kolektyvas.
1998–2000 metais ir nuo 2003-ųjų iki šiol ligoninės vyr. gydytoju dirba Rolandas Rastauskas. Skirtingai negu vadovų, daug mažesnė vyriausiųjų medicinos seserų kaita – per
visą ligoninės istoriją jų buvo tik penkios. Pirmoji ligoninės vyr. sesuo – V.Baltrušaitienė.
1974 – 1990 m. ligoninės vyr. seserim dirbo Marytė Jasiūnienė. Nuo 1990-ųjų iki šiol vyriausiąja slaugos administratore ligoninėje darbuojasi Teresė Minelgienė.
Ligoninės administracija daug dėmesio skiria kokybės vadybos sistemos tobulinimui,
sveikatos priežiūros paslaugų spektro bei prieinamumo gerinimui. Administracijos darbuotojai ne tik sukūrė kokybės politiką bei teikiamų paslaugų standartus, bet ir patys tobulino savo vadybinius sugebėjimus. Vyr. gydytojas Rolandas Rastauskas baigė sveikatos
priežiūros įstaigų administravimo magistrantūrą ir įgijo viešojo administravimo magistro
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kvalifikacinį laipsnį. Administracijos komanda – vyr. gydytojas Rolandas Rastauskas, vyr.
finansininkė Palma Janulevičienė ir vyriausioji slaugos administratorė Teresė Minelgienė
– beveik metus mokėsi tarptautiniuose vadybos kursuose. Jie parengė Pasvalio ligoninės
pokyčių valdymo projektą, kurį sėkmingai įgyvendinus įkurtas ambulatorinės reabilitacijos
padalinys.
Vyr. gydytojui nuoširdžiai talkina pavaduotoja gydymo reikalams Daina Čepaitė. Jos pagrindinis rūpestis, kad teikiamų medicinos paslaugų kokybė atitiktų šiuolaikinius standartus, kad būtų užtikrintas naujų diagnostikos ir gydymo metodų įgyvendinimas.
Po baigtų kursų aktyvią veiklą pradėjo lokalaus medicinos audito vadovė Dalia Petrulienė,
kurios iniciatyva ligoninėje suaktyvėjo paslaugų kokybės užtikrinimo sistema. Kasmet
atliekamos pacientų apklausos apie paslaugų kokybę ir prieinamumą, darbo organizavimą.
Pacientų nuomonė ir jų lūkesčiai yra svarbiausias ligoninės darbo gerinimo variklis.
Pasvalio ligoninės administracijos
kolektyvas: sėdi (iš kairės)
vyriausioji finansininkė
Palma Janulevičienė,
vyriausioji slaugos administratorė
Teresė Minelgienė,
vyriausiasis gydytojas Rolandas
Rastauskas,
vyriausiojo gydytojo pavaduotoja
Daina Čepaitė,
raštvedė Gražina Ranonienė,
vyresnioji personalo inspekto-rė
Halina Trinkūnienė,
stovi – vyriausiosios finansininkės
pavaduotoja Aldona Šatienė,
buhalterės – Kazimiera
Samulionienė, Alma Veltinienė,
Janina Motiejūnienė, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė Alytė Urbonavičienė, sveikatos statistikė Rima
Kremenskienė
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Akušerijos ir ginekologijos skyrius
1944 metais Pasvalyje įsteigti 5 lovų gimdymo namai buvo visos Pasvalio ligoninės pradžia. Juose dirbo ir jiems vadovavo šviesaus atminimo gydytojas Juozas Kiaušas.
Šešis kartus kilnotas iš vienos vietos į kitą, 2000-ųjų pavasarį akušerijos-ginekologijos
skyrius buvo įkurdintas naujame Pasvalio ligoninės korpuse. Dabar tai vienas moderniausių Lietuvoje, šiuolaikiškas, visus Vakarų šalių standartus atitinkantis skyrius, saugus gimdyti ir gimti.
Skyriaus vedėjas – gydytojas Aurelijus Umantas, vyresnioji akušerė – nusipelniusi Lietuvos
medicinos darbuotoja Aldona Variakojienė, čia dirbanti tris dešimtis metų. Pusę šimtmečio
šiam skyriui paaukojo, nuo 1953-iųjų jam vadovavusi šviesaus atminimo gydytoja, Pasvalio
krašto Garbės pilietė Liucija Jatkauskienė. Kartu su šia gydytoja taip pat nuo 1953-iųjų
gimdykloje dirbo akušerės Anelė Eidukienė, Birutė Bartkevičienė, Aldona Jočienė, Danutė
Pakalnienė, Irena Pakaušienė, Aldona Jarašūnienė, Aldona Lesnickienė, Aldona Dubauskienė,
Meilė Stravinskaitė, naujagimių seselė Anelė Galskienė.
Per skyriaus gyvavimo laiką čia yra dirbę gydytojai ginekologai Zofija Varnienė, Janina
Šuopytė, Gražina Kesiūnaitė-Bučinskienė, Irena Penkaitytė-Vitkienė, Pranas Nainys,
Henrieta Niaurienė, gydytojai neonatologai Vaidilutė Baublytė, Zita Rudkauskaitė.
Šiuo metu, kartu su gydytoju Aurelijumi Umantu, pacienčių sveikata rūpinasi ir kūdikiams
pasaulį išvysti padeda gydytojai Julė Grudzinskienė, Grigorijus Amitinas. Jiems talkina iš
kitų miestų atvažiuojantys gydytojai ginekologai: Eugenija Janina Grybauskienė, Albertas
Astrauskas, Lidija Virbickienė, Vladas Šuklys.
Jau antros kartos kūdikėlius čiūčiuoja rūpestinga, švelni ir stropi gydytoja neonatologė
Julė Breskuvienė.
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Didžiulį darbą tobulinant skyriaus teikiamas paslaugas, kuriant jame jaukią ir gražią aplinką, diegiant naujoves nuveikė buvęs šio skyriaus gydytojas Antanas Matulas. Nuo 1987 iki
1996 metų jis dirbo akušeriu ginekologu, 1992 metais tapo Pasvalio ligoninės vyriausiuoju
gydytoju. 1996 metai buvo išrinktas į LR Seimą, dabar jame dirba jau trečią kadenciją, vadovauja Seimo Sveikatos reikalų komitetui. Pasvalio ligoninė, o ypač akušerijos ginekologijos
skyrius, nuolat jaučia geranorišką Seimo nario Antano Matulo dėmesį bei pagalbą sprendžiant įvairias problemas.
Skyrius turi modernią aparatūrą gimdyvių apžiūrai ir vaisiaus būklės vertinimui, dvi jaukias, šiltas gimdyklas su šiuolaikiškais aparatais, fiksuojančiais vaisiaus širdelės tonus, gimdymo intensyvumą. Medikai pasiruošę ir galimiems netikėtumams – yra naujagimių gaivinimo įranga, o jei prireiktų Cezario pjūvio – visada paruošta operacinė, reanimacijos palata.
Skyriaus vedėjas Aurelijus Umantas atlieka ne tik atviras ginekologines, bet yra įsisavinęs ir
mažai invazyvias laparoskopines operacijas.
Artėjant gimdymui būsimai mamai pasiūlome masažinę vonią, sėdmaišį, funkcinę mobilią
gimdymo lovą. Gimdyvė pagal nuotaiką gali pasirinkti muziką, apšvietimą, mėgautis smilkalais. Sudaromos sąlygos greta gimdančios moters būti vienam iš jai artimų žmonių – vyrui,
mamai, seseriai, draugei.
Pogimdyvinės palatos – vienvietės ir dvivietės. Šalia mamos lovos stovi portatyvinė kūdikio lovelė. Prie kiekvienos palatos yra dušo kabina, tualetas.
Turim dvi palatas su papildomais patogumais. Jaukų namų kambarį primenančioje aplinkoje pirmąsias naujagimio dienas kartu su jo mama gali leisti ir tėtis.
Pasvalio ligoninei, visokeriopai propaguojančiai natūralų kūdikio maitinimą, 2009 metų
kovo 13 dieną buvo suteiktas naujagimiams palankios ligoninės vardas.
Pasvalio ligoninės gimdymo skyrius iš giminingų skyrių kitų rajonų ligoninėse išsiskiria
ir gausiu naujagimių skaičiumi – per metus pasaulį čia išvysta gerokai per 300 kūdikių.
Beveik pusė Pasvalio ligoninėje gimdančių moterų yra gimdyvės, pas mus atvažiuojančios iš aplinkinių ir tolimesnių Lietuvos rajonų.
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Akušerijos-ginekologijos skyriaus
darbuotojų kolektyvas

