
viltį ne vienam klausą praradusiam 
pacientui.

Operuota apie 
100 pacientų

1997 metais prof. Andre Sulta-
nas iš Paryžiaus pirmą kartą atvyko
į Vilniaus Santariškių ligoninėje 
vykusią tarptautinę otolaringolo-
gų konferenciją. Čia ir užsimezgė 
gydytojų otolaringologų iš Pran-
cūzijos ir Klaipėdos draugystė. 
2001 m. otochirurgai prof. A. Sul-
tanas, medicinos mokslų daktarai 
Fransua Furia, Alanas Karoutchi 
iš Prancūzijos ir otochirurgas Sala-

Prostatos 
vėžio 
gydymas

8 p. 
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Patologijos 
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SVEIKINAME

Sveikiname su jubiliejiniais 
gimtadieniais rugpjūčio mėn.

gimusius Klaipėdos universitetinės 
ligoninės darbuotojus:

08. 18 – Sonatą Tilvikaitę (Chirurgijos 
departamentas),

08. 22 - Irmą Damašienę (Akušerijos -
ginekologijos departamentas),

08. 22 - Reginą Liulienę (Traumatolo-
gijos departamentas), 

08. 26 - Lidą Bimbienę (Infekcinių ligų 
departamentas),

08. 30 - Vitaliją Voverienę (Vidaus ligų
departamentas).

Jaudešimtmetį trunkanti Prancūzijos ir Klaipėdos ligoninės otochirurgų partnerys-
tė tęsiasi – liepos mėnesį Klaipėdos universitetinėje ligoninėje dvi dienas vyko 

tarptautinė mokslinė konferencija „Otochirurgijos ir otoneurochirurgijos teorija ir praktika”.

Klaipėdos ir Paryžiaus otochirurgų partnerystei - 

10 metų

Jolanta BENIUŠYTĖ benijola@ve.lt

Konferencijos metu tarptautinė
gydytojų komanda penkiems paci-
entams atliko sudėtingas funkcines 
rekonstrukcines ausų operacijas. 
Operacijų eigą salėje pastatytame 

monitoriuje galėjo stebėti visi kon-
ferencijos dalyviai. Chirurgai iš
Prancūzijos bei Anglijos konsultavo
bei kartu su konferencijos dalyviais 
aptarė įvairius gydymo klausimus, 
dalijosi patirtimi, domėjosi klaipė-
diečių medikų nuveiktais darbais 
šioje srityje. Kaip sakė ligoninės 
vyriausiasis gydytojas prof. Vinsas
Janušonis, šios sutarties svarba aki-
vaizdi – otorinolaringologijos mi-
krochirurgijos srityje pradėjo labai 
greitai vystytis technologijos, paki-
lo gydytojų profesinė kvalifikacija,
o prancūzų otorinolaringologų bei 
chirurgų apsilankymas Klaipėdos 
universitetinėje ligoninėje suteikė

monas Abramovichius iš Anglijos 
atvyko į Klaipėdos ligoninę. Čia 
buvopasirašytabendradarbiavimo 
sutartis tarp Klaipėdos ligoninės 
ir Prancūzijos otologijos instituto. 
Programos koordinatoriais tapo
prof. Viktoras Pivrikas ir med. 
dr. Fransua Furia. Pagal šią su-
tartį kas dvejus metus į Klaipėdos 
universitetinę ligoninę atvyksta 
Prancūzijos otochirurgų komanda. 
Jiems atvykus rengiamos tarptau-
tinės konferencijos otochirurgijos 
ir otoneurochirurgijos teoriniais
ir praktiniais klausimais, kuriose 
dalyvauja gausus būrys Lietuvos 
otorinolaringologų.Perdešimtmetį 
kartu su kolegomis iš Prancūzijos 
Klaipėdos universitetinės ligoninės

otorinolaringologai konsultavo apie
150 pacientų, buvo išoperuoti 89 pa-
cientai, į Klaipėdą atvykę iš įvairių 
Lietuvos miestų. 

Įvertintas ir ligoninės partnerių
iš Prancūzijos indėlis į šį bendrą 
darbą. 2007 m. prof. A. Sultanui 
suteiktas Klaipėdos universitetinės
ligoninės Garbės daktaro vardas 
ir jis apdovanotas Garbės daktaro 
ženklu. 2010 m. dr. F. Furia įteiktas 
Klaipėdos apskrities garbės žen-
klas. Šį gražų, abipusiai naudingą 
bendradarbiavimą vainikavo 2010 
m. išleista monografija „Otologijos 
istorija“, kurios autoriai - profe-
soriai A. Sultanas ir V. Pivrikas, o 
vyriausiasis mokslinis redaktorius 
prof. habil. dr. V. Janušonis.
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PARTNERYSTĖ. s Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, bendradarbiaujant su prancūzų otorinolaringologais bei chirurgais, per dešimtmetį atlikta apie 100 rekonstrukcinių 
ausies operacijų, surengta daug konsultacijų pacientams bei konferencijų medikams.
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Chirurginis gydymas

Prostatos vėžio gydymas

ĮRANGA. s Gydymas linijiniu greitintuvu pradėtas 
pernai vasario mėnesį. Metodas taikomas visų loka-
lizacijų onkologiniams susirgimams gydyti, tarp jų ir 
vienam dažniausių - prostatos vėžiui.

