
VšĮ Šilalės rajono ligoninės 

METRAŠTIS 

1952–2022 m.  

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



2 

 

 

 

Mieli metraščio skaitytojai, 
 

prabėgę septyni dešimtmečiai įprasmina ligoninės 

pokyčius ir stabilų darbą, o metų gausa patvirtina išlaikytą rajono 

gyventojams lengvai prieinamų sveikatos priežiūros paslaugų 

reikalingumo egzaminą.  

Laikas ligoninėje daug ką pakeitė: materialinę bazę, 

paslaugų teikimo infrastruktūrą, gydytojų įrankius, kuriais galima tirti, 

gydyti pacientus. Bet pagrindinė misija išliko: padėti sergančiajam, 

suteikti ligoniui skubią medicininę pagalbą, sveikstančiajam patarti, kaip 

maitintis. 

Šiuolaikinėje medicinoje telpa viskas – gydymas, 

komercija, informatika, modernios technologijos,  profesionali vadyba. 

Ir tai verčia mus kasdien domėtis, mokytis, diegti naujus tyrimo ir 

gydymo būdus savo darbe. 

 

 

 
 

Ką pavyko nuveikti per 70 metų, kaip ieškota, įgyvendinta, kokius 

pakankamai sudėtingus ir dramatiškus etapus ligoninei teko įveikti, ir apžvelgiama 

pateikiamoje istorijoje. Pateikimo forma šiuolaikiška, virtuali. Svarbu, kad mūsų žmonės 

būtų žingeidūs, prisimintų istorijas apie save ir ligoninę. 

Sveikatos politikos formuotojams šiandien tenka spręsti galvosūkius, kaip 

sveikatos apsaugos sistemą padaryti efektyvią ir tuo pačiu optimalią. Šilalėje  dar 2000-

siais „įsitvirtino“ frazė apie reikalą „gelbėti“ ligoninę. Tai ar reikia nuo ko nors gelbėti 

mūsų ligoninę dabar? Ligoninė gali didžiuotis turėdama kvalifikuotą personalą, gerą 

diagnostinę įrangą, tinkamai išnaudodama progas dar labiau ją pagerinti. Tad mūsų tikslas 

išlieka toks pat – visapusiškiau ir geriau ją panaudoti, išlaikyti paslaugų kokybę, darniai ir 

profesionaliai dirbantį kolektyvą. 

                                                             

  Osvaldas Šarmavičius 

Direktorius 

   

                 Jolanta Milišiūnienė                                   

         Direktoriaus pavaduotoja medicinai                                                    
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ŠILALĖS LIGOINĖS ISTORIJA 

70-mečio proga sukurtas Šilalės ligoninės veiklos metraštis 

Iki atsirandant Šilalėje gydymo įstaigai, žmones gydė ne vienas daktaras ir 

vaistininkas. Pirmają užuominą, kad Šilalėje dirbo gydytojas, radome šilališkės 

gyventojos Elenos Gestautienės užrašuose. Ji rašo, kad  1923 metais gimdančiai kaimynei 

parvežė daktarą Kočėlą. Tas pats daktaras šių užrašų autorei gydė akis. Jis jai liepė skubiai 

vykti į Šiaulius, nes būklė buvo kritiška. 1930 m. miestelyje pradėjo dirbti gydytoja 

pavarde  Prancūzaitė, atvykusi iš Varnių.  

Dabartinėje Vasario 16-osios gatvėje gyveno ir dirbo vaistininkas Simonas Gaudėšius. 

Buvo labai geras, nuoširdus, duodavo ir dykai ir bargan vaistų. 1941 m. vaistininką 

Gaudėšių sovietų valdžia ištrėmė į Sibirą.  

1935 m. Elena susirgo plaučių uždegimu ją gydė žydų tautybės daktaras Vinsbergas. Ji 

prisimena, kad 1939 m. Šilalėje akušere dirbo Juozapaitienė. 

Karo metais Šilalės gyventojus gydė žydas gydytojas Zaksas. Jis vedė gimnazistę 

lietuvaitę, katalikų tikėjimo merginą.  

Pagal Elenos prisiminimus, po karo, 1946 m., Šilalėje dirbo ambulatorijos gydytojas 

Lipčius. 1950 m. atvyko gydytojas terapeutas Gailiūnas. 

Užrašai lieka užrašais,  o vartant seną albumą, datos po nuotraukomis nukelia į ... menamus 1950 metus, kada sudaromas 

naujas Lietuvos administracinis – teritorinis vienetas – Šilalės rajonas. Rajonas buvo nedidelis, gyveno maždaug 15000–17000 

gyventojų. Neužilgo, 1952 m., įsteigiama ir Šilalės ligoninė. Ši data susijusi su tuo, kad 1952 m.  Kauno medicinos institutas (dabartinis 

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas) išleido pirmąją gydytojų laidą, kuri pasklido po visą Lietuvą. Pirmuoju ligoninės vyr. gydytoju  paskiriamas gyd. chirurgas 

Antanas Baliutavičius. Jis vadovauja nuo 1952 iki 1956 m. Per tą laikotarpį į ligoninę atvyksta dirbti gydytojai  Aldona ir Stasys Gurčinai, akušerės Eugenija 

Gudauskienė, Zita Jasiūnienė,  Bronelė Šimaitytė-Jokubauskienė,  med. sesutės  Krikštopaitytė,   E.  Mitkienė, rentgeno laborantė G. Kauneckienė. Paskiriama ligoninės 

vyriausioji  medicinos sesuo  Eugenija Kauneckienė.  

Tuo metu rajone veikė trys ligoninės: Šilalės, Pajūrio bei  Kvėdarnos. Šilalės ligoninei vadovavo vyr. gydytojas, Pajūrio bei 

Kvėdarnos ligoninėms – vedėjai. Visų ligoninių vadovai buvo tiesiogiai pavaldūs rajono sveikatos apsaugos skyriaus vedėjui. Pirmasis 

skyriaus vedėjas buvo Stasys Gurčinas. Be to,  jis dar dirbo ftiziatru bei infekcionistu. 1956 m.  

jis išvyko iš rajono, 1965 m. apsigynė medicinos daktaro disertaciją. 1969 m. buvo paskirtas 

Sveikatos apsaugos ministerijos Epidemiologijos-mikrobiologijos ir higienos instituto 

direktoriumi, kuriuo išdirbo 23 m. (iki 1992 m.). 

Nuo 1957 m. iki 1964 m. Šilalės ligoninei vadovavo gyd. ginekologas Jonas 

Mitkus. Vyr. gydytojo pavaduotoju dirbo  gyd. chirurgas V. Rutkauskas, gydytojai R. Stonkienė, 

V. Stonkus, K. Garmus, Širvinskas, V. Černevskaja, A. Zablockis. Ligoninėje veikė Terapijos 
skyrius – vedėja gyd. Pilkauskaitė, med. sesutės D. Girdvainytė-Keniausienė A. Kuskytė-

Šneideraitienė, A. Krencienė, Aušrienė, G.Vaitkevičienė, sanitarės  Vėlavičienė, Kažukauskienė, 

Bamšienė. Tuberkuliozinis skyrius – vedėjas gyd. ftiziatras-rentgenologas K. Garmus. Skyrius 

įsikūręs atskirame namelyje, ligoninės kieme,  dienomis dirbo  viena med. sesutė, o naktį budėjo 

sanitarė. Prireikus pagalbos kvietėsi iš Vidaus ligų skyriaus. Akušerijos skyrius  – gyd. 

1952-53m. Gimdymo namų 

personalas. 

Med. sesuo A.Kuskytė-

Šneideraitienė su ligoniu  Gyd. J. Mitkus ir gyd. V. Rutkauskas  

1952m. ligoninės kolektyvas  
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ginekologas J.Mitkus, akušerės E. Martinavičienė, B. Narbutaitė-Lašaitienė, operacinėje med. 

sesutėmis dirbo J. Narbutaitė-Gurskienė ir G. Kauneckienė,  ligoninės vyriausia med. seserimi Stefa 

Pinikienė. Poliklinikos skyriui vadovavo gyd. Pilkauskaitė, Sanitariniam epideminiam skyriui – gyd. 

Norkienė.  1958 m.  į  Šilalę atvyksta vis daugiau medicinos darbuotojų gydytojų ir medicinos seselių,   
įsijungia į kolektyvą med. seserys A. Krencienė, R.Venckutė-Šimkienė, K. Petkutė-Sarapinienė ( nuo 

1963 iki 1993 m. paskirta ligoninės vyriausiaja medicinos seserimi), M. Ašmutienė, pirmoji rajone 

gyd. pediatrė Stičko. Skyriai kuriasi Kvėdarnoje ir Pajūryje, Laukuvoje gimdymo skyrius – vedėja 

Dalia Grinkevičiūtė (1960–1974). Įsikūrė greitosios medicinos pagalbos stotis. 

Šilalės ligoninės rentgeno kabinetas buvo dabartiniame namelyje priešais kleboniją 

(fliuorografiniame kabinete). Pirmoji rentgeno laborantė buvo Eugenija Kauneckienė. Ji pradėjo 

dirbti 1952 m., dirbo kartu su gydytoju rentgenologu Kazimieru Garmumi.  Vėliau rentgeno apimtys 

plėtėsi, pradėjo dirbti laborantė Antanina Vitartienė ir Genovaitė Gerdauskienė. 

