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ratorijoje tiriami daugiau kaip 15
metų. Kasmet stengiamės įdiegti
naujų, pažangių tyrimų, palengvinančių gydytojams nustatyti
diagnozę, sekti pacientų būklę
piktybinių ligų atvejais.
Vėžio žymenų tyrimų skaičius
mūsų ligoninės laboratorijoje
kasmet sparčiai didėja - pernai jų
atlikta 12,5 tūkstančio.
Šiuo metu galime pasiūlyti
vieną plačiausių onkologinių
žymenų tyrimo spektrą visame
Klaipėdos regione:
- Ca125 (kiaušidžių);
- Ca 15-3 (krūties);
- Ca 19-9 (virškinimo trakto,
skrandžio, kasos, plonosios žarnos);
- CEA (karcinoembrioninis
antigenas) (tiesiosios, storosios,
gaubtinės žarnų, krūties, kiaušidžių, plaučių),
- Prostatos specifinis antigenas
(PSA)
- Alfafetoproteinas (AFP) (kepenų, sėklidžių vėžio),
- Tiroglobulinas (skydliaukės),
- S-100 (piktybinės melano-

Onkologija -

Klaipėdos universitetinės ligoninės prioritetas

D

augiaprofilinėje Klaipėdos universitetinėje ligoninėje
viena iš svarbiausių sričių yra onkologinių susirgimų kompleksinė diagnostika ir gydymas šiuolaikinėmis priemonėmis.
Agnė GEDMINTAITĖ
Onkologinę pagalbą ligoninėje sudaro ankstyva ir tiksli
diagnostika, kokybiškos gydymo

paslaugos, pasitelkiant kvalifikuotus įvairaus profilio specialistus ir modernią įrangą.
Medikai kovoja už kiekvieno
sunkiai sergančio žmogaus gyvy-

SVEIKINAME
Sveikiname jubiliejinių gimtadienių proga
Klaipėdos universitetinės ligoninės darbuotojus:
06. 02 – Audronę Eitkevičienę (Hospitalizacijos departamentas),
06. 05 - Ritą Mikulėnaitę (Galvos ir kaklo chirurgijos departamentas),
06. 06- Laimą Burbienę (Infekcinių ligų departamentas),
06. 07 – Kazimierą Stankuvienę (Infekcinių ligų departamentas),
06. 10 – Gražiną Baliulytę (Vidaus ligų departamentas),
06. 11 – Liudmilą Dudką (Diagnostikos departamentas),
06. 12 – Auksę Bočkutę (Infekcinių ligų departamentas),
06. 13 – Genovaitę Baltuonienę (Nervų ligų ir reabilitacijos departamentas),
06. 13 – Bronislavą Strigūnienę (Inžinerinis technikos departamentas),
06. 15 – Aldoną Narvilienę (Chirurgijos departamentas),
06. 17 – Vilmą Aleksandravičienę (Infekcinių ligų departamentas),
06. 21 – Dalią Bražinskienę (Vidaus ligų departamentas),
06. 26 – Vytautą Vilikanskį (Inžinerinis technikos departamentas).

bę, siekdami prailginti jo visavertį
gyvenimą. Ligoninė turi išskirtinę
vėžio gydymo taktiką - kiekvieną
savaitę vyksta įvairių specialybių
gydytojų - multidisciplininės komandos - pasitarimai dėl sunkesnės būklės paciento gydymo.
Visos šios priemonės lemia
gerus gydymo rezultatus. Tad ne
veltui į Klaipėdos universitetinę
ligoninę onkologinės pagalbos
kreipiasi vis daugiau pacientų.
Pavyzdžiui, pernai iš 250
tūkst. visų pacientų ambulatorinių konsultacijų ligoninėje onkologinio profilio apsilankymai
sudarė daugiau kaip 31 tūkst. O iš
visų 46,5 tūkst. stacionare gydytų
pacientų 9 tūkst. buvo gydomi dėl
onkologinių susirgimų.

Ankstyva
ir tiksli
diagnostika
Onkologinis procesas retai at-

Misija nustatyti
vėžį

Operacinėse pažangios
metodikos

8 p.

