
1. Iškili ir turtinga ligonin ės istorija:  

2018 metais ligoninės švęs savo 100 metų sukakties jubiliejų. 

Alytaus apskrities ligoninės įsteigimas 

1918 m. spalio mėn. steigiasi lietuviška miesto, valsčiaus ir apskrities administracija. Įsteigiama 
Alytaus apskrities ligoninė. Pontonų kareivinėse įsikūrusi ligoninė pertvarkoma į Alytaus 
apskrities ligoninę. Ligoninei vadovauti paskiriamas gydytojas Juozas Abraitis. 

1933 m. sausio 1 d. Apskrities ligoninės vedėju paskiriamas gydytojas Povilas Narkus. 

Gydytojo Stasio Kudirkos atvykimas į Alytų 

1934 m. į Alytų atvyksta dirbti gydytojas Stasys Kudirka. Tai aukštos kvalifikacijos chirurgas, 
darbu bei išskirtinėmis charizminėmis savybėmis pelnęs ypatingą žmonių pasitikėjimą ir meilę. 
Ligoninei gydytojas Stasys Kudirka vadovavo 1939-1942 ir 1945-1963 m. m. Per 30 
brandžiausių savo gyvenimo metų jis atliko 35 tūkstančius operacijų. 

Naujos ligoninės statyba 

1935 m. prasideda naujosios ligoninės statyba. Statyboms vadovauja žymus Alytaus architektas 
Stasys Taškūnas ir gydytojas Povilas Narkus. To meto mastais ligoninė turėjo būti didelė erdvi ir 
moderni. Baigiama statyti 1938 m. 

2. Platus veiklos spektras: 

Ø      Didžiausia ligoninė Pietų Lietuvos regione, teikianti daugiau kaip 55 proc. visų regione 
suteikiamų specializuotų antro lygio paslaugų. 

Ø      Regiono lyderė gydant ūmius koronarinius sindromus bei išeminius insultus. 

Ø      Teikia 25 skirtingų profilių stacionarines paslaugas. 

Ø      Ambulatorines paslaugas teikia 37 skirtingų specialybių gydytojai. 

3. Puikios diagnostinės galimybės: 

Ø      Gali teikti maksimaliai kokybiškas diagnostikos ir gydymo paslaugas, savo kokybe ir 
asortimentu nenusileidžiančias didžiosioms šalies klinikoms; 

Ø      Atliekamas visas spektras skaitmenizuotų šiuolaikiškų tyrimų; 

Ø      Aukštos kvalifikacijos specialistai; 

Ø      Visą parą dirbanti radiologinė tarnyba (UG, KT, MGR atlikimo galimybės). 



4. Galimybė tobulėti ir gilinti žinias:  

Ø      Reguliariai organizuojami mokymai ir konferencijos; 

Ø      Pozityvus administracijos požiūris į tobulėjimą; 

Ø      Ligoninė bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio šalių ligoninėmis; 

5. Šiuolaikiškai įrengti/renovuoti strateginiai ligoninės padaliniai: 

Ø      Priėmimo – skubios pagalbos skyrius; 

Ø      Akušerijos - ginekologijos skyrius; 

Ø      Dienos cirurgijos centras; 

Ø      Operacinės; 

Ø      Reanimacijos ir intensyvios terapijos padalinys; 

Ø      Traumatologijos (II lygio traumos centras), kardiologijos, nerologijos skyriai; 

Ø      Fizinės medicinos ir reabilitacijos, Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriai. 

Ø      Hemodializės centras. 

Ø      Klinikinė diagnostinė laboratorija. 

6. Nuolat vystomos naujos gydymo ir vadybos galimybės: 

Ø      Plati investicijų programa: ligoninė dalyvauja ES struktūrinių fondų remiamuose 
projektuose ir yra daugelio projektų pareiškėja; 

Ø      Naujų, modernių paslaugų diegimas (veikia išankstinės pacientų registracijos sitema); 

Ø      Vystomos naujausios informacinės E. sveikata technologijos: skaitmeninė vaizdinė 
radiologija, elektroninė pacientų ligones istorija, internetinė paciento kortelė, elektroninis 
receptas ir k.t. 

Ø      Atviras naujovėms ir efektyviai dirbantis kolektyvas. 

Neverta išvažiuoti iš Lietuvos, kai mes siū,lome įdomų, intensyvų ir gerai apmokamą darbą. 
Kviečiame prisijungti prie efektyviai dirbančios komandos ne tik specialistus, bet ir jaunuosius 
medikus. 

Mes siūlome: 



• įdomų, intensyvų ir gerai apmokamą darbą; 
• visas materialias bei technines galimybes realizuoti savo profesinius įgūdžius bei lavinti 

gebėjimus, kuriuos įgijote studijuodami universitetuose. 

 