Spindulinė 
terapija

Aukštųjų energijų skyriaus 
Brachiterapijos sektoriaus vedėja 
Rasa DAGIENĖ: Mūsų skyriuje
pacientai gydomi spinduline tera-
pija. Gydymas linijiniu greitintuvu
pradėtas pernai vasario mėnesį. 
Metodas taikomas visų lokaliza-
cijų onkologiniams susirgimams 
gydyti. Vienas dažniausių - prosta-
tos vėžys. 2010 metais gydyti 162 
pacientai, 2011 -aisiais jau gydyti
87. Radioterapija yra piktybinių 
navikų gydymo būdas naudojant
aukštos energijos jonizuojančiąją 
spinduliuotę – rentgeno, gama 
spindulius, fotonų, elektronų, 
neutronų srautus ir kt. Tai vienas iš 
pagrindinių piktybinių navikų gy-
dymo būdų, kai siekiama jonizuo-
jančiaisiais spinduliais veikti patį 
naviką ar pažeistus limfmazgius. 
Radioterapija gali būti radikali - 
kai siekiama išgydyti pacientą, ir 
paliatyvi - naudojama simptomų 
palengvinimui. Spindulinis gydy-
mas gali būti taikomas derinant 
jį su kitais metodais – prieš ar 
po chirurginės operacijos, prieš 
chemoterapiją ar po jos. Kai radio-
terapija taikoma su chemoterapija, 
tai vadinama chemospinduliniu
gydymu. Radioterapiją skiria ir 
atlieka gydytojas onkologas radi-
oterapeutas onkologinę pagalbą
teikiančiose įstaigose. Priklauso-
mai nuo to, koks jonizuojančiosios 
spinduliuotės šaltinio atstumas 
nuo piktybinio naviko, gali būti 
išorinė radioterapija ir vidinė, 
arba dar vadinama brachitera-
pija. Išorinė radioterapija – toks 
spindulinio gydymo būdas, kai 
jonizuojančiųjų spindulių pluoštas 
sklinda iš švitinimo aparato gal-
vutės, nutolusios nuo švitinamos 
kūno srities paviršiaus tam tikru 
atstumu. Prieš tai atliekamas ST 
paruošimas - skenavimas, planavi-
mas.Gydymasgalibūtiatliekamas 
stacionaro ar ambulatorinėmis 
sąlygomis. Išorinę radioterapiją 
atliekant šiuolaikiniais linijiniais 
greitintuvais, gydymą įmanoma

P asak medikų, prostatos vėžys yra vienas dažniausių stipriosios lyties onkologinių 
susirgimų. Prostatos vėžys gydomas chirurginiu, spinduliniu ir chemoterapiniu būdais. 
Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, pasitelkiant aukštos kvalifikacijos specialistų ko-

mandą ir modernią techniką, yra sudarytos galimybės pacientams taikyti visus gydymo būdus.

Urologijos skyriaus vedėjas Raimundas VENC-
KUS: Prostatos vėžys, priklausomai nuo naviko išpli-
timo, skirstomas į lokalų – kai navikas nustatomas lo-
kaliai prostatoje ir yra neišplitęs už prostatos liaukos 
ribų (dažniausiai I ar II stadijų liga), lokaliai išplitęs 
– kai navikas peraugęs aplinkinius paraprostatinius 
audinius, bet nenustatomos tolimosios metastazės 
(dažniausiai III stadijos liga), metastazavęs – kai 
navikui nustatomos tolimos metastazės (dažniausiai 
IV stadijos liga). Chirurginis gydymas pasirenkamas 
priklausomai nuo nustatyto auglio formos.

Lokalaus prostatos vėžio formoje auglio ląste-
lės neišplitusios už prostatos anatominių ribų, tad 
gydymo pagrindinis tikslas – pašalinti visas pakitu-
sias ląsteles, t. y. išgydyti ligą. Operacija – radikali 
prostatektomija – tai labiausiai pilnas šios prostatos 
vėžio formos onkologinis gydymas. Šios operacijos 
metu pašalinama prostatos liauka su sėklinėmis 
pūslelėmis, bei suformuojama jungtis tarp šlaplės ir 

IŠGYDOMA. s “Paraginčiau visus vyresnio amžiaus 
vyrus nepatingėti, kreiptis į šeimos gydytoją ir pasi-
tikrinti savo PSA rodiklį. Anksti nustatytas prostatos 
vėžys yra išgydoma liga”, - teigė Urologijos skyriaus 
vedėjas Raimundas Venckus.
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šlapimo pūslės kaklelio. Jei pradinis ligonio PSA yra 
10 ng/ml, būtina pašalinti ir limfinių mazgų zonas 
apie išorines klubines arterijas. Visi operacijos metu 
pašalinti organai siunčiami patologiniam histologi-
niam ištyrimui, t.y. specialiam ištyrimui mikroskopu, 
kurio metu įvertinamas auglio piktybiškumas ir 
išplitimas. Gavus šio tyrimo išvadas, patikslinamas 
ligos išplitimas. Radikali prostatektomija - labiausiai 
radikalus prostatos vėžio gydymo metodas. Būtina 
pažymėti, jog po šios operacijos yra aukšta šlapimo 
nelaikymo ir erekcijos sutrikimo rizika. Šlapimo 
nesulaikymą pažymi 10 – 15 proc. operuotų ligonių. 
Erekcijos sutrikimą pažymi iki 80 proc. operuotų 
ligonių. Klaipėdos universitetinėje ligoninėje kasmet 
atliekama apie 70-80 operacijų. 

