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Stuburo bei nugaros smegenų
ligų diagnostika ir gydymas

K

Aš apkeliavau beveik visą pasaulį, bet tik Klaipėdoje patyriau
šilčiausią priėmimą bei... šalčiausią
jūrą, o pasakiškos pajūrio kopos
mane privertė prisiminti gimtąjį
Alžyrą ir Sacharos dykumą. Puiki
ligoninė, nuostabus personalas,
moderni operacinė. Čia visada
grįžtu su didžiausiu malonumu.

Paryžiaus (Prancūzija)
otologijos instituto
profesoriaus andre a.
sULtan įrašas ligoninės
Garbės knygoje Klaipėdos
universitetinės ligoninės
Garbės daktaro vardo
suteikimo proga.
2007 08 02

laipėdos universitetinės ligoninės
(KUL) neurochirurgijos skyrius veikia nuo pat
ligoninės atidarymo. Bėgant
metams, didėjo neurochirurgų patirtis, paslaugų apimtys
ir sudėtingumas.

Eimanto CHACHLOVO nuotr.

GarBĖs DaKtarai
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Specialus “Vakarų ekspreso” priedas

s PASKIRTIS. V. Grykšas: “Neurochirurgijos
skyriuje Nr. chirurginiais
metodais gydome galvos ir stuburo traumas
bei įvairias stuburo ir
nugaros smegenų ligas”.

vytautas GrYKŠas,
neurochirurgijos skyriaus nr. 1 vedėjas

2008 metais KUL įkurta Neurochirurgijos klinika, kurioje veikia 2 profiliuoti neurochirurgijos
skyriai, teikiantys visas, net paties
aukščiausio sudėtingumo neurochirurgines paslaugas.
Paskutiniais metais neurochirurgų gretas papildė būrys
jaunų, perspektyvių, talentingų
gydytojų. Jie aktyviai dalyvauja
mokslinėje veikloje, nuolat tobulinasi įvairiose garsiausiose pasaulio klinikose.
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sveikiname su jubiliejiniais gimtadieniais vasario mėn. gimusius
Klaipėdos universitetinės ligoninės darbuotojus:
02.04 - Birutę Latakaitę (Akušerijos-ginekologijos departamentas),
02.07 - reginą Braždienę (Akušerijos-ginekologijos departamentas),
02.16 - aušrą Zubienę (Hospitalinių infekcijų profilaktikos ir kontrolės departamentas),
02.16 - skaistę monginienę (Hospitalizacijos departamentas),
02.16 - eglę Paulauskaitę (Chirurgijos departamentas),
02.17 - Giedrę Jakubauskienę
(Vidaus ligų departamentas),
02.18 - Zitą Kausteklienę (Administracijos departamentas),
02.25 - Danguolę Juškienę (Vidaus
ligų departamentas),
02.28 - andželą nūtautienę (Nervų
ligų ir reabilitacijos departamentas),
02.28 - Jolitą Galdikienę (Infekcinių ligų departamentas).

Šiuolaikinė
spindulinė
terapija
8-10 p.

traumų gydymas - patikimose rankose
Viliaus MAČIULAIČIO nuotr.

sveiKiname

markas FiODOrOvas, gydytojas ortopedas-traumatologas,
KUL sporto traumų centro vadovas

Neurochirurgijos
skyriuje Nr. 1
9 p.

S

pecialiai sportininkams profesionalams ir mėgėjams
Klaipėdos universitetinėje ligoninėje (KUL) 2006 metais įkurtas sporto traumų centras. steigti jį paskatino kasmet vis augantis šių pacientų skaičius.
Aktyviai sportuojant traumos
neišvengiamos. Svarbu, kad
patyrus traumą būtų suteikta
skubi specializuota pagalba.
KUL dirbantiems specialistams
sveikatą patikėjo Vakarų Lietuvos
krepšininkų, rankininkų, futbolininkų, motobolininkų ir kitos
komandos. Įvykus traumoms jie
ištiriami ir skubiai gydomi.
Sporto traumų centre pacientai gydomi pažangiausiais
metodais. Centras aprūpintas
moderniu artroskopu, gydymui
naudojama pažangiausia artros-

kopinė įranga ir artroskopiniai
implantai.
Operacijos yra atliekamos
pro nedidelius pjūvelius. Dėl to
pacientas pooperaciniu periodu
jaučiasi daug geriau, nes operacija
jo netraumuoja ir kitą dieną jis jau
išrašomas namo.
Kasmet Sporto traumų centre
gydosi vis daugiau pacientų. 2009
metais atlikome apie 1000, pernai
- jau 1351 operaciją. Dažniausiai
atliekame kelio, peties sąnarių,
rečiau čiurnos, alkūnės
sąnarių artroskopines

Šlapimo
nelaikymas pagydoma liga
10 p.
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Šiuolaikinė spindulinė terapija

S

Rūtos DOKŠIENĖS nuotr.

