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KREIPIMASIS  

Gerbiami Klaipėdos medicininės slaugos 

ligoninės pacientai ir jų artimieji, džiaugiamės 

galėdami būti jums reikalingais, suteikti reikiamą 

medicininę pagalbą, apgaubti nuoširdžiu 

rūpesčiu.  

Visuomenė sensta, daugėja vienišų 

sunkiai sergančių žmonių. Šios sveikatos priežiūros paslaugos yra vis aktualesnės daugeliui 

klaipėdiečių. Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės paskirtis – slaugyti ir gydyti itin sunkiomis 

ligomis sergančius pacientus, po sudėtingų operacijų, užklupus sunkioms senatvinėms ar 

onkologinėms, širdies ir kraujagyslių sistemos ligoms.  Šiuo metu ligoninėje slaugomi ir gydomi per 

pusantro šimto pacientų – tiek įstaiga turi lovų. Daugeliui mūsų pacientų, sergančių sunkiomis 

ligomis ar baigiančių savo gyvenimo kelią,  mūsų ligoninė – lyg paskutinė stotelė. Profesionali 

gydytojų ir slaugytojų komanda rūpinasi, kad žmonėms jų gyvenimo pabaigoje nieko netrūktų, jie 

galėtų paskutines dienas praleisti be skausmo ir oriai. Klaipėdos medicininė slaugos ligoninė yra 

šiuolaikiškai įrengta moderni gydymo įstaiga, su patogiomis palatomis, savo skalbykla, liftais, jaukiu 

kiemeliu. Pacientams yra tiekiamas kokybiškas maistas iš aukštos kvalifikacijos maitinimo įmonės 

Klaipėdoje. 

Ligoninėje ypatingas dėmesys skiriamas ne tik pacientų gydymo kokybei, profesiniams 

medikų poreikiams, bet ir korupcijos prevencijai. Tad nežeminkime nei savęs, nei medikų primygtinai 

siūlydami jiems kyšius už gydymą - „vokelius“ ar dovanas. Klaipėdos medicininėje slaugos 

ligoninėje tai netoleruojama. Atsiminkime, pati geriausia dovana gydytojui, slaugytojui, tai jūsų 

šypsena, geras žodis ar rankos paspaudimas. 

Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės administracija atkreipia dėmesį, kad Lietuvos 

įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius 

veiksmus nustatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 

straipsnyje. 

Viešosios įstaigos Klaipėdos medicininės slaugos ligoninės administracija yra suinteresuota, 

kad ligoninėje nebūtų korupcijos apraiškų, todėl asmenis, susidūrusius su galimai korupcinio 

pobūdžio veika ligoninėje, kviečiame netylėti, o apie tai pranešti. 

Pacientai ar jų artimieji, susidūrę su galimai korupcinio pobūdžio veika mūsų įstaigoje, 

apie įvykį prašome pranešti ligoninės vyriausiajai gydytojai arba gydymo veiklos 

koordinatoriui Dangirdui Lingiui, atsakingam už korupcijos prevenciją ir kontrolę tel. 8 46 

256549 darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. arba rašyti el. paštu: kmsligonine@gmail.com. 

Anonimiškumą garantuojame. 
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