
Daž niau siai to kiais at ve jais pa ren
ka mas ir pri tai ko mas klau sos apa
ra tas.

Klau sos funk ci jos pa ken ki mas 
ga li mas dėl ūmaus klau sos ner
vo su si rgi mo. To kiais at ve jais pa
cien tui bū ti nas sku bus anks ty vas 
gy dy mas, ku ris sėk min gai su grą
ži na klau sos funk ci ją.

Klau sos ner vas ga li bū ti pa kenk
tas dėl de guo nies trū ku mo klau sos 
ner vi nė se ląs te lė se, ser gant šir dies, 
krau ja gys lių li go mis ar esant ne pa
kan ka mai gal vos sme ge nų krau jo
ta kai, nes vi di nė au sis la bai jaut ri 
de guo nies trū ku mui.

Ūmių klau sos pro ble mų ga li iš
kil ti bet ko kio am žiaus žmo gui. 
Kar tais taip nu tin ka po va di na
mų jų gar si nių trau mų, pa vyz džiui, 
šau dant. 

Net vie nas šū vis ga li bū ti le mia
mas klau sai. Ji ga li su trik ti ir dėl 
il gą lai ką trun kan čio nuo la ti nio 
triukš mo po vei kio ar po vi ru si nių 
su si rgi mų.

Vie na iš re čiau pa si tai kan čių au
sų li gų – otosk le ro zė. Dėl jos po
vei kio su trin ka klau sos per da vi mo 
sis te ma, tad žmo gus blo gai gir
di. At lik ti rei kia mi ty ri mai pa ro do, 
kad bū tent šio je sri ty je žmo gui ky
la pro ble mų.

To kiais at ve jais pa cien tui su grą
žin ti klau są pa de da sėk min ga ope
ra ci ja. Kar tais pui kūs jos re zul ta tai 
pa jun ta mi dar gu lint ant ope ra ci
nio sta lo – žmo gus pa ste bi ge riau 
gir dįs.

Ser gant lė ti nė mis už de gi mi nė
mis au sų li go mis, KUL Oto ri no
la rin go lo gi jos sky riu je at lie ka mos 
re konst ruk ci nės au sies ope ra ci
jos. Jų pri rei kia dėl suar dy tų klau
sos kau liu kų, per da vi mo sis te mos, 
pa ki ti mų kau le, nes už de gi mi nis ar 
pū lin gas pro ce sas bū na apė męs vi
są vi du ri nę au sį. 

Ope ra ci jos me tu sten gia ma
si pa ša lin ti lė ti nės in fek ci jos ži di
nį ir pa gal ga li my bes at kur ti klau
sos funk ci ją.

– tiek ope ra ci jų per me
tus at lie ka ma Oto lo rin

go lo gi jos sky riu je.
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Lai ma Lau kai ty tė

An gi na ga li bū ti pa vo jin ga
Au sų, no sies ir gerk lės (su trum pin
tai LOR) li goms įta kos tu ri se zo niš
ku mas. Tad dau giau sia pa cien tų li
go ni nė je su lau kia ma žie mą, gri po 
se zo no me tu, ir va sa rą. Kai ku rie 
su si rgu sie ji gri pu vė liau su si du ria 
su komp li ka ci jo mis: si nu si tu, au sų 
už de gi mu, tad pri rei kia LOR gy dy
to jo kon sul ta ci jų.

Nep rik lau so mai nuo me tų lai ko 
ga li paū mė ti an gi nos. Tik iš pra
džių at ro do, jog ši in fek ci nė li
ga pa lie čia tik go mu ri nes ton zi las. 
Iš tik rų jų li ga api ma vi są žmo gaus 
or ga niz mą, o kar tais, pe rei da ma į 
sun kią for mą, net tam pa pa vo jin
ga, rei ka lau jan čia sku baus ir il go 
gy dy mo.