9 p.

siranda sveikoje odoje, gleivinėje
ar organe. Pirmiausia atsiranda
ikivėžinių pakitimų, kuriuos laiku nustačius ir išgydžius, užkertamas kelias naviko išsivystymui.
Klaipėdos universitetinėje ligoninėje taikomos visos šiuolaikinės
diagnostikos priemonės, jos nuolat tobulinamos ir atnaujinamos.

laboratorijoje - visi
moderniausi tyrimai

Klinikinės diagnostinės laboratorijos Biochemijos skyriaus
vedėja Rasa JUREVIČIENĖ:
“Vėžio žymenys mūsų labo-

Spindulinė
terapija
10 p.

mos), šis žymuo gali būti naudojamas kaip pagalbinė priemonė,
rodanti galimą smegenų pažeidimą, esant sutrikusiam hematoencefalinio barjero pralaidumui bei
būklės įvertinimui iki atsirandant
neuronų pakenkimui,
- Cyfra 21-1 (plaučių, ypač
nesmulkialąstelinio plaučių vėžio, t. p. sergančių šlapimo pūslės
vėžiu),
- Chorioninis gonadotropinas (HCG) (naudojamas ne tik
kaip nėštumo nustatymo ir eigos
sekimo testas, bet ir kaip vėžio
žymuo esant choriokarcinomoms,
trofoblastinėms ligoms),
- Beta Chorioninis gonadotropinas (BHCG) - sėklidžių,
kiaušidžių;
- Chromograninas A (neuroendokrininės kilmės navikų
žymuo),
- Feritinas (padidėja įvairių
navikų lokalizacijų
atvejais).
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Chemoterapija viltis
pasveikti
9, 10 p.
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Ankstyva ir tiksli diagnostika
Šių žymenų priskyrimas vieniems ar
kitiems organams yra sąlyginis.
Todėl be specialisto onkologo
konsultacijos vienus ar kitus vėžio žymenis reikėtų vertinti labai
atsakingai ir atsargiai.
Artimiausiu metu planuojame
įdiegti naują tyrimą - HE4 (kaip
ir papildomas kiaušidžių vėžio
žymuo), kuris kartu su Ca 125
geriau ir specifiškiau padės diagnostine ir prognostine prasme
gydytojams įvertinti kiaušidžių
navikinius susirgimus.
Atliekant vėžio žymenis labai
svarbu pasirinkti tinkamus tyrimo metodus, kurie būtų aukšto
jautrumo bei specifiškumo, jų
atlikimui pasirinkta tinkama
įranga, atliekama tiek vidinė,
tiek išorinė kokybės kontrolė,
kalibracijos.
Vertinant tyrimo rezultatus,
jų kitimą gydymo eigoje, labai
svarbu, kad tyrimai būtų atlikti
tuo pačiu tyrimo metodu (tais
pačiais analizatoriais, reagentais),
nes net ir nežymiai pakitę tyrimų
rezultatai gali suklaidinti gydytojus vertinant paciento būklę
(stabili ar pablogėjusi).
Tyrimų atlikimo kokybę įtakoja ir kiti faktoriai. Svarbu
išsiaiškinti žalingus įpročius, gretutinius susirgimus, vartojamus
medikamentus ir kaip jie galėtų
paveikti tyrimų rezultatus.
Nepakitusi rekomenduojama
tyrimo atsakymo ribinė vertė,
nustatant vieną ar kitą navikinį
žymenį, dar nereiškia, kad nėra
piktybinio susirgimo, taip kaip
ir padidėjusi reikšmė - nebūtinai
rodo piktybinį procesą. Svarbu
kiekvieną pacientą ir jo tyrimo
rezultatus vertinti individualiai.
Gegužės 21-22 d. Berlyne teko
dalyvauti onkologinių žymenų
tyrimų vertinimo mokymuose,
kuriuose pristatyti vėžio žymenų
deriniai efektyvesniam ligos diagnozavimui, stebėjimui, ligos atsinaujinimo, metastazių ar naujos
lokalizacijos vėžio aptikimui.
Pvz., esant krūties vėžiui, rekomenduojama nustatyti Ca15-3
ir CEA vėžio žymenis, nes galima
greičiau įvertinti hormonų terapijos, chemoterapijos efektyvumą,
vėžio progresavimą, metastazavimą lyginant su atliekamais
radiologiniais tyrimais, o esant
kiaušidžių vėžiui - Ca 125, HE4,
Ca19-9, CEA, plaučių vėžiui CEA, Ca15-3, Cyfra 21-1, SCC
(plokščialąstelinio vėžio antigenas), NSE (Neuronų specifinė
enolazė), ProGRP (Progastrino
liberino peptidas), skrandžio vėžio - CEA, Ca19-9, Ca72-4.
Mūsų laboratorijoje esanti
laboratorinė įranga leidžia dar
labiau praplėsti navikinių žymenų spektrą, t.y. atlikti visus šiuo
metu rinkoje sukurtus seruminius
navikinius žymenis - SCC, NSE,
ProGRP, Ca72-4 ir kitus.
Netolimos ateities planai molekulinių genetinių tyrimų
atlikimas onkologiniams pacientams, nustatant genų mutacijas.
Tokiu būdu galėsime priartėti
prie individualios paciento diagnostikos ir gydymo.”
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Diagnostika - ne tik
tirti, bet ir stebėti

Radiologijos skyriaus vedėjas, gydytojas radiologas Igoris
KNIAŽEVAS:
“Turime visas šiuolaikinės
diagnostikos priemones: du “Siemens” firmos magnetinio rezonanso tomografus (naujausias
jų - 1,5 teslos galingumo), du
daugiapjūvius kompiuterinius
tomografus, modernų skaitmeninį mamogramą, skaitmeninius
rentgeno aparatus.
Su jų pagalba galima atlikti
labai išsamius ir tikslius įvairių
susirgimų, tarp jų ir onkologinių,
tyrimus. Pavyzdžiui, atliekant
tyrimą magnetinio rezonanso
tomografu aptinkami iki pusės
centimetro ar net mažesnės apimties ankstyvosios stadijos vėžio
židinukai, mazgeliai.
Aparatai naudojami ne tik
ankstyvai ligų diagnostikai, bet
ir nuolatiniam stebėjimui gydant
onkologine liga sergantį pacientą:
ar liga neprogresuoja, ar nėra recidyvo. Įrangą nuolat atnaujiname
naujomis programomis, kurios
leidžia išplėsti diagnostikos sritis.
Kasmet lankomės tarptautinėse
parodose, domimės naujovėmis.
Džiugu, kad ligoninės vyriausiasis gydytojas prof. Vinsas Janušonis labai rūpinasi, kad mūsų
įstaiga būtų aprūpinta pačia
naujausia diagnostikos technika.
Stengiamės dėl žmonių, kad jie
gautų kuo aukštesnės kokybės
diagnostikos paslaugas. Todėl
nenuostabu, kad sulaukiame
pacientų ne tik iš visos Vakarų
Lietuvos, bet ir Vilniaus, Kauno.
Pernai atnaujintos ir Radiologijos skyriaus patalpos - ir pacientai jaučiasi geriau, ir personalui
dirbti patogiau.”

patologiją, bet ir atlikti manipuliacijas: paimti biopsiją, šalinti
ikivėžinius darinius. Fibrokolionoskopija - vienas iš pagrindinių
tyrimo metodų ankstyvosios storosios žarnos vėžio diagnostikos
programoje.
Nors pasaulyje diagnostikos
priemonės vis labiau modernėja, kol kas endoskopija laikosi
tvirtose pozicijose, nes virtualus
vaizdas nepakeis regimojo.
Kuomet nustatomos ankstyvosios vėžio stadijos, liga pagydoma. Džiugu, kad žmonės
pastaraisiais metais labiau rūpinasi savo sveikata, dalyvauja
ligoninės vykdomose profilaktikos programose. Anksti nustačius
susirgimą, galima tikėtis gerų
gydymo rezultatų.
Labai daug atliekame ir echoskopinių tyrimų ne tik dėl vėžio,
bet ir dėl uždegiminių žarnyno
ligų, opinio kolito, Krono ligos.
Negydomos šios ligos gali išsivystyti į onkologinius susirgimus.
Su ultragarsinio tyrimo pagalba
nustatome pirminius kepenų,
kasos navikus, gaunam pirminę
išsamią informaciją, pagal kurią
galima dar detaliau ištirti pacientą. Esant reikalui punktuojami
įvairūs židiniai, paimami audiniai
ištyrimui.
Nuolat stebimi pacientai,
turintys riziką susirgti vėžiu.
Pavyzdžiui, jei žmogus serga
kepenų ciroze, jam reguliariai
atliekama vidaus organų echoskopija, kraujo tyrimai, ar kepenyse nesivysto pirminis vėžys.
Dėl vėžio turėtų tikrintis ir visi
sergantieji virusinėmis kepenų
ligomis - hepatitu C ir B. Kepenų
vėžiui vystytis įtakos turi nutukimas, alkoholizmas, virusinės
kepenų ligos.”

Misija - nustatyti
vėžio diagnozę

7 tūkst. citologinių, per 3 tūkst.
histocheminių tyrimų.
Pagal ląstelių pokyčius nustatoma liga, jos tipas, aktyvumas,
laipsnis. Deja, gana didelei daliai
pacientų diagnozuojami navikiniai susirgimai. Tačiau džiugina
tai, jog vis dažniau nustatome
ikivėžinių susirgimų. Vadinasi,
žmonės anksčiau kreipiasi į gydytojus, nelaukdami, kol išsivystys
navikas.
Vakarų Lietuvoje pirmieji
pradėjome ir jau 10 metų atliekame imunohistocheminius (IHC)
tyrimus. Kasmet atliekame apie
3 tūkst. imunohistocheminių
reakcijų. Šie tyrimai itin brangūs
ir atliekami tik keliuose stambiausiuose šalies patologijos centruose, tačiau jų rezultatai ypač
svarbūs, nes nulemia gydymo
taktiką, leidžia efektyviai taikyti
naujausius chemoterapinius vaistus, suteikia tam tikrą informaciją
apie ligos eigą ir prognozę.
Taip pat pacientai gali naudotis moderniausiais gydymo
metodais, tikėtis mažiausio pašalinio vaistų efekto ir sulaukti
geriausių gydymo rezultatų.
Mūsų ligoninės pacientams šie
tyrimai atliekami nemokamai.
IHC tyrimas atliekamas ir su citologine medžiaga - tai labai retai
atliekama net pačiuose didžiausiuose patologijos centruose. IHC
atliekami automatizuotu įrenginiu, garantuojančiu ypač aukštą
tyrimų kokybę ir patikimumą.
Tiksli naviko histologinė ir
IHC diagnostika atveria duris
naujausiems gydymo metodams:
hormonų terapijai, taikinių terapijai, biologinei terapijai. Ateities
vizija - molekuliniai tyrimai.
Patologijos skyriaus specialistai nuolat tobulinasi, vykdo
vidinę ir išorinę tyrimų kokybės
kontrolę. Šiuo metu įgyvendinama išorinės imunohistocheminės
kokybės kontrolės programa
(Danijos).”

gydymas priklauso
nuo diagnozės

Branduolinės
diagnostikos tyrimai

profilaktika - svarbu

Gastroenterologijos skyriaus
vedėjas Žilvinas ŠUKYS:
“Endoskopija - svarbus virškinamojo trakto ankstyvosios diagnostikos metodas, kurio metu
gydytojas gali ne tik įvertinti

anksčiau nei atsiranda struktūrinių pakitimų.
Pavyzdžiui, atliekant skeleto scintigrafiją galima atrasti
metastazes nuo 3 mėnesių iki 3
metų anksčiau negu taikant kitus
radiologinius tyrimo būdus.
Diagnostiniai tyrimai naudojant radionuklidus yra informatyvūs, fiziologiški, paprasti ir
leidžia kokybiškai nustatyti įvairių organų funkcijos sutrikimus,
struktūros ypatumus, padeda
diagnozuoti susirgimus, nes kai
kuriais atvejais tai yra pagrindinis
tyrimas. Taikant branduolinės
medicinos procedūras svarbu tinkamai paskirti pacientui reikiamą
radiofarmakologinį preparatą.
Tik tinkamas preparatas kaupsis
gydytoją dominančiame organe.
Branduolinės diagnostikos
skyrius aprūpintas modernia,
vienintele Vakarų Lietuvos regione gama kamera (Philips Bright
View SPECT sistema), kuria galima atlikti radionuklidinę kompiuterinę tomografiją (SPECT),
gaunant 3D vaizdus.
Branduolinės diagnostikos
skyriuje onkologinių pacientų
ištyrimui taikomi šie metodai:
skeleto scintigrafija - diagnozuoti
pirminius kaulų navikus, kitų
navikų (pvz., prostatos, krūties,
plaučių vėžio) metastazes, sarginių limfmazgių scintigrafija
- tirti sergančius krūtų vėžiu,
melanoma.”

Patologijos skyriaus vedėja,
gydytoja patologė Loreta RADVINSKIENĖ:
“Šiuo metu histologinis mikroskopinis tyrimas, pagrįstas
imunohistocheminio tyrimo rezultatais, yra tiksliausias metodas
diagnozuojant navikus.
Pagal atliekamų tyrimų skaičių mūsų Patologijos skyrius trečias šalyje.
Per metus vidutiniškai ištiriame 11-12 tūkst. pacientų biopsinę
bei operacinę medžiagą, pagaminame beveik 70 tūkst. mikropreparatų. Taip pat atliekame per

Branduolinės diagnostikos
skyriaus vedėja, gydytoja radiologė Zita ŠULŽENKO:
“Kompleksinėje onkologinių
ligų diagnostikoje branduolinės
diagnostikos tyrimai užima svarbią vietą. Nuo kitų radiologinių
tyrimų metodų ši diagnostika
skiriasi tuo, jog parodo ląstelių,
kuriose kaupiasi radioaktyvioji
medžiaga, funkciją. O tai leidžia
aptikti organų funkcinius sutrikimus ir diagnozuoti ligą daug

Vidaus ligų diagnostikos
skyriaus vedėjas dr. Sigitas
STONKUS:
“Pas mus pacientai patenka
planine tvarka, kai pagal simptomų pobūdį ir nusiskundimus
galima įtarti onkologinius susirgimus. Mūsų tikslas su kitų tarnybų pagalba kryptingai ieškoti
naviko ir patvirtinti diagnozę 100
proc. Nustačius diagnozę, įvairių
specialybių gydytojų konsiliumas
parenka kompleksinio gydymo
taktiką. Tokių pacientų srautas
nemažas - apie 30 proc. mūsų
skyriaus pacientų tiriame dėl
onkologinių susirgimų: plaučių,
prostatos, kitų vidaus organų.
Skyriuje ne tik nustatoma diagnozė, bet ir kontroliuojama
ligos eiga: atliekami tyrimai dėl
ligos išplitimo, esant reikalui,
atliekami kraujo perpylimai.
Nemažai pacientų sulaukiame
ir iš rajoninių ligoninių, kurios
neturi tokių vėžio diagnostikos
ir gydymo galimybių kaip mūsų
daugiaprofilinė ligoninė.”
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Operacijų skaičiumi pirmauja

s Feliksas Grigalauskas

K

s Laimis Dubosas

uomet pacientui diagnozuojama ir patvirtinama vėžio diagnozė,
tolimesnį paciento gydymą konsiliume aptaria gydytojai specialistai.
Bendru sutarimu pasirenkama, nuo kurio – chirurginio, chemoterapinio ar spindulinio – metodo bus pradėtas gydymas ir kaip jis bus tęsiamas.

Jurga BARKAUSKAITĖ
Svarbią vietą gydant onkologinius susirgimus užima chirurgija. Pagal atliekamų
operacijų skaičių Klaipėdos universitetinė
ligoninė yra viena pirmaujančių šalyje.
Ligoninėje operuojami visų lokalizacijų
gerybiniai ir piktybiniai augliai. Iš 27 tūkst.
visų ligoninėje atliktų operacijų per 5 tūkst.
pacientų buvo operuoti dėl piktybinių ir
gerybinių navikų.

nauji gydymo metodai
Chirurgijos departamento vadovas
Feliksas GRIGALAUSKAS:
„Pastaruoju metu ligoninėje onkologinių pacientų chirurginiam gydymui
pritaikytos naujos metodikos. Jų dėka
sulaukiame gerų gydymo rezultatų: pratęsiama sunkiai sergančiųjų gyvenimo
trukmė, pagerėja jo kokybė.
Tai citoredukcinė operacija ir intraoperacinė pilvaplėvės chemoterapija,
atliekama sergant išplitusiu kiaušidžių
vėžiu, torakoskopinis metodas, šalinant
visą ar dalį naviko pažeisto plaučio, naujas
sarginio limfmazgio scintigrafijos tyrimas,
taikomas atliekant krūties operacijas,
cistektomijos – visos šlapimo pūslės paša-

linimo metodas.
Daug operacijų, siekiant pašalinti naviko apimtus audinius, atliekama ir pilvo
chirurgijos klinikoje. Pernai atlikome apie
50 radikalių skrandžio operacijų, kasos 25, kepenų - 20, storosios žarnos – per 50,
krūtinės – 450, plaučių – 250, stemplės – 20,
tiesiosios žarnos – apie 60. Kitų operacijų
- paliatyvių, diagnostinių - laparoskopinių, ekstrinių - atliekame šimtais. Gydant
išplitusį krūties vėžį atliekamos ne tik
krūties šalinimo, bet ir tuo pačiu metu jos
atkūrimo plastinės operacijos. Daugelio
operacijų būtų galima išvengti, jei žmonės
laiku kreiptųsi į medikus ir nelauktų, kol
onkologinė liga išplis organizme.“

gyvenimo kokybė - svarbu
Veido ir žandikaulių chirurgijos skyriaus vedėjas dr. Laimis DUBOSAS:
“Per metus galvos, kaklo srityje nustatoma 40-50 naujų pirminio vėžio atvejų,
deja, dažnai liga būna užleista. Per savaitę
be kitų operacijų atliekame ir 1-2 sudėtingas išplėstines operacijas, kurių metu,
be naviko šalinimo, kartu vyksta ir veido
rekonstrukcinės operacijos.
Daug atliekame ir paliatyvių operacijų, kuomet po naviko pašalinimo ope-

s Antanas Gvazdaitis

s Algimantas Fabijonavičius

racijos atkuriamos kramtymo, rijimo ar
kitos funkcijos, pagerinančios paciento
gyvenimo kokybę. Tokiems pacientams
būtina ir gera slauga, ir psichosocialinė
reabilitacija.”

taiko nedaug.
Intensyviai dirbame su nauja neuroendoskopine įranga, kuri skirta tirti ir šalinti
galvos smegenų navikus. Operacinėje yra
įdiegta sistema, leidžianti operacijos metu
ekrane stebėti pacientui atliktos kompiuterinės tomografijos, angiografijos ir kitus
duomenis.“

operacinėse – pažangios
technologijos
Neurochirurgijos klinikos vadovas dr.
Antanas GVAZDAITIS:
“Galvos smegenų piktybiniai navikai
skirstomi į pirminius ir antrinius, kurie į
galvos smegenis išplinta iš kitų organų:
plaučių, inkstų, krūties. Pirminiai galvos
smegenų navikai į kitus organus neplinta.
Kasmet galvos smegenų navikų – tiek
piktybinių, tiek gerybinių – nežymiai daugėja. Per metus vidutiniškai dėl piktybinių
navikų operuojame 150-200 pacientų.
Nustačius pirminį galvos smegenų naviką, atliekama chirurginė operacija, tačiau
antrinio naviko atveju skiriamas kompleksinis gydymas, taikant spindulinį gydymą
ar chemoterapiją. Gydymo taktiką parenka
įvairių specialybių gydytojų konsiliumas.
Operacijų atlikimui vieni pirmųjų
šalyje įsigijome neuronavigacinę sistemą,
su kurios pagalba galime labai tiksliai
pasiekti nedidelius navikus galvos smegenyse ir pašalinti juos be jokių neurologinių
pasekmių pacientui. Galime atlikti ir itin
sudėtingas giluminių smegenų skilvelių
navikų šalinimo operacijas, nors jų pasi-

s SKAIČIAI. Pernai iš 250 tūkst. visų pacientų ambulatorinių konsultacijų ligoninėje onkologinio profilio apsilankymai sudarė daugiau kaip 31 tūkst. O iš visų 46,5 tūkst. stacionare gydytų pacientų 9 tūkst.
buvo gydomi dėl onkologinių susirgimų.

vėžys –
ne nuosprendis
Akušerijos – ginekologijos departamento vadovas dr. Algimantas FABIJONAVIČIUS:
“Šiais laikais vėžys nėra nuosprendis.
Turime visas galimybes suteikti onkologinę pagalbą, svarbu, jog tarp gydytojo ir
paciento būtų tarpusavio supratimas, tada
ir gydymo rezultatai būna geri.
Trečdalį visų ginekologinių operacijų,
atliekamų mūsų ligoninėje, sudaro piktybinių navikų operacijos. Per metus atliekame
300-400 kiaušidžių, gimdos kaklelio ar
gimdos kūno vėžio bei kitų operacijų.
Atliekame ir šiuolaikiškas diagnostines
procedūras – įvedus optinį prietaisą vertinama ligos išplitimo situacija, atliekama
biopsija – tyrimams paimamas audinių
gabalėlis.
Stiprindami onkologinę pagalbą savo
pacientėms įkūrėme onkoginekologijos
sektorių, kuris koordinuoja diagnostiką,
kompleksinį gydymą ir pacienčių būklės
stebėjimą.”

A

ugant sergamumui onkologinėmis ligomis, vis
dažniau prireikia kvalifikuotos pagalbos. Laimei,
piktybinių navikų gydymo technologijos sparčiai
žengia į priekį. Prieš dešimtmetį ar anksčiau vėžiu susirgęs žmogus būdavo pasmerktas, o pasitelkus šiuolaikinius
gydymo būdus sergantysis turi labai daug šansų pasveikti
ar išgyventi gerokai ilgiau. Pasak Klaipėdos universitetinės
ligoninės medikų, kompleksinis kombinuotas gydymas labai
svarbus būtent onkologijoje.

Rita BALTRIMAITĖ
Kasmet auga srautai pacientų,
ieškančių onkologinės pagalbos
Klaipėdos universitetinėje ligoninėje, kuri yra viena pirmaujančių
šalyje šioje medicinos srityje.

Chemoterapija –
viltis pasveikti

pagalba –
konkrečiai pacientui
„Ligoninėje dirba visi reikalingi specialistai, kurių prireikia
onkologijoje. Tačiau vienas pats
gydytojas onkologas ar chirurgas nesprendžia, kaip gydyti
pacientą.
Kiekvieną savaitę susirenka

multidisciplininė komanda, kuri
individualiai pacientui paskiria
gydymo taktiką. Pavyzdžiui,
prostatos vėžį operuoja gydytojai urologai, į pagalbą jiems,
kad pacientai, esant didesniam
navikui, nenukraujuotų, ateina
angiochirurgai. Kuomet vėžio
metastazės išplitusios į kitus
organus - prireikia kitų sričių
specialistų pagalbos.
Pagrindinį koordinuojantį
darbą atlieka gydytojas onkologas.
Nuolatinis bendradarbiavimas
– vienas pagrindinių pacientų
saugumo ir gydymo
efektyvumo garantijų.
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s KOMANDA. Spindulinės terapijos procedūras teikiančių specialistų komanda:
gydytojai onkologai radioterapeutai, medicinos fizikai, radiologijos technologai.

DĖKOJU
Insultų skyriui
Kadangi šioje ligoninėje teko
gulėti prieš 19-20 metų, esu labai
maloniai nustebinta esama tvarka ir švara.
Kol kas nesu silpniausia ligonė, todėl matau ir žaviuosi,
kaip atidžiai, švelniai, mandagiai
rūpinasi visas personalas net itin
senyvo amžiaus pacientais.
Visas personalas tarsi gailestingieji angelai sargai.
Ačiū Jums, mielieji.
R. M. (Klaipėda)

Spindulinė terapija:
šiuolaikinės gydymo procedūros

P

iktybinių navikų gydymui ligoninėje pasitelkiamos
modernios spindulinio gydymo technologijos. Aukštųjų energijų skyriuje pagal klinikinį profilį įvykdomos visos šiuolaikinio spindulinio gydymo procedūros – išorinė trijų matmenų spindulinė terapija linijiniu greitintuvu,
rentgenoterapijos įrenginiu, intraertminė bei intersticinė
(audinių) brachiterapija.
Jurga BARAUSKAITĖ
Plėtojant spindulinio gydymo
pajėgumus, prieinamumas šioms
specializuotoms paslaugoms gerokai išaugo. Aukštos kvalifikacijos
gydytojų onkologų radioterapeutų,
medicinos fizikų ir radiologijos
technologų komanda užtikrina
aukštą spindulinės terapijos paslaugų kokybę.
Į specialistus kreipiasi pacientai
iš viso Vakarų Lietuvos regiono.
Tokia išskirtinė gydymo
taktika, modernios technologijos, aukšto lygio specialistų
komanda duoda gerus rezultatus,
kurie ir būdingi europinio lygio
ligoninei “, - teigia Chemoterapijos
skyriaus vedėjas, gydytojas chemoterapeutas Alvydas Česas.
Pasak chemoterapeuto A.
Česo, gydymo technologijos
pasiekė tokį lygį, kad galima
taikyti ir efektyvesnį, ir saugesnį
gydymą tiek pacientams, tiek
su pavojingomis medžiagomis
ir technologijomis dirbantiems
gydytojams. Ligoninėje taikomi
ir kiti pažangūs gydymo būdai
– hiperterminė peritoninė chemoterapija, o kombinuotai skiriant
spindulinę ir cheminę terapiją
bei taikant tausojančią chirurgiją
žymiai sumažinama pacientų
invalidizacija.
„Šiuo metu taikant agresyvų
chemoterapinį gydymą ir tausojančiąją chirurgiją galima 80 proc.
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Dažniausiai gydomi prostatos, krūties, plaučių, tiesiosios žarnos vėžys,
onkoginekologinės ligos, galvos
smegenų piktybiniai navikai.
Pasak Aukštųjų energijų skyriaus vedėjos dr. Aistos Plieskienės,
prieš dvejus metus pradėjus gydymą išorinės spindulinės terapijos
įrenginiu – linijiniu greitintuvu,
šiuo nauju gydymo metodu jau
gydyta per 1700 pacientų. Spindulinės terapijos procedūros atliekamos vidutiniškai 90 pacientų per
pacientų išgydyti ir kontroliuoti jų
ligą“, - teigia A. Česas.

