
Gerbiamieji ir Mielieji, 

Teko įsitikinti, kad Perkūnas iš tikrųjų yra: trenkė insultu iš giedro dangaus, perskėlė mane pusiau, kairė pusė 

jau buvo Skaistykloje. Ne kitaip, kaip COVID-19 pasekmė, sirguliavau kaip tyčia. Ačiū Dievui, šalia buvo 

bendradarbiai, kurie operatyviai iškvietė greitąją pagalbą. Jau po penkiolikos minučių greitosios pagalbos 

gydytojai diagnozavo mano nelaimę ir sirenų greičiu pervežė į Santaros klinikų priėmimo skyrių. O čia jau 

laukė būrys medikų, vadovaujamų doc. A. Klimašausko. Skubiai atliekama tomografija, suleidžiami vaistukai, 

valandėlė nepraėjo, o mano kairioji pusė grįžta į gyvenimą! Kaip fantastiniame filme. Kolektyvas veikia tiksliai, 

patikimai - kaip šveicariškas laikrodis. Žaviuosi jų profesionalumu, žinių gilumu ir nuoširdžiu noru bei 

pastangomis pagelbėti paprastam žmogui. Atsiprašau, neįsidėmėjau visų pavardžių, kai guli sunkioje būklėje, 

niekas nelenda į galvą. Dar pagulėjus skyriuje porą valandėlių jau norisi bėgti namo. Bet daktarai sulaiko – 

nekrėsk juokų.  

Perveža į intensyvios terapijos skyrių, čia sukasi A. Kalimavičius. Tikrąja to žodžio prasme „sukasi“, nes lovos 

sustatytos puslankiu, ir gydytojas tiesiog eina ir eina ratu, sustoja ties kiekvienu pacientu, vertina būklę, 

duoda nurodymus. Man, kaip jau „sveikam žmogui“, įdomu stebėt. Skyrius „prikimštas“ įvairios technikos, 

prie manęs irgi pajungė keletą laidelių ir žarnelių. Svarbiausia – viskas veikia, kaip koks naujas japoniškas 

elektroninis laikrodis. Įsivaizduoju, kiek reikia žinių visiems tiems įrenginiams valdyti, o dar, reikalui esant, 

atsivežami papildomi – echoskopas, kardiografas ir net rentgeno aparatas. Šauniausi gydytojai ir slaugytojos! 

Nepykite, neįsidėmėjau jūsų pavardžių ir net veidų – visi apsimuturiavę, visgi kovidinis skyrius. 

Po dienelės pervežamas į Neurologinį skyrių. Čia pasitinka jo vadovė dr. A. Klimašauskienė, vertina mano 

būklę. Priskiria patyrusiam gydytojui V. Kleziui, kuris labai geranoriškai, profesionaliai paskiria gydymą. 

Skyriuje dvelkia ramybe, užtikrintumu, įsitikinimu, kad pacientas bus prižiūrėtas, pagydytas ir išleistas su 

nurodymais, kaip jis toliau privalo kokybiškai gyventi. 

Per savaitėlę pabuvojus keliuose Santaros klinikų skyriuose įsitikinau, kad klinikos – aukščiausio lygio ligoninė, 

o jose dirba medikai iš Didžiosios raidės.  

Dėkui Jums visiems – gydytojams, rezidentams, slaugytojoms, slaugytojų padėjėjoms. 

Linkiu stiprios sveikatos, gražių dienų ir nuostabios pavasario šventės! 

Eimuntas Paršeliūnas 

 


