
Vidaus ligų 
diagnostika

9, 10 p. 

kyti šį gydymo metodą mūsų
ligoninėje“, - sakė gydytojas A. 
Česas. 

Sunaikina vėžines 
ląsteles

Pasak dr. A. Šlepavičiaus, 
iki šiol, kai pilvo organų vėžys 
išplisdavo pilvaplėvėje ir nepasi-
duodavo įprastai chemoterapijai, 
sergantieji buvo pasmerkti grei-
tai mirčiai. Pastaraisiais metais 
ieškota būdų, kaip padėti šiems 
pacientams. Jungtinių Amerikos 
Valstijų (JAV) Vašingtono onko-
logijos centro profesoriaus Paulo 
Sugarbakerio pastangomis buvo 
sukurtas ir įdiegtas klinikinėje 
praktikoje naujas gydymo meto-
das - citoredukcinė chirurgija ir 
intraoperacinė pilvaplėvės che-
moterapija, kuris greitai išplito 
pasaulyje, padėdamas išgyventi 
iki šiol beviltiškais laikytiems 
pacientams dar ne vienerius 
metus.

„Visų pirma pacientai, ser-
gantys išplitusiu pilvaplėvės 
vėžiu, yra operuojami. Opera-
cijos metu pašalinami visi pilvo 
ertmėje esantys pažeisti organai 
ar jų dalys, į pilvo ertmę įvedami 
specialūs vamzdeliai, o pilvas 
užsiuvamas. Pro vamzdelius į 
pilvą pradedamas leisti specia-
liame aparate įkaitintas iki 42-43 
laipsnių chemoterapinis vais-
tas, kuris cirkuliuoja 1-1,5 val. 
Karštis žudančiai veikia pilvo 
ertmėje likusias vėžines ląsteles, 
sunaikina iki 2,5-3 mm vėžio 
židinius“, - apie naują gydymo 
metodą pasakojo dr. 
A. Šlepavičius. 

Insulto
gydymas

9 p. 

SVEIKINAME

Sveikiname jubiliejinių gimtadienių 
proga Klaipėdos universitetinės 

ligoninės darbuotojus:
12. 01- Jurgitą Vytenienę (Chirurgi-
jos departamentas),
12.08 - Laimutę Liepinaitienę (Dia-
gnostikos departamentas),
12.08 - Inessą Mikhaylovą (Akušeri-
jos-ginekologijos departamentas),
12.15- Algirdą Stankų (Inžinerinis 
technikos departamentas),
12.17 - Vydą Knyzelienę (Vidaus ligų
departamentas),
12.22 - Nataliją Ganžiną (Traumato-
logijos departamentas),
12.23 - Violetą Jankavičienę (Trau-
matologijos departamentas),
12.24 - Genutę Gudišauskienę
(Akušerijos-ginekologijos departa-
mentas),
12.26 - Reginą Čyvienę (Traumato-
logijos departamentas),
12. 30 - Zuzaną Žvinklienę (Trauma-
tologijos departamentas).
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Onkoginekologija:
neįmanomų 
dalykų nėra

 8 p.

K laipėdos universitetinė ligoninė viena pirmųjų šalyje ėmė taikyti naujausią vėžio 
gydymo metodą - citoredukcinę chirurgiją ir intraoperacinę pilvaplėvės chemote-
rapiją. Šiam gydymui skirtą technologinę įrangą ligoninė įsigijo pirmoji Baltijos 

šalyse. Spalio pabaigoje, taikant minėtą pažangų gydymo metodą, ligoninėje atlikta pirmoji 
sudėtinga operacija pacientei, sirgusiai išplitusiu kiaušidžių vėžiu.

 viltis sunkiai 
sergantiesiems

Naujas vėžio gydymo metodas –

OPERACIJA. s „Pasitikiu šios ligoninės gydytojais, todėl, kai jie pasiūlė operuotis, ryžausi padaryti viską 
dėl savo sveikatos“, - sakė pacientė Jolanta V. po jai atliktos itin sudėtingos operacijos. Pacientę palatoje 
aplankė dr. Algirdas Šlepavičius ir Anesteziologijos–reanimacijos  skyriaus vedėja Renata Paškevičiūtė.

Agnė GEDMINTAITĖ

Anot ligoninės vyr. gydytojo 
prof. Vinso Janušonio, naujoji 
technologija pasaulyje taikoma 
jau daug metų, tačiau mūsų šalyje 
tai – naujiena. Pirmoji operacija 
pagal šį gydymo metodą atlikta 
Vilniaus Santariškių ligoninėje, 
antroji – spalio 25 dieną Klaipė-

dos universitetinėje ligoninėje. „Į 
klinikinę praktiką įvestas naujas 
gydymo būdas suteiks galimy-
bę gyventi iki šiol beviltiškais 
laikytiems pacientams, kuriems 
jau niekas padėti nebegalėjo“, - 
sakė ligoninės vadovas. Naująjį 
metodą įdiegti ligoninėje mintis 
kilo ligoninės Onkologijos che-
moterapijos skyriaus vedėjui 
dr. Alvydui Česui bei Pilvo ir 