Kai an gi na komp li kuo ja si, gerk
lė je su si da ro pū li nys, ku rį bū ti na 
kuo grei čiau at ver ti bei pa ša lin ti. 
Ne gy dant žmo gaus gy vy bei iš ky
la pa vo jus, nes pū li nys ga li iš plis
ti į krū ti nės ląs tą bei ki tas kū no 
sri tis.

Gerk lė je be si for muo jant pū li nį 
ga li ma įtar ti, jei prieš ke lias die nas 
var gi nu si an gi na vėl su grįž ta. Nors 
sa vi jau ta, iš gė rus an ti bio ti kų, ku
riam lai kui bu vo pa ge rė ju si, ta čiau 
vėl tam pa sun ku iš si žio ti, nu ry
ti, ka muo ja skaus mas. To kiais at
ve jais bū ti na kuo sku biau kreip tis 
į LOR gy dy to ją.

Nors pa cien tai gy do mi ir kon ser
va ty viais me to dais, me di ka men
tais, ta čiau di džią ją li go ni nės Oto
ri no la rin go lo gi jos sky riaus veik los 
da lį su da ro vai kų ir suau gu sių jų 
ope ra ci jos: lė ti nio ton zi li to, ade
noi dų pa ša li ni mo, no sies per tva
ros ar po ly po, no sies kriauk lių pa
ki ti mų, prie no si nių an čių, gerk lų, 
klau są ge ri nan čios bei ki tos.

Klau są pa ge ri na ope ra ci ja
Kai žmo gus skun džia si su pras tė ju
sia klau sa, KU LO to ri no la rin go lo
gi jos sky rius – tin ka miau sia vie ta 
iš si tir ti. Čia yra nau jau sia ir mo
der niau sia įran ga, pa de dan ti nu
sta ty ti klau sos funk ci ją ir pa ken
ki mo vie tą, klau sos at si sta ty mo 
po ky čius gy dy mo ei go je.

Klau sos pro ble mos daž niau siai 
var gi na vy res nio am žius žmo nes. 
Jie ne krei pia rei kia mo dė me sio į 
su pras tė ju sią klau są, ma ny da mi, 
jog taip nu tin ka dėl am žiaus. Tad 
į LOR gy dy to ją krei pia ma si tuo
met, kai pro ble ma bū na įsi se nė
ju si ir su grą žin ti klau są į pir mi nę 
bū se ną tam pa be veik neį ma no ma. 

Su si du ria: �� pa�sak�B.Praš�ke�vi�čiaus,�klau�sos�pro�ble�mų�ga�li�kil�ti�bet�ko�kio�am�žiaus�žmo�nėms.��
� Vy�tau�to�Pet�ri�ko�nuo�tr.

LOR pa gal ba: nuo an gi nos iki klas tin go aug lio
Oto ri no la rin go lo gas – po šiuo su dė tin gu 
pa va di ni mu sle pia si net trys me di ci nos 
sri tys. Klai pė dos uni ver si te ti nės li go ni nės 
(KUL) Oto ri no la rin go lo gi jos sky riaus ve
dė jas Bro nius Praš ke vi čius pa ti ki na, kad 
su dė tin gas ne tik pa va di ni mas, bet ir 
pa ti spe cia ly bė, jun gian ti tiek vai kų, tiek 
suau gu sių jų au sų, no sies ir gerk lės li gas, 
jų diag nos ti ką bei gy dy mą.

Pa sak B.Praš ke vi čiaus, šios ope
ra ci jos va di na mos sa nuo jan čio mis 
funk ci nė mis re konst ruk ci nė mis.

Iš gel bė jo dai ni nin kės kar je rą
Daž nais LOR gy dy to jų pa cien
tais dėl iš ky lan čių bal so pro ble
mų tam pa dai ni nin kai, mo ky to jai 
ar žmo nės, tu rin tys daug kal bė ti 
prieš au di to ri ją. Kar tais jų bal sui 
bū ti na tik ra my bė, bet pa si tai ko 
at ve jų, kai rei ka lin gas ir chi rur go 
įsi ki ši mas.

