
 
 
Nuo š.m. spalio 2 dienos Klaipėdos universitetinėje ligoninėje jau 2-ąjį kartą startuoja Pacientų mokykla, skirta krūties vėžiu 

sergantiems ligoniams, jų artimiesiems bei sveikatos priežiūros specialistams.  

 

Paskaitas skaitys įvairūs savo sričių specialistai, kurie atsakys į daugumą ligoniams iškylančių klausimų apie ligą, jos gydymą, 

psichologinę pagalba, socialinį gerbūvį, reabilitaciją ir daugelį kitų. 

 

Maloniai kviečiame dalyvauti.     Paskaitos NEMOKAMOS! 

 

 

 

 

  
Informacija teikiama: 

Tel.: (+370) 683 65219, (+370) 671 82475 

E-mail: pacientumokykla@gmail.com 

www.facebook.com/pacientumokykla 
 
 

 

Paskaitos vyks:  nuo 13:00 iki 15:00 

 

Klaipėdos universitetinės ligoninės 3-iame korpuse, 

Liepojos g. 49, I aukšte, didžiojoje auditorijoje. 
 



 

 

PROGRAMA 
 

2019-10-02 

„Iš kur Jūs žinote, jog man VĖŽYS?“- Rita (60 m.) 

Krūties vėžio diagnostika 
Agnė Čižauskaitė, gydytoja chirurgė 

 

„Ar tas pats krūties VĖŽYS gali būti skirtingas?”- Laura 

(48 m.) 

Skirtingas vėžio veidas, lemiantis skirtingą gydymą ir išeitis  
Gediminas Smailys, gydytojas patologas 

 

„Ką man daryti? Kas manęs laukia?”- Sofija (52 m.) 

Į pacientą orientuota kompleksinė pagalba ligoninėje  
Samanta Savickaitė, atvejo vadybininkė 

 

2019-10-09 

     „Kaip pritaikysite man labiausiai tinkantį gydymą?”- Elena 

     (65 m.) 
     Sisteminis krūties vėžio gydymas 
      Aušra Bankauskaitė, gydytoja onkologė chemoterapeutė 

 

     „Ar aš iškęsiu chemoterapiją?“- Birutė (59 m.) 
      Sisteminio krūties vėžio gydymo komplikacijos 
      Rasa Venclovaitė, gydytoja onkologė chemoterapeutė 

 

     „Kaip man su savimi susitvarkyti?”- Diana (50 m.)  

     Psichologinė pagalba išgyvenant onkologinės ligos diagnozės ir 

     gydymo sąlygotą psichologinę krizę 
      Asta Libikienė, klinikinė psichologė 

 

2019-10-16 

„Ar reikės nupjauti krūtį?“- Danguolė (56 m.) 

Operacinis gydymas 
Agnė Čižauskaitė, gydytoja chirurgė 

 

„Ar vėžys grįžo, jei man krūtyje kaupiasi skystis?“- Natalija 

(63 m.) 
Chiruginės komplikacijos 
Jurgita Bickaitiene, bendrosios praktikos slaugytoja 

 

Kaip man toliau gyventi?”- Sandra (50 m.) 

Gyvenimas po vėžio gydymo 
Samanta Savickaitė, atvejo vadybininkė 

 

 

2019-10-23 

„Ar VĖŽYS gali grįžti?“- Jurga (37 m.) 

Stebėjimas dėl krūties vėžio atkryčio ar progresavimo  
Aušra Bankauskaitė, gydytoja onkologė chemoterapeutė 

 

„Ar man nuo spindulių nuslinks plaukai?“ – Giedrė (39 m.) 

Spindulinės terapijos vieta, gydant krūties vėžį 
Jurga Remeikienė, gydytoja onkologė radioterapeutė 

 

„Ką galiu valgyti susirgus onkologi eliga?“- Skaistė (42m.) 

Mitybos įpročiai, korekcija susirgus onkologine liga.  
Mantė Vaitelienė, gydytoja dietologė. 

 

 

2019-10-30 

„Kaip man susigrąžinti savo buvusį gyvenimą?“- Monika 

(42 m.) 

Reabilitacija po gydymo 
Kineziterapeutas. 

 

„Ar tapsiu našta artimiesiems?“ -Simona (67 m.) 

Socialinių paslaugų tinklas Lietuvoje. Atlikti “namų darbai” 

garantuos valstybės paramą. 
Diana Virketienė, soc. darbuotojas 

 

„Ar liga - tai Dievo bausmė?”- Toma (65 m.) 
Dvasinis požiūris į ligą ir kančią. 
Petras Šiurys, dvasinis asistentas 


