
įvairius susirgimus – ne vien 
pačių kraujagyslių ligas (pvz. 
susiaurėjimus, užsikišimus, aneu-
rizmas), bet ir onkologinių, nervų 
sistemos ligų atvejais. Kadangi 
intervencijos atliekamos per 
kraujagysles link pažeisto organo 
nuvedant specialias priemones, 
jos vadinamos perkraujagyslinės 
– endovaskulinės - intervenci-
jos. Šiuo metodu pasiekiama 
praktiškai bet kuri kūno vieta, 
kur yra kraujotaka – nuo galvos 
smegenų, vidaus organų iki pat 
kojų pirštų.

Diagnostinė angiografija – tai 
kontrastinis tyrimas, kai rentge-
nokontrastinė medžiaga leidžia-
ma tiesiai į kiekvieną sergančios 
srities arteriją ir kompiuteriu 
fiksuojami pakitimai, gydytojas 
radiologas išmatuoja, planuoja 
gydymą. Diagnostinė interven-
cinė (endovaskulinė) angiografija 
dėl invazyvumo ir brangumo 
atliekama vis rečiau, nors vis 
dar išlieka „auksiniu standartu“ 
dėl labai didelio informacijos 
tikslumo. Panašūs, bet neinva-
zyvūs tyrimai – kompiuterinės 
tomografijos angiografija (KTA), 
bei magnetinio rezonanso angio-
grafija (MRA) yra paprastesni, pa-
kankamai informatyvūs tyrimai. 
Beje, Klaipėdos universitetinėje 
ligoninėje, vienintelėje Lietuvoje, 
esant poreikiui atliekamos ir in-

traoperacinės angiografijos neu-
rochirurginių ar kraujagyslinių 
operacijų metu.

Gydomosios endovaskulinės 
intervencijos apima daugelį sri-
čių. „Išskyrus turbūt psichiatriją 
nėra kitos srities, kur nebūtų nau-
dojamos minimaliai invazyvios 
intervencijos. Viena dažniausių 
endovaskulinių intervencijų - 
kraujagyslės užkišimas - embo-
lizacija. Pavyzdžiui kraujavimo 
stabdymas emboli-
zuojant  atliekamas 

Kraujagyslės - 
nuo diagnozės
iki gydymo

10 p.
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SVEIKINAME

Sveikiname jubiliejinių gimtadienių proga 
Klaipėdos universitetinės ligoninės darbuotojus:

11.09 - Dainą Striaukienę (Inžinerinis technikos departamentas),
11.13 - Emiliją Staivienę (Akušerijos ginekologijos departamentas),
11.14 - Egidiją Kupčiūnienę (Akušerijos ginekologijos departamentas),
11.22 - Ritą Mačiejauskienę (Chirurgijos departamentas),
11.26 - Sigitą Antanavičienę (Inžinerinis technikos departamentas),
11.28 - Rasą Bučinskaitę (Vidaus ligų departamentas).

Keturios mokslinės 
konferencijos - 
per mėnesį 

8 p.

Š iuolaikinė intervencinė radiologija yra idealus pavyzdys, kaip medicinos technologijų 
pažanga keičia klinikinės praktikos diagnostines ir gydymo galimybes. Klaipėdos uni-
versitetinės ligoninės Diagnostikos departamento Intervencinės radiologijos skyrius 

vienintelis Vakarų Lietuvoje sistemiškai atlieka sudėtingiausias diagnostines ir gydomąsias 
intervencinės radiologijos procedūras. Šiemet ligoninėje planuojama atlikti virš 1000 inter-
vencinės radiologijos procedūrų, ir jų poreikis kasmet auga.