Bal sas pri kims ta dėl tam tik rų 
pa ki ti mų: ant bal so sty gų užau
gu sių po li pų, maz ge lių ar fib ro mų. 
Juos pa ša li nus, bal sas vi siš kai at
si ku ria.

Gerk lų en do la rin gi nės ope ra ci
jos at lie ka mos pri tai kius nar ko zę, 
nau do jant la rin gos ko pą ir spe cia
lų LOR ope ra ci nį mik ros ko pą. Per 
šias ope ra ci jas, ne pa ken kiant bal
so sty goms, pa ša li na mi truk dan
tys da ri niai.

B.Praš ke vi čius pri si mi nė at ve
jį, kai vie nai ži no mai Lie tu vos dai
ni nin kei vos ne te ko at si svei kin ti su 
kar je ra. Klai pė dos uni ver si te ti nė je 
li go ni nė je nuo bal so klos tės jai bu
vo pa ša lin ta fib ro ma. Po šios ope
ra ci jos dai ni nin kė ga lė jo sėk min gai 
tęs ti kar je rą.

Klai pė dos uni ver si te ti nės li go ni
nės LOR sky riu je gy dė si ir dau giau 
ži no mų Lie tu vos žmo nių: mi nist
rų, Sei mo na rių.

Pa de da po no sies trau mų
LOR gy dy to jų įsi ki ši mo pri rei kia 
ir pa ty rus įvai rias no sies trau mas. 
B.Praš ke vi čius paaiš ki no, kad efek
ty viau sia pa gal ba bū na vos pa ty rus 
trau mą. Mat lū žę kau lai bū na pa
slan kūs ir juos leng viau su tvar ky
ti, nei tuo met, kai jie ne tai syk lin gai 
suau ga. To kiais at ve jais daž niau siai 
pa vyks ta grą žin ti anks tes nę no sies 
for mą. KUL vei do trau mos gy do
mos vai kams ir suau gu sie siems.

Ta čiau jei gu kau lai jau bū na spė
ję suaug ti ar no sis bu vo trau muo ta 
net ke lis kar tus, pa cien tams siū lo
mos ir at lie ka mos plas ti nės ope ra
ci jos.

Ve dė jas pa sa ko jo, jog su lau kia ma 
pa cien tų, ku rie skun džia si kart kar
tė mis krau juo jan čia no si mi. Taip 
ga li nu tik ti dėl aukš to krau jos pū
džio, skle ro ti nių pa ki ti mų, per si
rgtos ūmios vi ru si nės li gos, o ne
re tai at ro do, kad no sis krau juo ja be 
aiš kios prie žas ties. To kiais at ve jais 
li go ni nės LOR gy dy to jai tei kia pa
gal bą pa cien tams vi są pa rą.

Įvei kia pik ty bi nius na vi kus
Kar tais pa cien tui iš gy dy to jo ten
ka iš girs ti liūd ną ži nią – pik ty bi
nis gerk lų aug lys. Li go ni nė je yra 
vi sos ga li my bės on ko lo gi nė mis 
LOR li go mis ser gan čių pa cien
tų iš ty ri mui: su dė tin gi kont ras ti
niai ra dio lo gi niai ty ri mai, biop si
jos iš pa kenk tos vie tos paė mi mas 
ir iš ty ri mas li go ni nės Pa to lo gi jos 
sky riu je.Vi siems iš tir tiems on ko
lo gi niams pa cien tams tai ko mas 
komp lek si nis gy dy mas: chi rur gi
nis, spin du li nis ir/ar che mo te ra
pi nis. Gy dy mo tak ti ką ap spren džia 
įvai rių sri čių spe cia lis tai bend rų 
ap ta ri mų me tų.

Sku bios LOR gy dy to jų pa gal bos 
pri rei kia, kai ser gan tį jį gerk lų vė
žiu kan ki na komp li ka ci jos, du su
lys – tuo met į tra chė ją įsta to mas 
vamz de lis, pa de dan tis iš gel bė ti 
žmo gaus gy vy bę.