ergamumas onkologinėmis ligomis
Lietuvoje palaipsniui
didėja. Kiekvienais metais
šalyje suserga apie 17 000
žmonių. Pirmą kartą diagnozavus vėžį spindulinė
terapija skiriama 50-70 proc.
onkologinių ligonių.
Klaipėdos universitetinėje ligoninėje (KUL) sukurta onkologinių
ligų gydymo infrastruktūra. Aukštą paslaugų kokybę čia garantuoja
įdiegtos ir įgyvendintos naujausios
diagnostikos, gydymo, slaugos ir
reabilitacijos technologijos, šiuolaikinė vadyba, profesionalus ir
patyręs personalas.
2010 m. ligoninėje, stacionare,
suteikta daugiau nei 2500 chemoterapijos ir radioterapijos paslaugų,
dienos stacionaro sąlygomis apie 11 000 spindulinės terapijos
ir per 8 000 chemoterapijos paslaugų.
KUL, restruktūrizavus spindulinės terapijos paslaugas, 2010 m.
įkurtas naujas Aukštųjų energijų
spindulinės terapijos skyrius, kuriame pagal klinikinį profilį atliekamos visos šiuolaikinės spindulinės
terapijos procedūros, plėtojamos
ambulatorinės spindulinės terapijos paslaugos, taikomas suderintas
spindulinis, chemospindulinis gydymas. Skyriuje sudaryta aukštos
kvalifikacijos specialistų - gydytojų
onkologų radioterapeutų, medicinos fizikų ir radiologijos technologų komanda.

s KOMANDA. Skyriuje sudaryta aukštos kvalifikacijos specialistų - gydytojų onkologų radioterapeutų,
medicinos fizikų ir radiologijos technologų komanda.
entui, procedūros sukelia mažiau
šalutinių reiškinių. Tai įgalina
plėtoti ambulatorines paslaugas,
o pacientai po atliktos procedūros
grįžta į savo įprastinę socialinę
aplinką, darbą.

Rentgenoterapija
Nuo 2010 m. birželio mėn.
Aukštųjų energijų skyriuje moderniu rentgenoterapijos apara-

s RENTGENOTERAPIJA.
Aukštųjų energijų skyriuje
pradėta taikyti
naujos kartos
trumpažidininė
ir gilioji rentgenoterapija
moderniu rentgenoterapijos
aparatu.
Įdiegus naujus išorinės spindulinės terapijos ir brachiterapijos gydymo metodus bei esant suderinto
spindulinio gydymo galimybėms,
Vakarų Lietuvos regiono gyventojams, sergantiems onkologinėmis
ligomis, užtikrinamas šiuolaikinio
spindulinio gydymo prieinamumas.
2010 m. vasario 24 d. skyriuje
atliktos pirmosios spindulinės
terapijos procedūros šiuolaikiniu
išorinės spindulinės terapijos įrenginiu - linijiniu greitintuvu. Nuo
birželio mėn. čia veikia naujos
kartos trumpažidininės ir giliosios
rentgenoterapijos įrenginys, rugpjūčio mėnesį atidarytas šiuolaikinės brachiterapijos poskyris.
2010 m. Aukštųjų energijų skyriuje atlikta apie 19 000 šiuolaikinės
spindulinės terapijos procedūrų,
kasdien jų atliekama apie 100.
Šiuolaikinė spindulinės terapijos įranga yra ypač saugi paci-

tu pradėta taikyti naujos kartos
trumpažidininė ir gilioji rentgenoterapija. Per daugelį dešimtmečių
ištobulėjęs šis gydymo metodas yra
labai efektyvus gydant kai kurias
onkologines arba neonkologines
ligas. Rentgenoterapija - seniai
naudojamas efektyvus bazoceliulinio ir plokščialąstelinio odos vėžio
gydymo metodas, skiriamas, kai
odos vėžys atsiranda tokiose vietose, kurias būtų sunku operuoti, kai
operacijos metu pašalintos ne visos
navikinės ląstelės, taip pat naviko
recidyvo po taikyto chirurginio
gydymo metodo atveju.
Dauguma pacientų į gydytoją
onkologą radioterapeutą kreipiasi,
kai odos vėžys yra mažų matmenų
ir negilus. Paveiktos nedidelės
energijos bei skvarbumo jonizuojančiosios spinduliuotės, kurią
skleidžia trumpažidininės rentgenoterapijos aparatas, piktybinės
ląstelės žūva ir navikas sunaiki-

namas. Procedūros atliekamos
pacientui sėdint patogioje kėdėje.
Pagal naviko dydį parenkamas
atitinkamo skersmens aplikatorius,
kurio vienas galas prispaudžiamas
prie norimo apšvitinti naviko,
kitas prijungiamas prie aparato.
Procedūra neskausminga, trunka
apie minutę.
Šis gydymo metodas taip pat
taikomas gydant užsitęsusias ir
progresuojančias su amžiumi susijusias lėtines degeneracines ligas
- artrozes, entezopatijas. Viena dažniausiai ir efektyviausiai gydomų
ligų - kulninės ataugos, priskiriamos entezopatijoms. Susiformavus
vadinamiesiems pentinams (kulninėms ataugoms), pacientą vargina
užsitęsęs skausmas, kiti lėtinio
uždegimo simptomai, kurie riboja
jo funkcinę būklę. Kai išsemiamos
konservatyvaus ir fizioterapinio
gydymo galimybės, pacientui
rekomenduojama gilioji rentgenoterapija, kurios dozės yra ženkliai
mažesnės nei gydant piktybinius
navikus. Jau pirmosiomis savaitėmis po skirto gydymo pastebimas
ryškus klinikinis efektas - sumažėja
skausmai, pacientas pradeda laisviau judėti.

