Informacija vaikų onkohematologijos
centre gydomų vaikų tėvams ir
artimiesiems
Vaiko gydymas
Jūsų vaikas gali būti gydomas Vaikų onkohematologijos skyriuje, Kaulų čiulpų transplantacijos poskyryje,
Dienos stacionare arba stebimas poliklinikoje. Gydymo vieta priklausys nuo ligos ir būklės. Esant reikalui
pacientas gali būti keliamas į kitus ligoninės skyrius (chirurgijos, reanimacijos ir t.t). Už Jūsų vaiko
gydymą atsako gydantis gydytojas.
Visą informacija apie gydymą Jums suteiks gydantis gydytojas. Jei turite klausimų, visuomet kreipkitės į
savo palatos slaugytoją, gydantį gydytoją, skyriaus vedėją, kitą personalą.
Papildomos informacijs ieškokite internetiniu adresu:

www.vaikuligonine.lt
Norint ambulatoriškai užsiregistruoti pas gydantį gydytoją gaite naudotis internetine svetaine:
www.sergu.lt
Jei grįžus į namus norite pasikonsultuoti su gydytoju vaikų hematologu, darbo valandomis skambinkite
žemiau nurodytais telefonais:
+370 (5) 272 0422 Vaikų onkohematologijos skyriaus A pusė
+370 (5) 272 0412 Vaikų onkohematologijos skyriaus B pusė
+370 (5) 232 8703 Vaikų kaulų čiulpų transplantacijos poskyris
+370 (5) 249 2402 Dienos stacionaras
Skambindami prisistatykite ir praneškite slaugytojai kokiu klausimu skambinate. Darbo dienomis
teiraukitės Jūsų vaiko gydančio gydytojo, nuo 15 val. ir poilsio bei švenčių dienomis teiraukitės budinčio
gydytojo, kuris esant reikalui susisieks su gydytoju vaikų hematologu.
Klausimus galite užduoti ir elektoriniu paštu:
Jelena Rascon

jelena.rascon@vuvl.lt

Sigita Stankevičienė

sigita.stankeviciene@vuvl.lt

Gražina Kleinotienė

grazina.kleinotiene@vuvl.lt

Audronė Mulevičienė

audrone.muleviciene@vuvl.lt

Indrė Tamulienė

indre.tamuliene@vuvl.lt

Vima Rutkauskaitė

vilma.rutkauskaite@vuvl.lt

Rolanda Nemanienė

rolanda.nemaniene@vuvl.lt

Sonata Šaulytė Trakymienė

Sonata.trakymiene@vuvl.lt

Goda Vaitkevičienė

goda.vaitkeviciene@vuvl.lt

Ramunė Pasaulienė

ramune.pasauliene@vuvl.lt

Natalija Šestel

natalija.sestel@ vuvl.lt

Norėdami užsiregistruoti vizitui į dienos stacionarą, susisiekite su Dienos stacionare dirbančia slaugytoja
telefonu : +370 (5) 249 2402.
Jei norite užsiregistruoti pas gydytoją vaikų hematologą ambulatorinei konsultacijai poliklinikoje,
skambinkite +370 (5) 272 0570.

Vaiko priežiūra

Palatoje

Vaiko priežiūrai kartu guldomas vienas iš tėvų
(slaugantis asmuo). Praneškite slaugytojai
ir gydančiam gydytojui, jei Jums reikalingas
nedarbingumo pažymėjimas. Per vienerius
kalendorinius nedarbingumo metus pažymėjimas
gali būti išduotas 120 dienų. Jei slaugant vaiką
norite pasikeisti su kuo nors iš artimųjų, privalote
apie tai pranešti medicinos personalui.

•

Negalima perstumdyti baldų dėl saugumo
sumetimų.

•

Daiktus laikyti spintose.

•

Nelaikyti daiktų ant palangių.

Lankymo valandos
Nuo 11 val. iki 13 val. ir nuo 17 val. iki 19 val. Abu
tėvai palatoje gali būti tik lankymo valandomis.
Virtuvėlė
Kiekvienai palatai priklauso po vieną spintelę,
kurioje galima laikyti savo daiktus. Taip pat
virtuvėlėje yra indų, kuriais galima naudotis.
Valgyklėlė
•

Čia galima ateiti pavalgyti bet kuriuo metu,
atsinešus savo indus.

•

Čia sekmadieniais vyksta savanorių vedami
užsiėmimai.

•

Čia galima ateiti ir užsiimti kokia nors veikla,
tačiau išeinant privaloma savo darbo vietą
sutvarkyti.

Buitiniai reikalai
Buitiniais klausimais galite kreiptis į ūkio reikalų
tvarkytoją (koridoriuje prie B pusės kab. 369B;
išėjus iš B pusės, durys dešinėje pusėje).
Patalynė
Ją duoda šeimininkė ir yra keičiama kiekvieną
savaitę, apie tai reikia priminti slaugytojoms.
Netyčia sutepus patalynę, apie tai pasakyti
slaugytojai ar slaugytojos padėjėjai, kuri pakeis
suteptą patalynę švaria.
Nešvarius skalbinius reikia dėti į tam skirtas
skalbinių dėžes. A pusėje – prie tėvų rūbinės, B
pusėje – koridoriaus balkone prie išėjimo (dėti į
juodą maišą).

