
„Jei kal bė ti pa pras čiau, per tris 
– ke tu ris ma žus (0,5 – 1 cm) pjū
vius pil vo apa ti nė je da ly je į ma žą
jį du be nį pa tal pi na me po lip ro pi le
ni nį tink le lį, ku ris ope ra ci jos me tu 
yra fik suo ja mas prie kryž kau lio bei 
makš ties ir (ar ba) tie sio sios žar
nos prie ki nės sie ne lės. Šis tink le
lis ne lei džia slink ti ir iš kris ti mo
ters ly ti niams or ga nams – gim dai 

ir makš ties prie ki nei ar už pa ka li
nei sie ne lei“, – apie me to dą kal bė
jo M.Da ni le vi čius.

Pa sak jo, jei pa cien tę var gi na ir 
tie sio sios žar nos iš kri ti mas, ope
ra ci jo je da ly vau ja ne tik uro lo gai, 
bet ir pro kto lo gai – tai gi, ko re guo
ja mos abi pa to lo gi jos vie nu me tu.

Šios ope ra ci jos tech niš kai su dė
tin ges nės už at vi ras ope ra ci jas, ta
čiau pa cien tės grei čiau sveiks ta ir 
kur kas anks čiau su grįž ta į pil na
ver tį gy ve ni mą.

Klai pė dos uni ver si te ti nės li go ni
nės uro lo gas in for ma vo, kad to kios 
gim dos pa kė li mo ope ra ci jos, nau
do jant tink le lius, pa sau ly je pra dė

tos tai ky ti nuo 1996 me tų, o Lie tu
vo je – vos prieš ke le tą me tų.

Re zul ta tai džiu gi na efek ty vu mu
Klai pė dos uni ver si te ti nė je li go
ni nė je per me tus at lie ka ma 10–15 
la pa ras ko pi nių sak ro kol po(rek to)
pek si jų, ku rių re zul ta tai, ly gi nant 
su li te ra tū ros duo me ni mis, la bai 
ge ri, o mo te rys gy dy mo re zul ta
tais pa ten kin tos. Ob jek ty viai ver
ti nant, net 85 pro cen tams at ve jų 
gy dy mas efek ty vus jau po vie ne
rių me tų.

„Po ope ra ci jos pa si kei čia mo
te rų gy ve ni mo ko ky bė, ne be lie ka 
dis kom for to jaus mo tarp vie tė je, 
ne be rei kia gal vo ti apie iš kren tan tį 
da ri nį ly ti nių or ga nų sri ty je, įklo
tus, ne ma lo nų kva pą. Be to, ly ti nis 
gy ve ni mas tam pa vi sa ver tis. Džiu
gu, jog mo te rys vėl pra de da gy ven
ti pil na ver tį gy ve ni mą“, – nau dą 
var di jo gy dy to jas uro lo gas.

Ko vo ja su mi tais
Klai pė dos uni ver si te ti nės li go ni
nės Uro lo gi jos sky riaus ve dė jas 
Rai mun das Venc kus pa brė žė, kad 
įstai gos spe cia lis tai sten gia si pa
keis ti vi suo me nė je įsi ga lė ju sią nuo
mo nę esą mo te rų gy dy to jas yra tik 
gi ne ko lo gas, o vy rų – uro lo gas.

Anot jo, Uro lo gi jos sky riu je spe
cia lis tai diag no zuo ja ir gy do ne tik 
vi sas vy rų li gas, pa ten kan čias į 
šiuo lai ki nės uro lo gi jos spekt rą, bet 
ir uri no gi ne ko lo gi nes mo te rų pro
ble mas. Pas te bi ma, kad tarp jų la
biau siai pa pli tęs šla pi mo ne lai ky
mas, ypač fi zi nio krū vio me tu.