terapija linijiniu
greitintuvu
Šiuolaikinės didelių energi-

jų išorinės spindulinės terapijos
įrenginiu - linijiniu greitintuvu
daug skvarbesne jonizuojančiąja
spinduliuote švitinami paviršiuje
arba giliau organizme esantys
piktybiniai navikai.
Procedūros kruopščiai planuojamos ir atliekamos pacientui gulint. Imobilizavus pacientą
šiuolaikinėmis imobilizacinėmis,
arba fiksavimo, priemonėmis,
atliekama kompiuterinė tomografija su virtualia simuliacija, kurios
erdvinės rekonstrukcijos naudojamos ruošiant individualų paciento
švitinimo tūrį, apibrėžiant kritinius
organus. Paruošiamas individualus spindulinės terapijos planas.
Dozė kritiniams organams vertinama dozės-tūrio histogramose.
Spindulinio gydymo metu organai,
kuriuos reikia saugoti, yra individualiai blokuojami slankiąja blokų
sistema, išsaugoma jų funkcija.
Ant paciento odos arba imobilizacinių priemonių pažymimos
žymės tam, kad spindulinės terapijos procedūras atliekanti komanda
kiekvieną kartą pacientą paguldytų
vienodai ir nukreiptų spindulių
pluoštą būtent į tą vietą, kurią
reikia gydyti.
Spindulinės terapijos procedūrai kiekvienam pacientui naudojamos individualiai pritaikytos imobilizacinės priemonės. Jei švitinami

galvos smegenų arba galvos ir
kaklo piktybiniai navikai, paciento
fiksavimui išliejama individuali
termoplastinė kaukė. Spindulinės
terapijos procedūros metu (ji trunka kelias minutes) pacientas procedūrinėje paliekamas vienas, bet gali
bendrauti su paslaugas teikiančia
komanda, kuri yra gretimoje patalpoje ir stebi procedūrą.

s KOMPIUTERINĖ TOMOGRAFIJA atliekama su virtualia
simuliacija, kurios erdvinės rekonstrukcijos naudojamos ruošiant individualų paciento švitinimo tūrį, apibrėžiant kritinius
organus.
Linijiniu greitintuvu dažniausiai gydomi prostatos, krūties,
onkoginekologiniai, galvos ir kaklo, galvos smegenų ir jų dangalų,
plaučių, tiesiosios žarnos, šlapimo
pūslės, stemplės, minkštųjų audinių piktybiniai navikai, limfomos.

Brachiterapija

s LINIJINIU GREITINTUVU švitinami paviršiuje arba giliau organizme
esantys piktybiniai navikai.

Klaipėdos universitetinėje ligoninėje brachiterapijai instaliuotas
šiuolaikinis įrenginys su radioaktyvaus 60Co (kobalto) šaltiniu.
Skiriant šį gydymo metodą,
radioaktyvus šaltinis patenka į
organo ertmę, arti naviko arba fiksacinių priemonių bei aplikatorių
pagalba priglaudžiamas prie naviko, įstumiamas per aplikatorius
į naviko vidų.
Šiuo metodu dažniausiai gydomi gimdos kaklelio, makšties,
gimdos kūno, prostatos,
tiesiosios žarnos, stem
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Siekdami įvaldyti
naujas progresyviausias
gydymo technologijas ir metodus,
dalyvaujame tarptautinėse konferencijose ir studijose.
Neurochirurgu dirbu beveik
30 metų. Man pavesta vadovauti
Neurochirurgijos skyriui Nr.1.
Šiame skyriuje chirurginiais metodais gydome galvos ir stuburo
traumas bei įvairias stuburo ir nugaros smegenų ligas. Tai vienintelis
skyrius Vakarų Lietuvoje, vienas iš
didžiausių Respublikoje, kuriame
ištisą parą užtikrinama kvalifikuota neurochirurginė pagalba. Bet
kuriuo paros metu atliekame visus
reikalingiausius tyrimus tiksliai diagnozei nustatyti ir neatidėliotinai
taikome pažangiausius gydymo
metodus.
Per metus chirurginiu būdu
gydome daugiau nei 400 pacientų
po galvos ir stuburo traumų. Traumuotų pacientų skaičius, bėgant
metams, išlieka beveik tas pats, o
stuburo ir nugaros smegenų ligomis sergančiųjų padaugėjo keletą
kartų. Tai atsitiko dėl to, kad naujas
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Eimanto CHACHLOVO nuotr.