Intervencinė radiologija: 

tam sudarytos puikios sąlygos”, 
– sakė gydytojas radiologas, In-
tervencinės radiologijos skyriaus 
vedėjas Algimantas Šimkaitis. 
Skyriaus komandoje – aukštos 
kvalifikacijos gydytojai radiologai 
Artūras Čiuvašovas, Mindaugas 
Lesutis, kraujagyslių chirurgas, 
medicinos mokslų daktaras Gin-
taras Žukauskas, patyrusios ope-
racinės slaugytojos, radiologijos 
technologės, slaugytojų padėjėjos. 
Ligoninėje nuo 2006 metų kasmet 
atliekama iki 1000 endovaskuli-
nių intervencijų, o nuo 2009 metų 
pradžios atliekamos ir perkutani-

nės procedūros.
Intervencijos paprastai atlie-

kamos angiografu specializuotoje 
operacinėje Radiologijos kliniko-
je. Atskirais atvejais procedūros 
atliekamos 64 sluoksnių kompiu-
teriniu tomografu (KT), kartais 
– echoskopu, turinčiu erdvinę 3D 
navigaciją. 

Endovaskulinės 
intervencijos

Procedūros plačiai naudo-
jamos diagnozuojant ir gydant 

SKAIČIAI.  s Šiemet 
ligoninėje planuojama 

atlikti apie  inter-
vencinės radiologijos 

procedūrų ir jų poreikis 
kasmet auga. Nuotrau-

koje – kaulo biopsijos 
paėmimo procedūra, 

kurią atlieka radiologas 
Artūras Čiuvašovas.

Eimanto CHACHLOVO nuotr.

Klaipėdos universitetinėje 
ligoninėje intervencinė 
radiologija yra palyginti nauja, 
tačiau sparčiai plėtojama sritis, 
užimanti deramą vietą 
diagnostikos ir gydymo plane.

šiuolaikinės galimybės

Agnė GEDMINTAITĖ

“Gydytojai radiologai daug 
išmano, daug padaro, bet lieka 
šešėlyje. Turime išmanyti daugelį 

ligų, įvaldyti naujausias technolo-
gijas. Labai mylime savo darbą, 
esame pasirengę viską padaryti 
dėl pacientų gydymo ir džiau-
giamės, kad mūsų ligoninėje 
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Aptarė naujausias gydymo tendencijas

Elgesio neurologija aktuali ne tik neurologams

Slaugos mokslas – slaugos praktikai

Penktadienį Klaipėdos universitetinėje ligoninėje (KUL) vyko 
respublikinė ortopedų - traumatologų mokslinė konferencija 
“Žastikaulio lūžiai. Operacinio gydymo tendencijos”, kurią 
surengė Lietuvos ortopedų - traumatologų draugija (LOTD). 

Jurga BALTRIMAITĖ

Konferencijoje dalyvavo apie 
170 gydytojų ortopedų - traumato-
logų, pranešimus skaitė lektoriai iš 
Klaipėdos,Kauno, Vilniaus,Šiaulių
ligoninių.

Pasak LOTD vadovo docento 
Šarūno Tarasevičiaus, pradedant 
šia konferencija Klaipėdos univer-
sitetinėje ligoninėje, planuojama 
per ateinančius dvejus metus su-

rengti visą mokslinių konferencijų 
ciklą, apimantį rankų ir kojų lūžių
gydymo naujoves, pateikti moks-
liškai pagrįstą informaciją, išna-
grinėti pooperacines komplikacijas 
bei susipažinti su naujausiais reabi-
litacijos po traumų metodais. 

Turi išliekamąją vertę
“Tokios mokslinės konferenci-

jos turi išliekamąją vertę, nes joms 
pasibaigus, bus paruošiami rengi-
nyje nagrinėtų anatominių sričių 
operacinio gydymo algoritmai, 
kurie bus publikuojami viešai ir 
prieinami visiems ortopedams - 
traumatologams”, - pasakojo Š. 
Tarasevičius. Draugijos vadovas 
akcentavo, jog mokslines konfe-
rencijas stengiamasi surengti ne tik 
sostinėje, bet ir kituose miestuose. 