„Dau ge lis mo te rų tra di ciš kai 
ma no, jog esant šla pi ni mo si su
tri ki mams dėl du bens or ga nų pa
ki ti mų bū ti na kreip tis tik į gi ne
ko lo gą. Ta čiau mo te rims bū ti nas 
komp lek si nis gi ne ko lo gi nis bei 
uro lo gi nis iš ty ri mas. Mū sų tiks
las – griau ti mi tus. Pas te bi me, 
kad prieš pen ke rius me tus pra dė
ję švie tė jiš ką dar bą, su lauk da vo
me mo te rų nuo sta bos, jog jų pro
ble mas ga li iš spręs ti uro lo gas“, 
– kal bė jo R.Venc kus.

Pa sak jo, tin ka miau sias šla pi
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Li na Lik šai tė

Apie pro ble mą nu ty li
Klai pė dos uni ver si te ti nės li go ni
nės gy dy to jas uro lo gas, me di ci nos 
moks lų dak ta ras Min dau gas Da
ni le vi čius in for ma vo, kad kas ant
rai vy res nei nei 50 me tų am žiaus 
mo te riai ap žiū ros me tu nu sta to
mas du bens or ga nų nu si lei di mas 
(lot. des cen sus).

Ši pa to lo gi ja ga li bū ti nu sta ty ta 
ir su šla pi mo ne lai ky mu, ir be jo. 
Sta tis tiš kai, tik ke lio li ka pro cen tų 
su šia pro ble ma su si du rian čių mo
te rų,  krei pia si į me di kus.

„Gy dy to jai pa ste bi, kad apie šią 
pro ble mą dai lio sios ly ties at sto vės 
ven gia kal bė ti. Daž niau siai apie ka
muo jan čią bė dą mo te rys nu ty li net 
sa vo ar ti mie siems. Ma to me ir dar 
grės min ges nę ten den ci ją – kai ku
rios mo te rys apie du bens or ga nų nu
si lei di mą net ne ži no ar ba apie tai su
ži no iš uro lo go ar gi ne ko lo go jau po 
ap žiū ros“, – ak cen ta vo uro lo gas.

Pras tė ja gy ve ni mo ko ky bė
Du bens or ga nų nu si lei di mas daž
niau sia at si ran da po gim dy
mo, su ma žė jus rau me nų to nu sui 
ar me no pau zės me tu. Kaip tei gė 
M.Da ni le vi čius, šią pa to lo gi ją ska
ti na nu tu ki mas, du bens trau mos ar 
anks tes nės ope ra ci jos, sun kus fi zi
nis dar bas (svo rių kil no ji mas), lė
ti nis vi du rių už kie tė ji mas, įgim
ta jun gia mo jo au di nio pa to lo gi ja, 
gy ven se na ir ki tos prie žas tys.

„La bai ne daug pa slin kę du bens 
or ga nai ne su ke lia jo kių nu si skun di
mų, ta čiau bė gant lai kui, po tru pu
tį du bens or ga nams slen kant to liau, 
pro gre suo ja ir simp to mai: at si ran da 
šla pi ni mo si (la biau slen kant prie ki
nei makš ties sie ne lei) bei tuš ti ni mo si 
(slen kant už pa ka li nei makš ties sie
ne lei) su tri ki mų, daž nai ly ti niai san
ty kiai tam pa skaus min gi ar ne ma lo
nūs“, – ti ki no me di kas.

Anot jo, pa si slin kus du bens or
ga nams, mo te ris ga li jaus ti ne di de lį 
skaus mą pil vo apa čio je ar kryž kau
lio sri ty je, tem pi mo jaus mą že myn, 
šla pi mo ne lai ky mą ar ap sun kin tą 
šla pi ni ma sį, vi du rių už kie tė ji mą, 
ly ti nių or ga nų spau di mo jaus mą 
ar „gu zą“ ly ti nių or ga nų sri ty je, 
kraš tu ti niais at ve jais – krau ja vi mą 
iš išo pė ju sios makš ties glei vi nės.