Stuburo bei nugaros smegenų
ligų diagnostika ir gydymas

s PALATOJE. Sunkiau sergantiems pacientams įrengtos intensyviosios slaugos palatos su gyvybinių funkcijų stebėjimo aparatūra.
diagnostikos ir operacinio gydymo
technologijas pritaikėme kasdienėje praktikoje, ženkliai pagerinome
ligų diagnostiką ankstyvose stadijose. Optimaliai atliktos operacijos
pagerina pacientų savijautą ir

gyvenimo kokybę.

puikios sąlygos
Specialiose operacinėse sutelkta visa aparatūra paciento
šiuolaikiškam nuskausminimui ir

DAŽnIAUSIAI gyDOMOS StUBURO pAtOLOgIJOS
įvairios lokalizacijos tarpslankstelinų diskų išvaržos:
Daugiau nei 300 per metus įvairiausių lokalizacijų ir rūšių tarpslankstelinių
diskų išvaržų operacijų atliekame tik
mikrochirurgine technika (naudodami
mikroskopą). Dėl to akivaizdžai sumažėjo pooperacinių recidyvų skaičius,
pacientai patiria mažesnį pooperacinį
skausmą, mažiau apribojimų pooperaciniu periodu.
Taikydami ligoninėje veikiantį didelės raiškos magnetinio rezonanso tomografą, pagerinome kaklinės stuburo
dalies tarpslankstelinių diskų išvaržų
diagnostiką.
Pacientams, dėl kaklinės išvaržos
kenčiantiems nepakeliamus rankos
skausmus, taikome mikrodiskektomijos
metodą - naudodami mikroskopą, disko
išvaržą pašaliname kartu su tarpslanksteliniu disku ir implantuojame į pašalinto
disko vietą polimerinį disko implantą.
Išlaidas, patirtas įsigyjant implantus,
padengia Valstybinė ligonių kasa.
Pasitaiko atvejų, kai tarpslankstelinių
diskų išvaržų net nereikia operuoti atviru
būdu, pakanka į diską įleisti specialų
elektrodą, kuriuo ištirpdoma išvarža.
Panaudodami operacinį mikroskopą, pagerinome recidyvuojančių
tarpslankstelinių diskų išvaržų operacinį
gydymą, kai būtinas didesnis preciziškumas, atpažįstant nervines struktūras
randuose.
Pagerinome stuburo juosmeninės
dalies tapslankstelinių diskų išvaržų į
tarpslankstelines angutes diagnostiką.
Pritaikėme naują šių išvaržų šalinimo
metodiką.

nugaros smegenų kanalo stenozė:
Dažnai vyresnio amžiaus žmonėms
pasitaikanti stuburo degeneracinė liga,
sukelianti skausmus stubure ir kojose,
kojų jėgos nusilpimą, apriboja judėjimą.
Anksčiau ši liga buvo gydoma vaistais, ir
gana neefektyviai. Mūsų skyriuje nugaros
smegenų kanalo praplėtimo operacijų
metu plačiai taikomas mikroskopas.
Taip išsaugome tarpslankstelinių sąnarių
vientisumą, stuburo atraminę funkciją,
apsaugome pacientą nuo stuburkaulių
nestabilumo išsivystymo.
tarpslankstelinių segmentų nestabilumas, stuburkaulių pasislinkimai:
Šią patologiją dažnai nustatome
sunkiai dirbantiems ar sportuojantiems
pacientams, tarpslankstelinių sąnarių
artroze sergantiems žmonėms, kai stuburkauliai, patologiškai judėdami vienas
kito atžvilgiu, sukelia nervinių šaknelių
dirginimą ir skausmą. Šiais atvejais plačiai
naudojame stuburo implantus, kuriais
sutvirtiname įvairias stuburo sritis reikiamais būdais. Degeneracinės ligos
pakenkto stuburo fiksacinės operacijos
žinomos kaip pakankamai sudėtingos
dėl stipriai pakitusios stuburkaulių anatomijos. Operacijos saugumui padidinti
naudojame operacinę neuronavigacinę
sistemą, užtikrinančią labai tikslų stuburo
implantų įleidimą ir nervinių struktūrų
išsaugojimą. Kad išvengtume klaidų, prieš
operaciją įvertiname stuburo balansą.Visų
rūšių implantus finansuoja Valstybinė
ligonių kasa.
stuburkaulių osteoporozė ir kompresijos:
Šiomis ligomis dažniausiai serga

moterys menopauzės metu: tarsi be
priežasties atsiranda stuburo skausmai,
bendras nuovargis, moteris pastebi, kad
sumažėjo jos ūgis. Ištyrę kaulų tankį,
nustatome osteoporozę, o neretai ir patologinę stuburkaulių kūnų kompresiją.
Tokiais atvejais atliekame vertebroplastiką - lūžusio stuburkaulio cementavimą.
Skausmai dažniausiai praeina iš karto po
procedūros.
nugaros smegenų ir stuburo
navikai:
Onkologinių auglių nustatome ir operuojame kasmet vis daugiau, dominuoja
metastatiniai stuburo navikai. Nugaros
smegenų navikų ir metastazių atvejais
radikaliai šaliname pažeistus audinius ir
atkuriame stuburo atraminę funkciją,
fiksuodami pakenktą vietą metalinėmis
konstrukcijomis. Kai imlantuojame lengvo metalo titaninius implantus, po operacijos dažniausiai skiriame ir spindulinį
gydymą mūsų Aukštųjų energijų skyriuje.
Sukūrę specialią infrastruktūrą, sėkmingai
vystome centrinės nervų sistemos navikų
kompleksinį gydymą: operacija, radioterapija, chemoterapija.
stuburo lūžiai ir nugaros smegenų
sužalojimai:
Per metus išoperuojame apie 80
pacientų, patyrusių įvairiausias stuburo
traumas, lūžius ir išnirimus. Sudėtingiausiais laikome kaklinės stuburo dalies
lūžius, lydimus rankų ir kojų paralyžių.
Šias traumas dažnai patiria jauni žmonės,
vasarą nerdami į vandenį ir atsitrenkdami
galva į dugną. Lūžusiam stuburui sutvirtinti naudojame įvairių modifikacijų implantus, parenkame labiausiai tinkamus
konkrečiam pacientui.