endokrininės chirurgijos skyriaus 
vedėjui dr. Algirdui Šlepavičiui. 
„Į mūsų ligoninę atvyksta labai 
daug onkologinėmis ligomis ser-
gančių pacientų. Tarp jų – daug 
jaunų žmonių, moterų, kurios dar 
turi užauginti vaikus. Žinodami, 
kad naujausias vėžio gydymo 
metodas yra didelis šansas paci-
entui išgyventi, sustabdyti ligos 
plitimą, ėmėmės žingsnių pritai-
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gametę patirtį turinčių aukštos 
kvalifikacijos medikų koman-
da. Pasak skyriaus vedėjo R.
Šiaulio, skyrius specializuojasi 
atliekant piktybinių ir gerybi-
nių navikų chirurgines operaci-
jas. Iš viso per metus atliekama 
apie 400 didžiųjų ginekologinių 
operacijų ir dar apie 800-900
smulkesnių operacijų (gimdos 
kaklelio biopsijų, konizacijų, 
abrazijų ir kt.).

Ėmėsi pažangių 
operacijų

“Mūsų skyriaus medikai,
atlikdami operacijas, vado-
vaujasi principu: kuo mažiau 
invazijos ir kuo daugiau radi-
kalumo. Atliekame organizmą
tausojančias mažai invazines 
laparoskopines operacijas, ta-
čiau jos pasižymi radikalumu
- operacijos metu atliekama kiek 
įmanoma daugiau šalinant pik-
tybinius navikus. Tokiu būdu

neįmanomų dalykų nėra
Onkoginekologija: 

“N eįmano-
mų dalykų 
kovojant su 

onkologinėmis ligomis nėra 
- tik jie ilgiau užtrunka”, - tei-
gia ligoninės Ginekologijos 
skyriaus Nr. 2  vedėjas gydy-
tojas ginekologas Raimon-
das Šiaulys. Prieš penkerius 
metus ligoninėje įsteigtas 
skyrius garsėja atliekamomis 
mažai invazinėmis radika-
liomis chirurginėmis opera-
cijomis, kurių didžiąją dalį 
sudaro piktybinių navikų 
šalinimas. Per metus čia 
gydosi apie 1500 pacienčių, 
atvykstančių iš visos šalies. 

Jurga BARAUSKAITĖ

Antrasis ginekologinio chi-
rurginio profilio skyrius ap-
rūpintas pačia moderniausia 
operacine įranga ir jame dirba il-

AKIMIRKA. s Vyresnioji slaugos administratorė Aušra Ba-
ristienė (dešinėje) ir slaugytoja Oksana Rimkuvienė palatoje 

aplankė pacientę, atvykusią čia operuotis iš Mažeikių rajono.
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KOMANDA. s Ginekologijos skyriaus Nr.  gydytojai akušeriai-ginekologai (iš kai-
rės) Irena Šlepavičienė, skyriaus vedėjas Raimondas Šiaulys, Marius Diržauskas, Vida 
Pagojienė ir Zenis Gedminas.

operuojama apie 50 proc. mūsų 
pacienčių. Daug atliekame ir
mažai invazinių endoskopinių
operacijų šalinant gerybinius 
įvairių organų navikus”, - sakė 
R. Šiaulys. Šio ligoninės Gineko-
logijos skyriaus chirurgai 2007
metais pirmieji Lietuvoje ėmė 
atlikti radikalias laparoskopines 
gimdos kaklelio vėžio operaci-
jas. “Nuo kitų ligoninių panašių 
profilių skyrių mes skiriamės
dar ir tuo, kad atliekame ir ul-
traradikalias operacijas: kada, 
esant išplitusiam vėžiniam
procesui, šalinami keli organai. 
Operacijas kokybiškai įmanoma 
atlikti tik daugiaprofilinėje, ko-
kia yra mūsų ligoninė, gydymo 
įstaigoje, nes joje sutelkta visų
reikiamų specialistų komanda. 
Kartu dirba ginekologai, urolo-
gai, chirurgai, angiochirurgai,
anesteziologai. Pacientė gy-
doma kompleksiškai - kartais
užtenka chirurginės operacijos, 
o jei navikas išplitęs - tuomet

jau reikalinga radiologų, che-
moterapeutų pagalba”, - sakė 
R. Šiaulys. Skyriuje pacientės 
daugiausiai operuojamos dėl 
onkologinių kiaušidžių, gimdos

kūno, gimdos kaklelio, vulvos
susirgimų. “Kai kurios operaci-
jos yra išties sudėtingos, trunka 
4-5 valandas. Todėl sakome, kad 
neįmanomi dalykai ilgai užtrun-
ka ir kovojant su vėžiu išties
prireikia daug tiek gydytojų, tiek 
pacientų pastangų”, - pabrėžė
2-ojo ginekologijos skyriaus 
vadovas R. Šiaulys.

Sergančiųjų daugėja
Pasak gydytojo ginekologo 

R. Šiaulio, moterų, sergančių on-
kologinėmis ligomis, nemažėja, 

tačiau ne visos laiku kreipiasi į 
gydytojus. “Kai į skyrių atvyks-
ta 42 metų moteris, serganti 
trečios stadijos gimdos kaklelio 
vėžiu, ima šiurpas - kur ji buvo 
anksčiau. Juk ši onkologinė liga 
išsivysto ne per vienerius metus, 
yra nustatoma vizualiai, todėl 
kasmet tikrinantis būtų buvu-
sios pastebėtos dar užuomaz-

gos. Kiekviena save gerbianti 
moteris turėtų būtinai kasmet 
pasitikrinti sveikatą”, - akcen-
tavo R. Šiaulys. 