Kadangi šios operacijos turi aukštoką pooperaci-
nių komplikacijų riziką, siekiama tobulinti operaciją 
išvengiant galimų komplikacijų. Vyrams, kurių PSA 
mažesnis negu 4 ng/ml bei nustatoma nedaug auglio 
ląstelių prostatos biopsinėje medžiagoje, siūloma 
erekcijos nervus išsauganti operacinė metodika. Šis 
metodas leidžia išsaugoti lytinę funkciją iki 40 proc. 
operuotų vyrų. Operacija atliekama ir naudojant la-
paroskopinį būdą, o turtingose valstybėse diegiama 
radikali prostatektomija su operacinio roboto pagal-
ba. Šios operacijos onkologiniais rezultatais panašios 
ir kol kas panašios savo komplikacijų rizika.

Kalbant apie lokaliai išplitusio prostatos vėžio 
chirurginį gydymą šioje prostatos auglio formoje 
navikinės ląstelės yra išplitusios už chirurginio pa-
šalinimo ribų, bet neišplitusios po visą kūną, todėl 
operacinis gydymas naudojamas kaip kompleksinio 
gydymo etapas. Dažniausiai operacinis gydymas 
kombinuojamas su priešoperacine hormonoterapija 
arba su pooperacine spinduline terapija, nes būtina 
sumažinti auglio ląstelių kiekį siekiant kontroliuoti 
ligą. Medicininiais tyrimais įrodyta, jog operuojant 
šioje prostatos vėžio formoje gyvenimo trukmė pa-
ilgėja, bet visiškai liga neišgydoma.

Metastazavusios ligos metu navikinės ląstelės yra 
išplitusios po ligonio kūną, todėl gydant reikalingas 
sisteminis (visą kūną veikiantis) gydymas. Prostatos 
pašalinimas šioje ligos formoje netikslingas. Jei nusta-
toma medikamentams atspari (hormonorezistentinė) 
prostatos auglio forma, kaip gydymo etapas, atlieka-
ma abiejų sėklidžių pašalinimo operacija, nes prosta-
tos auglys jautrus vyriško hormono – testosterono 
– buvimui kraujyje. Pašalinus sėklides - pašalinama 
95 proc. kūno testosterono.

suplanuoti taip, kad spindulių
pluoštas, seanso metu slinkdamas 
aplink naviką, tiksliai atkartotų jo 
kontūrus, spindulių dozė tiksliai 
koncentruotųsi jame. Tokiu būdu 
įmanoma pasiekti, kad navikas
būtų paveiktas maksimalia spin-
dulių doze nepažeidžiant gretimų 
sveikų organų. Sergantiesiems
prostatos vėžiu gali būti taikomas 
ir kitas radioterapijos metodas – 
brachiterapija. 

Brachiterapija – toks spin-
dulinio gydymo būdas, kai jo-
nizuojančiosios spinduliuotės
šaltinis labai arti priartinamas
prie piktybinio naviko židinio
– tiesiogiai priglaudžiamas ar
įstumiamas į jo audinius arba į 
tuščiavidurių organų ertmes prie 
ten esančio naviko – jonizuojan-
tieji spinduliai veikia iš labai arti. 
Tobulinant chirurginio prostatos 
pašalinimo metodikas, išorinio
spindulinio gydymo įrangą, ilgą 
laiką ankstyvųjų stadijų prostatos 
vėžys buvo gydomas kaip tik šiais 
metodais. Vėliau, dar patobulinus 
prostatos echoskopiją per tiesiąją 
žarną, radioaktyviųjų šaltinių
implantavimo į prostatą techniką, 
spindulinio gydymo kompiuteri-
nio dozimetrinio planavimo me-
todiką, į klinikinę praktiką tapo
įmanoma įdiegti prostatos vėžio
gydymą brachiterapijos metodu
– t.y. pakankama sunaikinti vėžį 
jonizuojančiosios spinduliuotės
doze saugiai, tiksliai apšvitinti
prostatą iš vidaus ir sulaukti gerų
gydymo rezultatų. Brachiterapija 
daug mažiau paveikia žarnyną
negu išorinė radioterapija, tačiau 
šlapimkanalio susiaurėjimo rizika 
didelė. Po implantacijos procedū-

ros vienam iš septynių pacientų 
tenka laikinai įstumti kateterį į šla-
pimo pūslę, nes susilaiko šlapimas.
Kartais išsivysto šlapimkanalio 
susiaurėjimas, sutrikdydamas 
šlapinimąsi. Kai kurie pacientai 
šlapindamiesi jaučia skausmingu-
mą ar diskomfortą, kartais šlapi-
nimasis padažnėja, šlapimo srovė 
tampa siauresnė. Šie simptomai 
palengvėja po 3–12 mėnesių, kai 
„sėklos“ praranda radioaktyvumą. 
Apie 50 proc. pacientų praėjus 
keletui metų po gydymo išsivysto 
impotencija. 

Klaipėdos universitetinėje ligo-
ninėje nauja brachiterapijos įranga
pradėjo veikti pernai rugpjūčio 
mėnesį. Iki šiol buvo gydomi 
onkoginekologiniai susirgimai, 
o dabar komplektacija papildyta 
prostatos vėžio HDR atlikimui. 
Todėl pacientams mūsų ligoninėje 
gali būti pasiūlyti visi prostatos 
vėžio gydymo metodai.

METODAI. s “Pacientams mūsų 
ligoninėje gali būti pasiūlyti visi 
prostatos vėžio gydymo meto-
dai”, - sakė Brachiterapijos sekto-
riaus vedėja Rasa Dagienė.