neurochirurginėms operacijoms
atlikti. Dėl operacijų sudėtingumo,
jų trukmė būna gana įspūdinga,
todėl operacinėse sudarytos visos
sąlygos ilgalaikėms operacijoms ir
narkozėms. Po sudėtingų operacijų

pacientai patenka į Intensyviosios
terapijos skyrių, kur užtikrinamas
nepertraukiamas paciento stebėjimas, atsigaunant jam po ilgalaikės
narkozės. Šį sunkų darbą kvalifikuotai atlieka mūsų anesteziologųreanimatologų komanda.
Visi Neurochirurgijos klinikos
gydytojai konsultuoja pacientus ligoninės Ambulatoriniame
konsultaciniame skyriuje. Tuo
užtikriname tiesioginį paciento
bendravimą su jį gydančiu gydytoju prieš operaciją ir po jos.
Skyriuje suburtas labai kvalifikuotas, talentingas, nuoširdus ir
pareigingas slaugytojų kolektyvas.
Jis padeda pacientams įveikti ligą,
lengviau pakelti skausmą ir grįžti
į normalų gyvenimą. Patyrę kineziterapeutai padeda pacientams
reabilituotis po operacijos, išmoko
judėti.
Skyriuose jauku ir puikios sąlygos artimiesiems lankyti ir slaugyti
pacientą. Sunkiau sergantiems pacientams įrengtos intensyviosios
slaugos palatos su gyvybinių
funkcijų stebėjimo aparatūra.

nAUJOS gyDyMO tECHnOLOgIJOS
Galvos smegenų kraujagyslių
doplerografija:
specialiu ultragarso aparatu ištiriame galvos smegenų kraujotakos
būklę, kraujo tekėjimo greitį, kryptį. Ši
informacija padeda diagnozuoti galvos
smegenų kraujagyslių ligas ir teisingai
pasirinkti gydymo taktiką.
Galvos ir nugaros smegenų angiografija:
kontrastinis rentgenologinis tyrimas, kuriuo tiksliai nustatome kraujagyslių apsigimimus, išsiplėtimus,
plyšimus. Šis tyrimas gali būti atliekamas
prieš operaciją arba po jos specializuotame kabinete, steriliomis sąlygomis
įleidžiant kateterį į tiriamą kraujagyslę.
Tuo pačiu metu galima kraujagysles
gydyti - jas praplėsti arba užklijuoti.
Naujai įsigytu operaciniu seriografu
panašiai ištiriame arba koreguojame
smegenų kraujagysles net operacijos
metu, įsitikiname atliktos operacijos
sėkme pacientui dar nepabudus po
narkozės. Lietuvoje esame pirmieji ir
vieninteliai, taikantys šį metodą.
neurologinės stebėsenos sistema:
speciali kompiuterizuota periferinių
nervų veiklos stebėjimo sistema, kuria
operacijos metu tiriame periferinio
nervo funkciją sunkiai prieinamose
vietose; galime apsaugoti svarbias nervines struktūras nuo nepageidaujamo
operacinio poveikio, pooperacinių
paralyžių.
Operacinis mikroskopas su fluorescencijos priedu:
specialus kompiuterizuotas optinis
įrenginys, kurį naudojame mikrochirur-

ginėms operacijoms atlikti. Mikrochirurgine technika atliekame didžiausią dalį
neurochirurginių operacijų, lengviau
pastebime ir saugiau pašaliname galvos bei nugaros smegenų navikus,
tarpslankstelinių diskų išvaržas, kitus
tūrinius galvos ir stuburo procesus.
Operacinis ultragarsinis siurblys:
technologiškai naujausia kompiuterizuota ultragarsinė siurbimo sistema.
Ją naudojame sunkiai prieinamiems ir
kietiems smegenų navikams suardyti
ir pašalinti.
neuronavigacinė operacinė sistema:
taip pat technologiškai naujausia
kompiuterizuota tikslios nervinių struktūrų lokalizacijos nustatymo operacijos
metu sistema. Ją naudodami tiksliai
identifikuojame nervines struktūras
galvoje ir stubure. Sistemos panaudojimas padidina operacijos preciziškumą,
saugumą.
neuroendoskopinė sistema:
naudodami ją, saugiai atliekame
galvos ir stuburo operacijas pro labai
mažus pjūvius. Derindami kartu su
neuronavigacine sistema, atliekame
operacijas giliai smegenyse, neprieinamose standartinių operacijų metu
vietose.
Visų šių technologijų įvaldymas sudarė galimybę maksimaliai saugiai atlikti
operacijas ir procedūras. Sutrumpėjo
pooperacinio gydymosi ligoninėje, nedarbingumo trukmė. Padidėjo diagnostikos ir operacinių procedūrų tikslumas,
ženkliai sumažėjo pakartotinų operacijų
ir nepageidaujamų įvykių.