1958 m. Lietuvoje buvo panaikinti rajonų sveikatos apsaugos skyriai, jų personalas 

perkeltas į ligoninės struktūrą. Sveikatos apsaugos skyriaus vedėjo pareigos buvo perduotos ligoninės 

vyr. gydytojui, o ligoninei buvo suteiktas rajono centrinės ligoninės statusas. 1958 m. Šilalės ligoninės 

vyr. gydytojas  Jonas Mitkus tapo Šilalės rajono centrinės ligoninės vyr. gydytoju. Jam, kaip ir 

visiems kitiems centrinės ligoninės vyr. gydytojams, teko dirbti sveikatos skyriaus vedėjo bei buvusios 

rajoninės ligoninės vyr. gydytojo darbą. Be to, visi vyr. gydytojai turėdavo nemažą krūvį tiesioginiame savo srities gydytojo-

specialisto darbe su ligoniais.   
Padėtis pasikeitė 1962 m. Tais metai Lietuvoje buvo atlikta didelė administracinė reforma, kurios metu buvo stambinamos kaimo apylinkės ir rajonai. Iš 

buvusių 87 rajonų buvo palikta vos pusė – 44 rajonai. Iš panaikinto Rietavo rajono prie Šilalės rajono buvo prijungtas Laukuvos miestelis bei apylinkės. Tuo metu 

Laukuvoje buvo ambulatorija, sujungta su 15 lovų ligonine. Iš panaikinto Varnių rajono prie Šilalės rajono buvo prijungtas Kaltinėnų miestelis su apylinke. Kaltinėnuose 

buvo ambulatorija, sujungta su 25 lovų ligonine. Iš panaikinto Skaudvilės rajono prie Šilalės rajono buvo prijungtas 

Upynos miestelis su apylinke. Taigi, susiformavo dabartinė rajono teritorija su 33000 gyventojų. Iš Šilalės rajono 

kaimyniniam Klaipėdos rajonui buvo priskirti Judrėnai. Tokiu būdu, 1962 m.  rajone galutinai buvo suformuotas 

sveikatos priežiūros įstaigų tinklas. Tai – Šilalės miesto ligoninė, Kaltinėnų, Laukuvos, Kvėdarnos, Pajūrio 

ambulatorijos kartu su ligoninėmis, Upynos ambulatorija, kuri vėliau buvo reorganizuota į felčerinį-akušerinį  punktą 

bei 26 felčerių-akušerių punktai (toliau – FAP). Medicinos seserys neturėjo teisės dirbti FAP. Beje, dabar FAP pavadinti 

medicinos punktais. Darbo sąlygos buvo labai sunkios, ypač ambulatorijose. Be to, FAP buvo privačiose patalpose, 

dauguma buvo netelefonizuoti, neturėjo transporto.  
1964-1967 m. ligoninei vadovavo  gyd. chirurgas  Vytautas Rutkauskas, vyr. gydytojo pavaduotoju 

dirbo V. Šimkus. Rajone dirbo 21 gydytojas, iš kurių 6 buvo stomatologai, vidurinio personalo  medicinos darbuotojų 

rajone buvo 103, o lovų skaičius per visas ligonines (Šilalės, Kaltinėnų, Kvėdarnos, Laukuvos ir Pajūrio) sudarė 150.  
Ligoninės skyriai buvo įsikūrę atskiruose pastatuose: klebonijoje,  pastate prie klebonijos, Lokystos 

gatvėje. Poliklinika ir Sanitarinis epideminis skyrius buvo Vasario 16-osios gatvėje. Maistą ligoniams ruošė trys virėjos: 

M. Česnauskienė, Z. Bartkienė, E. Banienė, dietų valgiaraščius rengė med. sesuo dietistė R. Šimkienė, vėliau Žiauberienė. Išvežiojo (su arkliuku) Petras Galinskas. 

Sandėlio vedėja dirbo Ona Birbalienė. 

Į žurnalą „Švyturys“ Vidas Rutkauskas parašė straipsnį „Kuo aš kaltas, kad gimiau Šilalėje?“, norėdamas, kad respublikos valdžia bei Sveikatos apsaugos ministerija 

skirtų didesnį dėmesį naujos ligoninės Šilalėje statybai. Deja, straipsnis labiau pakenkė, negu padėjo. Dar daug metų tas posakis buvo cituojamas įvairiomis progomis. 

1954m. Gimė būsimasis gydytojas 

Kornelijus Andrijauskas  

J. A. Mitkai  

Talka prie ligoninės 
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Nuo 1967 iki 1975 m. vyr. gydytojo pareigas perima gyd. terapeutas Vaclovas Šimkus, organizacinį metodinį darbą atlieka  

pavaduotoja gydymui  J. Tamošaitienė. Per šį laikotarpį daug nuveikta gerinant materialinę bazę. Buvo praplėsta poliklinika, buvusi 

Vasario 16-osios gatvėje, pristatytas antras aukštas Terapiniame skyriuje Lokystos gatvėje, virš buvusios skalbyklos  įrengtas antras 

aukštas ir šiame pastate įkurtas Pediatrijos skyrius. Tokiu būdu, rajone vietoje 150 lovų jau buvo 235 lovos. Didžiausias pasiekimas – tai 

naujos 3 aukštų poliklinikos pastatymas. Poliklinika buvo oficialiai atidaryta 1972 m. spalio mėn. Vėliau buvo  pastatytas pastatas, 

kuriame buvo katilinė, garažai, skalbykla. Ten šiuo metu yra įsikūrusi Šilalės greitosios medicinos pagalbos stotis. Naujojoje poliklinikoje 

buvo įrengtas rentgeno kabinetas atskirame flange I aukšte, o buvusiame rentgeno kabinete buvo įrengtas fluorografas. Išaugo ir medicinos 

darbuotojų skaičius. Rajone 1975 m. jau dirbo 41 gydytojas, iš kurių 12 buvo stomatologai. Buvo plėtojama meno saviveikla, sportas. 

Saviveiklininkai važiuodavo koncertuoti į įvairias vietas, o viename respublikiniame medicinos darbuotojų konkurse gydytojos Jovitos 

Zobelienės bei laborantės Valės Baublienės duetas tapo laureatu. Dirbti buvo sunku, bet jaunatviška energija neleido nurimti – susikūrė 

moterų ansamblis, moterų šokių ratelis, mėgėjai vaidinti  intermedijas. Populiarūs tuo laiku buvo klausimų–atsakymų vakarai. Juos 

vesdavo medikai išvykose į kaimus. 

 1975–1988 m. vyr. gydytojo pareigas ėjo gydytojas 

pulmonologas, radiologas(anksčiau – ftiziatras) Antanas Levickis.  

 

 

 

 

 

 

 

1977 m. vasario 16 d. vidurnaktį kilo gaisras Vasario 16-osios gatvėje buvusiame poliklinikos 

pastate. Gyd. A. Levickis prisimena: „Namas sudegė iki pamatų. Dabar jo vietoje stovi 3 aukštų mūrinis 

pastatas (Vasario 16-osios g. 13). Teko rūpinti, kur dėti ligonius, kadangi ir iki nelaimės skyriai glaudėsi 

nepritaikytose patalpose. Ligoniai buvo išgabenti į Tauragę ir į Klaipėdą. Ši nelaimė ligoninei atnešė laimę, 

mat ugnis ligoninę pasiglemžė politiškai svarbią dieną – vasario 16-ąją. Tą patį vakarą „Amerikos balsas“ 

pranešė, kad Šilalės chirurgai, švęsdami Nepriklausomybės dieną, buvo neatsargūs ir dėl to kilo gaisras. Į tą 

žinią žaibiškai sureagavo respublikos valdžia. Jau po 6 dienų, vasario 22 d., Respublikos Ministrų Taryba 

parašė potvarkį dėl naujos ligoninės Šilalėje statybos. Tam kategoriškai prieštaravo Sveikatos apsaugos 

ministerija, nes jau buvo išskirstyti visi resursai, visi įrengimai, aparatūra ir t. t. O čia staiga atsirado Šilalės 

ligoninė. Buvo paskirtos lėšos, statyba buvo pavesta Telšių teritorinio statybos tresto Šilalės mechanizuotai 

kolonai, kuriai vadovavo Antanas Alonderis, o darbų vykdytojas buvo Algirdas Baublys. Visai technikai, 

medicinos prietaisams, aparatūrai buvo paskirtos bevertės paskyros. Statybai buvo skirta 1 760 000 rublių. 

Buvo skambiai išreklamuota, kad tos lėšos yra iš komunistinės talkos lėšų. Žodžiu, į politiką buvo atsakyta 

politika. Kaip vėliau paaiškėjo, Sveikatos apsaugos ministerijoje nebuvo nei vieno žmogaus, kuris būtų tikėjęs, 

kad Šilalės ligoninė bus pastatyta. Tačiau Šilalės valdžia šią statybą paskelbė svarbiausiu statybos objektu“. 

A. Levickio nuomone, tikriausiai nebuvo nė vieno tuometinio statybininko rajone, kuris nebūtų 

statęs ligoninės. Dirbo viso rajono žmonės. Kaimo statybų ministerija, kuriai buvo pavaldus Telšių teritorinis 

statybos trestas, suorganizavo respublikos santechnikos montavimo ir įrengimo konkursą. Tie darbai buvo 

atlikti per dvi dienas. Tai labai paspartino statybą. Visi stengėsi kuo greičiau užbaigti darbus, kad būtų galima 

Pavaduotojai medicinai Jekaterina Tamošaitienė 

Adolfas Vytautas Tverijonas 

Birutė Žirlienė 

Vyresnioji slaugytoja Kristina  Sarapinienė 

Vyr. buhalterė Regina Karbauskienė 
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pradėti medicinos prietaisų ir technikos montavimą. Jų nebuvo iš viso. Jų paieška ir gavimas buvo A. Levickio rūpestis. 

„Jų ieškoti reikėjo po visas gamyklas Sovietų Sąjungoje. Kartu su rajono vykdomojo komiteto Kapitalinės statybos skyriaus 

viršininku S. Raudonium su „Moskvičiumi“, vairuojamu Petro Budrecko, dėl automatikos buvo Sankt Peterburge.  Nuvykus 

į bet kokią respubliką, pirmiausia tekdavo išspręsti nakvynės klausimą, nes gauti vietą viešbutyje nebuvo jokių galimybių. 