Džiaugėsi 
pasiekimais

„Šio susitikimo liepos mėnesį 
metu mūsų svečiai iš Prancūzijos 
ir Anglijos nuoširdžiai pasidžiau-
gė, jog operacinės įranga, mikros-
kopas, jėgos mašina, instrumentai 
yra visiškai tokie patys kaip ir jų
operacinėse, o kai kurie įrenginiai
- net ir geresnės kokybės. Įrangą ir 
instrumentus valdo žmonės, todėl 
svečiai pažymėjo ir mūsų gydy-
tojų otorinolaringologų, skyriaus 
vedėjo Broniaus Praškevičiaus, 
Rimo Mačiulaičio aukštą kvalifi-
kaciją, operuojant pacientus. Taip 
pat savo darbu svečius džiugino 
darnus, kvalifikuotas, paslaugus 
operacinės ir ausų-nosies-gerklės 
ligųskyriausbendrosiospraktikos 
slaugytojų kolektyvas bei gydyto-
ja anesteziologė Eglė Montrimie-
nė. Visi penki operuotieji pacientai 
sėkmingai baigė stacionarinį 
gydymą ir toliau tvarstymai bus 
tęsiami ambulatorinėmis sąlygo-
mis“, - sakė ligoninės Galvos ir 
kaklo chirurgijos departamento
vadovė Rasa Babičenko.

Operacijos 
sudėtingos

Pasak Otorinolaringologijos
skyriaus vedėjo B. Praškevičiaus, 
penkios sudėtingos funkcinės 
rekonstrukcinės ausų operacijos 
per dvi dienas buvo atliktos 4
suaugusiems vyrams ir 14 metų
berniukui, įKlaipėdąatvykusiems 
iš įvairių šalies miestų. Pastaroji 
operacija, anot medikų, buvo pati 
sudėtingiausia, nes po patirtos 

Klaipėdos ir Paryžiaus 
otochirurgų partnerystei - 

10 metų
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Patologijos skyriuje - visa tiesa apie ligas

ATSAKOMYBĖ. s „Mūsų darbą
lydi didelė atsakomybė, nes už kie-
kvieno tyrimo stovi gyvas žmogus, 
kuris laukia diagnozės, reikės jam 
operacijos ar ne, ar pirmiau bus 
taikoma chemoterapija, ar ope-
racija“, - sakė Patologijos skyriaus 
vedėjas gydytojas Raimundas 
Daukšas.SKAIČIUS. s Pernai Klaipėdos universitetinės ligoninės Patologi-

jos skyriuje atliktos 148 autopsijos, 11 444 histologiniai tyrimai pagal 
siuntimus, pagaminti 68 664 mikropreparatai tyrimams atlikti, taip pat 
atlikta 3789 (6284 mikropreparatų) citologiniai tyrimai.

Eimanto CHACHLOVO nuotr.Patologija - ligų diagnozavimas tiriant audinius, organus ar 
visą kūną (skrodimas) – išgyvena renesansą. Klaipėdos uni-
versitetinėje ligoninėje Patologijos skyrius laikomas vienu 
svarbiausių, nes nuo tyrimų, atliktų šiame skyriuje, didele 
dalimi priklauso tolimesnė paciento gydymo strategija.

Jolanta BENIUŠYTĖ
benijola@ve.lt

“Išties jaučiame didelį ligoni-
nės vadovybės palaikymą, turime 
geras darbo sąlygas ir įrangą
tyrimams atlikti. Skyriuje dirba
visas būrys aukštos kvalifikacijos 
specialistų: gydytojų patologų,
citologų, technologų, sanitarų, pa-
galbinių darbuotojų. Džiugu, kad 
pastaruoju metu keičiasi ir visuo-
menės požiūris į patologų veiklos 

sritį“, - sakė Patologijos skyriaus 
vedėjas Raimundas Daukšas. 

Tiria audinius
Nors visuomenėje dar tebėra

gajus mitas, jog Patologijos skyriuje 
atliekami tik mirusiojo skrodimai 
– autopsijos (pomirtiniai tyrimai),
pasak gydytojo patologo R. Dauk-
šo, autopsijos sudaro tik nedidelę 
dalį skyriaus atliekamų tyrimų.

„Mes atliekame gyvų žmonių 
tyrimą – biopsijos ar operacinės 

medžiagos – viską, kas paimama 
iš ligonių tam, kad būtų visapusiš-
kai ištirta, ar, tarkime, to žmogaus 
organizme yra piktybinis navikas, 
kokios rūšies, kaip jį toliau gydyti. 
Pacientų mes nematome – gau-
name siuntimo lapelį su tiriamąja 
medžiaga. Mūsų atliekami tyrimai 
atskleidžia tai, ko negali nustatyti 
kiti diagnostiniai metodai. Daug 
ką matome žmogaus organizme 
ir daug ką galime pasakyti: ar 
navikas piktybinis, ar gerybinis, ar 
reikės chemoterapijos, ar operacijos 
ir kt. Mūsų skyrius yra tas „dia-
gnostinis dugnas“, į kurį atsiremia
kiti tyrimai“, - sakė R. Daukšas.

Pernai Klaipėdos universiteti-
nės ligoninės Patologijos skyriuje 
atliktos 148 autopsijos, 11 444 his-
tologiniai tyrimai pagal siuntimus,
pagaminti 68 664 mikropreparatai 
tyrimams atlikti, taip pat 3789 
(6284 mikropreparatai) citologi-
niai tyrimai. Patologijos skyriuje
yra Citologijos poskyris, kurio 
tyrimų objektas - organizmo er-
tmių skysčių, nuograndų tyrimas, 
siekiant nustatyti ląstelių reakcijas 
į pažeidimus, uždegiminius bei 
neoplastinius procesus.

