
7šeštadienis, gegužės 30, 2015

sveikata

Eve li na Zen ku tė

Sun kių trau mų ma žė ja
Or to pe di jos-trau ma to lo gi jos pro-
ble mos Klai pė dos uni ver si te ti nė je 
li go ni nė je spren džia mos Są na rių 
imp lan ta ci jos, Trau ma to lo gi jos ir 
Spor to trau mų sky riuo se.

Li go ni nės Trau ma to lo gi jos de-
par ta men to va do vas, gy dy to jas or-
to pe das-trau ma to lo gas Vid man tas 
Že gu nis pa sa ko jo, kad bė gant lai-
kui kin ta ne tik or to pe di jos-trau-
ma to lo gi jos spe ci fi ka, bet ir tei kia-
mų pa slau gų bei be si krei pian čių 
pa cien tų pro fi lis.

„Di de lių ir sun kių trau mų ša ly-
je ma žė ja. Ge rė jant eko no mi nei ša-
lies pa dė čiai, au gant žmo nių pra-
gy ve ni mo ly giui, ge rė ja ir pa dė tis 
ke liuo se, dar bo vie tos tam pa sau-
ges nės. Ta čiau at si ran da nau jų iš-
šū kių. Pas ta ruo ju me tu pa grin di nė 
or to pe di jos-trau ma to lo gi jos duo-
na yra rū pi ni ma sis pa gy ve nu siais 
žmo nė mis, ku rie vis daž niau ir 
bran džia me am žiu je gy ve na ak ty-
viai. Bū tent šiai žmo nių gru pei dėl 
įvai rių prie žas čių silp nė jant kau-
lams ir at lie ka ma dau giau siai ope-
ra ci jų“, – kal bė jo V.Že gu nis.

Kaip tei gė pa šne ko vas, kal bant 
apie bend rą tei kia mų pa slau gų 
spekt rą, Klai pė dos uni ver si te ti nė je 
li go ni nė je or to pe dai-trau ma to lo gai 
gelbs ti tūks tan čiams pa cien tų.

„Vien Trau ma to lo gi jos sky riu-
je per me tus at lie ka ma maž daug 
1,5 tūkst. ope ra ci jų ir gy do ma dar 
maž daug tiek pat su dė tin ges nės 
būk lės li go nių, ku riems bū ti na pa-
gal ba sta cio na re. Spor to trau mų 
sky riu je, ku ria me at lie ka mos kiek 
smul kes nės ope ra ci jos, per me tus 
skai čiuo ja ma 1,5 tūkst. chi rur gi nių 
in ter ven ci jų. O Są na rių imp lan ta-
ci jos sky riu je per me tus at lie ka mų 
su dė tin gų ope ra ci jų skai čius sie kia 
800“, – var di jo V.Že gu nis.

Su si rū pi na ne vi si
Trau ma to lo gi jos de par ta men to va do-
vas ak cen ta vo, kad Klai pė dos uni ver-
si te ti nė je li go ni nė je for muo ja mas iš-
skir ti nis po žiū ris į pė dos pro ble mas.

„Ši sri tis Lie tu vo je dar yra ga na 
nau ja. Ša ly je dar ne tu ri me nė vie no 
spe cia li zuo to pė dos ir čiur nos chi-
rur gi jos sky riaus. Dir ba tik at ski ri 
gy dy to jai. Pa vyz džiui, JAV 20-čiai 
tūkst. gy ven to jų ten ka vie nas pė-
dos chi rur gi jos ka bin tas. Iš Ame-
ri kos ši ten den ci ja at ke lia vo ir į di-
džią sias Eu ro pos ša lis, ku rio se jau 
ne ma žai me di kų spe cia li zuo ja si 
pė do chi rur gi jos sri ty je“, – pa sa-

ko jo V.Že gu nis. Anot jo, Lie tu vo-
je ši sri tis dar vys to si. Skaus min-
gos nuo spau dos, iš kry pę pirš tai, 
va di na mie ji kau liu kai – šie da ly kai 
var gi na vis di des nį skai čių žmo nių. 
Tai le mia vis la biau po pu lia rė jan tis 
ak ty vus spor tas, bė gio ji mas.