Skyriuje - 
moderni įranga

Klaipėdos universitetinės 
ligoninės gydytojai akušeriai-
ginekologai didžiuojasi turima
modernia operacine technika,
kurios dėka gali atlikti išties
sudėtingas operaci jas  gy-
dant sunkių ligų kamuojamas 
moteris. Prieš dvejus metus
vieno televizijos kanalo orga-
nizuotos gerumo akcijos metu
už paaukotas lėšas ligoninės 
Ginekologijos skyriui Nr. 2
buvo nupirkta brangi šiuolai-
kiška laparoskopinė įranga, 
kuri, anot skyriaus medikų, be 
darbo nestovi. “Didelį dėmesį 
aprūpinant šiuolaikiška įranga
skiria ir mūsų ligoninės admi-
nistracija. Pavyzdžiui, nedau-

gelis ginekologijos stacionarų 
turi ultragarsinį skalpelį. Dėl 
jo operacijos tampa saugesnės, 
greitesnės, trumpėja poopera-
cinis laikotarpis. Nors ši įranga 

turi būti nuolat atnaujinama, 
nes naudojami instrumentai 
yra vienkartiniai, tam ligo-
ninė negaili lėšų, kadangi su 
šia įranga galime greičiau ir 
saugiau atlikti daugelį opera-
cijų”, - sakė skyriaus vedėjas 
R. Šiaulys. 

Taip pat ligoninėje pradėta
taikyti terapija, esant išplitu-
siems kiaušidžių, pilvaplėvės, 
kolorektaliniams navikams: 
atliekama ultraradikali vėžinių 
audinių šalinimo operacija ir 
kartu intrapilvinė hipertermi-
nė chemoterapija (HIPEC). Šis 
gydymo būdas reikalauja ypač 
didelio multidisciplininio dar-
bo ir materialinio indėlio.

Nuolat tobulina 
žinias

Pasak R. Šiaulio, medicina 
sparčiai žengia į priekį, todėl 
gydytojams būtina nuolat tobu-
linti žinias. R. Šiaulys priklauso 
tarptautinei organizacijai ESGO
(Europos onkoginekologų or-
ganizacija), vienijančiai 1700 
įvairių šalių onkoginekologų. 
“Konferencijose galima gauti 
labai daug naudingų žinių di-
agnostikos, gydymo srityse, nes 
pranešimus skaito aukščiausio
lygio profesionalai, supažindi-
na su naujausiomis studijomis. 
Visą naudingą patirtį pritaiko-
me ir skyriuje, gydydami paci-
entes”, - sakė R. Šiaulys. 

Kiekviena save gerbianti moteris bent kartą per me-
tus būtinai turi pasitikrinti sveikatą pas ginekologą. 
Tokiu būdu galima užkirsti kelią vystytis onkologi-
niams susirgimams.

Raimondas ŠIAULYS, 
Ginekologijos skyriaus Nr. 2 vedėjas
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ArpasiteisinoatskiroInsultų 
skyriaus įsteigimas ligoninėje?

Be jokios abejonės – pasiteisino.
Insulto ištikti žmonės kitose ligo-
ninėse paprastai gydomi mišrių
neurologinių susirgimų skyriuo-
se. Įsteigti specializuotą galvos
smegenų kraujotakos sutrikimų
gydymo skyrių buvo ligoninės 
vyriausiojo gydytojo profesoriaus 
Vinso Janušonio idėja. Apie du
trečdalius uostamiesčio gyventojų, 
susirgusių ūmiu insultu, gydomi 
šiame specializuotame skyriuje. 
Pacientai pas mus atvyksta ir iš 
aplinkinių rajonų. Šiandien galime 
tik pasidžiaugti, kad nuo skyriaus 
veiklos pradžios ligoninėje žy-
miai pagerėjo pacientų savalai-
kė hospitalizacija, diagnostika ir 
gydymas. Vieni pirmųjų Vakarų
Lietuvoje mes pradėjome taikyti 
naujausius galvos smegenų krau-
jagyslių tyrimų metodus, tokius 
kaip angiografiją ir kt. Šiuo metu 
atliekame visus kitus reikalingus 
tyrimus: ultragarsinius, radiologi-
nius, radioizotopinius, nes geras 
kompleksinis paciento ištyrimas 
turi teigiamą įtaką tolimesniam pa-
ciento gydymo procesui. Dar geres-
nės insulto diagnostikos ir gydymo 
galimybės atsirado ligoninėje savo 
veiklą išplėtojus Neurochirurgijos 
klinikai. Pacientams ir ligoninei

nauda akivaizdi - pacientai nebe-
siunčiami į Vilnių ar Kauną, nes 
visa reikalinga šiuolaikinė neu-
rochirurginė pagalba suteikiama 
mūsų ligoninėje. Ilgalaikio stebėji-
mo duomenys rodo, kad pacientų, 
gydytų Insultų skyriuje nuo galvos 
smegenų insulto, gydymo rezulta-
tai nuolat gerėja.