Taip pat Patologijos skyriuje 
atliekama itin išsami imunohisto-

cheminė diagnostika. Pasak sky-
riaus vedėjo R. Daukšo, jos tikslas 
yra nustatyti tam tikrų antigenų 

(specifinių baltymų) žmogaus 
audiniuose buvimą. „Mikrosko-
piniuose preparatuose atlikus 
imunohistocheminę reakciją
konkrečiai molekulei nustatyti, 
gydytojas patologas gali matyti, 
kokiose ląstelėse yra ieškomas
žymuo. Tai leidžia tiksliai nu-
statyti naviko tipą ir kilmę. Šiuo
metu taikomos net specialios 
gydymo technologijos, kuomet 
medikamentai tiesiogiai veikia
naviko antigenus, nustatytus 
imunohistocheminiu metodu“, -
sakė R. Daukšas.

Imunohistocheminis metodas 
yra santykinai brangus: vieno 
paciento biopsijos tyrimas gali 
kainuoti nuo 100 iki 1000 litų, 
priklausomai nuo tyrimo sudė-
tingumo. Tačiau medikų teigimu, 
lyginant su brangiomis navikų ir 
kitų ligų gydymo technologijo-
mis, imunohistocheminio tyrimo
kaina tesudaro mažą dalį ligos
gydymui skirtų lėšų, o teikia 
svarbios informacijos patikimai 
ligos diagnozei ir leidžia išvengti
klaidų.

Imunohistocheminiai meto-
dai žmogaus audinių tyrimui Lie-
tuvoje pradėti naudoti palyginus 
neseniai - 1996 metais.
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galvos traumos pakitimai keturio-
likmečio paciento ausyje išsivystė 
iki infekcinio uždegimo, iškilo 
didelė tokių pavojingų kompli-
kacijų, kaip meningitas, smegenų 
abscesas, rizika. Pakalbintas šilu-
tiškis Tomas vylėsi, kad daugiau 
ausies operacijų jam nebereikės, 
nes tokių jau turėjo net kelias. 
Paauglys papasakojo, jog prieš še-
šerius metus patyrė galvos traumą 
važinėdamas rogėmis nuo kalno. 
“Mamai nesakiau, o po mėnesio
ji rado mane lovoje be sąmonės. 
Ausyje pradėjo formuotis pūliniai 
ir per šešerius metus mane opera-
vo keturis kartus. Tikiuosi, kad jau 
paskutinį, nes šioje ligoninėje dar
nesu buvęs ir gydytojai sakė, kad 
operacija pavyko. Žinau tik tiek, 
kad mane operavo ne tik lietuvis 
gydytojas, bet ir prancūzas. Prieš 
operaciją bijojau, o dabar esu lai-
mingas”, - sakė Tomas, praėjusią 
savaitę jau išleistas iš ligoninės 
namo.

„Jauniausiam mūsų pacientui
operacijos metu buvo pašalinti
speninės kaulinės destrukcijos
elementai, taip pat choleostoma 
- medžiaga, ardanti kaulą. Ilgiau 
neoperavus buvo didelė rizika 
infekcijai patekti į galvos smegenų
darinius. Visos kitos operacijos 
taip pat buvo gana sudėtingos,
kai kurie pacientai buvo jau ne 
kartą operuoti kitose ligoninėse. 
Operacijų metu jiems pašalinti
infekcijos židiniai, augliai, galintys 
komplikuoti ligos eigą, suardyti 
kaulą, pažeisti galvos smegenis ir 
net sukelti mirtį“, - sakė gydytojas 
B. Praškevičius.

Hormonų terapija ir chemoterapija
Onkologijos chemoterapijos 

skyriaus vedėjas, Onkologinių 
urologinių ligų komiteto prie Eu-
ropos Komisijos sveikatos skyriaus 
konsultantas ekspertas Alvydas 
ČESAS: 

Šiuo metu prostatos vėžys yra 
labiausiai paplitęs onkologinis 
susirgimas tarp vyrų. Didžiajai 
daliai pacientų atliekamas radi-
kalus operacinis arba spindulinis 
gydymas, todėl liga gali niekada ir
neatsinaujinti. Tačiau apie 40 proc. 
pacientų, kurie serga prostatos 
vėžiu, liga metastazuoja. Tokiu 
atveju taikoma hormonų terapija, 
kuri yra veiksminga tam tikrą laiką
ir nutolina sunkius pašalinius reiš-
kinius, kuriuos sukelia metastazės 
(dažniausiai kauluose, limfiniuose 
mazguose, plaučiuose ir kitur). Po 
gydymo hormoninias medikamen-
tais (gydymo laikas gali svyruoti 
nuo 2 iki 6 metų) prostatos vėžys 
tampa atsparus tokiam gydymui. 
Tokiais atvejais, jei leidžia bendra 
paciento būklė, skiriama chemote-
rapija, dažniausiai - iki 10 kursų. Ji 
prailgina atsparaus hormoniniam 
gydymui prostatos vėžiu sergančio 
paciento gyvenimo trukmę.

Pagrindinis vaistas naudojamas
atspariam hormonams prostatos 
vėžiui gydyti yra docetakselis. Šis
vaistas šiuo metu yra vienintelis 
vaistas, kuris įrodė savo efekty-
vumą, gydant tokius pacientus 
pasaulyje. Maždaug apie 30 proc. 
pacientų šis medikamentas gali ne-
duoti efekto ir liga gali progresuoti. 
Tokiu atveju yra skiriama antros ei-
lės chemoterapija naujais, tik prieš 
kelis mėnesius registruotais Euro-
pos medicinos agentūroje vaistais 
– kabazitakseliu ar abirateronu. Tai 
naujos kartos medikamentai, kurie 
veiksmingi net tada, kai pirmos 
eilės gydymas docetakseliu būna 
neveiksmingas.