Jau antros kartos naujagimius sutinka
35-tus metus Pasvalio ligoninėje dirbanti
gyd. akušerė ginekologė
Julė Grudzinskienė

Skyriaus vedėjas Aurelijus Umantas

Vaikų slaugytoja Rita Mitkienė (kairėje),
slaugytojos padėjėja Ingrida Statkevičienė,
vyresnioji akušerė, nusipelniusi Lietuvos
sveikatos apsaugos darbuotoja Aldona
Variakojienė, skyriaus vedėjas Aurelijus Umantas
džiugiai sutinka ne tik pasvaliečių, bet ir iš kitų
rajonų atvykusių gimdyvių kūdikius
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Seimo narys Antanas Matulas
sveikina pirmąjį metų naujagimį

Pirmuoju metų naujagimiu džiaugiasi ligoninės
vyriausiasis gydytojas Rolandas Rastauskas

Nusipelniusi Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotoja
Aldona Variakojienė, 2005-12-22

Akušerijos ir ginekologijos skyrius
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Pirmoji gimdymo lova – džiaugsmo ir skausmo pradžia

Budinti akušerė
Birutė Bartkevičienė vienais
pirmųjų skyriaus darbo metų

Gyvenimui pasiruošę – „muziejinis“ vežimėlis su
naujagimiais

Tokia „triūbele“ prieš pusšimtį metų
gyd. L. Jatkauskienė klausydavosi kūdikio širdelės
tonų jo mamos įsčiose
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Saugi, jauki, moderni palata laukia „pirmojo ryto šeimoje“

Pasvalio ligoninė – naujagimiams palanki ligoninė
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Terapijos-neurologijos skyrius
20-ies lovų vidaus ligų skyrius buvo įkurtas 1950 m. buvusios klebonijos pastate, Joniškėlio
gatvėje. Pirmasis skyriaus vedėjas – Pasvalio miesto Garbės pilietis gyd. Juozas Kiaušas,
Pasvalyje dirbęs nuo 1935 m.
1964 m. jį pakeitė gyd. Adelė Aulasaitė-Sereikienė, skyriui vadovavusi 30 metų ir iki šiol
jame dirbanti. Vyr. seserimi buvo Ona Pugevičienė.
Dėl vietos stokos 1971 m. vidaus ligų skyrius perkeltas į sieros vonių patalpas
Nepriklausomybės (tuomet – Komjaunimo) gatvėje. Ten buvo pastatytas naujas korpusas
su 70-čia lovų, dalį jų paskyrus kolūkiečių reabilitacijai.
Šis korpusas pastatytas neištyrus grunto, todėl po kelerių metų pastatas ėmė skilti, kilo
pavojus žmonių gyvybei. 1974 m. vidaus ligų skyrius vėl grįžo į senąsias ankštas ir nepatogias patalpas Panevėžio gatvėje. Ten kartu buvo gydomi ir neurologiniai ligoniai.

Terapijos ir neurologijos skyriaus IV-o
aukšto darbuotojai
(viduryje sėdi skyriaus vedėja gydytoja
kardiologė Nijole Matulienė,
pirma iš kairės – vyresnioji slaugos
administratorė Janina Skujienė,
pirmas iš dešinės – buvęs skyriaus
vedėjas Vilius Povilionis)
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1984 m. pastačius naują ligoninę Geležinkeliečių gatvėje, terapijos skyrius persikėlė į daug erdvesnes patalpas. Neurologijos skyrius persikėlė į buvusios klebonijos pastatą Joniškėlio gatvėje. Šiam skyriui nuo pat susikūrimo iki 2004 metų vadovavo gydytoja
neurologė Cecilija Stiegienė, Pasvalio ligoninėje dirbanti nuo 1972-ųjų. Vyr. seserimi dirbo
Genė Gudliauskienė. 2004 metais neurologijos skyrius buvo perkeltas į palatas naujame
ligoninės korpuse Geležinkeliečių gatvėje.
Terapijos skyriaus vedėju nuo 1995 iki 2005 metų dirbo gyd. Vilius Povilionis, dabar vadovaujantis Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centrui.
Po reorganizacijos, Pasvalio ligoninėje buvo įkurtas jungtinis terapijos–neurologijos skyrius. Šio skyriaus vedėja tapo ir iki šiol jam vadovauja gyd. kardiologė Nijolė Matulienė.
1973 m. paskirta terapijos skyriaus vyr. seserimi Janina Skujienė, šiandien dirba terapijos-neurologijos skyriaus vyr. slaugos administratore.
Skyriuje yra 48 lovos. Jame dirba šeši gydytojai terapeutai, vienas neurologas, 22 slaugytojos. Skyrius aprūpintas šiuolaikine aparatūra. Taikomos plataus profilio terapijos paslaugos – kardiologijos, neurologijos, pulmonologijos,
gastroenterologijos, nefrologijos. Skyrius turi modernų
Holterio monitorių, palengvinantį širdies ritmo sutrikimų diagnostiką, taip pat atliekamos echokardioskopijos,
veloergometrijos.

Skyriaus vedėja gyd. Nijolė Matulienė (sėdi) ir
vyr. slaugytoja Janina Skujienė
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Bendrosios praktikos slaugytoja
Miglė Linaburkienė