Kokios galimybės kelti kva-
lifikaciją?

Mūsų ligoninės vadovybė
skatina ir sudaro sąlygas dirbti ir 
mokslinį darbą. Insultų skyriaus 
veiklos pradžioje užmezgėme ry-
šius su tuometiniu Kauno medici-
nosuniversitetoPsichofiziologijos ir 
reabilitacijos institutomokslininkais 
ir pradėjome vykdyti kompleksinę
galvos smegenų insulto profilak-
tikos ir kontrolės programą Klai-
pėdos mieste. Remiantis šios pro-
gramos duomenimis, vėliau buvo 
apgintos dvi daktaro disertacijos. 
Jau daugelį metų analizuojame 
mirtingumo nuo galvos smegenų
insulto pokyčius Klaipėdos mieste. 
Beje, šio tyrimo metu nustatytas 
reikšmingai padidėjęs vidutinio 
amžiaus vyrų mirtingumas pasta-
raisiais metais. Manoma, kad tam
įtakos turėjo įvairių insulto rizikos 
veiksnių - arterinės hipertenzijos, 
rūkymo, nesaikingo alkoholio var-
tojimo, streso, padidėjusio lipidų 
(cholesterolio) kiekio kraujyje, ants-
vorio - paplitimas tarp šio amžiaus 
grupės asmenų.

Kokios galvos smegenų in-
sulto rūšys?

Galvos smegenų insultas – tai 
ūmus, gyvybei pavojingas galvos 
smegenų kraujotakos sutrikimas. 
Dažniausia insulto priežastimi
laikomi aterosklerotiniai poky-
čiai arterijose. Užsikimšus galvos 

smegenų arterijai, diagnozuojamas 
išeminis, o plyšus – hemoraginis 
insultas. Išeminis insultas sudaro 
apie 80 proc. visų insulto atvejų. 
Lietuvos sveikatos informacijos 
centro duomenimis, šalyje kasmet 
2080 žmonių patiria išeminį insul-
tą, po kurio apie 20 proc. miršta per 
3 mėnesius, 29 proc. – per metus, 

o 25 proc. tampa priklausomi nuo 
aplinkinių pagalbos. Yra nustatytos
dvi išeminio insulto rūšys: trombo-
zė ir embolija. Trombozės atveju 
arterija užsikemša dėl įvairių prie-
žasčių. Ši insulto forma paprastai 
vystosi kelių valandų, dienų ar sa-
vaičių laikotarpiu, kol iš ateromos

susiformuoja krešulys (trombas), 
kuris ir užkemša arteriją. Embolijos 
atveju embolas į galvos smege-
nis atnešamas su kraujo srove iš 
širdies arba iš jos atsišakojančių 
stambiųjų arterijų – aortos, miego 
arterijos. Šiuo atveju išeminio in-
sulto pradžia būna labai staigi. He-
moraginis insultas gali išsivystyti
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Užklupus insultui – kuo skubiau į ligoninę

Klaipėdos universitetinėje ligoninėje 1994 metais įkurtas 
Insultų skyrius - vienintelis specializuotas skyrius, įsteig-

tas gydymo įstaigoje Vakarų Lietuvoje. Čia teikiama aukšto
lygio medicininė pagalba užklupus klastingai ligai – galvos 
smegenų insultui. Apie insulto diagnostiką ir gydymą kalba-
mės su šio skyriaus ilgamečiu vedėju, Klaipėdos universiteto 
Sveikatos mokslų fakulteto docentu dr. Henriku KAZLAUSKU.

GYDYMAS. s ”Klaipėdos universitetinė ligoninė pirmoji pradėjo tai-
kyti gana efektyvų gydymo metodą - intraveninę trombolizę, kuomet 
vaistais tirpdomas arterijoje susidaręs trombas”, - sakė Insultų skyriaus 
vedėjas dr. Henrikas Kazlauskas.
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Pirmieji galimo ūmaus galvos smegenų insulto simptomai:

INFORMACIJA

Staiga atsiradęs veido paralyžius 
(asimetrija), vienos kūno pusės(arba 
vienos galūnės) galūnių pasilpimas arba 
užtirpimas.

Staigus apakimas arba staigus re-
gėjimo susilpnėjimas viena arba abiem
akimis.

Sutrikęs sugebėjimas suprasti kalbą
arba kalbėti. Staiga atsiradęs galvos svai-
gimas, pusiausvyros sutrikimas arba ne-
tikėtas nugriuvimas, kuris dažnai lydimas 
kalbos sutrikimo ar galūnių nusilpimo.