traumų gydymas - patikimose rankose
operacijas. Operacijų metu siuvame
meniskus, atliekame kryžminių,
šoninių raiščių plastiką, persodiname pažeistą kremzlę.
Peties sąnario patologijų yra
gana daug, jos užima antrą vietą
po kelio sąnario pakenkimų. Mūsų
pagalbos prireikia ir jauniems, ir
seniems. Jauniems - dažniausiai
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po traumų, ištikusių sportuojant.
Vyresniems žmonėms traumos
net nebūtinos - peties sąnaryje
vyksta degeneraciniai pakitimai.
Žmogui senstant keičiasi sausgyslių struktūra. Tuomet užtenka
nežymios traumos - ir jos gali
plyšti.
Peties sąnarių traumos ar patologijos ligoninėje gydomos taip

pat minimaliai invazinėmis artroskopinėmis operacijomis. Šios
operacijos beveik neskausmingos,
pacientas dieną po operacijos
išleidžiamas namo ir greitai reabilituojasi.
Sukaupta nemaža gydymo
patirtis leidžia ortopedams-traumatologams dalytis patirtimi su
kolegomis iš Lietuvos ir užsienio.

KUL jau tapo tradicija rengti
kasmetinius peties artroskopijos
kursus. Peties sąnarių operacijos
analizuotos ir praėjusių metų rugsėjį KUL vykusioje tarptautinėje
mokslinėje-praktinėje konferencijoje “Peties sąnario patologija
ir gydymas artroskopijos būdu”.
Konferencijos dalyviai peties
sąnarių operacijas galėjo stebėti

ekrane ir aptarti. Taip pat buvo
pristatytas naujas plyšusių peties
raumenų sausgyslių fiksacijos
metodas. Šis metodas pasaulyje panaudotas praėjusių metų
gegužę, o mūsų Sporto traumų
centre - jau rugsėjo mėnesį. Šis
naujas metodas pritaikytas jau
20 pacientų.
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Šlapimo nelaikymas - pagydoma liga

Šiuo laišku norime išreikšti didžiausią padėką Klaipėdos universitetinės ligoninės Radioterapijos
skyriaus kolektyvui už atsakingą ir
labai gerą darbą. Labai džiugu tai,
kad arčiausiai pacientų esančios
slaugytojos dirba atidžiai, kruopščiai
ir su šypsenomis veiduose. Tai išties
labai reikalinga sergančiam žmogui.
Mūsų patirtis leidžia mums teigti,
kad Klaipėdos universitetinės ligoninės radioterapijos skyrius galėtų būti
pavyzdinis skyrius kitiems.

L

ietuvos televizijoje
gana dažnai parodoma moterims šlapimą
surenkančių įklotų reklama.
Joje įklotai parodomi kaip
priemonė kovai su šlapimo
nelaikymu. tačiau urologai
gali pasiūlyti geresnį šios
problemos sprendimo būdą.
Šlapimo nelaikymas - simptomas, pasireiškiantis nevalingu
šlapimo ištekėjimu. Skiriamos dvi
pagrindinės šlapimo nelaikymo
formos: šlapimo nelaikymas dėl
dirglios arba hiperaktyvios šlapimo pūslės; šlapimo nelaikymas
dėl fizinio krūvio (stress inkontinencija).
Šlapimo nelaikymui dėl dirglios šlapimo pūslės būdinga tai,
jog atsiradus norui šlapintis, moterys šio noro nesuvaldo ir tada
prateka šlapimas. Šio sutrikimo
esmė ta, jog prasidėjus šlapinimosi
refleksui šlapimo pūslės raumuo
pradeda trauktis ir moteris sąmoningai negali kontroliuoti šio
reflekso. Šiam šlapinimosi sutrikimui būdinga ir tai, jog pradedama
dažniau, daugiau nei 10 kartų per
parą, šlapintis.
Hiperaktyvi šlapimo pūslė gydoma vaistais, kurie koreguoja nepatogius šlapinimosi simptomus.
Šių vaistų grupės medikamentai

raimundas venCKUs, KUL Urologijos skyriaus vedėjas
yra 50 proc. kompensuojami ir
operacijų, tarpvietės traumų, nutuskiriami gydytojo urologo.
Šlapimo nelaikymas dėl fizi- kimo, sunkaus fizinio darbo.
nio krūvio (stress inkontinencija)
Stress inkontinencijos priežastis
pasireiškia tuo, jog, nors noro - šlapimo pūslės kaklelio nusileidišlapintis nėra, fizinio įsitempimo mas, kuris sumažina šlapimo pūslės
metu (kosint, čiaudint, sunkiai sfinkterio susispaudimo jėgą. Kai
keliant ir pan.) šlapimas prateka. įsitempia pilvo raumenys, pakyla
Negalėdamos valdyti savo šlapi- slėgis pilvo viduje, dėl nepakankanimosi moterys priverstos nuolat mos suspaudimo jėgos sfinkteryje
naudotis įklotais, o tai labai blogina prateka šlapimas. Kadangi šios šlapimo nelaikymo formos priežastis
jų gyvenimo kokybę.
Stress inkontinencijos atsiradi- - anatominė, tai gydymas vaistais
mo priežastys susijusios su anato- neefektyvus, o vienintelis efektyvus
miniais pokyčiais moters dubenyje, gydymo būdas - operacinis.
Operacijos tikslas - atstatyti šladažniausiai dėl šlapimo pūslės
nusileidimo. Anatominiai organų pimo pūslės kaklelį į anatomiškai
pokyčiai atsiranda po gimdymų teisingą padėtį, kuri garantuoja pa(ypač daugkartinių), ginekologinių kankamą šlapimo pūslės sfinkterio
suspaudimo jėgą.