Automobilių stovėjimo aikštelė
Pagrindinė aikštelė, esanti prie Pediatrijos centro
– mokama, išskyrus tuos atvejus, kai vaikas turi
neįgalumą.
Namučiai
(nemokamas
apgyvendinimas
pacientams bei jų artimiesiems, teirautis iš anksto)
„Tiuka“
B. Dvariono g. 10, 08431 Vilnius
Tel: +370 674 16123
El. paštas: tiukafondas@gmail.com
„Rugutė“
P. Smuglevičiaus g. 45, 08311 Vilnius
Tel. +370 5 203 0522
Mob. +370 620 69665
El. paštas info@rugute.lt
Labdaros ir paramos fondai
„Paguoda“
Daiva Žaromskienė, tel. +370 686 26869
El. p. daivazar505@gmail.com
www.paguoda.lt
„Rugutė“
Edita Abrukauskienė, tel. +370 620 69665
El. p. edita@rugute.lt
Dėl apgyvendinimo kreiptis:
Dainoras Abrukauskas, tel. +370 687 20466
El. p. dainoras@rugute.lt
www.rugute.lt
Vytauto Kernagio
Projektų vadovė Daiva Kavaliauskienė,
tel. +370 670 62997
El. p. daivakavaliauskiene1@gmail.com
www.kernagis.lt
„Mamų unija“
Eglė Mėlinauskienė, tel. +370 698 26183
www.mamuunija.lt
Kazickų fondas
Kazickų Šeimos Fondas

Šv.Jono g.13-6
Vilnius, LT 01123
Tel: +370-52-312-629
Zenonas Bedalis - Vilniaus Biuro Generalinis
Direktorius
zenonas@kff.lt
www.kff.lt
Rimanto Kaukėno fondas
Laimonas Šiaulys, tel. +370 682 39423
laimis_siaulys@yahoo.com
www.kaukenoparama.lt
„Tiuka“
Egidijus Gerikas, tel. +370 674 16123
El. p. tiukafondas@gmail.com
Žaidimų kambarys
•

Čia galima ateiti pažaisti su vaiku.

•

Kreiptis į auklėtoją dėl iškilusių klausimų,
jeigu reikia sauskelnių ar palučių.

•

Išsinešant žaidimus į palatą, apie tai pranešti
auklėtojai. Pažaidus būtina grąžinti atgal.

Vežimėliai
Neįgaliojo vežimėlį esant poreikiui galima paimti
tiesiai iš koridoriaus. Jeigu laisvo vežimėlio
nerandate, paprašykite slaugytojų pagalbos.
Skyriuje galima paprašyti vežimėlio mažam
vaiku, jeigu prireikia jį vežtis į procedūras ar į kitą
ligoninės korpusą.
Psichologė
Monika Lukoševičiūtė, tel. +370 684 84662
el. p. monika.lukoseviciute@vuvl.lt
Lora Šapailienė, tel. +370 672 32154
el. p. lora.sapailiene@vuvl.lt
Reabilitacija
Dėl reabilitacijos procedūrų kreiptis į gydantį
gydytoją, kuris paskirs fizinės medicinos ir
reabilitacijos gydytojo konsultaciją ir užsiėmimus
pagal vaiko fizines galimybes.
Kineziterapeutė Agnė Juodytė,
tel. +370 601 02844
el. p. agne.juodyte@vuvl.lt
Ergoterapeutas Justinas Blaževičius,
tel. +370 695 45455
el. p. justinas.blazevicius@vuvl.lt

Socialinis darbuotojas
Kreiptis dėl pašalpų išmokėjimo (vienkartinė
pašalpa);
Neįgalumo nustatymui ir įvairių gydymo metu
iškilusių socialinių klausimų ;
Gydantis ligoninėje ilgą laiką be galimybės
išvažiuoti, jei gyvenate ne Vilniuje, galima
neįgalumą tvarkytis Vilniaus miesto Neįgalumo
ir darbingumo nustatymo tarnyboje. Jeigu vaiko
neįgalumas yra sunkus ir vaikui reikalinga ypatinga
priežiūra, galima prašyti vaiko slaugos. Turint
leidimą vaiko slaugai, galima rašyti prašymą gauti
vienkartinę pašalpą automobiliui kompensuoti,
jeigu jis pirktas ne seniau kaip 6 metų laikotarpiu.
Socialinis darbuotojas Marius Čepelionis, tel.
+370 656 22665
Dvasinis asistentas
Norint išpažinties, dvasinio pokalbio sau ar
vaikui, galima kreiptis į dvasinį asistentą.
Kunigas Algirdas Šimkus, tel. +370 652 94049
Kunigas Vytautas Rapalis, tel. +370 600 08511
(kreiptis į Viktoriją Grežėnienę),
viktorija.grezeniene@gmail.com
Kunigas Rimas Venckus, tel. +370 620 69665
(kreiptis į Editą, „Rugutės fondas“)
Kavinės
Vaikų ligoninėje veikia dvi kavinės: Pediatrijos
korpuso (Santariškių g. 4) I aukšte ir Chirurgijos
korpuso (Santariškių g. 7) II a.
Bankomatai
SEB ir Swedbank bankomatus bei spaudos kioską
galite rasti prie Vilniaus universiteto ligoninės
Santaros klinikų (Santariškių g. 2).
Internetas
Pediatrijos korpuse veikia bevielis interneto
ryšys (SantaFree) , prisijungimo kodo teiraukitės
postuose.
Parengė psichologė Monika Lukoševičiūtė,Vaikų
Onkohematologijos centro vadovė dr.Jelena Rascon
Išleido Lietuvos vaikų vėžio asociacija “Paguoda”