palengvina gyvenimą
Klaipėdos universitetinėje
ligoninėje ne tik teikiama kvalifikuota onkologinė pagalba, bet ir
ieškoma būdų, kaip palengvinti
sergančiojo gyvenimą, pagerinti
jo gyvenimo kokybę.
„Mūsų ligoninėje pacientams
implantuojama ir speciali vakuuminė sistema su vaistų infuzijomis,
tad žmogus tik periodiškai ateina
užsipildyti vaistų ir toliau gyvena
visavertį gyvenimą, eina į darbą.
Tokia sistema mūsų ligoninėje
naudojama jau penkerius metus, –
pasakojo A. Česas. – Daug ligonių
dėl infuzijų sistemos atvyksta pas
mus iš visos Lietuvos. “Gydytojas
chemoterapeutas pabrėžė, kad
kiekvienam pacientui gydymas
yra personalus, tad ne kiekvienam
reikalingos operacijos ar patys
naujausi medikamentai.

dieną.
„Realizuojami sudėtingi virtualūs trimatėje erdvėje medicinos fizikų parengti spindulinio gydymo
planai. Pastaruoju metu gerokai
išaugo brachiterapijos paslaugų
skaičius. Ši sudėtinga spindulinės
terapijos procedūra dažniausiai
skiriama onkoginekologinėms
ligoms gydyti. Nuo pernai rudens
brachiterapijos sektoriuje brachiterapijos paslaugas imta teikti
didelės rizikos priešinės liaukos
vėžio gydymui.
Skyriuje pacientų paruošimui
naudojamos šiuolaikinės imobilizacijos priemonės, atliekant
sudėtingas procedūras dalyvauja
kitų specializacijų ligoninės gydytojai – anesteziologai, urologai,
ginekologai“, - pasakojo dr. A.

Plieskienė.
Sergantiesiems onkologinėmis
ligomis prieinama multidisciplininė pagalba, kurios metu paciento
gydymo planą sudaro ir aptaria
aukštos kvalifikacijos specialistų
komanda, plėtojamos nuoseklaus
ar sutaptinio chemospindulinio,
biologinio-spindulinio gydymo
metodikos.
Anot skyriaus vadovės dr. A.
Plieskienės, per pastaruosius dvejus metus šiuolaikinio spindulinio
gydymo paslaugų skaičius išaugo
net penktadaliu. Todėl siekiant
didinti šių paslaugų prieinamumą ateityje numatoma Aukštųjų
energijų skyriaus įrangą papildyti
naujomis technologijomis, plėtojant išorinę konforminę spindulinę
terapiją.

Nefrologijos ir vidaus ligų
skyriui
Labai dėkingas už suteiktas
gydymo sąlygas ir paslaugas, labai buvo smagu čia pabūti. Dėkoju geriausioms sesutėms, vedėjai
ir visam kolektyvui už malonų ir
nuoširdų aptarnavimą!
D. R. (Klaipėda)
Pilvo ir endokrininės chirurgijos skyriui
Dėkoju visam personalui,
dirbančiam tokį sunkų darbą.
Nuoširdų ačiū tariu visiems padėjusiems tą sunkią valandą, taip
pat norėčiau padėkoti ir operacinės darbuotojams, dirbusiems
mano operacijos dieną.
Linkiu laimės, stiprybės ir
ilgų gyvenimo metų, kad sektųsi darbuose ir Dievo palaimos,
kurios taip reikia.
T. P. (Šiauduvos k.,
Šilalės r.)
Neurochirurgijos Nr.1 skyriaus darbuotojams
Nuoširdžiai dėkoju už jų
profesionalumą, nuoširdumą ir
žodžiais nenusakomą auksinę
širdį.
Sėkmės ir sveikatos Jums ateityje. Kad ir toliau taip gyventų
ir gyvuotų šitas skyrius, kaip
gyvuoja šiandien.
Su didele pagarba
Jolanta (Klaipėda)

s SVARBU. „Šiuo metu taikant agresyvų chemoterapinį gydymą ir tausojančiąją chirurgiją galima
0 proc. pacientų išgydyti ir kontroliuoti jų ligą“,
- teigė Chemoterapijos skyriaus vedėjas, gydytojas
onkologas chemoterapeutas Alvydas Česas
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