Ei lių pas gy dy to jus nė ra
B.Praš ke vi čiaus tei gi mu, KUL Oto
ri no la rin go lo gi jos sky rius tu ri vi
sas ga li my bes nuo dug niai iš tir ti 
pa cien tą ir su teik ti rei kia mą bū ti
ną ją bei pla ni nę LOR pa gal bą vai
kams ir suau gu sie siems.

Oto ri no la rin go lo gi jos sky riu
je spe cia lis tai nau do ja si vi so mis 
rei ka lin go mis mo der nio mis li go
ni nė je esan čio mis diag nos ti kos ir 
gy dy mo tech no lo gi jo mis: kom
piu te ri nės to mog ra fi jos ir mag
ne ti nio re zo nan so to mog ra fi jos 
kont ras ti niais ra dio lo gi niais ty
ri mais, LOR mik ros ko pais bei en
dos ko pais. 

Už sie nio kli ni ko se pa bu vo jęs ve
dė jas įsi ti ki no, kad li go ni nės Oto ri
no la rin go lo gi jos sky riu je tei kia ma 

spe cia li zuo ta pa gal ba, at lie ka mos 
ope ra ci jos ati tin ka tarp tau ti nį ly
gį.

LOR gy dy to jai pa cien tus kas dien 
dar bo die no mis kon sul tuo ja li go
ni nės Am bu la to ri nia mekon sul ta
ci nia me sky riu je, esan čia me 3ia
ja me kor pu se.

Sten gia ma si, kad žmo nėms ne
rei kė tų lauk ti ei lė se. Tad jie pas 
spe cia lis tą pa kliū va daž niau siai tą 
pa čią die ną.

Di de lių ei lių nė ra ir pla ni nėms 
ope ra ci joms. Pa cien tas daž niau
siai lau kia vos ke lias sa vai tes.

Per me tus sky riu je at lie ka ma 
apie 600 ope ra ci jų. Kas met šis 
skai čius iš lie ka sta bi lus. Per nai di
džią ją da lį su da rė lė ti nių ton zi li tų 
ir no sies per tva rų ope ra ci jos. 

Iš vi so li go ni nės Oto ri no la rin
go lo gi jos sky riu je at lie ka ma per 
30 įvai rių rū šių ope ra ci jų.

Bend ra dar biau ja su pran cū zais
KUL dau giau nei de šimt me tų 
bend ra dar biau ja ir yra su da riu si 
su tar tį su gar sia Pran cū zi jos kli ni
ka, ku rios LOR spe cia lis tai gy dė ne 
vie ną ži no mą bei tur tin gą pa sau
lio įžy my bę.

Kas ant rus me tus čia ap si lan ko 
gy dy to jų ko man da iš Pa ry žiaus. 

Vieš na gės me tu ope ruo ja
mi at rink ti su dė tin gi pa cien tai, 
ku riems rei ka lin gos mik ro chi
rur gi nės re konst ruk ci nės funk
ci nės sa nuo jan čios au sies ope
ra ci jos.

To kio il ga lai kio bend ra dar bia
vi mo re zul ta tas – at lik ta dau giau 
nei 100 su dė tin gų klau sos at kū ri
mo ope ra ci jų pa cien tams iš įvai rių 
Lie tu vos vie to vių.

Šias ope ra ci jas ki ti Lie tu vos oto
ri no la rin go lo gi jos spe cia lis tai ga
lė da vo ste bė ti tie sio giai di džiu lia
me ek ra ne li go ni nės sa lė je per tuo 
me tu vyks tan čias pra kti nesteo
ri nes kon fe ren ci jas, skir tas klau
sos diag nos ti kos ir gy dy mo pro
ble moms.

Šie met pran cū zų gy dy to jų ko
man da vėl pla nuo ja ap si lan ky ti 
uos ta mies ty je.