„Žmo nės atei na, skun džia si pė-
dos skaus mais. At li kę ap žiū rą ir 
ty ri mus, pa ma to me, kad bė dos yra 
įsi se nė ju sios. Ne re tai pė dos pro-
ble mas ban do ma už mas kuo ti kei-
čiant fi zi nio ak ty vu mo re ži mą, pa-
si ren kant spe cia lią ava ly nę, bet be 
krei pian tis į me di kus. Ta čiau dis-
kom for tas iš lie ka. Žmo gus jau čia 
skaus mą, ne ga li avė ti no ri mos ava-
ly nės, pro pa guo ti ak ty vų gy ve ni-
mo bū dą. Pa cien tai kar tais dar ne-
drįs ta pa si ro dy ti gy dy to jams. Vis 
dėl to po tru pu tį žmo nių po žiū ris 
kei čia si, be si krei pian čių jų dau gė-
ja“, – kal bė jo V.Že gu nis.

Ku ria uni ka lią kon cep ci ją
Trau ma to lo gi jos de par ta men to 
va do vas pa brė žė, kad Klai pė dos 
uni ver si te ti nės li go ni nės vie na iš 
prio ri te ti nių kryp čių ir yra pė dos 
chi rur gi ja.

„Šio po bū džio chi rur gi nės in-
ter ven ci jos ša ly je at lie ka mos nuo 
1997-ųjų. Pa vie nių jų bū ta ir anks-
čiau, ta čiau bū tent mi nė tais me tais 
Lie tu vo je pra dė jo dirb ti ame ri kie tis 
pė dos chi rur gas. Jis bu vo vi sų Lie-
tu vos pė dos chi rur gų mo ky to jas. 
Tarp jų – ir klai pė die čių, ku rie pe-
rė mė šių ope ra ci jų me to dus. Tu rė-
jo me pro ga pri siar tin ti prie to, kas 
yra šiuo lai kiš ka. Džiu gu, kad uos-
ta mies ty je ga lė jo me iš vys ty ti sa-
vo tiš ka pė dos chi rur gi jos mo kyk-
lą, tu rin čią sa vo fi lo so fi ją, po žiū rį 
ir ga li my bes pa dė ti“, – sa kė pa-
šne ko vas.

Sėk min gą pė dos pro ble mų 
spren di mą Klai pė dos uni ver si te ti-
nė je li go ni nė je le mia ir ge ras ma te-
ria li nis ap rū pi ni mas – ko ky biš kos 
prie mo nės ope ra ci jai at lik ti, mo-
der nūs diag nos ti niai apa ra tai. Pė-
dos ope ra ci jų skai čius pa ste bi mai 
au ga. Per me tus mi nė tų chi rur gi-
nių in ter ven ci jų pa di dė ja maž daug 
nuo 50 iki 100. Li go ni nė je at lie ka-
mos ir pa pras tes nės, ir su dė tin gos 
pė dos ope ra ci jos, pa de dan čios pa-
ša lin ti pro ble mos prie žas tį.

„Sten gia mės į žmo gų žiū rė ti, 
kaip į vi su mą. Ma žo kau liu ko pė do-
je pro ble ma daž nai ga li bū ti pa sek-
mė ar prie žas tis ki tų di de lių pro-
ble mų. Dėl to vis ką įver tin ti rei kia 
itin ati džiai. Kiek vie ną smulk me na 
ga li tu rė ti di de lę reikš mę. Kai gy-
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Nau jos or to pe di nės-trau ma to lo gi nės 
pa gal bos per spek ty vos
Klai pė dos uni ver si te ti nė je li go ni nė je uos
ta mies čio bei vi sos Va ka rų Lie tu vos gy
ven to jams tei kia ma ne tik pla taus spekt ro 
pla ni nė ar sku bi or to pe di nėtrau ma to lo
gi nė pa gal ba, bet ir die gia mos nau jo vės 
– for muo ja mas iš skir ti nis dė me sys pė dos 
pro ble moms, at lie ka mos dar re tos klu bo 
są na rio art ros ko pi nės ope ra ci jos, tai ko mi 
pa žan gūs skaus mo val dy mo me to dai.

dy to jai pra dė jo gi lin tis į šią pro ble-
mą, at ra do įdo mių da ly kų. Stu bu-
ro pa to lo gi jos daž nai su si ju sios su 
pė dos pro ble mo mis. Ke lio są na rio 
bė dos, ku rios ne re tai bai gia si pro-
te za vi mu, taip pat sie ja ma su pė dos 
pa to lo gi jo mis“, – kal bė jo de par ta-
men to va do vas.