Pavyko gauti nakvynę infekcinės ligoninės izoliatoriuje, o grįžtant namo, Estijoje, Rakverės mieste, nakvojome privačiai 

ant grindų. Vėliau važiavome į Tambovo sunkiųjų darbų kalėjimą (1000 km už Maskvos) dėl krovininių liftų. Nakvodavome 

palapinėse. Du kartus važiavome į Maskvą. Dėl keleivinių liftų skridome į Armėniją. Pernakvojome pas privatininką. Iš 

ryto išvažiavome į Spitako liftų gamyklą. Ten pavyko susitarti dėl abiejų liftų. Beje, 1989 m.  įvykęs žemės drebėjimas 

nušlavė Spitaką (kartu su liftų gamykla) nuo žemės paviršiaus. Sunkiausia buvo su virtuvės įranga. Dėl jos teko skristi į 

Kirgiziją. Nakvynę pavyko gauti futbolo stadiono persirengimo kambaryje, o rytą  teko vykti į virtuvės įrangos gamyklą 

Tian Šanio kalnuose. Nuvežus lietuviškų lauktuvių, gamykla pagamino virtuvės įrengimų visoms tuo metu Lietuvoje 

statomoms ligoninėms. Po to ilgai sklido kalbos apie du atkaklius žemaičius, sugebėjusius aprūpinti visas Lietuvoje 

statomas ligonines virtuvės įranga. Po visų  kelionių medicinos įranga buvo gaunama reguliariai, statybos vyko sparčiai. 

Tai teigiamai įvertino ir Sveikatos apsaugos ministerija“ – prisimena A.Levickis.  

1981 m. vasario 21 d.  buvo atidarytas  pirmasis naujos ligoninės skyrius – Akušerijos ir ginekologijos. Dabar 

jo vietoje po rekonstrukcijos veikia Šilalės pirminės sveikatos priežiūros centras. 

1981 m. birželio 26 d. įvyko visos ligoninės atidarymas. Naujoje ligoninėje ir jos padaliniuose dirbo apie 58 

gydytojai ir apie 213 slaugos ir kito personalo.  „Atidarymo metu tuometinis ministras Jonas Platūkis pasakė: „Šilališkiai, 

jūs padarėte patį tikriausią stebuklą“. Ligoninėje buvo įrengtas bufetas, valgykla darbuotojams, kirpykla, buitinio 

kombinato surinkimo punktas, dabartinio Priėmimo skyriaus patalpose buvo įrengta kino salė. Vakarais būdavo rodomi 

kino filmai, kur mielai lankydavosi ligoniai. Ketvirtadieniais ligoninės salėje koncertuodavo muzikos mokyklos moksleiviai. 

Ypač jų koncertai patikdavo vyresnio amžiaus ligoniams. Pagal Dailės instituto paruoštą projektą buvo sutvarkyta 

ligoninės aplinka“ – pasakoja gyd. A. Levickis. Jis prisimena: „Stacionarinių lovų 

ligoninėje buvo 255, bet jų neužteko 32000 rajono gyventojų. Be to, į naująją Šilalės 

ligoninę mielai guldavosi žmonės iš aplinkinių rajonų. Tuo metu prioritetas visoje 

respublikoje buvo skiriamas stacionariniam gydymui. Ligonius tekdavo guldyti 

koridoriuose. Dėl to, atlikus Kvėdarnos tuberkuliozės ligoninės kapitalinį remontą, ten buvo 

atidarytas II terapijos 45 lovų skyrius. Be to, dar buvo Kaltinėnų apylinkinė ligoninė su 40 

lovų. Beje, Kvėdarnoje vietoj buvusio II terapijos skyriaus dabar yra globos namai. 

 Nuo 1981 m. respublikoje iš centralizuotų kolūkių ir tarybinių ūkių lėšų 

pradėta statyti ambulatorijos su vaistine bei dviem butais, iš kurių vienas buvo skiriamas 

ambulatorijai, kitas – vaistinei. Pirmoji tokia ambulatorija buvo pastatyta Kaltinėnuose 

1982 m., kita – Kvėdarnoje 1984 m. Kadangi statybos buvo planinės, vyr. gydytojui buvo 

žymiai mažiau vargo, negu statant ligoninę.  

 Pastačius ligoninę Šilalėje, labai trūko specialistų. 1981 m. atvyko dirbti 50 

medicinos seserų. Skambinau Klaipėdos ir Šiaulių medicinos mokyklų direktoriams, kad į 

Šilalę pirmiausia siųstų iš šio rajono kilusias med. seseris. Tikslai buvo du: jos kurį laiką 

galėdavo pagyventi pas tėvus, be to, jos negalėjo blogai dirbti, nes tėvams būdavo gėda 

prieš kaimynus. Tokia taktika pasiteisino. Sveikatos apsaugos ministerija iš 1982 m. laidos 

Medikų alėjos sodinimas 
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paskyrė 14 gydytojų limitą. Visą savaitę kartu su dekanu docentu S. Kindziuliu sėdėjome 

preliminariuose skirstymuose.  Nauda dviguba: vyr. gydytojas iš dekano sužinodavo 

kiekvieno absolvento charakteristiką ir galėdavo orientuotis į kiekvieno gydytojo 

perspektyvas, o jaunieji specialistai be jaudulio vykdavo į paskyrimo vietą, nes būdavo 

asmeniškai pažįstami su vyr. gydytoju. Instituto rektoratas bei dekanatas labai teigiamai 

vertindavo tokį rūpinimąsi savo būsimais darbuotojais. Iš šio kurso Šilalėje dar dirba Vida 

ir Gintautas Macevičiai bei Juozapas Mačiukaitis. 

 Labai svarbus buvo gyvenamo ploto klausimas. Rajono vykdomasis komitetas 

namams statyti tiesiogiai lėšų negaudavo. Namai buvo statomi dalinio dalyvavimo principu. 

Ministrų Taryba šiems reikalams skirtas lėšas išdalindavo ministerijoms, o jos savo ruožtu 

išdalindavo savo įstaigoms. Kadangi po ligoninės sėkmingos statybos ministerijos požiūris 

į Šilalę buvo palankus, jos lėšų gaudavo nemažai. Kiek ligoninei buvo pastatyta butų 

nebeatmenu, tačiau vienais metais buvo gauta 110 000 rublių ir už juos buvo pastatyta 14  

butų. Pastačius ligoninę, liko laisvas buvusio Terapijos skyriaus pastatas Lokystos g. 18. 

Ten buvo įrengtas bendrabutis medicinos darbuotojams. Abiejuose aukštuose buvo 

apgyvendinti medicinos darbuotojai. Dalis jų vėliau gavo butus, dalis pasistatė namus, dalis 

liko gyventi, o prasidėjus privatizacijai, juos privatizavo“. „Kai tik Šilalėje buvo įkurta nauja 

gydymo įstaiga, vienu metu čia atvažiavome dvylika kursiokų. Mus pakvietė daktaras 

Antanas Levickis. Su žmona sukūrėme šeimą Šilalėje, užaugo vaikai. Apsipratome ir manome, kad mūsų sprendimas tikrai pasiteisino. Šiuo  metu iš mūsų dvylikos 

kursiokų Šilalėje likome trise“, – prisimena Ambulatorinio-konsultacinio skyriaus gydytojas neurologas Gintautas Macevičius.  

 „Tais laikais  ligoninės administracija nemažą dėmesį skyrė ir medikų 

laisvalaikio organizavimui. Veikė vyrų bei moterų ansambliai, choras, kaimo kapela, 

kino-foto būrelis, dramos būrelis, skaitovai. Žymiausias iš jų buvo retro šokių 

kolektyvas. Jie dalyvavo visose respublikinėse medicinos darbuotojų meno saviveiklos 

apžiūrose, kur dauguma kolektyvų užimdavo prizines vietas. Kadangi finansiškai 

stipriai šias veiklas paremdavo medicinos darbuotojų profsąjungos respublikinis 

komitetas, prisidėdavo Sveikatos apsaugos ministerija, rajono vykdomasis komitetas, 

visiems kolektyvams buvo nupirkti gražūs rūbai. Žiūrovų plojimų sulaukdavo šokių 

kolektyvas, kai į sceną išeidavo aštuoni vyrai su frakais bei aštuonios moterys su 

vakarinėmis suknelėmis šokant „Polonezą“ arba spalvingais kaubojiškais rūbais bei 

skrybėlėmis, šokant „Amerikietišką kadrilį“. Tai buvo didžiulis šokių kolektyvo 

seniūnės Rozalijos Šimkienės, vienos iš svarbiausių meno saviveiklos iniciatorių nuo 

pat 1958 m.,  nuopelnas. Rajono centrinės ligoninės meno saviveiklos kolektyvai 

nugalėjo 1983 m. ir 1989 m. respublikinėse apžiūrose. Beje, 1984 m. respublikos 

medicinos darbuotojų sporto komandos nugalėjo visus metus vykusioje kompleksinėje 

spartakiadoje.  
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Populiariausia sporto šaka 

ligoninėje buvo krepšinis. Turėjome stiprias vyrų 

ir moterų komandas. 1986 m. birželio 1–2 

dienomis Šilalėje įvyko pajėgiausių respublikos 

vyrų ir moterų finalinio ketverto komandų 

varžybos. Jose vyrų krepšinio komanda tapo 

respublikos vicečempionais ir laimėjo sidabro 

medalius, o moterų komanda užėmė trečią vietą 

ir laimėjo bronzos medalius. Labai stipri buvo ir 

stalo teniso komanda. Moterys – kandidatė į 

sporto meistrus Reda Vaškienė ir 

pirmaatskyrininkė Laima Pečuntauskienė – 

neturėjo sau lygių visoje respublikoje, o vyrai, 

kurie visi buvo pirmaatskyrininkai – Artūras 

Šaukštelis, Vidas  Bitinas bei Virgilijus 

Jokūbaitis – finale pralaimėdavo Prienų 

ligoninės komandai, už kurią žaidė du sporto meistrai. Bendroje įskaitoje stalo teniso komanda užimdavo antrą vietą 

respublikoje. Be to, gerai pasirodydavo šaulių, sportinės žūklės komandos, slidinėjimo, šaškių–šachmatų komandų nariai. 

beje, vienas iš geriausių slidininkų buvo neurologas Jonas Kalvanas, vėliau tapęs evangelikų liuteronų vyskupu. Šilalės 

žiemos sporto rinktinės kasmet 

dalyvaudavo Šiauliuose vykusiose 

medikų meno ir sporto šventėse „Saulės mūšis“, o  1979 m. tapo šios šventės 

žiemos sporto šakų komandomis nugalėtojomis.  