Rijimo sutrikimas arba neaiški kalba.
Staiga atsiradęs, iki tol nepatirtas 

stiprus galvos skausmas.
Kaip elgtis, įtarus ar nustačius pir-

muosius galimo ūmaus galvos smegenų
insulto simptomus:

- kuo skubiau iškviesti greitąją medi-
cinos pagalbą (GMP);

- negaišti laiko bandant susisiekti su
šeimos gydytoju ar kitu specialistu;

- nevežti patiems sergančiojo į ligo-
ninę, nes tai gali būti nesaugu;

- pasirūpinti ligoniu iki atvykstant 
GMP: paguldyti, nuraminti, apsaugoti nuo
galimo užspringimo vėmimo metu(tokiu
atveju pacientą paguldyti ant šono), ste-

bėti dėl galimo kvėpavimo sutrikimo;
- GMP darbuotuojams rekomen-

duojama iš anksto informuoti ligoninės 
priėmimo skyriaus personalą apie atve-
žamą galvos smegenų insultu susirgusį
pacientą;

- kuo skubesnis ir saugesnis paciento
nuvežimas į ligoninę – specializuotą 
centrą, kuriame galima bet kuriuo paros 
metu atlikti reikalingus tyrimus ir trombo-
lizę (Vakarų Lietuvoje tokia specializuota 
pagalba teikiama tik Klaipėdos universi-
tetinėje ligoninėje) padidina galimybes 
išvengti sunkių insulto padarinių.

plyšus galvos smegenų arterijai ir 
kraujui išsiliejus į smegenis arba po 
smegenų dangalais. Tai atsitinka 
aterosklerozei pakenkus arterijos 
sienelę (dažnai padidėjusio arteri-
nio kraujospūdžio metu) ar trūkus 
arterijos aneurizmai (arterijos loka-
liam išsiplėtimui). Dažnai pasitaiko 
ir praeinantys galvos smegenų 
kraujotakos sutrikimai. Tai ūmūs, 
paprastai keliolika minučių trun-
kantys sutrikimai, kurie gali būti 
artėjančio insulto pranašai. Kas 
atsitinka su smegenų ląstelėmis, 
įvykus insultui? Visiškai nutrūkus 
kraujo tėkmei į tam tikrą galvos 
smegenų sritį pačiame insulto epi-
centre ląstelės žūva per 4-5 minu-
tes, tačiau aplink tą židinį esančios 
ląstelės dar būna gyvybingos nuo 
kelių minučių iki kelių valandų, 
todėl anksti pradėtas gydymas gali 
šias ląsteles išsaugoti.

Ką daryti ištikus insultui?
Iškart kviesti greitąją pagalbą ir 

skubėti į ligoninę. Insultas – labai 
klastinga liga, pavojinga gyvybei 
būklė. Todėl mūsų ligoninėje 
visas darbas organizuotas taip, 
kad pacientas būtų kuo greičiau 
ištirtas ir pradėtas gydyti. Insulto 
atveju labai svarbu kuo anksčiau 
atvykti į ligoninę, bent per pirmas
dvi valandas nuo insulto pradžios. 

Mūsų ligoninė pirmoji Vakarų
Lietuvoje pradėjo taikyti gana 
efektyvų gydymo metodą – intra-
veninę trombolizę,kuometvaistais 
tirpdomas arterijoje susidaręs 
trombas. Tačiau šią procedūrą
galima atlikti tik tiems ūmiu iš-
eminiu galvos smegenų insultu
sergantiems pacientams, kurie į 
ligoninę atvyksta nedelsdami - per 
pirmas dvi valandas, ir kuriems
nenustatoma kontraindikacijų. 
Tuomet galima sumažinti, o kar-
tais ir visai išvengti sunkių ligos 
padarinių. Deja, daugelis pacientų 
atvyksta per vėlai – po 6-8 ar 12
valandų nuo insulto pradžios arba 
netkitądieną.Tokiemspacientams 
trombolizės taikyti jau nebegalima,
nes tai per daug pavojinga. Labai 
gaila, bet tik vienas kitas pacientas 
atvyksta laiku, ir tai rodo, kad
visuomenė dar nėra išmokusi atpa-
žinti insulto simptomų. Laukti, kol
insultas “praeis”, gali būti mirtinai 
pavojinga.

Ar daugėja sergančiųjų in-
sultu?

Visuomenė sensta, o insultas 
– vyresnių žmonių liga. Sergamu-
mas nemažėja, o kai kuriose šalyse 
net didėja. Per metus į mūsų sky-
rių patenka vidutiniškai 300-400
ūmių insulto ištiktų žmonių – tai 
yra išties daug. Tik nedidelė dalis
pacientų išrašomi į namus gydytis 
ambulatoriškai. Mūsų pacientams 
ypač patogu yra tai, kad ligoninėje
yra išvystyta tiek ambulatorinė, 
tiek stacionarinė reabilitacija, išlie-
ka grįžtamasis ryšys ir su gydan-
čiais specialistais. Tačiau, žinoma, 
pacientas gali rinktis ir važiuoti 
tęsti gydymo į kitas reabilitacijos 
įstaigas.

Skyriaus personalui turbūt 
tenka nemažas darbo krūvis?