Po ope ra ci jos – ma žes nis skaus mas
V.Že gu nio tei gi mu, ap skri tai vi sos 
or to pe dų-trau ma to lo gų da ro mos 
ope ra ci jos (pė dos, klu bo, ke lio) tu-
rė tų bū ti at lie ka mos anks ty vo je li-
gos sta di jo je.

„Lie tu vo je tai dar nė ra įpras ta. 
Žmo nės į chi rur gus krei pia si la-
bai vė lai. Pa vyz džiui, ke lio są na rio 
pro te za vi mo sri ty je mes dar ne ma-
to me to kių pa cien tų, ku riuos pro te-
zuo ja vi sa Eu ro pa. Pas mus jie tie-
siog nea tei na. Pap ras tai gelbs ti me 
la bai su dė tin gais, už leis tais at ve jais. 
Kuo anks čiau diag no zuo si me li gą, 
tuo grei čiau ir efek ty viau ga lė si me 
pa gel bė ti“, – sa kė V.Že gu nis.

Pas te bi ma ten den ci ja, kad ne-
no ras ope ruo tis daž nai sie ja mas 
su skaus mo bai me. Pa cien tai ne-
re tai sa ko, kad esą skaus mas po 
chi rur gi nės in ter ven ci jos bus dar 
di des nis nei prieš ją. Klai pė dos 
uni ver si te ti nės li go ni nės Są na rių 
imp lan ta ci jos sky riaus gy dy to jas 
or to pe das-trau ma to lo gas Ta das 
Stan či kas pri pa ži no, kad si tua ci ja 
pa ra dok sa li.

„Chi rur gi nės in ter ven ci jos žmo-
gui pri rei kia, nes jau čia mas skaus-
mas. Tai – pa grin di nė ope ra ci-
jos in di ka ci ja. Ta čiau kar tu to kios 
pro ce dū ros ven gia ma, nes bi jo ma 
skaus mo“, – kal bė jo T.Stan či kas.

Anot jo, spren džiant šią pro ble-
mą li go ni nė je bu vo įdieg ta skaus-
mo val dy mo pro gra ma. Ji ypač 
efek ty vi at lie kant ke lio, klu bo są-
na rio pro te za vi mo ar ki tas su dė-
tin ges nes ope ra ci jas.

„Jau ku ris lai kas dė me sys krei-
pia mas į tai, kad prie šo pe ra ci niu, 
ope ra ci niu ir poo pe ra ci niu lai ko-
tar piu žmo gus jaus tų kuo ma žiau 

ne pa to gu mų ir nei gia mų emo ci-
jų. Li go ni nė je tai ko me me to dą, 
kai prieš ope ra ci ją į ap link ope-
ruo ja mą są na rį esan čius minkš-
tuo sius au di nius yra su lei džia-
mi prie šuž de gi mi niai vais tai. Kai 
bai gia si spi na li nės ne jaut ros po-
vei kis, dar ku rį lai ką skaus mą 
mal ši na anks čiau su leis ti vais tai. 
Dar po ku rio lai ko pa cien tas gau-
na ir ki tų nu skaus mi nan čių me-
di ka men tų, kad ga lė tų pa to giai 
at si kel ti ir ju dė ti. Po klu bo ar ke-
lio są na rio ope ra ci jos ke lios pa ros 
iš ties bū na skaus min giau sios“, – 
kal bė jo D.Stan či kas.

Pa sak jo, dar prieš ope ra ci ją su-
lei džia mi vais tais lei džia nu slo pin-
ti už de gi mo ži di nius ir iš veng ti ga-
li mų komp li ka ci jų. Pas te bė ta, kad 
Klai pė dos uni ver si te ti nė je li go ni-
nė je pra dė jus tai ky ti skaus mo val-
dy mo pro gra mą, at si sa kan čių jų 
ke lio są na rio pro te za vi mo jau be-
veik ne bė ra.

Pa de da tri ma tis są na rys
Klai pė dos uni ver si te ti nė je li go-
ni nė je jau ku ris lai kas at lie ka mos 
ir pa čios pa žan giau sios pa sau ly-
je ke lio są na rio en dop ro te za vi mo 
ope ra ci jos, nau do jant konk re čiam 
pa cien tui su kur tą tri ma tį ke lio są-
na rio mo de lį, spe cia lius inst ru-
men tus ir me to di ką.

Tei gia ma, kad kiek vie no pa cien to 
ope ra ci jos pla na vi mo me tu spe cia li 
pro gra mi nė įran ga su tei kia chi rur-
gui vi zua li za ci jos ir są na rio imp-
lan to po zi ci jos nu sta ty mo ga li my-
bę. To kiu bū du pa sie kia ma di des nis 
ana to mi nis tiks lu mas, su ma žė-
ja chi rur gi nių inst ru men tų kie kis, 
su trum pė ja ope ra ci jos lai kas.

Pab rė žia ma, kad tai at ne ša di de lę 
nau dą pa cien tui, nes gi ji mo pro ce-
sas tam pa grei tes nis, žmo gus grei-
čiau grįž ta prie įpras to gy ve ni mo 
rit mo. Be to, yra ne ma žai at ve jų, 
kai dėl kau li nio au di nio de for ma-
ci jų tik toks są na rių en dop ro te za-
vi mo me to das ga li pa cien tams su-
grą žin ti ju dė ji mo džiaugs mą.

Sie kia iš veng ti pro te za vi mo
Li go ni nė je prieš me tus bu vo pra-
dė tos at lik ti ir nau jo ve ša ly je dar 
lai ko mos klu bo są na rio art ros-
ko pi nės ope ra ci jos. Ma no ma, kad 
ga li my bė at lik ti šią ma žai in va zi-
nę chi rur gi nę in ter ven ci ją pa de da 
anks ty va me am žiu je iš veng ti pro-
te za vi mo. Klai pė dos uni ver si te ti-
nės li go ni nės Spor to trau mų sky-
riaus ve dė jas Mar kas Fio do ro vas 
pa sa ko jo, kad Lie tu vo je šis me-
to das kol kas tai ko mas tik Kau no, 
Vil niaus kli ni ko se ir čia – Klai pė-
dos uni ver si te ti nė je li go ni nė je.

„Klu bo są na rio art ros ko pi ja pa-
sau ly je pra dė ta vys ty ti maž daug 
prieš 30 me tų JAV, bet mū sų ša ly je 
iš po pu lia rė jo tik prieš ke le rius me-
tus. Rei kia pri pa žin ti, kad to kio po-
bū džio ope ra ci jos yra su dė tin gos. 
Bū ti nas nuo la ti nis chi rur gų teo ri nis 
ir pra kti nis to bu lė ji mas, dė me sys šiai 
sri čiai“, – ti ki no pa šne ko vas.

Kaip tei gė M.Fio do ro vas, art ros-
ko pi jos me to du op ti niais prie tai sais, 
įves tais į klu bo są na rį per mi ni ma-
lius pjū vius, są na rys ir ap žiū ri mas, 
ir ope ruo ja mas. Art ros ko pi nės klu bo 
są na rio ope ra ci jos yra at lie ka mo tiek 
dėl įgim tų pro ble mų , tiek dėl pa tir-
tų trau mų. Per pa sta ruo sius me tus 
li go ni nė je bu vo at lik ta apie 20 to kių 
mi ni ma liai in va zi nių in ter ven ci jų.

„Pa cien tui tai pui ki al ter na ty va 
at vi rai, di de lei ope ra ci jai. Mi ni-
ma liai in va zi nė ope ra ci ja yra daug 
pra na šes nė už įpras tą. Tie sa, bū-
tent klu bo są na rio art ros ko pi jos la-
biau tin ka jau niems, vi du ti nio am-
žiaus dar bin giems žmo nėms, ku rie 
gy ve na ak ty viai. Pap ras tai gar baus 
am žiaus žmo nėms jau rei kia klu bo 
są na rio en dop ro te za vi mo pro ce-
dū ros“, – pa brė žė M.Fio do ro vas.

Anot jo, Spor to trau mų sky riu je 
be su dė tin gų klu bo są na rio ope ra-
ci jų at lie ka mos ir ki tos ma žai in va-
zi nės ope ra ci jos. Šiuo me to du ope-
ruo ja mos ke lio, pe ties, al kū nės, 
čiur nos są na riai. Pa de da ma tiek 
ak ty viai gy ve nan tiems jau niems, 
tiek vy res nio am žiaus žmo nes.

Bė gant lai
kui kin ta 
ne tik or
to pe di jos
trau ma
to lo gi jos 
spe ci fi ka, 
bet ir tei
kia mų pa
slau gų bei 
be si krei
pian čių 
pa cien tų 
pro fi lis.