Hormonoterapija yra sisteminis
medikamentinis gydymas įvai-
rios rūšies medikamentais, kurie 
yra nukreipti slopinti hormono 
testosterono ar jo pirmtakų susi-
darymą. Blokuojant testosterono 
formavimąsi, galima kurį laiką 
kontroliuoti ligos atsinaujinimą ar
progresavimą. Kai kuriais atvejais 
šių medikamentų naudojimas 
skiriamas prieš ar po radikalaus 
chirurginio bei radioterapinio 
gydymo. Tačiau jais gydoma ne 
ilgiau kaip dvejus metus. Testos-
terono koncentraciją mažinantys 
ir jo susidarymą blokuojantys me-
dikamentai taip pat skiriami pagal 
panaudojimo pirmumą. Gali būti 
pirmos eilės gydymas, antros eilės 
gydymas ir sekančių eilių gydy-
mas, jei prieš tai taikytos terapijos 
buvo neveiksmingos. Ši gydymo 
rūšis yra žymiai geriau toleruojama
nei tikroji chemoterapija, tačiau yra 
žinoma, kad daugiau nei 50 proc. 
visų pacientų, kurie gauna hor-
moninį gydymą, liga taps atspari 
hormonams ir tada bus reikalinga 
chemoterapija.

Kokias galimybes turi Lietuvos

medicina gydant prostatos vėžį 
palyginus su Europa? Lietuvoje 
yra funkcionuojanti valstybinė 
prostatos vėžio atrankinės patikros
programa, kuri leidžia nustatyti 
žymiai daugiau ankstyvų vėžio 
atvejų. Tokių programų neturi 
net ir labai išsivysčiusios Europos
valstybės, pavyzdžiui, Vokietija, 
Prancūzija ir kitos. Mat tokios 
programos brangiai kainuoja. 
Visi efektyvūs medikamentai, 
reikalingi gydyti prostatos vėžį, 
yra prieinami mūsų onkologams ir 
urologams, gal tik vienintelis, bet
labai svarbus medikamentas - zo-
ledrono rūgštis nėra visiems priei-
nama taip, kaip norėtų specialistai. 
Šiuo vaistu gydomi pacientai, 
kuriems išsivysto kaulų metasta-
zės ir sukelia rimtas komplikacijas
bei neįgalumą. Naujos kartos 
chemoterapiniai medikamentai 
jau pateikti Sveikatos apsaugos 
ministerijai ir Valstybinei ligonių 
kasai apsispręsti dėl galimybės 
kompensuoti juos ypač sunkiais 
atvejais. Tikimės, kad nuo 2012 
metų ir šie vaistai bus prieinami 
mūsų pacientams.

GALIMYBĖS. s Onkologijos chemoterapijos skyriaus vedėjas Alvydas 
Česas: “Visi efektyvūs medikamentai, reikalingi gydyti prostatos vėžį, 
yra prieinami mūsų onkologams ir urologams.”
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Ligoninės vyriausiajam 
gydytojui

Pasitikiu Jūsų ligonine ir Jūsų li-
goninės medikais. Nuoširdžiai dėkoju
už profesionalų gydymą ir pagarbą 
pacientui. Ateityje gydysiuosi tik Klai-
pėdos universitetinėje ligoninėje.

E. V. (Alytus)

Krūtinės chirurgijos sky-
riui

Labai labai dėkoju už labai rūpes-
tingą gydymą ir priežiūrą visam Jūsų
kolektyvui. Ypač sesutėm – bitutėm,
kurios dirba labai sunkiai įsivaizduoja-
mą darbą ir dar sugeba šypsotis. Ačiū
Jums labai. Jus prikankinęs ligonis -

A. B. (Mažeikių rajonas) 

Reabilitacijos skyriui
Noriu pareikšti padėką visam

nuostabiam skyriaus personalui už
nuoširdumą ir supratimą besigydan-
tiems pacientams. Apgailestauju, kad
neįsiminiau pavardžių ir vardų. Sė-
kmės Jums, mielieji,  visur ir visada!

A. G. (Klaipėda)

Neurochirurgijos Nr. 2 
skyriaus darbuotojams

Sveikata – didžiausias žmogaus
turtas. Jūs savo priesaika patvirtinote,
jog esate tie, kurie tą turtą saugo ir 
net kuria. Gydytojui suteikta didžiulė
galia – gelbėti Gyvybę ir grąžinti
žmogui viltį gyventi. Diena iš dienos 
dirbate savo atsakingą darbą. Kartais 
žmonės jį pavadina stebuklu, kartais
– ir padėkoti pamiršta...

Nuoširdžiai dėkoju visam skyriaus 
personalui.

I. N. (Kretinga)

Vidaus ligų diagnostikos 
skyriaus darbuotojams

Sunku surasti žodžius padėkai. 
Malonu man ir tai, kad teko pabuvoti
ir gydytis kitose respublikos miestų 
ligoninėse ir galiu palyginti, kaip yra
kitur ir kaip čia - Klaipėdos universi-
tetinėje ligoninėje. Šioje ligoninėje 
personalas atiduoda savo žinias ir širdį
vardan to, kad sugrąžintų sveikatą 
ligoniams.

Noriu visiems širdingai padėkoti
už suteiktą pagalbą ir linkiu sėkmės 
Jūsų nelengvame darbe, saugant
mūsų sveikatą, ir džiaugtis gyvenimu,
nes jis yra gražus.

A. B. (Šilalė)

Pulmonologijos skyriui
Esu garbaus amžiaus ir į medikus 

dažnokai tenka kreiptis. Pastaruoju 
metu nusišypsojo laimė. Patekau į
Klaipėdos universitetinės ligoninės 
Pulmonologijos skyrių. Nuoširdus 
ačiū visiems už rūpestį ir Jūsų širdies
gerumą. Noriu palinkėti kantrybės,
sveikatos ir Dievo palaimos tolesnia-
me Jūsų darbe.

S. K. (Klaipėda) 

Afektinių sutrikimų sky-
riaus personalui

Ačiū Jums. Tegu Jūsų akių šviesa,
kuri mus žadina naujai rytdienai, dar 
šviečia ilgus gyvenimo metus.

Tegu Jūsų rankų prisilietimas ir 
akių šiluma sušildo dar daug pakly-
dusių sielų. Ir širdyse Jums linkime
amžino pavasario.

Pacientės (Plungės rajonas)

Traumatologijos skyriaus 
ir operacinės darbuotojams

Nuoširdžiai dėkoju už sėkmingai
atliktą operaciją ir tolimesnį gydymą.
Sėkmės Jums darbe, sveikatos, laimės
ir džiaugsmo Jums ir Jūsų šeimoms.

Su gilia pagarba -
E. J. (Vėžaičiai, 

Klaipėdos rajonas)

Odos darinių gydymas lazeriu

Operacijų kasmet daugėja

GYDYMAS. s Anot gydytojos dermatologės Jolantos Česienės, CO2 
lazeriu šalinamos karpos, papilomos, seborėjinės keratozės, cistos, 
miliumai, moliuskai, kraujagysliniai ir kiti dariniai. Tai kol kas pats sau-
giausias ir pažangiausias gerybinių darinių šalinimo būdas.

Jolantos BENIUŠYTĖS nuotr.Nepakitusius apgamus ir 
kitus pigmentinius darinius 
galima šalinti įvairiais me-
todais. Pats pažangiausias 
ir kokybiškiausias iš jų yra 
šalinimas lazeriu. 

Agnė GEDMINTAITĖ

Neseniai Klaipėdos universite-
tinė ligoninė įsigijo MedArt CO2 
lazerį, kuriuo gydomos įvairios
odos ligos: apgamai, paviršiniai 
gerybiniai odos navikai, karpos, 
papilomos, kandilomos (lytinių
organų karpos), keratomos, ksan-
telazmos, kontaktiniai moliuskai, 
dermatofibromos, odos cistos 
ir kiti dariniai. Procedūrų metu
lazerio energija panaudojama
šalinamų darinių abliacijai ar
vaporizacijai (išgarinimui), ne-
pažeidžiant aplinkinių audinių. 
CO2 lazeris skalpelį chirurgijoje
pakeitė daugiau negu prieš 30
metų ir iki šiol yra universaliau-
sias ir dažniausiai dermatologijoje
naudojamas lazeris.

Nepalyginamai mažesnis ap-
linkinių audinių traumavimas 
yra vienas didžiausių lazerinės
chirurgijos pranašumų. Lazerio 
dėka pooperacinės žaizdelės gyja 
greičiau ir gražiau, lieka mažesni 
pooperaciniai randeliai arba jų
nelieka visai. „Skirtingai negu
tradicinės chirurgijos metu ope-

ruojant lazeriu fotokoaguliacijos 
dėka mažosios kraujagyslės yra
tiesiog „uždaromos“, žaizdos 
mažiau kraujuoja ir dėl to taip 
pat gražiau sugyja. Prieš lazerinės
dermatochirurgijos procedūras 
pigmentiniai odos dariniai ištiriami 
siaskopu“, - sakė gydytoja derma-
tologė Jolanta Česienė. CO2 lazeriu
šalinamos karpos, papilomos, 
seborėjinės keratozės, cistos, mi-
liumai, moliuskai, kraujagysliniai 
ir kiti dariniai. Tai kol kas pats sau-

giausias ir pažangiausias gerybinių
darinių šalinimo būdas. „Prieš šias
chirurgines procedūras taikomas 
nuskausminimas, jei darinys yra 
didelis arba jis yra jautrioje vietoje. 
Sėkmingai šaliname įvairius dari-
nius net ir labai mažiems vaikams 
bei kūdikiams. Konsultacijų metu 
gydytojai suteikia visą pacientams 
reikalingą informaciją apie laze-
rines operacijas, jų pranašumus, 
galimas itin retas komplikacijas ir
pooperacinę priežiūrą.

Gydymo eiga

Pasak gydytojos dermatologės 
J. Česienės, priklausomai nuo odos 
defekto, gydymas gali užtrukti nuo 
kelių iki keliolikos minučių. CO2 
lazerio skleidžiamą šviesą sugeria 
vanduo, esantis odos ląstelėse. 
Šviesos energija virsta šiluma, o
kadangi apie 80 proc. ląstelės su-
daro vanduo, odos defekto ląstelės 
tiesiog išgarinamos. Vieno impulso 
metu pašalinami tik 2-3 ląstelių 
sluoksniai, todėl nėra pavojaus, 
kad oda būtų paveikta per giliai. 
Dėl minimalios invazijos ir steri-
lumo pasveikstama labai greitai. 
Po procedūrų dažniausiai lieka
nedidelė žaizdelė, ji nekraujuoja 
ir nerandėja. Patinimas išnyksta 
po 1-2 dienų, o žaizda paprastai 
užgyja per 1-2 savaites. „Svarbu 
žinoti, kad lazeriu galima šalinti 
tik nepiktybinius odos navikus ir 
apgamus, todėl prieš procedūrą
būtina gydytojo konsultacija. Po 
atitinkamo ištyrimo nustačius,
kad odos darinys neturi jokių 
piktybinių požymių, jį galima paša-
linti. Jei gydymas lazeriu pacientui 
netinka, gydytojas specialistas 
rekomenduoja jam kitą gydymo 
būdą. Norint užsiregistruoti tyri-
mui, reikia skambinti iš anksto tel. 
396568, 396594, 396523, 396684. 
Siuntimas pas odos ligų gydytoją 
nereikalingas.