Praeityje buvo pasiūlyta daug
operacinių būdų. Siūlytos operacijos, koreguojančios šlapimo pūslės
kaklelį per makštį, vėliau - pjūviais
per apatinę pilvo dalį.
Vystantis technologijoms sukurtas minimaliai invazyvus stress
inkontinencijos gydymo būdas.
Šis metodas mažai traumuojantis,
labai efektyvus. Operacijos principas pagrįstas polipropileninės
juostelės įleidimu po moters šlaple
bei tinkamos šlapimo pūslės kaklelio padėties atkūrimu.
Klaipėdos universitetinės ligoninės Urologijos skyriuje atlikta
apie 50 operacijų dėl stress inkontinencijos. Pradžioje atlikta apie
20 operacijų senesne metodika,
atliekant pjūvį pilvo apatinėje
dalyje.
Jau apie metus laiko atliekamos minimaliai invazyvios
operacijos įleidžiant polipropilenines juosteles. Jų atlikta apie 30.
Po tokios operacijos vidutinis
gulėjimo ligoninėje laikas 3-4
dienos. 95 proc. moterų, operuotų šiuo būdu, po penkerių
metų patvirtina gerą ilgalaikį
rezultatą. Moterims, kurias vargina šlapimo nelaikymo reiškiniai
(ypač moterims, priverstoms
naudoti šlapimą sugeriančius įklotus), reikėtų kreiptis į gydytojus
urologus aptarti savo ligą bei gauti
adekvatų gydymą.

Šiuolaikinė spindulinė terapija
plės, bronchų, galvos - kaklo, krūties,
minkštųjų audinių piktybiniai navikai. Kiekvienam pacientui, kaip
ir išorinės spindulinės terapijos
atveju, prieš pradedant naviko švitinimą, paruošiamas individualus
spindulinio gydymo planas.
Atliekant brachiterapijos planavimą, prie norimo apšvitinti kūno
paviršiuje esančio naviko priglaudžiami, į reikiamas organų ertmes
įstumiami arba į naviko audinius
įduriami tušti specialūs vamzdeliai (kateteriai, endostatai, kurie
vadinami aplikatoriais), vėliau jais
kobalto šaltinis nukeliaus iki naviko. Nuskausminimui dažniausiai
naudojami vietinio nuskausminimo būdai. Gali būti taikoma ir
bendrinė nejautra. Aplikatorių
skaičius priklauso nuo naviko apimties - kuo navikas didesnis, tuo
jų prireiks daugiau. Kontroliuojant
rentgenu, kompiuteriniu tomografu, ultragarsu nustatoma reikiama
aplikatorių padėtis navike. Tokia jų
padėtis bus ir švitinimo procedūros
metu, kai per juos prie naviko ar
į jį bus įstumtas radioaktyvusis
šaltinis.
Skaitmeninis rentgenografinis
naviko su aplikatoriais vaizdas
siunčiamas į erdvinio planavimo
kompiuterinę sistemą. Medicinos
fizikai suplanuoja ir apskaičiuoja,
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s BRACHITERAPIJAI instaliuotas šiuolaikinis įrenginys su radioaktyvaus 60 Co (kobalto) šaltiniu.
kiek kartų radioaktyvus kobalto
šaltinis turės keisti savo padėtį
naviko atžvilgiu, kad navikas būtų
apšvitintas. Atliekant brachiterapijos procedūrą, pagal brachiterapijos
planą, radioaktyviojo kobalto šaltiniui automatiškai aplikatoriumi
“įvažiavus” į reikiamą naviko vietą
ar prie jo, pradedamas švitinimas.
Po apskaičiuoto laiko šaltinis automatiškai grįžta į brachiterapijos
kompleksą ir kitu aplikatoriumi
“įvažiuoja” jau į kitą naviko vietą
ir t. t. Pasibaigus brachiterapijos
procedūrai, radioaktyvusis šaltinis
automatiniu būdu grįžta į brachi-

terapijos komplekso saugyklą. Visą
medicinos fizikų suplanuotą programą šis brachiterapijos kompleksas atlieka automatiškai ir tiksliai.
Priklausomai nuo naviko apimties,
radioaktyviojo šaltinio aktyvumo
- brachiterapijos procedūra trunka
nuo kelių iki keliolikos minučių.
Procedūrų skaičius priklauso nuo
gydytojo onkologo radioterapeuto
paskirtos suminės dozės. Brachiterapijos procedūros atliekamos kartą,
du ar tris per savaitę. Po spindulinės