Bendrosios praktikos slaugytoja Zita Jakubauskienė

Vyr. slaugytoja Rima Mainonienė su
kolegėmis

Terapijos ir neurologijos skyriaus III-io
aukšto darbuotojai
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Chirurgijos ir
traumatologijos skyrius
Chirurgijos skyrius įkurtas 1953 metais tuometiniame ligoninės pastate Joniškėlio gatvėje. Pirmasis skyriaus vedėjas – gyd. Čibiras. 20 metų skyriui vadovavo šviesaus atminimo gydytojas Jonas Gasiūnas, ligoninėje dirbęs iki 2006-ųjų. Gražių prisiminimų paliko beveik 30 metų skyriaus vyr. sesute dirbusi Anastazija Piliūnienė. Tuometiniame chirurgijos
skyriuje buvo gydomi tiek chirurginėmis ligomis sergantieji, tiek traumas patyrę ligoniai.
Darbo sąlygos, žvelgiant iš dabarties, buvo nepavydėtinos. Ligonius su neštuvais iš antro
aukšto į pirmą nešiojo laiptais – lifto juk nebuvo. Apie modernesnę įrangą, aparatūrą irgi tik
pasvajodavome, kaip ir apie vienkartinius švirkštus, infuzines sistemas...
1984 m. pradžioje, pastačius naują ligoninės pastatą, chirurgijos skyrius įsikūrė antrame,
traumatologijos – trečiame aukšte. Iki 2003-ųjų traumatologijos skyriui vadovavo gydytojas
ortopedas-traumatologas Algimantas Aukštuolis, čia pradėjęs dirbti 1971 metais.
Persikėlęs į naujas patalpas skyrius sulaukė ir jaunų specialistų: gydytojų chirurgų
Rolando Rastausko, šiuo metu vadovaujančio ligoninei, ir Andriaus Narbekovo, mokančio
prakalbinti tiek mažą, tiek seną. Dabar Andrius Narbekovas – kunigas, profesorius, habilituotas socialinių mokslų daktaras, gydantis ne kūno, o sielos žaizdas.
Su jaunesniais kolegomis daugiamečiu patyrimu dosniai dalijosi gydytojai chirurgai Jonas
Gasiūnas, Tadas Gambickas, Vladas Jakovlevas. Vėliau vyrišką kompaniją papildė gydytoja
chirurgė Jelena Mikoliūnienė.
Nuo 1986 m. skyriui vadovauja aukščiausią chirurgo kategoriją turintis abdominalinės
chirurgijos gydytojas Rimantas Petrulis.
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2003 m. buvo sujungti chirurgijos ir traumatologijos skyriai. Dabar čia yra 30 lovų, iš jų
šešios – dienos stacionaro. Dirba 12 bendrosios praktikos slaugytojų. Skyriaus vyresnioji
slaugos administratorė – Janina Gustienė.
Atliekamos bendrosios ir pilvo chirurgijos, traumatologinės ir ortopedinės operacijos,
įsisavintos ir sėkmingai atliekamos mažai invazinės operacijos laparoskopu ir artroskopu.
Jaunas gydytojas ortopedas traumatologas Dainius Puplauskis yra atroskopinių operacijų
Pasvalyje pradininkas.
Gydytoja otoloringologė Laimutė Jakubėnienė operuoti pasvaliečių atvyksta iš Biržų. Ji
tęsia pirmojo otoloringologo mūsų ligoninėje Vytauto Jarumbavičiaus darbą. Su pagarba šį
šviesaus atminimo gydytoją prisimena bendrosios praktikos slaugytoja Jadvyga Kubilienė,
kuri jau 38-erius metus talkina ligoninėje dirbantiems otoloringologams.
Kasmet vis daugiau suteikiama dienos chirurgijos paslaugų, pacientai po jų namo išleidžiami labai greitai. Moderniu „Olympus“ aparatu su video sistema atliekamos ne tik diagnostinės gastroskopijos ir kolonoskopijos, bet ir kai kurios nesudėtingos operacijos. Gydomi ne
tik Pasvalio rajono žmonės, nemažai pacientų sulaukiame ir iš kitų rajonų bei miestų.
Skyriaus
kolektyvas
dirba kaip profesionali ir
kompetentinga komanda,
vadovaudamasi Hipokrato
šūkiu „Sedare dolorem divinum est“ (Kilnu numalšinti
skausmą).

Chirurgijos ir traumatologijos skyriaus
darbuotojų kolektyvas
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Vyresnioji slaugos administratorė
Janina Gustienė ir skyriaus vedėjasabdominalinės chirurgijos gydytojas
Rimantas Petrulis

Bendrosios praktikos slaugytoja
Vida Bajoriūnienė darbo metu

Ilgametės slaugytojos – Janina Šleivienė,
Jadvyga Kubilienė ir LOR gydytoja
Laimutė Jakubėnienė
Daugiau kaip pusšimtį savo gyvenimo metų Pasvalio ligoninės
chirurgijos skyriui atidavė gyd. Jonas Gasiūnas
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Operacinės, reanimacijos ir
intensyvios terapijos skyrius
1984 metais, pastačius naują ligoninės korpusą, operacinė atsiskyrė nuo chirurginio skyriaus ir tapo atskiru ligoninės padaliniu.
Anesteziologinę pagalbą ligoninėje iki 1975 metų teikė med. seserys, baigusios anestezijos specializaciją: Valerija Petkevičienė, Anastazija Piliūnienė ir Regina Pelekevičienė.
1975 metais vienas pirmųjų Respublikoje į rajono ligoninę dirbti atvyko gydytojas anesteziologas R. Šapkauskas. Nuo 1977 m. anesteziologu-reanimatologu dirba gyd. A. Breskus.
1991 metais operacinės bloke buvo atidarytas 6 lovų reanimacijos ir intensyvios terapijos
skyrius. Pirmasis jo vedėjas – Saulius Lukošius, 1996–1998 m. dirbęs ir ligoninės vyriau-

Operacinės, reanimacijos ir intensyvios
terapijos skyriaus darbuotojų
kolektyvas
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siuoju gydytoju. Nuo 2003 m. liepos mėn. skyriui vadovauja gydytojas anesteziologas-reanimatologas Algimantas Breskus, vyr. slaugos administratore nuo pat operacinės skyriaus
įkūrimo dirba Elena Kiekšienė. Net 36 metus operacinėje instrumentatore ir anesteziste
dirbo Antanina Samulionytė.
Kartu su skyriaus vedėju kasdien ligonius gelbsti gydytoja reanimatologė
Valerija Mačėnaitė, kurios darbo stažas Pasvalio ligoninėje – 28 metai.
Naktiniuose budėjimuose talkina gydytojai anesteziologai-reanimatologai: pasvalietis Eugenijus Vaičekonis, taip pat Saulius Lukošius ir Eugenijus Liuima, atvykstantys iš
Panevėžio bei Danutė Burčikienė, atvykstanti iš Biržų.
Skubią pagalbą ir intensyvią terapiją patiems sunkiausiems ligoniams reanimacijos skyriuje teikia 16 anestezijos-reanimacijos ir intensyvios terapijos slaugytojų, 5 slaugytojų padėjėjos. Trijose operacinėse dirba 6 operacinės slaugytojos. Iš viso skyriuje yra 36 darbuotojai.
Operacinėse atliekamos chirurginės, traumatologinės, akušerinės-ginekologinės, LOR,
skubios ir planinės operacijos.
Per metus atliekama apie 1500 operacijų, suteikiama apie 1200 narkozių, reanimacijos
skyriuje per metus gydoma daugiau kaip 1300 ligonių. Operuotiems ligoniams užtikrinama
gera pooperacinė priežiūra. Tiek operacinė, tiek reanimacijos skyrius aprūpinti modernia
įranga, kuri padeda teikti kokybiškas medicinines paslaugas. Todėl gydymo rezultatai yra
geri.
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Skyriaus vyresnioji slaugos administratorė
Elena Kiekšienė ir skyriaus vedėjas,
gydytojas anesteziologas reanimatologas
Algirdas Breskus

Darbas operacinėje prieš 35 metus –
med. sesuo Marytė Jasiūnienė (kairėje) ir
slaugutė Zina Arbutavičienė ruošia lašinę

Šiuolaikinė operacinė
Gydytojas ortopedas traumatologa Darius Puplauskis
(kairėje) ir gydytojas ortopedas traumatologas
Algimantas Aukštuolis operacijos metu
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Pediatrijos skyrius
Pediatrijos skyrius įkurtas 1950 metais ligoninei priklausiusiame pastate Panevėžio gatvėje prie terapijos skyriaus. Jam buvo skirta viena šešių lovų palata. Pirmoji skyriaus vedėja – gyd. Balčaitė.
1963 metais skyrius perkeliamas į Joniškėlio gatvėje esančią ligoninę, kaip atskiras 25
lovų skyrius. Jo vedėja tapo Marija Krulickaitė.
Nuo 1978 metų skyriui vadovauja gyd. Algimantas Grudzinskas. 1979 metais vyr. med.
seserimi buvo paskirta Marija Lapėnienė. Nuo 1995 metų vyresniąja slaugos administratore
dirba Rima Šepetauskienė.
1984–1990 metais Pasvalio ligoninėje vaikų ligų gydytoja dirbo Lietuvos Nepriklausomybės
Akto signatarė, šiandien – Seimo narė ir Lietuvos krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė.
1984 metais, pastačius Geležinkeliečių gatvėje naują ligoninę, skyrius persikėlė į erdvias
patalpas ir turėjo jau 45 lovas.