Labai džiaugiuosi darniu savo 
skyriaus kolektyvu. Skyriuje tarp 
darbuotojų vyrauja tarpusavio 
supratimas, pagarba vienas kitam, 
gera darbinė atmosfera, nors dar-
bas čia išties nėra lengvas. Manau,
tai lemia, kad skyriuje beveik nėra
darbuotojų kaitos, o nemaža dalis 
gydytojų ir slaugytojų dirba čia
ilgus metus. Pas mus skyriuje yra 
sustiprinta slauga, turime šiek
tiek daugiau slaugytojų nei kiti 
skyriai, nes insultu sergantys paci-
entai reikalauja didelės priežiūros. 
Kvalifikuotų slaugos specialisčių
komandai vadovauja vyresnioji 
slaugos administratorė Nijolė 
Lalienė. Joms tenka didelis krūvis,
nes privalo visą parą prižiūrėti 
ypač sunkiai sergančius žmones – 
ne tik prausti bei maitinti, sekti jų 
sveikatos būklę ir prižiūrėti taip,
kad nebūtų komplikacijų, bet ir
pabūti psichologėmis, mokėti pa-
guosti, užjausti pacientą. 

10

Vidaus ligų skyriuje - intensyvus pacientų srautas
Vidaus ligų diagnostikos skyriuje, pasak skyriaus vedėjo 
dr. Sigito Stonkaus, retai būna tuščių lovų. Į skyrių nuolat 
atvyksta pacientų, kuriems būtina patikslinti ligos diagnozę 
ir skirti gydymą. 

Jurga BARAUSKAITĖ

“Pas mus į skyrių guldomi 
pacientai, kamuojami neaiškių 

susirgimų, kurie netelpa į vie-
nos ligos rėmus. Juos atsiunčia 
šeimos gydytojai ar gydytojai 
specialistai iš visos Vakarų Lie-
tuvos. Neretai pacientai pas mus 

atvežami greitosios pagalbos 
medikų. Jų atvežti žmonės su-
daro trečdalį skyriaus pacientų. 
Neaiškios kilmės karščiavimai, 
alergijos, plaučių patologijos, 
taip pat negalavimai, galimai 
susiję su onkologinėmis ligomis 
– šie susirgimai dažniausiai lydi 
mūsų skyriaus pacientus“, - sakė 
skyriaus vedėjas dr. S. Stonkus. 

Anot jo, pacientai ligoninėje iš-
tiriami operatyviai ir nustatoma 
diagnozė.

Pas specialistus – 
be eilių

„Kadangi ligoninė yra daugia-
profilinė, visa reikalinga diagnos-
tinė įranga yra vietoje. Operatyviai 
atliekami radiologiniai tyrimai,

endoskopijos, bronchoskopijos 
ir kiti tyrimai. Dalis neaiškių su-
sirgimų gali būti diagnozuojami 
tik pas mus, visas diagnostines
galimybes ir įvairių profilių 
aukštos kvalifikacijos specialistus 
turinčioje ligoninėje. Pavyzdžiui, 
patologiniai tyrimai (biopsijos, 
įvairių darinių, limfmazgių ir
kt.), 



mikrobiologiniai (krau-
jo, šlapimo tyrimai nu-

statant ligos sukėlėją ir tiksliai 
paskiriant vaistus), tyrimai ra-
dioizotopais (gama kamera, tiriant 
onkologinius susirgimus), endos-
kopiniai tyrimai, kompiuterinės 
tomografijos bei magnetinio 
rezonanso tyrimai ir kt. – visas 
kompleksas aukšto lygio dia-
gnostinių paslaugų, kurių neturi 
kitos ligoninės“, - pasakojo dr. S. 
Stonkus.

Pačiame Vidaus ligų diagnos-
tikos skyriuje atliekami ultragar-
siniai vidaus organų (kepenų, 
kasos, tulžies, šlapimo pūslės, 
prostatos ir kt.) tyrimai. Skyriuje 
taip pat operatyviai atliekami 
širdies ultragarsiniai tyrimai, 
juos atlieka gydytojas specialistas, 
todėl laukti eilėje nereikia, rezul-
tatai vertinami vietoje. Vidaus 
ligų diagnostikos skyriuje dirba 
4 gydytojai, tarp jų - ir gydytoja 
pulmonologė. Kadangi į skyrių 
patenka nemažai pacientų dėl 
kvėpavimo takų susirgimų, sky-
riuje atliekami bronchoskopiniai 
tyrimai, įvertinamos bronchų, 
plaučių funkcinės galimybės, 
nustatant bronchinę astmą, lėtinę 
obstrukcinę plaučių ar kitas ligas. 
Pasak dr. S. Stonkaus, skyriuje 
taip pat atliekama reta procedūra 
– plazmaafarezė, skirta pacien-
tams, sergantiems autoimuninė-
mis ligomis.

Itin sudėtingi kompleksiniai 
tyrimai, siekiant diagnozuoti pa-
cientą kamuojančią neaiškią ligą, 
sudaro apie 10 proc. visų skyriuje 
atliekamų ar paskiriamų tyrimų ir 
jų skaičius kasmet auga.

Chemoterapiniai vais-
tai, suleisti tiesiai į pil-

vo ertmę, efektyviau pasiekia 
vėžio ląsteles pilvo ertmėje nei 
suleisti į veną. „Šiuo būdu naudo-
jant chemoterapinį tirpalą, jo tok-
sinis poveikis inkstams ir kitiems 
organams yra mažesnis. Ligonių 
nepykina, jie nevemia, nes pilva-
plėvės chemoterapija atliekama 
taikant narkozę“, - sakė dr. A. 
Česas. Anot medikų, šis gydymo 
metodas yra auksinis standartas 
gydant pirminį pilvaplėvės vėžį 
(mezoteliomą, pseudomiksomą), 
geri rezultatai gaunami gydant iš-
plitusį žarnų, kiaušidžių vėžį, kai 
kurias skrandžio vėžio formas.