terapijos procedūros iš paciento nesklinda jokia jonizuojančioji spinduliuotė, pacientas gali bendrauti
su aplinkiniais, todėl gydymas gali
būti atliekamas ir ambulatorinėmis
sąlygomis.
Jei pacientas negali gydytis
ambulatoriškai, šios šiuolaikinės
spindulinės terapijos procedūros
ligoninėje atliekamos stacionaro
sąlygomis.
Siekiant geresnių naviko lokalios kontrolės rezultatų, neretai
prilygstančių operacinio gydymo
rezultatams, glaudžiai bendradarbiaujant su gydytojais onkologais
chemoterapeutais, pacientams
skiriamas sutaptinis chemospindulinis piktybinių navikų gydymas, spindulinio gydymo eigoje
chemoterapiją atliekant Chemoterapijos dienos stacionare arba
Chemoterapijos skyriuje.
KUL onkologine liga sergantis pacientas visuomet gauna
aukščiausios kokybės gydymo
paslaugas, o jo gydymo taktiką
sprendžia ne atskirų specialybių
gydytojai, o multidisciplininė
komanda, sudaryta iš įvairių sričių chirurgų, gydytojų onkologų
chemoterapeutų bei gydytojų
onkologų radioterapeutų.

Dr. aista PLiesKienĖ, aukštųjų energijų skyriaus vedėja,
rasa DaGienĖ, Brachiterapijos sektoriaus vedėja

viešoji įstaiga Klaipėdos universitetinė ligoninė
vyriausiasis gydytojas:
prof. habil. dr. vinsas Janušonis, tel. (46) 396502
adresas: Liepojos g. 41, Lt-92288 Klaipėda, Lietuva, tel. (46) 396502

informacija visą parą: (46) 396500, 396600
Faksas: (46) 396625
elektroninis paštas: bendras@kul.lt
interneto adresas: http://www.kul.lt

su didžiausia
pagarba e. B. ir i. B.
(Panevėžys)
Rankos, suteikiančios pagalbą,
švelnesnės net už besimeldžiančias
lūpas. (Robertas Grinas Ingersolis)
Nuoširdžiai AČIŪ Pilvo ir endokrininės chirurgijos skyriaus gydytojams
ir slaugytojoms. Sveikatos, ištvermės,
asmeninės laimės. Nepavarkite būti
geri!

r. a. (Gargždai), D. Z.
(telšiai)
Labai AČIŪ Chemoterapijos skyriaus personalui, o ypač slaugytojoms
už nuoširdumą, profesionalumą ir
gerumą...

a. s. (Ukmergė)
Liga ateina netikėtai, ji užgriuvo
mano sūnų. Vertebroneurologijos
skyriaus darbuotojų nuoširdumo,
kruopštumo, išmanančių savo darbą
darbuotojų bei jų patarimų, šypsenų
dėka jis jau sveiksta. Šiuo metu dar
jo laukia ilgas gydymas, bet gera
pradžia - pusė darbo.
Linkiu skyriaus darbuotojams ištvermės, sveikatos patiems ir nuoširdžiai AČIŪ. Linkėjimai nuo sūnaus.

iki ašarų sujaudinta mama
a. v. (Klaipėda)
Pilvo ir endokrininės chirurgijos
skyriaus personalui. Su begaline
meile, supratimu, dideliu žmogiškumu ir labai šiltai slaugėte mane bei
padėjote ištverti sunkius momentus.
Tik Jūsų pagalbos ir mano paties jėgų
ir didelio noro gyventi dėka dabar aš
esu labai laimingas žmogus: valgau,
miegu, daug “kalbu”, esu labai judrus
ir gyvybingas. Labiausiai man patinka
šypsotis vos tik nubudus, ir visa tai
Jūsų dėka.
Nuoširdžiai AČIŪ tariu Jums.

P. D. (Palanga)
Reabilitacijos skyriaus kolektyvui.
AČIŪ Jums visiems už Jūsų gerumą ir
profesionalumą. Linkiu Jums daug
sveikatos, stiprybės ir nežemiškos
kantrybės, kuria galėtumėte dalintis
su mumis - ligoniais.
Labai AČIŪ Jums už gerumą,
nuoširdumą, kuris gydo dar puikiau
už geriausius vaistus.

a. P. (Klaipėda)
Lietuvos Respublikos Sveikatos
apsaugos ministrui. Leiskite pareikšti
nuoširdžiausią padėką Jūsų kuruojamos Klaipėdos universitetinės ligoninės Neurochirurgijos, Intervencinės
radiologijos, Infekcinių ligų Nr. 2
skyrių darbuotojams, išgelbėjusiems
mano gyvybę.
Gerbiamas Ministre, leiskite
pareikšti pagarbą ir padėką Jums ir
Jūsų kuruojamai sveikatos apsaugos
sistemai, kuri sudaro galimybes išgelbėti žmogų iš sunkiausios būklės. O
Jums, Ministre, didelės sėkmės darbe.
Klaipėdos universitetinės ligoninės
medikai - patys geriausi pasaulyje!

G. B. (Šilalė)

www.kul.lt