Vaikų slaugytoja Nijolė Kopūstienė su
mažuoju pacientu
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Pediatrijos skyriaus žaidimų kambarys

pediatrijos skyrius

Pagerėjus ligų diagnostikos galimybėms bei medikamentų kokybei, trumpėjo
ligonių gulėjimo laikas, todėl lovų skaičius sumažėjo
iki 15 lovų vaikams ir 7 lovų
motinoms,
slaugančioms
mažuosius pacientus.
Skyriuje dirba 8 budintys
vaikų ligų gydytojai, 11 vaikų slaugytojų. Budėjimuose
talkina gydytojos pediatrės
Julė Breskuvienė, Irena Vitkauskienė, Margarita Leimontienė, Valentinas Virbickas, Eugenija Veronika Plungienė, Edita Černienė. Skyrius aprūpintas šiuolaikine
aparatūra. Mažiesiems ligoniukams yra jaukus žaidimų
kambarys.

Pediatrijos skyriaus darbuotojai su skyriaus vedėju, vaikų ligų
gydytoju Algimantu Grudzinsku (viduryje) ir vyresniąja slaugos
administratore Rima Šepetauskiene (stovi antra iš dešinės)

Vaikų ligų skyriaus kolektyvas prieš
keletą dešimtmečių:
Vaikų gydytoja Irena Vitkauskienė,
ūkio reikalų tvarkytoja Rita Rickienė,
skyriaus vedėjas Algimantas Grudzinskas, vaikų sesutė Rima Šepetauskienė, valytoja Zina Baranauskienė,
Laimutė Jasionienė, buvusi vyr. sesuo Marija Lapėnienė ir med. sesuo Dainora Tinterienė
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Palaikomojo gydymo ir
slaugos skyrius
Sunkiems ligoniams, po gydymo stacionare ar sergantiems progresuojančia liga, fizines,
psichosocialines ir dvasines problemas spręsti padeda 2004 m. įkurtas palaikomojo gydymo
ir slaugos skyrius. Iš pradžių jame buvo 16 lovų.
2008 m. sausio mėn. skyrius perkeltas naująjį ligoninės korpusą ir išplėstas iki 41 lovos.
Skyriaus vedėja – vidaus ligų gydytoja Aurelija Grybienė, skyriuje dirba gydytojas
Bronius Urbonavičius, vyresnioji slaugos administratorė – Regina Pelekevičienė.
Palatos skyriuje trivietės, dvivietės ir vienvietės. Jauki ir patogi aplinka. Prie kiekvienos
palatos yra tualetas. Visos funkcinės lovos – mobilios, dauguma jų valdomos elektra. Prie
kiekvienos lovos įrengti pagalbos iškvietimo mygtukai, virš lovos – apšvietimo lempos.

Pasvalio skyriaus kolektyvas
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Kiekvienoje palatoje yra televizoriai. Įrengtos patogios dušo kabinos, o sunkiems gulintiems ligoniams – prausyklos su specialiai maudymui skirtais vežimėliais. Slaugos ir gydymo paslaugas teikia du gydytojai ir 28 slaugos darbuotojai.
Yra dvi lovos ypatingai sunkių ligonių paliatyviai slaugai.
2008-aisiais prie Pasvalio ligoninės prijungta Joniškėlio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, iki tol priklausiusi Pasvalio pirminės asmens sveikatos priežiūros centrui. Ši ligoninė
turi gražią istoriją ir yra seniausia kaimo ligoninė Lietuvoje. Ji įkurta 1810 metais Joniškėlio
dvarininkų Karpių iniciatyva ir lėšomis. Joniškėlio ligoninę globojo Vilniaus universitetas,
joje daug metų gydytoju dirbo Jonas Petkevičius – rašytojos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės
tėvas. Pati rašytoja yra dirbusi Joniškėlio ligoninės vaistinėje.
Šiuo metu Joniškėlio palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius turi 25 lovas. Jame dirba
gydytojai Rita Satkuvienė ir Vilius Leišys, dešimt slaugytojų, masažuotoja, fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugytoja, soc. darbuotojo padėjėja. 2009 metais užbaigus kapitalinį
Joniškėlio skyriaus remontą, jame bus įrengtas liftas, modernios ir jaukios palatos, dušo
kabinos, sanitariniai kambariai.
2010 metais Joniškėlio ligoninė švęs 200 metų jubiliejų.

Skyriaus vedėja, vidaus ligų gydytoja
Aurelija Grybienė ir vyresnioji slaugos administratorė
Regina Pelekevičienė

Bendrosios praktikos slaugytoja
Vanda Gaspariūnienė
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Slaugytojos padėjėja Miranda Didžiulienė
prie naujai įsigytos basonų plovimo mašinos

Joniškėlio palaikomojo gydymo ir
slaugos skyriaus darbuotojai
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Vidaus ligų gydytoja Rita Satkuvienė (sėdi) ir
vyresnioji slaugos administratorė Snieguolė Snieškienė

palaikomojo gydymo ir slaugos skyrius

Bendrosios praktikos slaugytoja Daiva Polačenkienė
dėmesinga kiekvienam ligoniui

Pasvalio ligoninės Palaikomojo gydymo ir
slaugos skyrius

Pasvalio palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus
pacientų poilsio kampelis
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Psichiatrijos skyrius
Psichiatrijos skyrius Pasvalio ligoninėje įkurtas 2001-aisiais. Vedėja – gyd. Dangira Mučienė,
vyresnioji slaugos administratorė – Angėlė Maračinskienė. Skyriuje yra 17 lovų, pacientais
rūpinasi 15 kvalifikuotų medicinos darbuotojų. Ligoniams teikiamos psichologo ir socialinio
darbuotojo paslaugos. Jiems sveikti padeda ne tik vaistai, bet ir šviesos terapija, kitos fizioterapinės procedūros.
Įkūrus psichiatrijos skyrių
į specializuotas psichiatrijos
ligonines pacientai siunčiami
tik dėl sunkių psichikos susirgimų. Lengvesni sielos negalavimai – depresijos, neurozės, psichosomatinės ligos –
gydomi mūsų ligoninėje.
Pasvalio
psichiatrijos
skyriuje gydosi ligoniai ir iš
kaimyninių rajonų: Biržų,
Pakruojo ir kt.
Psichiatrijos skyriaus darbuotojų kolektyvas: viduryje –
skyriaus vedėja Dangira Mučienė, antra iš kairės –
vyresnioji slaugos administratorė Angelė Maračinskienė

Psichologė Aldona Norkūnienė psichoterapijos seanso metu
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Priėmimo-skubios pagalbos skyrius
Priėmimo skyrius įkurtas 1984 metais, Geležinkeliečių gatvėje atidarius naująjį ligoninės
pastatą. Iki tol buvo tik priėmimo kambarys.
Skyriaus vedėjas – Bronislovas Urbonavičius. Vyresniąja slaugos administratore iki 2008
metų dirbo Laima Norkienė, neseniai šias pareigas perėmė Vilė Bružienė.
Priėmimo skyriaus darbuotojai patys pirmieji pasitinka sunegalavusius žmones, palydi
juos į ligoninės palatas. Per metus į mūsų ligoninę paguldoma apie 5,5 tūkst. pacientų, daugiau kaip 3 tūkst. suteikiama ambulatorinė pagalba.
2008 metais priėmimo skyriuje buvo atliktas kapitalinis remontas ir šis skyrius pervardintas į priėmimo-skubios pagalbos skyrių. Įrengtos dvi ligonių stebėjimo palatos. Jose pacientas, prižiūrimas gydytojų ir gaudamas reikiamą pagalbą, gali būti stebimas vieną parą. Po to
sprendžiama – guldyti į stacionarą
ar išleisti gydytis ambulatoriškai.
Intensyvios terapijos palata aprūpinta modernia skubios pagalbos
įranga, deguonies, vakuumo aparatais. Pagal šiuolaikinius reikalavimus įrengta gipsinė, tvarstomasis.
Į ligoninės priėmimo skyrių atvežtą pacientą prireikus galima numaudyti, paguldžius patogioje lovoje – vonioje. Šalia vaikų apžiūros
kabineto irgi yra vonia, mažiesiems
Renovuotos priėmimo – skubios pagalbos skyriaus patalpos
pacientams parūpinta žaislų.
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Priėmimo-skubios pagalbos skyriaus
kolektyvas (viduryje – skyriaus vedėjas,
vidaus ligų gydytojas
Bronislovas Urbonavičius, pirma iš
kairės – buvusi vyresnioji slaugos
administratorė Laima Norkienė)

Pediatrijos skyriaus vyresnioji slaugos
administratorė Rima Šepetauskienė
su mažuoju pacientu

Priėmimo – skubios pagalbos skyriaus vedėjas
Bronislovas Urbonavičius ir vyresnioji slaugos
administratorė Vilė Bružienė
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Konsultacinė poliklinika
„Likimo smūgiui smogus,
Gyvenimo laikui sustojus,
Padovanojate viltį gyventi,
Džiaugtis pasauliu, mylėti...“
1997 m. nuo Pasvalio ligoninės atsiskyrus Pirminės asmens sveikatos priežiūros centrui
(PASPC), buvo įsteigta Pasvalio ligoninės Konsultacinė poliklinika, kuri 2003 m. įsikūrė
naujose, gražiose ir erdviose patalpose. Konsultacinės poliklinikos registratūra yra bendra
su PASPC registratūra, ligonių ambulatorinės kortelės – taip pat bendros. Tai padeda palaikyti artimesnį, glaudesnį, draugiškesnį ryšį su bendrosios praktikos ir šeimos gydytojais bei
kitais specialistais, dirbančiais PASPC.
Pasvalio ligoninės konsultacinėje poliklinikoje dirba 20 gydytojų ir 10 bendrosios praktikos slaugytojų.
Registratūroje darbuojasi bendrosios praktikos slaugytoja Ilona Guobužaitė, pacientų
vertinama už mandagumą, švelnumą, diplomatiškumą.
Nuo pat konsultacinės poliklinikos darbo pradžios procedūriniame kabinete dirba bendrosios praktikos slaugytoja Nelė Rimkienė. Ji ima kraują laboratoriniam ištyrimui, leidžia
vaistus į raumenis, veną, lašina specialistų paskirtas lašines.
Konsultacinėje poliklinikoje teikiamos įvairių specialistų konsultacijos, skubi ir planinė
pagalba. Pacientus konsultuoja okulistai, kardiologės, neurologė, dermatovenerologė, pulmonologė, LOR specialistai, urologas, ginekologas, onkologė-chemoterapeutė, endokrinologė, reumatologas, traumatologai-ortopedai, chirurgai, pediatrė, reabilitologė, radiologai.
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Poliklinikai vadovauja gydytoja neurologė Regina Mitrienė, Pasvalyje dirbanti nuo 1983 m.
Jai talkina bendrosios praktikos slaugytoja Žaneta Gaigalienė. Gydytoja Regina Mitrienė ir
kartu su ja neurologiniame kabinete daug metų dirbanti bendrosios praktikos slaugytoja
Laima Mikalajūnienė 2005 m. pacientų vardu buvo apdovanotos LR SAM Padėkos raštais ir
LNK TV „Sveikatos ABC“ laidos padėkomis. Reginai Mitrienei 2007 m. suteiktas Lietuvos
Respublikos nusipelniusios gydytojos vardas.
Konsultacinėje poliklinikoje darbuojasi ilgametė bendrosios praktikos slaugytoja Janina
Šleivienė, kurios medicininio darbo stažas jau 49 metai. Daugelį metų ši slaugytoja dirbo kartu su šviesaus atminimo LOR gydytoju V. Jarumbavičiumi, kuris Pasvalio ligoninėje
ir poliklinikoje praleido 35 metus. Dabar J.Šleivienė dirba kartu su gydytoju reumatologu
Rimantu Pakšiu, taip pat atlieka audiogramas, tympanogramas.
Didžiulę darbo patirtį sukaupė medicinos mokslų daktarė okulistė Genovaitė Jusaitienė
– sergančiusiuosius akių ligomis jinai gydo nuo 1955 m. Doc. G. Jusaitienė dirbti į Pasvalio
konsultacinę polikliniką atvyko1996-aisiais , o konsultuoti ligonių į Pasvalį atvažiuodavo nuo
1985 m. Šiai gydytojai 2006 m. buvo suteiktas Pasvalio krašto Garbės Pilietės vardas, o
1989 m. – Lietuvos Respublikos Garbės oftalmologo vardas. Doc. G. Jusaitienė, jau turi
54-erių metų gydytojos darbo stažą, yra nenuilstanti, kupina idėjų ne tik profesinėje, bet ir
visuomeninėje veikloje.
Daug savo gražiausių metų Pasvalio ligoniams atidavė gyd. oftalmologė Adelė Jacinkevičienė,
Pasvalyje pradėjusi dirbti nuo 1968 m. Čia buvo pirmoji jos darbovietė, čia ji dirba ir šiandien.
Okulistės doc. G. Jusaitienė ir jaunoji energingoji gydytoja Rasa Bimbienė už pacientų
parodytą pasitikėjimą ir pagarbą 2009 m. apdovanotos specialiomis LNK laidos „Sveikatos
ABC“ padėkomis. Kartu su okulistėmis nuo 1975 m. dirba bendrosios praktikos slaugytoja
Rima Čirgelienė.
Mūsų konsultacinės poliklinikos okulistai yra aprūpinti modernia aparatūra: turime
dioptrimetrą, biomikroskopą, automatinį keratometrą, refraktometrą, tonometrą, tiesioginį
elektrinį oftalmoskopą. Tai padeda anksti diagnozuoti ir kokybiškai gydyti akių susirgimus.
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Konsultacinėje poliklinikoje kardiologinius ligonius konsultuoja, ištiria, skiria gydymą
profesionali kardiologė, terapijos ir neurologijos skyriaus vedėja Nijolė Matulienė. Gydytoja
yra labai mylima pacientų. Ji nuolat tobulinasi kardiologijos srityje. Konsultacijų metu atlieka širdies echoskopijas, veloergometrijas, Holterio monitoravimą. Neseniai čia dirbti pradėjo ir gydytoja kardiologė iš Panevėžio S. Vanagienė. Abiem gydytojoms kardiologėms talkina
bendrosios praktikos slaugytoja Ingrida Gaurilkienė.
Džiaugiamės savo gretose turėdami puikias specialistes: endokrinologę Vidą Dragūnienę,
onkologę – chemoterapeutę Vitaliją Leišienę, dermatologę Dalią Petrulienę. Šios medikės
yra gydytojų konsultacinės komisijos narės. Komisijai vadovauja gyd. neurologė Regina
Mitrienė. GKK sprendžia klausimus dėl laikino nedarbingumo, dėl brangių tyrimų būtinumo, nustato ligoniams spec. poreikius, esant reikalui, nukreipia į NDNT darbingumo lygiui
nustatyti ir kt.
Konsultuoti ligonius mums padeda iš Panevėžio atvykstantys gydytojai specialistai: urologas – P. Žeromskas, LOR gyd. R. Šinkūnas ir J.Pikalavičius, reumatologas gyd. R. Pakšys,
traumatologas- ortopedas D. Puplauskis.
Ligoniai tiriami modernia
aparatūra: kompiuteriniu tomografu atliekamos galvos
smegenų, stuburo, sąnarių, pilvo organų tomogramos, echoskopais – kaklo
kraujagyslių ultragarsinis
tyrimas, širdies echoskopijos. Endoskopijų kabinete
atliekamos gastroduodenofibroskopijos, rektoskopijos,
kolonoskopijos.
Konsultacinės poliklinikos kolektyvas
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Gydytoja onkologė chemoterapeutė
Vitalija Leišienė ir gydytoja endokrinologė
Vida Dragūnienė

Gydytoja oftalmologė Rasa Bimbienė tiria paciento
akių dugną

Gyd. dermatovenerologė Dalia Petrulienė (kairėje) ir
bendrosios praktikos slaugytoja Žaneta Gaigalienė

Gydytoja neurologė
Regina Mitrienė (dešinėje) ir
slaugytoja Laima Mikalajūnienė
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Gydytoja kardiologė
Nijolė Matulienė
ir laboratorinės
diagnostikos
specialistė
Ingrida Gaurilkienė

konsultacinė poliklinika

Gydytojai echoskopuotojai – Algirdas Breskus ir
Algimantas Grudzinskas

Gydytojas endoskopuotojas Rimantas Petrulis ir
bendrosios praktikos slaugytoja Ona Jurgaitienė

Bendrosios praktikos slaugytoja
Nelė Rimkienė

Pasvalio krašto Garbės pilietė, gyd. okulistė
Genovaitė Jusaitienė
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Fizinės medicinos ir
reabilitacijos skyrius
Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius buvo atidarytas 1984 metais pastatytame naujame ligoninės korpuse Geležinkelių gatvėje. Nuo pat skyriaus kūrimo jame dirba FMR
slaugytojos Birutė Aniūnaitė ir Irena Gudonienė.
„Vaistai gydo, reabilitacija sveikatą stiprina“, – teigė pirmasis šio skyriaus vedėjas gydytojas reabilitologas Jonas Laurinaitis.
Dabar skyriui vadovauja 27-erius metus Likėnų reabilitacijos ligoninėje dirbusi fizinės
medicinos ir reabilitacijos gydytoja Danguolė Savukynienė. Vyresnioji slaugos administratorė – Lina Jurgaitytė.
Mineralinis purvas procedūroms vežamas iš Izraelio.
Naudojama
visapusiškai
žmogų gydanti impulsinė
elektromagnetinė Bemer
terapija: ji stiprina imuninę,
nervų sistemą, gerina kraujotaką, medžiagų apykaitą,
padeda išsaugoti gyvybines
organizmo funkcijas.
Vienas iš naujausių skyriaus įsigytų prietaisų –
kompresinės terapijos apaFizinės reabilitacijos skyriaus kolektyvas

46

fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius

ratas. Jis ypač efektyvus atkuriant ir gerinant limfos tekėjimą, aktyvinant kraujotaką, mažinant skausmą, slopinant uždegimus.
Labai populiarios „Bioptron“ lempos procedūros, ypač veiksmingos sergant odos ligomis. Ši lempa taip pat naudojama šviesos terapijai psichiatrijos skyriuje.
Pastaraisiais metais išsiplėtė ir praturtėjo kineziterapijos bei ergoterapijos kabinetai.
Gydymas judesiu naudojant įvairias gimnastikos priemones, treniruoklius padeda susigrąžinti judėjimo funkcijas po sunkių traumų, operacijų, insultų, atstato sąnarių paslankumą,
sustiprina raumenis, sumažina nugaros skausmus. Atnaujintame masažo kabinete esančios
naujos modernios masažinės lovos pacientui suteikia komforto jausmą.
2008 metais sumontuota moderni vandens procedūrų įranga niekuo nenusileidžia tai, kurią turi šiuolaikinės sanatorijos. Yra povandeninio masažo, perlinės, mineralizuoto vandens
vonios, su kaštonų aliejumi, jūrų dumbliais, Šarko, cirkuliacinis, kylantis dušai su moderniu
procedūrų valdymu. Po procedūrų pacientų laukia relaksacijos kambarys su patogiais krėslais, tylia muzika.
Ligoninėje teikiamos ambulatorinės reabilitacijos paslaugos ypač patogios tiems, kurie
nori tęsti gydymą kuo arčiau namų.

Masažuotojos: Rima Balčiūnienė,
Nijolė Grekauskienė, Birutė Luomonienė

Kineziterapeutė Gailutė Kiekšaitė savo pacientui
atlieka kaklo tempimo procedūrą

47

Pasvalio ligoninė

Slaugytoja Irmina Petrušauskienė atlieka
fangoparafino procedūrą

Ergoterapautė Andželika Tutinienė pacientų sveikatą
stiprina gydomosios mankštos pratimais

Masažuotojos Regina Cirulienė ir
Rita Leimontienė prie povandeninio masažo
vonios
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Vyresnioji slaugos administratorė
Lina Jurgaitytė su pirmuoju skyriaus
vedėju – fizinės medicinos ir
reabilitacijos gydytoju
Jonu Laurinaičiu

Fizinės medicinos ir reabilitacijos
skyriaus vedėja gydytoja
Danguolė Savukynienė
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vaikų raidos sutrikimų
Ankstyvosios reabilitacijos tarnyba
Pasvalio ligoninėje ši tarnyba įkurta 1999 metais, o 2008 metų pradžioje persikėlė į naujas erdvias patalpas. Vystymosi sutrikimų turintys vaikai kartu su tėveliais joje lankosi nuo
gimimo iki septynerių metų. Pirmąkart čia apsilankiusiam mažyliui atliekamas visapusis
raidos tyrimas, nustatomas kalbos, judesio, pažinimo išsivystymas, įvertinamas vaiko bendravimas. Po to sudaroma individuali programa, pagal kurią dirbama toliau. Tarnybos specialistai dirba ir su mažojo paciento šeima – tėveliams pataria, kaip vaiką ugdyti ir auklėti.
Šios tarnybos pacientai yra vaikai turintys aukštą raidos sutrikimų riziką – perinatalinio
periodo ligos ir sindromai, apsunkinantys naujagimių adaptacinį periodą, chromosominės ir

Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios
reabilitacijos tarnybos kolektyvas
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genetinės patologijos, įgimtos vystymosi ydos, medžiagų apykaitos ligos, aklumas, prikurtimas, galvos smegenų traumos ir kt. Taip pat tie vaikai, kurių vystymosi raidą gali lemti
socialinės rizikos faktoriai – alkoholizmas šeimoje, prasta priežiūra, fizinė ar seksualinė
prievarta, neorganinis svorio augimo sutrikimas bei vaikai turintys psichologinių, socialinių,
motorinių raidos sutrikimų.
Tarnybai vadovauja vaikų ligų gydytoja Bronislava Nevulienė, komandoje dirba psichologė Aldona Norkūnienė, logopedė – spec. pedagogė Lina Kurlianskienė, masažuotoja, kineziterapeutės, socialinė darbuotoja, bendrosios praktikos slaugytoja.

Tarnybos vadovė gyd. Bronislava Nevulienė

Logopedės Linos Kurlianskienės pamokėlės
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Kineziterapeutė Lena Kazokienė mažasis jos pacientas
sportuoja

Darbo su mažaisiais pacientais akimirkos
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Rentgeno diagnostikos kabinetas
Rentgeno paslaugos Pasvalyje pradėtos teikti 1957 metais, kai į dviejų aukštų pastatą
Panevėžio gatvėje persikėlė vidaus ligų skyrius. Vienas iš pirmųjų rentgenologų buvo gyd.
ftiziatras Vytautas Banevičius, kurį laiką dirbęs ir ligoninės vyr. gydytoju.
1966 metais rentgenodiagnostikos kabinetas persikėlė į naują ligoninės korpusą, pastatytą Joniškėlio gatvėje.
1967 metais dar vienas rentgeno kabinetas buvo įrengtas tuometinėje Pasvalio poliklinikoje, kai ši įsikūrė pastate Vilniaus gatvėje, iš ten į ką tik pastatytus vadinamuosius tarybų
rūmus persikėlus komunistų partijos rajono komitetui.
Šiandien ligoninės rentgenodiagnostikos kabinete dirba 3 gydytojai rentgenologai ir
8 radiologijos laborantės. Didžiausią patirtį turi rentgeno laborantė Zita Gasiūnienė, šiame

Rentgeno diagnostikos kabineto
kolektyvas ir skyriaus vedėja, gydytoja
radiologė Rima Gailiūnienė
(ketvirta iš dešinės)
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kabinete besidarbuojanti nuo 1961-ųjų iki šiol. Nuo 1994 metų kabinetui vadovauja gyd.
R. Gailiūnienė, dar anksčiau jo vedėjais yra dirbę gyd. L. Blauzdžiūnas, A. Geniušienė.
Rentgeno tyrimai atliekami ligoninėje bei poliklinikoje įrengtuose kabinetuose. Gerinant
pacientų aptarnavimą kabinetai aprūpinami vis modernesne aparatūra. Operacinėje veikia
nauja chirurginė rentgeno sistema su C-lanku. 2008 metais įrengtas stacionarus rentgeno
aparatas „ Schimadzu“ ir mobilus rentgeno aparatas. Joniškėlio ligoninėje taip pat veikia
rentgeno kabinetas, į kurį po remonto bus instaliuotas rentgeno aparatas „Chirospekta“.
2005 metais Pasvalio ligoninė, padedant rajono savivaldybei, įsigijo kompiuterinį tomografą „Siemens“. Jį puikiai įvaldė gydytojai radiologai R. Gailiūnienė ir V. Gritėnas. Šis modernus aparatas, neseniai rajonų ligoninėms buvęs prabangos dalyku, Pasvalio medikams tapo
kasdieniniu pagalbininku, padedančiu nustatyti tikslią diagnozę ir parinkti tinkamą gydymą.
Kompiuterinės tomografijos kabinete atliekami galvos, stuburo, plaučių, pilvo organų
ir osteoporozės tyrimai. Per metus jų vidutiniškai atliekama 4000. Aptarnaujami ne tik
Pasvalio rajono, bet ir aplinkinių rajonų gyventojai: Biržų, Pakruojo, Radviliškio, Kupiškio,
Panevėžio. Osteoporozės tyrimui atvyksta ligoniai iš Šiaulių, Telšių, Kelmės.

Skyriaus vedėja gydytoja radiologė Rima Gailiūnienė,
radiologijos laborantės Benedikta Trepočkienė ir
Gražina Valmunskienė prie kompiuterinio tomografo
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Radiologijos laborantė Liuda Ratnikienė prie
rentgeno diagnostikos aparato
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Klinikinės diagnostikos
laboratorija
Pirmoji ligoninės laboratorija buvo atidaryta 1959 metais ligoninės pastato Panevėžio
gatvėje garaže. Pirmoji laboratorijos vedėja – gydytoja R. Genytė.
Šiandien laboratorijoje dirba šešios klinikos laborantės ir dvi medicinos biologės. Jau
40 metų – nuo 1968-ųjų – laborante dirba Vida Ranonienė, nuo 1969 – E. Binkienė. Nuo
1989-ųjų laboratorijai vadovauja medicinos biologė Rima Arlauskienė. Biocheminius, imunologinius, tapatumo ir kitus tyrimus atlieka medicinos biologė Eglė Petrulienė.
Laboratorija aprūpinta modernia šiuolaikine aparatūra. Dauguma analizatorių yra automatiniai.
Nuolat vykdoma vidinė ir išorinė laboratorinių tyrimų kokybės kontrolė. Laboratorija dalyvauja tarptautinėse tyrimų kokybės kontrolės programose: Labquality (Suomija), Abbott (JAV).
Mūsų laboratorija yra atestuota valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos ir atitinka visus
keliamus reikalavimus.

Laboratorijos darbuotojų kolektyvas
(priekyje – vedėja medicinos biologė
Rima Arlauskienė)
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Klinikos laborantė Daiva Dominavičienė

Medicinos biologė Eglė Petrulienė

Tyrimus atlieka laborantė E.Binkienė –
1970 metai

Laborantė P. Baltrėnienė (pirma iš kairės),
laboratorijoje dirbusi keturis dešimtmečius,
laborantė E. Binkienė (antra iš dešinės) kartu
su poliklinikos kolektyvu – 1969 metai
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Hospitalinių infekcijų kontrolės
skyrius
Skyrius įkurtas 2001 metais. Jame dirba gydytojo padėjėja, dvi med. autoklavų aparatininkės, dezinfekuotoja ir viena valytoja.
2007 metais sterilizacinė persikėlė į naujas, erdvias patalpas, kuriose buvo sumontuoti du nauji, modernūs itališki medicininiai frakcionuoto vakuumo gariniai sterilizatoriai su
sterilizacijos proceso (temperatūros, slėgio, laiko bei kitų parametrų) kontrolės ir užrašymo
įranga. Juose galima sterilizuoti pakuotus prietaisus, chirurginius instrumentus, tekstilę,
akytus gaminius, instrumentus su ertmėmis ir kanalais bei kt. Sterilizacinės patalpos išdėstytos taip, kad nešvarių, švarių ir sterilių daiktų srautai nesusikirstų. Įrengta higieninė
pertvara. Visose sterilizacinėse patalpose įrengti sieniniai alkūniniai dozatoriai su vienkartiniais indais. Sterilizacinėje vienkartiniai maišeliai sandarinami užlydant siūles specialiu

Hospitalinių infekcijų kontrolės skyriaus gydytojo
padėjėja Regina Čižiūnaitė su medicininių autoklavų
aparatininke Lina Kvedariene
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prietaisu – siūlių lituokliu. Kiekvieną dieną atliekama įrangos kontrolė. Įrengtos naujos distiliatorinės patalpos, o 2008 m. įsigytas vokiečių gamybos vandens distiliatorius.
Ligonį išrašius iš stacionaro, perkėlus į kitą skyrių, išvežus į operacinę, visa jo patalynė –
pagalvės, antklodės, čiužiniai – dezinfekuojami šiuolaikinėje dezinfekavimo kameroje.
Ligoninėje panaudoti vienkartiniai gaminiai, tvarsliava ir kitos medicininės atliekos
centralizuotai surenkamos ir nukenksminamos mikrobangomis. Šis modernus įrenginys
„Medister 160“ pradėtas eksploatuoti 2008 metais. Nauja, saugi medicininių atliekų nukenksminimo sistema iki minimumo sumažina infekcijų pavojų.
Hospitalinių infekcijų kontrolės skyrius atlieka hospitalinių infekcijų epidemiologinę
priežiūrą ir kontrolę, vertina ligoninės higienos būklę, infekcijų prevencijos (ligonių izoliavimo, prietaisų higienos, sterilizacijos kontrolės ir kt.) priemonių vykdymą ir efektyvumą.
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Vaistinė
Nuo 1993-iųjų mūsų ligoninė turi savo vaistinę.
Pirmoji jos vedėja buvo vaistininkė Giedrė Šlėktienė. Dabar jau 15 metų vaistinei vadovauja Jolanta Kuodienė. Ji kartu su farmakotechnike Vitalija Bertuliene rūpinasi, kad ligoninės skyriuose netrūktų medikamentų. Pasvalio ligoninėje iš viso yra 13 skyrių, juose
pacientai gydomi ne tik pirktais, bet ir labdaros keliu gautais medikamentais.
Pirmąsias medikamentų labdaros siuntas atvežė norvegai ir švedai. Šiuo metu didžiausią
vaistinėje esančių medikamentų dalį sudaro visuomeninės organizacijos „Farmacininkai be
sienų“” dovanoti vaistai, kuriuos ligoninei tiekia mūsų bičiuliai iš Lievino (Prancūzija). Didelių
ir vertingų labdaros siuntų iš Prancūzijos sulaukiame kas pusmetį. Iš viso “Farmacininkai be
sienų” Pasvalio ligoninei jau yra dovanoję
per 30 siuntų medikamentų, vertinamų
dešimtimis milijonų litų. Užmegzti ryšius
su šia organizacija mums padėjo Kauno
infekcinės ligoninės vadovas profesorius
Alvydas Laiškonis.

Vaistinės vedėja – provizorė technologė
Jolanta Kuodienė (dešinėje) ir farmakotechnikė
Vitalija Bertulienė
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Prancūzijos Nord Pas de Calais regiono
„Farmacininkai be sienų“ asociacijos prezidentas
Gilles Boursier ir KMU infekcinių ligų klinikos
prof. Alvydas Laiškonis (dešinėje) aptaria tolesnio
bendradarbiavimo perspektyvas

Lievino organizacijos „Farmacininkai be sienų“ atstovų vizitas
Pasvalio ligoninėje
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Virtuvė
Ligoninės virtuvė įsikūrė 1950 m. Joniškėlio gatvėje, klebonijos pastate. Patalpos buvo
labai nepatogios, ankštos.
Išsiplėtus ligoninės skyriams, virtuvė išsikėlė į rūsį ir vietos šiek tiek padaugėjo, bet darbo
sąlygos išliko sunkios – drėgnos patalpos, prasta įranga. Virtuvei vadovavo O. Burkevičienė.
Virėjos dirbo dviem pamainomis. Tuomet ligoninės infekcinis skyrius dar buvo įsikūręs
Biržų gatvėje, o vidaus ligų skyrius – Panevėžio gatvėje. Maistą į šiuos skyrius iš virtuvės
veždavo arkliuku. Ligoninės virtuvėje gamino ir mišinėlius kūdikiams.
Tik 1984 m., pastačius naują ligoninės pastatą Geležinkeliečių gatvėje, virtuvė persikėlė į naujas patalpas, nupirkta ir modernesnės įrangos. Valgį ligoninės skyriuose dalindavo
virtuvėlių darbuotojos. Termosų virtuvė neturėjo, todėl patiekalai greitai atvėsdavo. Indus
plaudavo ir dezinfekuodavo rankomis.

Virtuvės kolektyvas
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2001m. virtuvės darbas iš esmės pasikeitė. Įrengta nauja maisto dalinimo sistema, įsigyti
nauji, šilumą palaikantys vežimėliai, kuriais maistas vežamas į skyrius. Dabar patiekalai
visada būna šilti, gražiai patiekiami, jų kokybė daug geresnė. Pagal poreikius ligoniams gaminamas ir dietinis maistas. Virtuvės įranga vis atnaujinama. Seną kepimo krosnį pakeitė
šiuolaikinė elektrinė-konvencinė krosnis, sumontuoti elektriniai katilai, nupirkta moderni
indaplovė su džiovykla.
Virtuvei šiuo metu vadovauja dietistė R. Čingaitė-Venslovienė.

Dietistė Rita Venslovienė

Virėja Vida Cimermanienė ir dietetikos technologė
Jolita Grinskienė prie maisto dalinimo vežimėlio
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Ūkio dalis
Ūkio dalis – pagrindinė ligoninės ūkinių darbų atlikimo grandis.
Įkūrus ligoninę dar ilgą laiką pagrindiniai ūkinės veiklos organizatoriai ir tiekėjai buvo
patys medikai.
Plečiant gydymo paslaugas, daugėjo ligoninės skyrių, kabinetų, didėjo lovų skaičius.
Kartu atsirado poreikis ir galimybės statyti, remontuoti, reikėjo prižiūrėti centrinį šildymą,
vandentiekį, elektros ūkį, pirkti ir atsivežti prekes, vaistus ir med. priemones, baldus, gaminti maistą ir išvežioti jį ligoniams, skalbti patalynę, prižiūrėti aplinką. Ligoninės pastatai
buvo išsimėtę po visą Pasvalio miestą. Savo metu maistą į ligoninės skyrius vežiodavo arkliu. Pirmą automobilį Moskvič ligoninė įsigijo tik 1962 m.

Ūkio dalies darbuotojai
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Reorganizuojant ligoninės ūkį, labai daug nuveikė sumanus, atkaklus ir rūpestingas ūkio
dalies vadovas Antanas Šleivys, šiose pareigose dirbęs nuo 1992 iki 2002 m.
Siekdami, kad be didesnių išlaidų ligoninės patalpos nuolat būtų jaukios ir gražios, ūkio
dalies darbuotojai savo jėgomis atlieka ir einamąjį ligoninės remontą.
Nuo 2004-ųjų ūkio dalies vedėju buvo paskirtas Vytautas Užtupas, besidarbuojantis jose
ir dabar. Dispečere dirba Galina Razalinskienė, kuri kartu kruopščiai rūpinasi ir ligoninės
archyvu: dokumentų tvarkymu, tyrimu, saugojimu ir naudojimu.

Vairuotojas Stanislovas Baršauskas, ūkio dalies
vedėjas Vytautas Užtupas, vairuotojai
Antanas Juozeliūnas ir Kęstutis Mackevičius

Pirmasis ligoninės automobilis – 1962m.
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Pacientų patogumui

Ligoninės kavinė
Koplyčia

Ligoninės spaudos kioske
Ligoninėje galima įsigyti būtiniausių medicinos
priemonių – pacientus aptarnauja Irena Mundrienė
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Akimirkos iš ligoninės gyvenimo

Pasvalio ligoninėje lankėsi Lietuvos Respublikos
Prezidentas Valdas Adamkus

Prezidento Valdo Adamkaus susitikimas
su Pasvalio medikais

Prezidentas Valdas Adamkus Pasvalio medikų
apsuptyje
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2008 metais pagaliau baigtos šešiolika metų užtrukusios
statybos – simbolinę juostelę perkirpo rajono
meras Gintautas Gegužinskas, Panevėžio apskrities
viršininko pavaduotojas Alfonsas Pulokas
ligoninės vyr. gydytojas Rolandas Rastauskas ir
LR Seimo narys Antanas Matulas

Seimo nariai Antanas Matulas, Vida Čigriejienė,
Pasvalio krašto garbės pilietė Liucija Jatkauskienė,
prof. Vacys Sadauskas

„Ambulatorija ant ratų“ su medikais, pasiruošusiais
pirmai išvykai. A. Matulas, R. Gailiūnienė,
T. Minelgienė, R. Čirgelienė, doc. G. Jusaitienė,
I. Trinskienė, R. Rastauskas
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Sveikatos apsaugos ministro Juozo Oleko sveikinimo
kalba konsultacinės poliklinikos atidarymo iškilmėse,
2003-07-04

Sveikatos apsaugos ministras Žilvinas Padaiga
(dešinėje) su vicemeru Povilu Balčiūnu kerpa juostelę
kompiuterinio tomografo kabineto atidarymo proga,
2005 m.

Statybos pabaigtuvių proga savo kolektyvą sveikina
ligoninės vyr. gydytojas Rolandas Rastauskas
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UAB „Melsta“ generalinis direktorius
Stasys Melnikavičius įteikia pirmąjį raktą
Pasvalio ligoninės vyr. gydytojui Rolandui Rastauskui
akušerijos-ginekologijos skyriaus atidarymo proga,
2000-03-13

Chirurgas Jonas Gasiūnas sveikina kolegę
Pasvalio garbės pilietę Liuciją Jatkauskienę

Seimo sveikatos komiteto viešnagė Pasvalio ligoninėje
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Gydo ne tik vaistai, bet ir grožis – Pasvalio ligoninė ne kartą buvo
pripažinta gražiausiai tvarkoma rajono įstaiga
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Vieną 2008 metų pavasario dieną Pasvalio ligoninėje
pasaulį išvydo net devyni naujagimiai

Dailės galerijos atidarymo iškilmės. Fotomeninkas
R.Bagdonas pristato parodą „Mažylis“

Norvegų dovanotas GMP automobilis
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