Operacija – 
iššūkis medikams

Pagal naują gydymo metodą 
pirmoji operacija Klaipėdos uni-
versitetinėje ligoninėje atlikta 39 
metų Jolantai V. iš Klaipėdos rajo-
no, sirgusiai išplitusiu kiaušidžių 
vėžiu. Ją atliko dr. A. Šlepavičius 
kartu su pilvo chirurgais Vitaliju-
mi Eismontu ir Vaidotu Turskiu. 

www.kul.lt
Viešoji įstaiga Klaipėdos universitetinė ligoninė
Vyriausiasis gydytojas: 
prof. habil. dr. Vinsas Janušonis, tel. (8 46) 396502
Adresas: Liepojos g. 41, LT-92288 Klaipėda, Lietuva, tel. (8 46) 396502

Informacija visą parą: (8 46) 396500, 396600
Faksas: (8 46) 396625
Elektroninis paštas: bendras@kul.lt 
Interneto adresas: http://www.kul.lt
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Veido ir žandikaulių 
chirurgijos skyriui

Kartais užtenka vienos 
akimirkos, kad gyvenimas 
pasikeistų kita linkme. 

Aš džiaugiuosi, kad ši aki-
mirka nebuvo paskutinė.

Nuoširdžiausiai ačiū vi-
sam Veido ir žandikaulių 
chirurgijos skyriui, padėju-
siam išgyventi tas sunkias 
akimirkas ir vėl grįžti į nor-
malų gyvenimą.

A. K. (Šiaulių rajonas,
Micaičių k.)

Sąnarių implantacijos 
skyriui 

Noriu kuo nuoširdžiausiai 
padėkoti už atliktą operaciją 
gydytojams, už atidumą ir rū-
pestį dėkoju visoms skyriaus 
slaugytojoms ir aptarnaujan-
čiam personalui.

Linkiu visiems stiprybės, 
ištvermės, geros sveikatos.

Su pagarba, S. P. 
(Klaipėda)

Krūtinės chirurgijos 
skyriui

Nuoširdžiai esu dėkinga 
už sėkmingai ir profesionaliai 
man atliktą operaciją. Pasi-
jutau patekusi į rūpestingas, 
geras ir profesionalias visų 
slaugytojų ir jų padėjėjų ran-
kas. Visos sugebate kantriai 
ir nuostabiai gydyti ir slau-
gyti, mandagios ir mielos. 
Stebėjausi Jūsų pasiaukojimu 
slaugant sunkius ligonius ir 
senelius.

Dar padėkosiu ir už įvairų 
bei sveiką maitinimą.

Stiprios sveikatos, kantry-
bės, ištvermės Jums visiems 
dirbant nelengvą, bet kilnų 
mediko darbą!

I. K. (Plungė)

Chemoterapijos sky-
riui

Nuoširdžiai dėkoju už 
rūpestingą gydymą, nuoširdų 
bendravimą, gerus patari-
mus.

Šiame skyriuje dėkoju 
visam personalui – medicinos 
sesutėms už malonų aptarna-
vimą, šiltą žodį ir šypsenas, 
slaugutėms – už gerą palatų 
priežiūrą.

Dėkoju visiems, visiems!

Su pagarba J. R. (Tauragė)

Vidaus ligų diagnos-
tikos skyriui

Dėkoju visiems skyriaus 
darbuotojams už nuoširdų rū-
pestį ir kantrybę (juk ligoniai 
skirtingi).

Visiems linkiu stiprios 
sveikatos, ištvermės. Būkite 
visada tokie!

Su didžiule pagarba

M. B. (Klaipėda)

Onkologinių ligų diagnostikai – plačios galimybės

Naujas vėžio gydymo metodas – 
viltis sunkiai sergantiesiems

Visi jie mokėsi šio naujo gydymo 
būdo Vokietijos ir Italijos klini-
kose. Pacientės gyvybines funk-
cijas operacijos metu kontroliavo 
Anesteziologijos–reanimacijos 
skyriaus vedėja Renata Paškevi-
čiūtė ir gydytoja reanimatologė–
anesteziologė Geda Klimavičiūtė. 
Geriausios operacinės slaugytojos 
padėjo chirurgams ir anesteziolo-

gams. Operacija truko 7 valandas 
ir, anot medikų, praėjo sėkmingai. 
Pooperacinis periodas taip pat 
buvo sklandus, pacientė šiuo 
metu jau yra išrašyta iš ligoninės. 
Pasak dr. A. Šlepavičiaus, tokios 
operacijos yra tikras išbandymas 
chirurgams, anesteziologams, 
operacinės slaugytojoms ir pa-
tiems pacientams. Operuoti to-

INFORMACIJA

Klaipėdos universitetinėje ligoninėje viena iš prioritetinių
sričių yra onkologinė pagalba gyventojams. Pacientus ambu-
latoriškai konsultuoja gydytojai neurochirurgai, pilvo, krūtinės,
veido žandikaulių chirurgai, ginekologai, chemoterapeutai,
radioterapeutai ir kitų sričių specialistai. Per metus ligoninėje
būna per 45 tūkst. šio profilio apsilankymų.