SKAIČIUS. s Per dieną Klaipėdos universitetinėje ligoninėje viduti-
niškai atliekama 50-70 operacijų.

Klaipėdos universitetinėje ligoninėje kasmet gydosi 40 – 50 
tūkst. žmonių ir maždaug pusė jų – apie 20 tūkst. - patenka į 
operacines dėl būtinos chirurginės intervencijos gydant įvai-
rius susirgimus. Anot medikų, operuojamų pacientų skaičius 
kasmet auga.

Jolanta BENIUŠYTĖ, benijola@ve.lt

Pasak Traumatologijos depar-
tamento vadovo Vidmanto Žegu-
nio, be operacijų neapsieina daug 
ligoninėje besigydančių pacientų. 
Daugiausiai atliekama chirurginio 
profilio operacijų - apie 5000 per 
metus. Iš jų didžioji dalis – dienos 
chirurgijos operacinėse, toliau pa-
gal skaičių seka skubios ir planinės 
ortopedinio traumatologinio (apie 
3000) ir kitų profilių operacijos.

Per dieną – 
po 50-70 operacijų
Operacijos atliekamos trijuose

dideliuose operaciniuose blo-
kuose. Pagrindinis jų, veikiantis 
pirmajame ligoninės korpuse, 
turi 9 operacines, kurios neseniai 
atnaujintos, greitai pradės veikti 
dar 4 operacinės. Trečiajame kor-
puse taip pat renovuotos visos 6 
operacinės, kuriose atliekamos
dienos chirurgijos, krūtų chirur-
gijos ir ortopedinės traumatolo-
ginės, artroskopinės operacijos. 
Akušerinio–ginekologinio profilio 
operacijos atliekamos antrojo kor-
puso operacinėse – jų čia veikia 
penkios. Operacinėse darbas verda 
kiekvieną dieną – čia vidutiniškai 
atliekama po 50 – 70 operacijų, o 
chirurgams tenka operuoti po kelis 

pacientus per dieną. „Tad opera-
cinių komplekso personalui tenka 
didžiulė atsakomybė, kaip visą
darbą – ir planine, ir skubos tvarka 
atliekamas operacijas - kryptingai 
suplanuoti, kad visos jos įvyktų 
taip, kaip norėta, o pacientas jaus-
tųsi saugus. Darbas operacinėse iš 
darbuotojų reikalauja aukščiausio 
profesionalumo ir budrumo, nes
kiekvieną dieną čia susiduriama 
su rizika. Kryptingai dirba visam 
kolektyvui vadovaujanti Aneste-
ziologijos – reanimacijos skyriaus 
su operacine vedėja Renata Paš-
kevičiūtė bei vyriausioji slaugos 
administratorė Zita Timinskienė. 
Pacientai dažnai net nenutuokia, 
kiek matomo ir nematomo darbo
atliekama jų labui. Visų bendras 
tikslas – atlikti maksimaliai koky-
bišką operaciją per minimalų laiką,
nes kiekviena uždelsta minutė gali 
pacientui pasunkinti pooperacinį 
laikotarpį. Operuoti atėję chirur-
gai, jų asistentai, anesteziologai, 
slaugytojos jau iš anksto žino, 
kaip vyks operacija, nes viskas 
suplanuota, netikėtumų siekiama 
išvengti kiek įmanoma“, - sakė
Traumatologijos departamento 
vadovas V. Žegunis.

Pastaraisiais metais sparčiai 
tobulėja operacinė technika – la-
paroskopinė ir kita, leidžianti 

chirurgams operuoti be skalpe-
lio. Tuo minimaliai sumažina-
mas intervencijų skaičius, mažiau 
traumuojami pacientai operacijų 
metu. „Moderni technika leidžia 
atlikti itin sudėtingas operacijas.
Pavyzdžiui, Klaipėdos universite-
tinės ligoninės Krūtinės chirurgijos 
skyrius vienintelis Lietuvoje opera-
cijose taiko tarokoskopinį metodą, 
tarkim, kai reikia pašalinti visą ar 
dalį plaučio. Su neuronavigacijos 
pagalba sudėtingas operacijas 
atlieka mūsų Neurochirurgijos 
klinikos chirurgai, operuodami
galvos smegenų ir stuburo navi-
kus. Tokių sudėtingų operacijų
klinikoje per metus atliekama apie 

1000“, - pasakojo Traumatologijos 
departamento vadovas.

Pasak V. Žegunio, bendras ope-
racijųskaičiuskasmetauganetikdėl 
daugėjančių trumpalaikių operacijų 
dienos chirurgijos centre, bet ir su-
dėtingų operacijų. Maždaug pusė 
pacientų, kurių gydymui reikalinga 
chirurginė intervencija, operuoja-
mi skubos tvarka. „Pastaraisiais 
metais pastebime tendenciją, kad 
mažėja operuojamų pacientų dėl 
patirtų galvos ar stuburo traumų. 
Su kolegomis spėliojame, gal tam 
įtakos turėjo įvairios prevencinės 
programos dėl eismo keliuose arba 
žmonės ėmė labiau saugoti save“, - 
sakė V. Žegunis.