Pa si tai ko ir jau noms
„Simp to mai daž niau siai pa si reiš
kia esant ver ti ka lio je pa dė ty je, o 
paū mė ja il gai sto vint, stan gi nan
tis, ko sint. To kiu bū du ši pro ble
ma tu ri įta kos kas die niam mo te
rų gy ve ni mui ir jo ko ky bei. Lai kui 
bė gant, mo te riai tam pa ne pa to

gus tiek kas die ni nis fi zi nis, tiek 
sek sua li nis gy ve ni mas“, – kal bė
jo M.Da ni le vi čius.

Pa sak jo, du bens or ga nų nu si lei
di mas ar iš kri ti mas daž niau siai yra 
vy res nių mo te rų pro ble ma, ta čiau 
pa si tai ko ir jau noms, net ne gim
džiu sioms mo te rims. Li te ra tū ros 
duo me ni mis, dar vai kų ne tu rė
ju sioms mo te rims nu sta to ma iki 
dvie jų pro cen tų at ve jų.

M.Da ni le vi čius tei gė, kad daž
niau sia jau nų mo te rų du bens or
ga nų nu si lei di mo pro ble ma yra 
ge ne tiš kai pa vel dė tas silp nes nis 
jun gia ma sis au di nys. To kiu at ve
ju ser ga ne tik ma ma, se suo, bet ir 
mo čiu tė. Du bens or ga nų nu si lei
di mas ga li bū ti su si jęs ir su ra se. 
Moks li niais ty ri mais įro dy ta, jog 
daž niau ser ga juo dao dės mo te rys.

Gy dy mo bū dai – įvai rūs
Klai pė dos uni ver si te ti nės li go ni nės 
uro lo gas ak cen ta vo, kad jei mo te ris 
dėl šios li gos nu si skun di mų ne tu ri 
– tuo met gy dy mo ne rei kia.

„Jau nes nėms mo te rims, kai pro
ble ma nė ra pa žen gu si, re ko men
duo ja me fi zio te ra pi nes prie mo nes: 
stip rin ti pil vo pre są ir tarp vie
tės rau me nis Kė ge lio pra ti mais. 
Iš kon ser va ty vių prie mo nių bū
ti na pa mi nė ti ir si li ko ni nius žie
dus (pe sa rus). Jie tai ko mi tais at
ve jais, kai pa cien tė ne su tin ka bū ti 
ope ruo ja ma ar ope ra ci ja dėl vie no
kių ar ki to kių prie žas čių, daž niau
siai gre tu ti nių li gų, tu ri bū ti ati de
da ma ar ba ne ga li ma“, – pa sa ko jo 
M.Da ni le vi čius.

Pa sak gy dy to jo, tais at ve jais, 
kai mo te rims nu sta to mas kli niš
kai reikš min gas ant ro jo ar tre čio jo 
laips nio du bens or ga nų nu si lei di
mas, net ir ne sant šla pi mo ne lai
ky mui, re ko men duo ja mas ope ra
ci nis gy dy mas.

„Du bens or ga nų nu si lei di mui 
gy dy ti yra pa siū ly ta daug įvai rių 
me to di kų, nau do ja mi ir sin te ti niai 
imp lan tai (tink le liai), ku rie pa kei
čia men ka ver tes fas ci jas bei tam pa 
at ra ma du bens or ga nams“, – kal
bė jo uro lo gas.

Iki šiol daž niau siai bu vo at lie
ka mos makš ties plas ti kos sa vo 
au di niais, ta čiau pa sta ruo ju me tu 
at vi ro se ar en dos ko pi nė se in ter
ven ci jo se pra dė ti nau do ti sin te ti
niai imp lan tai (tink le liai).

Siū lo iš skir ti nes ope ra ci jas
Kaip tei gė pa šne ko vas, prieš ket ve
rius me tus Lie tu vo je pra dė tas tai
ky ti ir ša ly je vis dar nau ju lai ko mas 
mi ni ma liai in va zy vus ope ra ci nio 
gy dy mo me to das – la pa ras ko pi nė 
sak ro kol po(rek to)pek si ja.