Įtarus onkologinę ligą svarbu ją anksti diagnozuoti.
Klaipėdos universitetinėje ligoninėje taikomos šiuolaikinės 
diagnostikos priemonės – trys daugiapjūviai kompiuteriniai
tomografai, iš kurių vienas yra 64 pjūvių (apie 15 tūkst. tyrimų
per metus), daugiau nei vienos teslos galingumo magnetinis
rezonansas (per 2 tūkst. tyrimų per metus), mamografija ir 
kiti radiologiniai tyrimai. Klinikinėje laboratorijoje atliekama 
per 17 tūkst. vėžio žymenų tyrimų per metus, iš kurių apie 7
tūkst. - nustatant prostatos specifinį antigeną.

Patologijos skyriuje atliekama per 75 tūkst. histologinių 
preparatų ir per 8 tūkst. citologinių tyrimų per metus, iš jų –

apie 2 tūkst. pagal Gimdos kaklelio vėžio programą. Taip pat 
atliekama per 5 tūkst. imunohistocheminių tyrimų, naudojant 
21 markerį.

Patvirtinus pacientui vėžio diagnozę, jo tolimesnį gydymą 
konsiliume aptaria gydytojai specialistai. Pasirenkama, nuo
kurio – chirurginio, chemoterapinio ar spindulinio - gydymo
bus pradėtas gydymas ir kaip jis bus tęsiamas.

Onkologinių ligų diagnostikos ir gydymo pažanga galima
tik vykdant mokslo ir mokymo procesą kartu su naujų diagnos-
tikos ir gydymo metodų įdiegimu. Klaipėdos universitetinėje
ligoninėje yra linijinis greitintuvas, gama kamera, šiuolaikinės 
rentgenoterapijos bei brachiterapijos technologijos.

Viena iš svarbiausių onkologinių ligų gydyme yra chirur-
gija. Klaipėdos universitetinėje ligoninėje operuojami visų 
lokalizacijų gerybiniai ir piktybiniai navikai. 2010 m. ligoninėje
atlikta per 2500 piktybinių auglių ir per 1500 gerybinių auglių
operacijų.

kiu būdu galima tik pacientus, 
kurių sveikatos onkologinė liga 
dar visiškai nesugriovė – sveika 
širdis, inkstai, plaučiai. Šiuo metu 
operuoti pagal naują metodą at-
rinkti 4 pacientai, antra operacija 
planuojama jau šį mėnesį. Iš viso 
per metus ligoninėje numatoma 
tokių itin sudėtingų operacijų 
atlikti apie 20. 

Vidaus ligų skyriuje - intensyvus pacientų srautas

Nustato ir retas ligas
Vidaus ligų diagnostikos 

skyriaus pacientų dalį sudaro 
žmonės, sergantys įvairiomis 

lėtinėmis ligomis, kuomet, joms 
paūmėjus, tenka gultis į ligoni-
nę. Tai plaučių, širdies ligomis 
sergantys žmonės, turintys ne 
po vieną negalavimą, persirgę 
insultu, infarktu, kitomis ligomis. 
Nemažą dalį pacientų, pasak sky-
riaus vedėjo dr. Sigito Stonkaus, 
sudaro neaiškios kilmės karščia-
vimų, uždegimų, nepaaiškinamo 
silpnumo, mažakraujystės ka-
muojami žmonės, kuriems būtina 
nustatyti tikslią ligos diagnozę ir 
paskirti gydymą. Vasarą į skyrių 
patenka daug susirgusiųjų aler-
gija ar alerginio šoko, įkandus 
vabzdžiui, ištiktų žmonių. „Tarp 
neaiškių susirgimų dažniausiai 
vyrauja, kaip paaiškėja atlikus 
tyrimus, įvairūs onkologiniai su-
sirgimai. Tačiau nustatome ir itin 
retų ligų, kuriomis žmonės serga 
metų metais. Štai neseniai vienai 
pacientei diagnozavome siste-
minę raudonąją vilkligę“, - sakė 
S. Stonkus. Per metus skyriuje 
diagnozuojama keletas retų ligų 
(mielominė liga, antinksčių na-
vikai, sarkoma ir kt.), kurių kitos 
gydymo įstaigos neturi galimybių 
nustatyti, nes reikalingi itin sudė-
tingi kraujo ir kiti tyrimai.

„Nustačius pacientui diagno-
zę, pavyzdžiui, aptikus onko-
loginį susirgimą, pūlinį vidaus 
organuose, sprendžiame, koks 
gydymo metodas jam turėtų būti 
skirtas ir kur toliau jis bus gydo-
mas. „Atvykus naujam pacientui 
kaskart lydi nežinomybė, kol 
išsiaiškiname, kuo žmogus serga. 
Intensyvus pacientų srautas ne-
nutrūksta nei žiemą, nei vasarą“, 
- sakė S. Stonkus.

DIAGNOZĖ. s Pasak Vidaus ligų diagnostikos skyriaus vedėjo dr. 
Sigito Stonkaus, pacientai skyriuje ištiriami operatyviai, greitai nusta-
toma diagnozė.
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