 Ligoninėje pastoviai vykdavo jaunojo specialisto diena, 

darbo veteranų vakaronės. Visos tos priemonės padėjo stiprinti kolektyviškumo 

jausmą. Kolektyvas buvo stiprus, susitelkęs. Tai padėjo gerinant medicinos 

pagalbos teikimą rajono gyventojams. Už gerus darbo rodiklius ligoninė 1981 

m., 1983 m., 1984 m. buvo apdovanota Sveikatos apsaugos ministerijos bei 

Medicinos darbuotojų respublikinio profsąjungų komiteto garbės raštais. 

Kiekvienais metais vykdavo visų 44 rajonų ligoninių reitingavimas pagal 

daugelį veiklos parametrų (tada vadinosi soc. lenktyniavimas). Be to, rajonai 

buvo suskirstyti į 22 poras, kuriose ligoninės dar rungtyniaudavo ir 

tarpusavyje. Šilalė rungtyniavo su Taurage. Iki naujos ligoninės pastatymo 

vykdavo apylygė kova, nugalint vienam arba kitam rajonui. Pastačius naują 

ligoninę ir atvykus jauniems specialistams, Šilalės ligoninė tvirtai ir užtikrintai 

išėjo į priekį, palikusi už nugaros Tauragės ligoninę. Šilalės ligoninė būdavo 

priskiriama prie geriausių respublikos ligoninių“ – pasakojo A.Levickis. 
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Gydytojams Antanui Levickui, Jekaterinai Tamošaitienei suteikti Lietuvos nusipelniusių gydytojų vardai. 

 

1988 m. vyr. gydytoju paskiriamas gyd. terapeutas  Artūras Kuncius. Jis šias pareigas ėjo iki 1996 m. 

Pavaduotojas medicinai Adolfas Vytautas Tverijonas 

vyresnioji slaugytoja Kristina  Sarapinienė iki 1991 m. 

Nuo 1991-07-18 Veronika Kozlovienė 

vyr. inžinierius, atsakingas už ūkio 

dalį 

Stanislovas Raudonius 

vyr. buhalterė Regina Karbauskienė 

 

A. Kuncius atvyko iš Marijampolės rajono, kur dirbo Liudvinavo ambulatorijos vedėju. Jo vadovavimo laikotarpis 

buvo gana sunkus, nes Šilalės centrinė ligoninė, kaip ir visa respublika, patyrė sunkų laikotarpį, vyko epochinė valstybės kaita, 

didelė infliacija, ekonominė blokada, rublių pakeitimas „žvėreliais“ („vagnorkomis“). Trūko aparatūros, įrengimų. Nepaisant to, A. 

Kunciaus darbštumo ir išradingumo dėka per blokadą buvo pastatytas priestatas prie poliklinikos pastato. Šiame priestate dabar yra 

įsikūręs Visuomenės sveikatos biuras. Jo vadovavimo ligoninei metu buvo pastatytos ir tipinės ambulatorijos su vaistinėmis bei 2 

butais Laukuvoje bei Pajūryje. Tokiu būdu, visos rajono gydymo-profilaktikos įstaigos buvo perkeltos į naujas modernias patalpas, 

kas žymiai prisidėjo prie medicinos pagalbos gerinimo rajone.  Rajonas buvo visiškai apsirūpinęs medicinos personalu. Buvo 81 

gydytojas, iš kurių – du medicinos mokslų daktarai: chirurgas Viktoras Batutis ir bakteriologė Justina Sakalauskaitė, 313 viduriniojo 

medicinos personalo darbuotojų (med. seserys, felčerės, akušerės, med. laborantės). 
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1992 metais Šilalės ligoninę pirmą kartą aplankė labdarys iš Vokietijos Giuterslo (Gütersloh) miesto Konradas Bastianas (Konrad Bastian). Čia  su savo 

surinkta labdara svečias atvykdavo kasmet net po kelis kartus, iš viso net 67. Už šią veiklą Konradui Bastianui 2022 m. suteiktas Šilalės garbės piliečio vardas.  

1996–1999 metais ligoninei vadovavo gydytoja okulistė Danutė Paulikienė.  

 

 

Centrinės ligoninės vyr. gydytojo pareigose  ji dirbo 1996–1997 m., o nuo 1997 

m., įvykus ligoninės reformai, darbą tęsė rajono ligoninės direktoriaus 

pareigose.  

 1996 metais pradėjo veikti ligoninės Reanimacijos skyrius. 

1997 metais vykdant Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 

sistemos reformą Šilalės rajono centrinė ligoninė padalinta į pirminę ir antrinę 

sveikatos grandis. Savarankiškomis tapo ambulatorijos, nuo ligoninės atsiskyrė 

Pirminės sveikatos priežiūros centras, Psichikos centras, Greitosios med. 

pagalbos stotis, buvo 

įsteigta savivaldybės gydytojo pareigybė. Tuo metu ligoninėje veikė 

Vidaus, Nervų, Ginekologijos, Traumatologijos, Chirurgijos, Operacinės, 

Akušerijos, Pediatrijos, Priėmimo skyriai, rentgeno kabinetas, laboratorija.  

1999 metais pradėjo veikti ligoninės Ambulatorinis-konsultacinis 

skyrius. 

 

 

Pavaduotojas medicinai Romualdas Nakutavičius 

vyresnioji slaugytoja  Veronika Kozlovienė 

vyr. inžinierius, atsakingas už ūkio dalį Stanislovas Raudonius 

vyr. buhalterė Regina Karbauskienė 
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2000–2002 m. vyr. gydytoja dirbo gydytoja akušerė-ginekologė Olga Šaudvytienė. 

 

 

 

 

 

2000 m. ligoninėje dirbo 238 darbuotojai, iš jų 31 gydytojas, 117 slaugytojų. Ligoninėje buvo 150 lovų. Vidutinis ligonių gulėjimo laikas – 8,2 paros. Per 

metus gydėsi 5594 ligoniai. 

 

Nuo 2003 iki 2012 m. rajono ligoninei vadovavo ekonomistas Vidmantas Alšauskas.  

 

 

2004 m. pradėjo veikti Slaugos ir palaikomojo gydymo poskyris prie Bendrosios teapijos skyriaus. 

Nuo 2005 m. rudens uždaromas Akušerijos-ginekologijos skyrius. Mažėjant rajone gimstamumui, 

ginekologijos paslaugos teikiamos Bendrosios chirurgijos, vėliau Dienos chirurgijos skyriuose. 

2010 m. balandžio 1 d. VšĮ Šilalės rajono ligoninė priskiriama prie neteikiančių reanimacijos ir 

stacionarių chirurgijos profilio paslaugų rajoninių ligoninių. Panaikintas Reanimacijos  ir įsteigtas Dienos 

chirurgijos skyrius. Iš viso dirba 147 darbuotojai, iš jų: 37 gydytojai, 65 slaugytojos, kito personalo – 45. Vienu 

metu gali gydytis stacionare 81 pacientas.  

Pavaduotojas medicinai Romualdas Nakutavičius 

direktoriaus pavaduotoja slaugai Veronika Kozlovienė 

vyr. inžinierius, atsakingas už ūkio dalį Rolandas Anuškevičius 

vyr. buhalterė Regina Karbauskienė 

Pavaduotoja medicinai Birutė Kūkštienė 

direktoriaus pavaduotoja slaugai ir ūkiui   Veronika Kozlovienė 

vyr. buhalterė Angelina Krenciuvienė 
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  2010 m. pradėtas vykdyti projektas „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir 

slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas VšĮ Šilalės rajono  

ligoninėje“ pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonę.  Atlikti 

kapitalinio ir einamojo remonto darbai Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje, Palaikomojo 

gydymo ir slaugos poskyryje. Atnaujinus patalpas taip pat įsigyta dalis trūkstamos medicinos 

įrangos ir baldų, pvz., funkcinės lovos, daugiafunkcis slaugos vežimėlis – vonia, 

defibriliatorius, elektrokardiografas, gyvybinių funkcijų monitorius, dirbtinės plaučių 

ventiliacijos aparatas, skaitmeninis rentgeno aparatas, ergoterapijos stalas, masažo stalai ir t.t. 

Užbaigto projekto dėka pradėtos teikti naujos trečiojo etapo ambulatorinės reabilitacijos 

paslaugos, pagerėjo slaugos kokybė ir personalo darbo sąlygos Slaugos ir palaikomojo 

gydymo skyriuje, pagerėjo diagnostikos galimybės Priėmimo-skubiosios pagalbos skyriuje bei 

rentgeno kabinete.  

2011 m. ligoninės gydytojų amžiaus vidurkis buvo 56,5 metų. Šilalės rajone 

gyvenančių gydytojų buvo 16, likę 21 atvykdavo iš Telšių, Tauragės, Kauno, Vilniaus ir 

Klaipėdos. 

Direktoriaus V. Alšausko 2011 m. atsiminimas: „Man  pradėjus čia dirbti 2003 metais, stacionare  buvo 150 lovų. Per 8 metus įstaiga buvo aprūpinta nauja medicinine 

įranga, ligoninės pastatas renovuotas, tačiau  lovų skaičius stacionare sumažėjo.  Po pirmojo restruktūrizacijos etapo liko 101  lova, o 2011 metais  – 81. Ir tuomet 

slaugos nebuvo, o šiandien iš tų 81 lovų  21 yra slaugos, 2 – paliatyviosios pagalbos. Pacientai nebegauna kai kurių paslaugų:  akušerijos, reanimacijos, chirurgijos, 

neurologijos. Sutrumpėjus teikiamų paslaugų sąrašui 2010 metais teko atleisti 64 darbuotojus. Ligoninės finansavimas per 2009–2011 metus sumažintas daugiau kaip 

3 mln. litų.“ 

2012 m. ligoninės direktoriumi paskirtas Antanas Damulis, rajono savivaldybės tarybos narys, verslininkas, 

baigęs Edukologijos ir ugdymo vadybos magistro studijas.  

 

 

 

 

 

Buvo suformuota nauja administracija ir komanda, imtasi patalpų būklės gerinimo  darbų, įvairių projektų 

įgyvendinimo. Siekiant gerinti ligoninės lovos užimtumo rodiklį, įstaigoje buvo mažinamas lovų skaičius iki 79 lovų. 

Laikotarpis pasižymėjo tam tikru ligoninės atsigavimu po įvykdytos  ankstesnės reformos. Įstaigoje augo darbuotojų 

skaičius (nuo 147 iki 189), didžiausią dėmesį skiriant paslaugų plėtrai. Padidėjo palaikomojo gydymo ir slaugos lovų 

skaičius nuo 22 iki 45 (padalinys įgavo skyriaus statusą 2018 m.), gerokai išaugo antrinio lygio konsultacijas teikiančių 

specialistų skaičius, nuolat didėjo teikiamų ambulatorinių ir stacionarinių paslaugų skaičius. Ligoninėje dirbo 174 

darbuotojai, iš jų 53 gydytojai, 62 slaugytojos. Įstaigoje nuolat vyko infrastruktūros gerinimo veikla, naujos medicininės 

įrangos diegimas.  Siekiant gerinti laboratorinės diagnostikos paslaugų kokybę 2013 m. įstaigoje laboratorinės diagnostikos 

paslaugas pradėjo teikti visus laboratorijų kokybės standartus atitinkanti įmonė „Medicina practica“. Tai leido ženkliai 

išplėsti laboratorinių tyrimų sąrašą, įtraukiant retus tyrimus, bei pagerino atliekamų tyrimų kokybę. 

Pavaduotoja medicinai Jolanta Milišiūnienė 

slaugos administratorė Veronika Kozlovienė 

ūkio administratorius Alfonsas Motuzas 

vyr. buhalterė Reda Jasevičienė 
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2013 m. atlikus kapitalinio ir paprastojo remonto darbus buvo baigtas 

vykdyti projektas „Ambulatorinių, palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų plėtra bei 

stacionarinių paslaugų optimizavimas VšĮ Šilalės rajono  ligoninėje“. Be patalpų 

modernizavimo taip pat įsigyta dalis trūkstamos medicinos įrangos ir baldų. Užbaigto 

projekto bei įrengto druskų kambario dėka pradėtos teikti naujos trečiojo etapo 

ambulatorinės reabilitacijos paslaugos, kurios pasipildė vandens, parafino 

procedūromis, haloterapijos procedūromis. Tais pačiais metais įkurtas ir diabetinės 

pėdos kabinetas.  

2012–2015 m. įstaigoje buvo įdiegta informacinė sistema ESIS, įsigyti 

kompiuteriai visoms gydytojų darbo vietoms. Tačiau vien įdiegti sistemos neužteko, 

reikėjo visiems išmokti ja naudotis. Tik dėl įstaigos darbuotojų aktyvumo bei  įstaigos 

kompiuterininko M. Uksos, dirbusio nuo pat sistemos kūrimo ir diegimo pradžios,  

kantrybės ir didelių pastangų, galime girtis esantys tarp lyderių, lyginant su kitomis 

gydymo įstaigomis, elektroninių medicininių dokumentų pildymo srityje. 

2014 m. kartu su VšĮ Kauno medicinos universiteto klinikomis baigtas 

įgyvendinti projektas „Vidurio ir vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo 

nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos 

priežiūros sistemos infrastruktūrą bei teikiamas paslaugas“. Projekto lėšomis įsigyta modernus III klasės kardiologinis echoskopas, defibriliatorius, elektrokardiografas, 

reanimacinės lovos komplektas. Intensyvios terapijos palata aprūpinta visa būtina įranga kardiologinių pacientų monitoravimui ir gydymui. 

2015 m. balandį po remonto buvo atidarytas modernus ir didžiausias ligoninėje Bendrosios terapijos skyrius. Ta proga Šilalėje lankėsi sveikatos apsaugos 

ministrė Rimantė Šalaševičiūtė. „Šiandien pamatėme sutvarkytą, be medikų stygiaus dirbančią rajoninę ligoninę“, – sakė sveikatos apsaugos ministrė.  

2016–2018 m. ligoninėje pakeistas krovinis liftas bei  atlikti liftų prieigų ir buvusių liftų mechanizmų patalpų atnaujinimo po liftų keitimo darbai.     
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Pagal Šilalės rajono sveikatos priežiūros įstaigų ir jų teikiamų paslaugų modernizavimo rėmimo programą  pastarąjį dešimtmetį įsigyta daug modernios 

medicininės technikos: ultragarsinės diagnostinės sistemos,  urofloumetras, cystoskopas – ureteroskopas, kompiuterinė įranga,  pacientų gyvybinių funkcijų monitoriai, 

spirometras, sterilizatorius, slaugos medicininės priemonės, elektrokardiografas, defibriliatorius, endoskopinė sistema  

Nuo 2020 m. lapkričio, dėl staigios direktoriaus Antano Damulio mirties, iki 2021 m. 

spalio mėnesio ligoninės direktoriaus pareigas laikinai vykdė Jolanta Milišiūnienė. Pandeminiai metai pareikalavo daugybės iššūkių visam ligoninės kolektyvui: 

pandemijos antros bangos pradžioje patyrėme šios ligos protrūkį įstaigoje, kai vienu metu susirgo 30 procentų įstaigos darbuotojų, sirgo beveik visi Palaikomojo gydymo 

ir slaugos skyriaus pacientai.  

„Iš tikrųjų buvo neramu dėl slaugos pacientų. Kai prasidėjo protrūkiai slaugos ar senelių namuose, nuolatos 

gyvenome baimėje. Išveži tyrimus ryte ir galvoji, o jeigu vienas jų bus teigiamas ir turėsi uždaryti pusę ligoninės. Baimės 

faktorius visada veikė, su ta mintimi gulėme ir kėlėmės“, – sakė slaugos administratorė Veronika Kozlovienė. 

2020–2022 metais   ligoninėje periodiškai veikė COVID-19 liga sergančių pacientų skyrius, vienu metu įstaigoje 

buvo gydoma net 50 šia liga sergančių pacientų. Skyriaus lokalizacija buvo nuolat keičiama priklausomai nuo pacientų skaičiaus. 

Tai reiškė, kad bet kurio skyriaus darbuotojai bet kuriuo metu privalėjo persiorientuoti ir gydyti šią sunkią infekcinę ligą, susidurti 

su pagausėjusiomis mirtimis. Šiam darbui buvo pasitelkiami darbuotojai ir iš ambulatorines paslaugas teikiančių padalinių. Tik 

didžiulio viso kolektyvo susitelkimo ir pasiaukojamo darbo dėka ligoninė teikė visas paslaugas pagal tuo metu galiojančias 

tvarkas, nei karto nebuvo sustabdyta Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus veikla, kaip kad nutiko daugumoje Lietuvos 

ligoninių. „Nė vienas darbuotojas nepasakė, kad nedirbs“, – pasakojo Šilalės rajono ligoninės direktoriaus pavaduotoja medicinai 

Jolanta Milišiūnienė, akcentuodama, jog pandemijos akivaizdoje susitvarkyti padėjo kolektyvo susitelkimas, priimti racionalūs 

sprendimai perorganizuojant įstaigos darbą bei griežtas saugos taisyklių laikymasis. „Išlaviravome sėkmingai“, – sako ji, 

tikindama, jog per šį laikotarpį daug ko išmoko.  
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Pandemijos laikotarpiu pradėtas ir 2022 metais baigtas įgyventi projektas kartu su Klaipėdos universitetine ligonine  ir kitomis Vakarų Lietuvos gydymo 

įstaigomis, kuris buvo skirtas įrangos, naudojamos COVID-19 liga sergantiems pacientams gydyti, įsigijimui. Jo metu įstaigoje vyko deguonies sistemos plėtros darbai, 

deguonies kondensatoriaus įrengimas, įsigyta ir įsisavinta nauja medicininė įranga: 

videolaringoskopas, gyvybinių funkcijų 

monitoriai, funkcinės lovos, spirometras, 

portatyviniai deguonies kondensatoriai. 

Šalia Priėmimo ir skubiosios 

pagalbos skyriaus skubos tvarka buvo 

suprojektuoti ir pastatyti trys moduliniai 

priestatai, skirti karščiuojančių pacientų 

izoliavimui. Šios patalpos, suprojektuotos 

pagal įstaigos poreikius ir atitinkančios visus 

infekcijų kontrolės reikalavimus, turi atskirus 

įėjimus tiek pacientams, tiek medikams. Tai 

leidžia visus pagalbos besikreipiančius 

pacientus ir toliau „rūšiuoti“ į 

nekarščiuojančius ir karščiuojančius. Tai leido 

atlaisvinti ir iki tol Karščiavimo klinikai ir 

Stebėjimo dėl COVID-19 poskyrio veiklai 

naudotas kitas ligoninės patalpas. Šie 

izoliatoriai, pasak pavaduotojos medicinai, liks ateičiai, tai yra bus naudingi ne tik COVID-19 ligos diagnozavimui, bet 

ir gripo epidemijos metu, kitų užkrečiamų kvėpavimo takų ligų plitimo atvejais. 

„Visai kitas reikalas, kai karščiuojančio paciento nepasodini vienoje patalpoje laukiant priėmimo pas 

gydytoją su kitais pacientais. Pastariesiems iš karto sumažėja rizika užsikrėsti“, – šio sprendimo privalumus vardija 

pavaduotoja medicinai J. Milišiūnienė. 
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 2022 metais ligoninės stogą „papuošė“ saulės fotovoltinė elektrinė. Tais pačiais metais buvo užbaigtas projektas „Medicininių paslaugų prieinamumo ir 

kokybės gerinimo programa Baltijsko ir Šilalės miestuose“, finansuojamas ES ir savivaldybės lėšomis, kurio metu buvo atliktas Fizinės medicinos ir reabilitacijos 

skyriaus kapitalinis remontas, privažiavimo kelio ir aikštelės kapitalinis remontas, prie pagrindinio ligoninės įėmimo įrengta neįgaliųjų rampa,  įsigyti 24 vienetai 

medicininės įrangos reabilitacijai, baldai patalpoms. Pastarąjį dešimtmetį ligoninės gyvenime dalyvavo svarbūs žmonės. Šilalės rajono garbės pilietis prof. Pranas 

Šerpytis Šilalės rajono ligoninėje buvo gana dažnas svečias: konsultuodavo sudėtingus pacientus, skaitydavo paskaitas, vedė skubios pagalbos mokymus Priėmimo ir 

skubios pagalbos skyriaus darbuotojams.  

Įstaigą aplankė beveik visi to laikmečio sveikatos apsaugos ministrai: R. Šalaševičiūtė, J. Požėla, A.Veryga, A. Dulkys. 
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70 metų Šilalės rajono žmonių sveikata rūpinosi didelis būrys medikų, nemažai jų jau iškeliavo į amžinybę. Tačiau jie visi paliko ryškų pėdsaką Šilalės 

ligoninės istorijoje. 

Ilgiausiai ligoninėje išdirbę darbuotojai – gydytoja pulmonologė Jekaterina Tamošaitienė  ligoninėje dirba nuo 1966 m., terapeutė Akvilina 

Linkevičienė – nuo 1975 m., pediatrė Janina Kuraitienė – nuo 1976 m.,  pediatrė Birutė Žirlienė – nuo 1977 m. 

Su pagarba jų profesiniam meistriškumui prisimenami gydytojai:  rentgenologai – A. Levickis,  K. Garmus; endokrinologė A. Šiaudvytienė;  pediatrai 

–  a. a. J. Zobėlienė, R. Nakutavičius; ginekologai – a. a. J. Švatrėnas, a. a. A. Dirmantas, E. Mažeikienė; terapeutai – a. a. M. Šiaudinis, a. a. V. Šimkus, a. a. R. 

Poškienė, a. a. A. Kuncius, I. Pocienė, E. Augilienė, L. Pudžiuvelienė; oftalmologai – D. Paulikienė, V. Kuncienė;  psichiatras R. Augilius; anesteziologas A. Bagajevas; 

chirurgai – mokslų daktaras chirurgas a. a. V. Batutis,  a. a. J.Gurskienė ir daugelis kitų ligoninėje dirbusių gydytojų. 

Paskutinį dešimtmetį ligoninėje dirbę gydytojai: V. Kažemėkienė, E. Dienaitė, K. Kažukauskaitė-Žutautienė, I. Laurinaitytė-Margelienė, G. Girtvainytė, J. Jonušaitienė, 

A. Sipavičius, R. Kielaitė, G. Jancevičius, T. Šiaudinis, R. Žąsytienė, R. Žemaitis, A. Andriulionis, L. Banevičiūtė, D. Bučinskaitė, T. Liebus, S. Petrikėnas, T. Lingaitis,  

R. Šimkevičienė,   O. Garlaitė,  V. Slavinskytė, E. Zubrickienė,  M. Raščius,  N. Vasiliauskienė, S. Galkauskas, J. A. Stonis, R. Gutauskas   O. Blauzdžiūnienė,  L. 

Petreikis,   a. a. V. Danyla, M. Sokolovas,  A. Šarkevičius. 

Neužmirštos ir gydytojų pagalbininkės medicinos seserys, slaugės (slaugytojai): K. Sarapinienė, G. Zajauskienė, D. Kenausienė, N. Norbutienė, D. 

Aušrienė, R. Šimkienė, S. Pinikienė, T. Kumetaitytė, A. Šiaudinienė, I. Morkaitienė, J. Martinavičienė, V. Stankevičienė, J. Petkienė, I. Tverijonienė, E. Nemčiauskienė, 

R. Mažonaitė, I. Vaičekauskienė, Z. Stulgienė, L. Jakštaitė, B. Levickienė,  I. Bytautienė, V. Dumčienė, B. Murauskienė, I. Juodeikienė, M. Kazlauskienė, E. Tereikienė, 

A. Šneideraitienė, L. Pocienė, I. Zdanienė, V. Zemblienė, R. Krikščiūnienė, O. Špečkauskienė, a. a. R. Gerdauskaitė, B. Romienė, L. Butvydienė, D. Kleišmantienė, I. 

Pilypienė, R. Miniotienė, V. Kutniauskienė, G. Katauskienė, R. Stonienė, R. Klimova, B. Smailienė, E. Stasytienė, I. Špečkauskienė, a. a. E. D. Rūdienė, a. a. J. Jonelis, 

J. Zemeckienė, V. Kutniauskienė, A. Mikutienė, S. Pociuvienė, R. Rimkienė, D. Šerpytienė, Z. Vaičiulienė, I. Zdanienė, V. Kybartienė, V. Dumčienė, V. Kasparaitienė, 

B. Murauskienė, B. Skujytė, E. Stirbienė, D. Vaitkienė, V. Stancelienė, D. Jurgaitienė, I. Morkaitienė, R. Mažonaitė, A. Mozerienė, L. Eskirtienė, G. Grikšienė, T. 

Laušienė, V. Petrylienė. 

Sveikatos specialistai: laborantė V. Baublienė, akušerė R. B. Lašaitienė, akušerė B. Jokubauskienė, akušerė E. Gudauskienė, rentgeno laborantė G. 

Gerdauskienė, laborantė B. Valavičienė, laborantė V. D. Žaludienė, rentgeno laborantė I. Jakštienė, laborantė B. Remeikienė, akušerė A. Sūdžiuvienė, masažuotoja B. 

Vaičiulienė, akušerė O. Stankevičienė, laborantė O. Žąsytienė, akušerė G. Vainorienė, akušerė L. Šaukštelienė, rentgeno laborantė V. Bažadragienė, akušerė L. 

Tvarijonienė,  akušerė R. Šiaudvytienė, psichologės – J. Butkutė, E. Gedrimienė, V. Mikalauskienė. logopedai – A. Letukienė, D. Mitkus, P. Juščienė, V. Paliakienė. 

kineziterapeutai –  E. Alijošius, V. Jonušaitė, ergoterapeutai – J. Latožaitė, S. Sadauskytė.   

Ypatingu rūpestingumu visada pasižymėjo sanitarės (meiliai jas vadindavo slaugutėmis), slaugytojų padėjėjos ir pagalbinis personalas: O. Šveisterienė, A. 

Zimkienė, O. Pipirienė, E. Miknienė, E. Andrijauskienė, J. Gečienė, G. Toliušienė, B. Bronislovaitienė, S. Sūdžiuvienė,  S. Aužbikavičienė, S. Tarvydienė, S. 

Maziliauskienė, A. Luganeckienė, O. Irtmonienė, R. Mažeikienė, E. Dulkienė, R. Laucevičienė, R. Mikalauskienė, N. Razbadauskienė, N. J. Šerpetauskienė, S. 

Gumuliauskienė, A. Luganeckienė, B. Sarapinienė, B. Trapienė, a. a. A. Vaičekauskienė, B. Bronislovaitienė, S. Bukauskienė, S. Tarvydienė, I. Jonikienė, E. 

Nemčiauskienė, D. Aurylienė, M. Balčienė, B. Gedmintienė, N. Judvytienė, O. Kasiliauskienė, D. Račkauskienė, R. Geršvaltaitytė, a. a. I. Judeikienė, E. Kasiliauskienė, 

I. Šiaudvytienė, E. Taujenienė, a. a. L. Toliušienė, G. Bergelienė, elektrikai – a. a. A. Baškys, M. Dirmantas, P. Pocius,  vairuotojai – L. Letukas, K. Levanauskas, J. 

Savickis, valytojos – S. Rukšienienė, J. Martinavičiūtė, virėja R. Šeputienė, santechnikas J. Taujenis, vyr. buhalterė A. Krenciuvienė, medicinos statistikė A. Stirbienė  

ir daugelis kitų. 1988 metais Šilalės ligoninėje dirbo net 133 sanitarikės. Nuo 2000 metų Lietuvos Respublikos  sveikatos apsaugos ministro įsakymu buvo įsteigta  

slaugytojo padėjėjo pareigybė. 2022 m. ligoninėje medikams padeda 18 slaugytojų padėjėjų ir 26 pagalbinio personalo darbuotojai. 
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ŠILALĖS LIGONINĖ ŠIANDIEN  

Faktai ir skaičiai: 

Ligoninė yra didžiausia Šilalės rajono gydymo įstaiga ir vienintelė rajone teikia antrojo lygio stacionarinio gydymo paslaugas. Stacionariniai padaliniai teikia aktyviojo 

gydymo paslaugas Bendrosios terapijos, Pediatrijos, Dienos chirurgijos skyriuose. Slaugos ir palaikomojo gydymo bei paliatyvios slaugos paslaugos teikiamos Slaugos 

ir palaikomojo gydymo skyriuje. Ligoninėje teikiamos šios ambulatorinės paslaugos: specializuotos ambulatorinės, priėmimo ir skubios pagalbos, dienos stacionaro, 

dienos chirurgijos, stebėjimo bei ambulatorinės reabilitacijos.  

Ligoninėje dirba 189 darbuotojai. Iš jų 57 gydytojai, 77 medicinos personalo, 55 kito personalo. 

Įstaigoje nuo 2019 metų patvirtintos 79 lovos: 34 lovos aktyviam gydymui Bendrosios terapijos, Dienos chirurgijos ir Pediatrijos skyriuose bei 45 Palaikomojo gydymo 

ir slaugos skyriuje. 23 lovų Bendrosios terapijos skyriuje kasmet gydosi apie 1000 pacientų, 3 lovų Dienos chirurgijos skyriuje – apie 450 pacientų, 8 lovų Pediatrijos 

skyriuje – apie 500, Palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje – apie  200 pacientų. 

Kasmet Priėmimo ir skubiosios pagalbos skyriuje apsilanko apie 6500 pacientų. Iš jų apie 2000 gydomi mūsų ligoninėje, 500  išsiunčiami į kitas gydymo įstaigas, apie 

4000  pacientų suteikiama ambulatorinė pagalba. 

Ambulatoriniame konsultaciniame skyriuje kasmet apsilanko apie 100 000 pacientų. Čia konsultuoja 18 skirtingų specialybių gydytojai.  
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Priėmimo ir skubiosios pagalbos skyrius  Čia visą parą pacientus sutinka budinčių 

gydytojų ir slaugytojų komanda. Pacientams užtikrinamos terapijos profilio 

gydytojų, chirurgijos profilio gydytojų ir gydytojų pediatrų paslaugos 24 val. per 

parą.   

Vyr. slaugytoja Laima Bernotienė, slaugytojos –  L. Rimkuvienė, R. Šeputienė, S. 

Stankuvienė, V. Malakauskienė, A. Petrokienė, R. Gražinskytė, J. Baltutienė, D. 

Rimkienė, S. Bajorinaitė, R. Lebrikienė,  slaugytojo padėjėja  R. Gečienė.  2021 m. į 

skyriaus kolektyvą įsiliejo pirmasis  skubios pagalbos paramedikas, kuris dirbo iki 

2022 m. rugsėjo 9 d.  

Skyriuje budintys gydytojai: R. Butvidienė, Aly Abou Amra, R. Šleivys, R. Titovas, V. 

Juodeikytė, V. Macevičienė, G. Macevičius, R. Černiauskaitė, D. Marozienė, D. 

Karaliūnienė, A. Pauža, G. Poluchin, S. Bladžius V. Paužienė, D. Masiulionis, V. 

Liebus, J. Ožemlauskienė, E. Milišauskaitė, P. Gecevičienė, G. Razutytė, B. 

Mikutavičiūtė, A. Meirienė, Ž. Gečas, M. Mikutavičius. 2022 metais skyriuje pradėjo 

dirbti pirmasis skubiosios medicinos gydytojas G. Montrimas.  

2022 m. skyriaus vyresniajai slaugytojai Laimai Bernotienei įteikta Šilalės rajono 

savivaldybės ,,Auksinės gilės“ nominacija. 

2020 m. Laimai Bernotienei sveikatos apsaugos ministras skiria apdovanojimą  ,,Už 

reikšmingą indėlį Lietuvos žmonių sveikatai“. 

Šio skyriaus darbuotojai yra pagerbti Šilalės rajono savivaldybės mero,  Šilalės 

rajono ligoninės  direktoriaus padėkos raštais. 

 

 

Skyriaus vedėjas – vidaus ligų 

gydytojas J. Mačiukaitis. 

   Gydytojas 1982 m. baigė Kauno 

medicinos institutą. Ligoninėje 

dirba nuo 2008 m. birželio 1 d.,  

nuo 2008 m. rugsėjo 1 d. paskirtas 

Priėmimo ir skubiosios pagalbos 

skyriaus vedėju. 
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Ambulatorinis-konsultacinis skyrius 

Vyresnioji slaugytoja I. Sebeckienė.  

Skyriuje konsultuoja šie ilgamečiai 

specialistai: G. Macevičius, R. Navikas, R. 

Titovas, J. Tamošaitienė, D. Briedienė, V. 

Macevičienė, J. Kuraitienė, V. Juodeikytė, 

B. Žirlienė. 

Skyriaus slaugytojos ir med. 

registratorės: K. Pieterienė, V. Lapichina, 

V. Savickienė, V. Ruzgienė, J. Vyštartienė, 

D. Trapienė, akušerė R. Mizgirienė, L. 

Šedvilienė, O. Lankauskienė. 

Kolektyvas nuolat pasipildo naujais 

specialistais: R. Šleivys, D. Titovas, I. 

Kniaževas, A. Dementjev, R. Dargienė, M. 

Palskys, A. Verumbickienė, G. Poluchin, 

M. Bakša, A. Siaurys, L. Ribikauskienė, R. 

Butkus, A. Pauža, N. E. Samalavičius, J. 

Petrošienė, D. Janulytė, J. Ožemlauskienė, D. Masiulionis, L. Rasiukevičius, R. Taraškevičiūtė, S. Ugianskytė, D. Berenis, T. 

Handous, M. Gusarovas, M. Danilevičius, R. Danilevičienė. 

Šilalės rajono savivaldybės padėkos lašais apdovanoti: 2017 m. neurologas Gintautas Macevičius, 2021 m. skyriaus vyresnioji 

slaugytoja Irena Sebeckienė, 2014 m. gydytoja pulmonologė Jekaterina Tamošaitienė. SAM Nusipelniusio gydytojo vardas 

buvo suteiktas gydytojui neurologui Gintautui Macevičiui, gydytojai pulmonologei Jekaterinai Tamošaitienei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bėgam, lekiam, registruojam, 

Skrandį žiūrim, žaizdą tveriam. 

Pasižiūrim į akis, 

Prafiltruojam kepenis. 

 

Subintuojam ranką, koją, 

Pacientai mums mojuoja. 

Išsigydom prostatitą, 

Nervus tvarkomės iškart, 

Plaučius klausome dukart. 

 

Dar mes krapštome ausis, 

Laukiam, kol ateis koks „pūlinys“, 

Pasižiūrim ginekologiškai, 

Sugipsuojam išoriškai. 

 

Gydom skydliaukę ir diabetą, 

Reguliuojam, kas „muša“ apetitą. 

Širdies dūžius klausome rimtai, 

Pėdas tvarkom atidžiai. 

 

Duodam kartais ir narkozę, 

Apskaičiuojam „gerą“ dozę, 

Siunčiam žmones FMR, 

Kad jie gautų GFK. 

 

Štai toks darbas mūs 

ambulatoriniam- 

Ką jau veikiam, apie tai ir 

porinam. 

 

(Eilės Irenos Sebeckienės) 
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Vaikų raidos sutrikimų ankstyvosios reabilitacijos poskyris  

VRSAR poskyryje teikiamos kompleksinės dienos stacionaro paslaugos vaikams iki 7 

metų amžiaus. 

Poskyriui vadovauja gydytoja pediatrė-socialinė pediatrė B. Žirlienė.  

Darbuotojai: logopedė R. Pudževienė, bendrosios praktikos slaugytoja V. Lapichina, 

masažuotoja ir kineziterapeuto padėjėja M. Eitutienė, medicinos psichologė I. 

Kalvanienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radiologijos kabinetas 

Ligoninės pacientams kasmet atliekama apie 10 000 gydytojo radiologo 

konsultacijų. 

Gydytojai: D. Titovas, I. Kniažev.  

Vyr. radiologijos technologė R. Zbarauskienė, radiologijos  

technologės A. Bineva, S. Genienė, R. Dargužienė. 
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Pediatrijos skyrius 

Vyresnioji slaugytoja O. Lankauskienė. 

Dirba gydytojos:  R. Bukauskienė, B. Kūkštienė, D. 

Gaivenienė, J. Mikalauskienė, V. Gedrimienė, V. Tirevičiūtė. 

Slaugytojų kolektyvas: V. Simanauskienė, A. Pudžemienė, V. 

Jakštienė. Joms talkina pasitelktos slaugytojos iš kitų skyrių – 

S. Ašmontienė, L. Šerpytė, R. Šimkuvienė. 

2012 m. slaugytojai Vidai Jakštienei, 2022 m. ilgametei 

skyriaus vedėjai Janinai Kuraitienei Lietuvos gydytojų 

sąjunga suteikė garbės nario vardą. 

SAM Nusipelniusio Lietuvos gydytojo vardas buvo suteiktas 

vaikų ligų gydytojai Reginai Bukauskienei, vaikų ligų 

gydytojai Janinai Kuraitienei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Skyriaus vedėja vaikų ligų gydytoja J. 

Kuraitienė. 

1975 m. baigė Kauno medicinos institutą, 

1975–1976 m. medicinos internatūrą atliko 

Šilutės ligoninėje ir tapo pediatre, po baigimo 

atvyko į Šilalės ligoninę ir dirba iki dabar. Nuo 

1984 m. dirba  ligoninės Pediatrijos skyriuje 

skyriaus vedėja. 
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Bendrosios terapijos skyrius  

Skyriaus vedėja V. Juodeikytė, vyresnioji slaugytoja L. Šedvilienė.  

Dirba gydytojai: G. Macevičius, V. Macevičienė, J. Mačiukaitis, A. Šarkevičienė, J. 

Milišiūnienė, J. Petrošienė.               

 Slaugytojų kolektyvas –  E. Bukauskienė, G. Meirienė, V. Grabauskaitė, R. Cibitienė, K. 

Ačienė, I. Baltikauskienė, O. Venckienė, R. Vėlavičienė, R. Štangvaltienė, N. 

Gumuliauskienė. 

Slaugytojų padėjėjos: L. Lukošienė, O. 

Etminienė. 

Pagalbinis personalas – A. 

Jarašiūnienė, J. Vaitkutė, A. Beržinienė.  

Šilalės rajono savivaldybės padėkos 

lašais apdovanoti: buvusi ilgametė 

skyriaus vyresnioji slaugytoja Viktorija 

Kybartienė, 2021 m. slaugytoja Elena 

Bukauskienė, 2021 m. slaugytoja Regina 

Cibitienė, 2021 m. slaugytoja gražina 

Meirienė, 2020 m. slaugytojo padėjėja 

Ona Etminienė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skyriaus vedėja vidaus ligų gydytoja   

V. Juodeikytė. 

Gydytoja 1985 m. baigė Kauno 

medicinos institutą, nuo 1986 m. 

rugpjūčio 1 d. iki  dabar dirba Šilalės 

ligoninėje, nuo 1998 m. sausio 7 d. 

Bendrosios terapijos skyriaus vedėja. 
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Dienos chirurgijos skyrius 

Kasmet atliekama apie 300 operacijų.  

Dirba gydytojai chirurgai: R. Titovas, A. Dementjev,  traumatologai M. 

Bakša, A. Siaurys, urologas G. Poluchin, akušerės-ginekologės: 

A.Verumbickienė, S. Ugianskytė, anesteziologės reanimatologės: A. 

Šarkevičienė, J. Milišiūnienė.  

Operacinės ilgametės slaugytojos: D. Batutienė ir V. Ruzgienė. Steriliais 

instrumentais visai ligoninei rūpinasi R. Draukšienė. 

Šilalės rajono savivaldybės padėkos lašais apdovanoti: 

2016 m. operacinės slaugytoja Danutė Batutienė, 2013 m. slaugytoja Vida 

Ruzgienė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Skyriaus vedėjas gydytojas chirurgas 

R.Titovas. 

Gydytojas 1981 m. baigė Kauno 

medicinos institutą nuo 1982 m. rugpjūčio 

2 d. dirba Šilalės ligoninėje iki dabar, nuo 

1991 m. gegužės 3 d. Chirurgijos skyriaus 

vedėjas. 
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Palaikomojo gydymo ir slaugos 

skyrius 

Skyriaus statusas suteiktas 2018  m. 

(iki tol buvo Bendrosios terapijos 

skyriaus poskyris). Lovų skaičius 

nuolat didėjo nuo 22 iki 45.  Buvo 

laikotarpių 2018–2019 metais, kai 

vienu metu skyriuje gydėsi net  70 

pacientų.  

Skyriaus vedėja vidaus ligų 

gydytoja R. Butvidienė 

Vyresnioji slaugytoja J. 

Kauneckienė. 

Dirba gydytojai: A. Linkevičienė, 

D. Marozienė; med. psichologė I. 

Viršilienė, gyd. psichiatrė R. 

Taraškevičiūtė. 

Socialinė darbuotoja R. 

Tverijonienė.  

Slaugytojų kolektyvas: D. 

Jasienė, R. Raštutienė, I. Audinienė, R. Mizgirienė, V. Katutienė, V. Šniaukštienė, V. Donylienė, E. Eglynienė, J. Karinauskienė, 

V. Krušienė, J. Vaičekauskienė. 

Slaugytojų padėjėjos: V. Jakštienė, I. Leškienė, S. Dobilienė, M. Baublienė, G. Knatauskienė, A. Tulminienė, B. Šveisterienė, 

A. Letukienė, L. Ašmontienė, S. Pudžemienė, L. Petrikauskienė, A. Rekašienė, V. Vaičekauskienė, R. Eidukienė. 

Pagalbinis personalas: N. Patlabienė, K. Petkutė, L. Švatrėnas. 

Šilalės rajono savivaldybės padėkos lašais apdovanoti: 2020 m. skyriaus vedėja Reda Butvidienė, 2020 m. skyriaus vyresnioji slaugytoja Janina Kauneckienė. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skyriaus vedėja  vidaus ligų gydytoja 

R. Butvidienė 

Gydytoja 2008 m. baigė Kauno 

medicinos universitetą nuo2011 m. 

rugpjūčio 29 d. pradėjo dirbti  Šilalės 

rajono ligoninėje budinčia medicinos 

gydytoja ir dirba iki dabar. 2018 m. 

spalio 10 d. paskirta palaikomojo 

gydymo ir slaugos skyriaus vedėja. 
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Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius  

Skyriaus statusas suteiktas  2018 metais (iki tol buvo Ambulatorinio-

konsultacinio skyriaus poskyris). 

2022 m. paskirta skyriaus administratorė  L. Petrikauskienė. 

Ilgametės darbuotojos: V. Martišienė, E. Grikšienė, R. Vaškienė, L. 

Pečuntauskienė, D. Garbenienė, R. Lebrikienė, J. Pudževienė.     

Naujai pradėję dirbti darbuotojai: A. Goštautė, L. Petrikauskienė, S. 

Jurgaitienė, L. Šeputytė, G. Petkutė, L. Slivskienė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skyriaus vedėjas  fizinės medicinos 

ir reabilitacijos gydytojas R.Butkus. 

 

Gydytojas 1997 m. baigė Kauno 

medicinos akademiją. Nuo 2018 m. 

gegužės 2 d. paskirtas skyriaus 

vedėju. 
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Ūkio dalis 

Ūkio administratorius  Alfonsas Motuzas.  

Ūkio dalies darbuotojai:  Z. Genienė, R. Šerpytis, V. Kasiliauskis, J. Brazauskienė, I. Vaitiekienė, A. Dobrovalskis, Z. Taujanskienė, R. Karalevičius. 

Ligoninės virtuvės darbuotojai: dietistė – K. Girdžienė, virėjos – I. Vaičekauskienė, R. Gestautienė, J. Jakštienė, V. Pudžemienė. 

 

 

Vaistų sandėlis (anksčiau – vaistinė) 

Vaistų sandėlio darbuotojai užtikrina visų ligoninės padalinių aprūpinimą medikamentais, medicinos priemonėmis, apsaugos priemonėmis, dezinfekcinėmis 

medžiagomis. 

Vaistų sandėlio vedėja  R. Montrimienė 

Pagalbinis darbuotojas  V. Montrimas. 
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Administracija   

Ligoninės administracijos kolektyvas rūpinasi  darbuotojų darbo sąlygų gerinimu bei pacientų paslaugų 

prieinamumo ir kokybės gerinimu. 

Per 70 nuo Šilalės ligoninės įkūrimo 

prabėgusių   metų joje pasikeitė 10 vyr. 

gydytojų, direktorių. Dauguma jų dirbo nuo 

4 iki 8 metų. Gerokai ilgiau šiose pareigose 

išdirbo 1975–1988 m. ligoninei vadovavęs 

gydytojas pulmonologas, radiologas 

Antanas Levickis, daug nuveikęs, kad 

Šilalės ligoninė taptų jaukia, atitinkančia 

laikmečio reikalavimus gydymo įstaiga. Jo 

pradėtą darbą sėkmingai tęsė vėliau dirbę 

ligoninės vadovai ir visas jos kolektyvas. 

Šilalės rajono savivaldybės mero potvarkiu nuo 2022 m. spalio 29 d. į VšĮ Šilalės ligoninės direktoriaus 

pareigas paskirtas Osvaldas Šarmavičius, Kauno politechnikos institute įgijęs inžinieriaus technologo 

išsilavinimą ir Mykolo Romerio universitete teisininko išsilavinimą. 

Direktoriaus pavaduotoja medicinai nuo 2012 m. 

dirba anesteziologė, reanimatologė  Jolanta 

Milišiūnienė, slaugos administratore nuo 2013 m. –  

Veronika Kozlovienė, ūkio administratoriumi nuo 

2013 m. – Alfonsas Motuzas, vyr. buhaltere nuo 

2012 m. – Reda Jasevičienė.  

Administracijai talkina buhalterė S. Sodytė, 

medicinos statistikės: E. Daubaraitė, H. Hrikshene, 

personalo inspektorė R. Gudlenkienė, sekretorė  B. 

Kondratenkienė, archyvarė D. Murauskienė,  

kompiuterininkas M. Uksa,  informacijos 

administratorė A. Betingienė. 

 

2020 m. direktoriaus pavaduotojai medicinai 

Jolantai Milišiūnienei ir slaugos administratorei 

Veronikai Kozlovienei sveikatos apsaugos ministras 

skyrė apdovanojimą  ,,Už reikšmingą indėlį 

Lietuvos žmonių sveikatai“ 
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Ligoninės kolektyvo narius sieja ne tik tie patys profesiniai tikslai, bet ir laisvalaikio pomėgiai. Bendras laisvalaikis, geri tarpusavio santykiai, saistantys kolektyve 

dirbančius specialistus, atveria naujas komandinio darbo galimybes, padeda siekti kokybiško darbo rezultato bei sukurti malonią atmosferą darbo vietoje. 2022 m. 

organizuota kelionė į Anykščius. Jau aplankytas Suvalkijos kraštas, gėrėtasi panemune, svečiuotasi Žemaitijos ir Pakruojo dvaruose, praeitas Žuvies kelias. Ligoninės 

kolektyvas turi tradiciją kasmet švęsti Kovo 11-osios minėjimą, Medicinos darbuotojo ir Slaugytojų dieną, Šv. Kalėdų ir Šv. Velykų šventėms išpuošti ligoninę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