Mo te rims – efek ty vi uro lo gų pa gal ba

Pa gal ba: �� M.Da�ni�le�vi�čius�džiau�gė�si,�kad�Klai�pė�dos�uni�ver�si�te�ti�nė�je�li�go�ni�nė�je�mo�te�rims,�ku�rias�var�gi�na�sun
kaus�laips�nio�du�bens�or�ga�nų�nu�si�lei�di�mas,�tai�ko�mas�itin�efek�ty�vus,�ma�žai�in�va�zi�nis�ope�ra�ci�nis�gy�dy�mas.�
� Klai�pė�dos�uni�ver�si�te�ti�nės�li�go�ni�nės�nuo�tr.

Klai pė dos uni ver si te ti nė li go ni nė mo te
rims, ka muo ja moms uri no gi ne ko lo gi nių 
li gų, tai ko mo der niau sius ir efek ty viau
sius gy dy mo me to dus. Pa neig da mi mi tą 
esą uro lo gai gy do tik vy riš kas li gas, įstai
gos me di kai dai lio sios ly ties at sto vėms, 
ku rias var gi na ryš kus du bens or ga nų nu
si lei di mas, at lie ka dar re tas ša ly je mi ni ma
liai in va zi nes ope ra ci jas.

ni mo si su tri ki mams dėl du bens 
or ga nų pa ki ti mų gy dy mo bū das 
– chi rur gi nis. Klai pė dos uni ver
si te ti nė je li go ni nė je sėk min gai at
lie ka mos jau kas die ny be ta pu sios 
mi ni ma liai in va zi nės ope ra ci jos, 
ku rių me tu šla pi mo pūs lės kak le
lis su grą ži na mas į ana to miš kai tai
syk lin gą pa dė tį.

Vys tys uri no gi ne ko lo gi jos ša ką
„Džiu gu, jog dėl šla pi mo ne lai ky
mo fi zi nio krū vio me tu mo te rys jau 
įpra to kreip tis į uro lo gus ir su vo
kia tei kia mos pa gal bos nau dą. Kiek 
ma žiau in for ma ci jos dai lio sios ly
ties at sto vės tu ri apie ant rą pa gal 
daž nu mą uri no gi ne ko lo gi nę li gą – 
tarp vie tės pro lap so li gą“, – pa sa
ko jo Uro lo gi jos sky riaus ve dė jas.

Pa sak jo, šiais pro ble mai spręs
ti įstai go je įsi sa vin tos nau jo ti po 
ope ra ci jos dėl tarp vie tės pro lap so 
– la pa ras ko pi nės sak ro kol po(rek
to)pek si jos. „No ri me, kad ši chi
rur gi jos rū šis li go ni nė je vys ty tų si, 
to bu lė tų ir mo te rims bū tų pa de da
ma daž niau. Džiu gu, kad uri no gi
ne ko lo gi jos ša ka įstai go je spar čiai 
po pu lia rė ja. Klai pė dos uni ver si te
ti nė je li go ni nė je ga li me su teik ti vi
są rei kia mą pa gal bą, rei ka lin gą pla
taus spekt ro mo te rų šla pi ni mo si 
su tri ki mų li goms gy dy ti. Ti ki mės, 
kad vis dau giau mo te rų atei ty je dėl 
jas ka muo jan čių pro ble mų kreip sis 
į uro lo gus“, – sa kė R.Venc kus.

Ke tu ri du bens  
or ga nų nu si lei di mo 
laips niai

Pir mo jo laips nio �  – kai mo te rys 

apie tai su ži no at si tik ti nai ap žiū ros 

me tu.

Ant ro jo laips nio �  – kai skaus mas 

jau čia mas ly ti nių san ty kių me tu.

Tre čio jo laips nio  � – kai simp to mai 

ne tik jau čia mi, bet ir ma to mi.

Ket vir to jo laips nio �  – kai ma to

mas du bens or ga nų iš kri ti mas.

Klai pė dos uni ver
si te ti nė je li go ni nė
je ga li me su teik ti vi
są rei kia mą pa gal bą, 
rei ka lin gą pla taus 
spekt ro mo te rų šla
pi ni mo si su tri ki mų 
li goms gy dy ti.

Rai mun das Venc kus:


