Klaipėdos medicininės slaugos ligoninei menininkai dovanojo
paveikslus
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Mieste plačiai paskleidęs šventinę nuotaiką šv. Kalėdų angelas apsilankė ir Klaipėdos medicininės
slaugos ligoninėje. "Ačiū, kad leidžiate būti geriems", - sakė tapytoja Dalia Kirkutienė, kuri kartu su savo
tapybos studijos mokiniais šiai gydymo įstaigai padovanojo net 22 jų sukurtus paveikslus.
Vyriausioji ligoninės gydytoja, Klaipėdos universiteto profesorė, dr. Danguolė Drungilienė džiaugėsi šia
nuostabia iniciatyva ir dėkojo gausiam būriui menininkų už jų nutapytus paveikslus. Sulaukusi skambučio
iš pažįstamos menininkės, ji maloniai nustebo: "Taip dar nėra buvę, kad mūsų ligoninei padovanotų tiek
daug meno kūrinių!" Paveikslus žadama pakabinti koridoriuose ir ligonių palatose.
Paklausta, kodėl nuspręsta pasirinkti būtent Klaipėdos medicininės slaugos ligoninę, D. Kirkutienė atsakė,
jog idėją pasufleravo jos mokinė Ramunė, kurios sunkiai serganti dukra čia gydoma. Dukros palatoje
Ramunė sakėsi jau pakabinusi tris savo tapytus paveikslus. Taip ir kilo idėja, kad reiktų nudžiuginti ir
kitus ligonius.
"Gražiais gamtos vaizdais - mišku, jūra,
gėlynais - norėjosi įpūsti ligoniams teigiamų emocijų. Žinoma, žmonėms, besigydantiems ligoninėje, ne
paveikslų reikia, o slaugos, vaistų, dėmesio. Kita vertus, meno kūriniai gelbėja, nes sutelkia dėmesį ir
galbūt leidžia nuvyti blogas mintis ne tik ligoniams, bet ir jų artimiesiems", - sakė D. Kirkutienė.

DĖKOJO. "Ačiū, kad leidžiate būti geriems", - dėkojo tapytoja Dalia Kirkutienė.

Klaipėdos medicininėje slaugos ligoninėje profesionaliai ir pasiaukojamai slaugoma ir gydoma 160
pacientų, sergančių pačiomis sunkiausiomis ligomis: onkologinėmis, širdies ir kraujagyslių,
neurologinėmis, po galvos ir galūnių traumų, cukrinio diabeto komplikacijų ir kt. Vienu metu ligoninėje
būna slaugomi ir gydomi net iki 10 ir daugiau komos būsenos pacientų. Jų gyvybė palaikoma dirbtinai
ventiliuojant plaučius. Šių sunkių ligonių paliatyvioji slauga - itin atsakingas ir įtempto medicinos
personalo dėmesio reikalaujantis darbas.
Ne vienam sunkiam ligoniui ši medicinos įstaiga yra lyg paskutinė gyvenimo stotelė, ramiai, gražiai, be
kančių ir skausmo užbaigti likusias dieneles.
Tad Klaipėdos medicininės slaugos ligoninė labai džiaugiasi kiekviena tokia gražia iniciatyva, kaip ir šia
meną mylinčių klaipėdiečių 22 paveikslų nuoširdžia dovana.
"Ta proga norėtume padėkoti ir kitiems ilgamečiams ligoninės bičiuliams ir rėmėjams: Vokietijos
Bavarijos Raudonojo Kryžiaus draugijai ir organizacijai "Kinderhilfe Litauen", UAB "Gollner Spedition"
vadovei Klaipėdoje Virginijai Lazauskienei, Klaipėdos vokiečių bendrijos vadovei Magdalenai Piklaps
bei viešbučio "Park Inn" Klaipėdoje vadovui Robertui Lukošiui ir nuostabiam kolektyvui, kurie turi
tradiciją mūsų ligoniams kasmet padovanoti savo pačių keptų gardžių pyragų", - sakė ligoninės
vyriausioji gydytoja dr. D. Drungilienė.

KILNU. Padovanoti paveikslus iniciatyva kilo Dalios Kirkutienės suaugusiųjų tapybos studijos
mokinei Ramunei, kurios dukrelė gydoma Klaipėdos medicininės slaugos ligoninėje.
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