“Džiaugiamės Klaipėdos uni-
versitetinės ligoninės svetingumu, 
sudarytos puikios sąlygos čia su-
rengti konferenciją. Šios ligoninės
ortopedų - traumatologų komanda 
yra viena geriausių Lietuvoje”, - 

pažymėjo doc. Š. Tarasevičius.
Pirmosios konferencijos tema 

apie žastikaulio lūžius pasirinkta
neatsitiktinai. “Žastikaulio lūžiai
- viena iš dažniausiai pasitaikan-
čių traumų, ypač tarp vyresnio 
amžiaus pacientų. Tokių traumų 
padaugėja rudenį bei žiemą”, - 
sakė Lietuvos sveikatos mokslų 

universiteto ligoninės (LSMUL) 
Kauno klinikų Ortopedijos - trau-
matologijos skyriaus vadovas prof. 
Alfredas Smailys. 

“Konferencija išties aukšto
lygio, daug jaunų energingų iki 40 
metų gydytojų ortopedų - trauma-
tologų, kurie aktyviai diskutavo, 
klausinėjo pranešėjų. Džiugu, 

kad kolegos taip gausiai renkasi į 
konferencijas, vadinasi, gauna jose
naudingų žinių.

Ortopedija - traumatologija
smarkiai vystosi, atsiranda vis 
naujų dalykų, su kuriais būtina 
susipažinti, siekiant kuo geres-
nių gydymo rezultatų. Kasmet 
ligoninėje mes surengiame po 3-4 
konferencijas ortopedams - trau-
matologams”, - sakė KUL Trau-
matologijosdepartamentovadovas 
Vidmantas Žegunis.

Dalindamiesi gydymo naujo-
vėmis ortopedai - traumatologai 
aptarė ir kitas šios medicinos 
srities aktualijas. “Gaila, bet trau-
matologija mūsų šalyje nelaikoma 
prioritetine sritimi, nors su trau-
momis susiduria daugybė žmonių. 
Kol kas traumatologijos paslaugų 
finansavimas siekia tik 20 proc. 
poreikio. Tikimės, jog ateityje šie 
skaičiai pasikeis, kaskart pateikiant 
moksliškai pagrįstą informaciją 
apie lūžių gydymo naujoves ir 
būtinybę finansuoti naujus me-
todus, kokybiškesnes medžiagas 
vardan geresnės žmonių sveikatos, 
siekiant mažinti nedarbingumą bei 
invalidumą dėl patirtų traumų”, - 
teigė doc. Š. Tarasevičius.

DALYVIAI. s LSMUL Kauno klinikų Ortopedijos - traumatologijos 
skyriaus vadovas prof. Alfredas Smailys, LOTD vadovas doc. Šarūnas 
Tarasevičius, KUL Traumatologijos departamento vadovas, gydytojas 
ortopedas - traumatologas Vidmantas Žegunis.

Eimanto CHACHLOVO nuotr.

Per mėnesį Klaipėdos universi-
tetinėje ligoninėje buvo surengtos
net keturios mokslinės, tarp jų - ir
tarptautinės, konferencijos gydy-
tojų ir slaugytojų kvalifikacijai kelti.
Rugsėjo pabaigoje vyko tarptautinė
konferencija - kursai, skirti artroskopi-
jos - mažai invazinio operacijų būdo
- temai, spalį - konferencija, skirta
elgesio neurologijai, slaugos mokslui 
ir praktikai, o praėjusį penktadienį 
vyko žastikaulio lūžių temai skirta
ortopedų-traumatologų respublikinė
konferencija.

INFORMACIJA

Klaipėdos universitetinėje 
ligoninėje kasmet rengiamos 
konferencijos aktualiomis 
neurologijos temomis. Praė-
jusią savaitę vyko mokslinė 
konferencija „Elgesio neuro-
logija“, kurioje pranešimus 
skaitė gydytojai neurologai, 
psichiatrai, neurochirurgai, 
slaugos specialistai iš pačios 
ligoninės, Lietuvos sveikatos 
mokslų, Vytauto Didžiojo, 
Klaipėdos universitetų.

Agnė GEDMINAITĖ

Konferencijoje aptartos tokios
temos kaip psichoemociniai su-
trikimai esant lėtiniam juosmens 
skausmui, galvos svaigimo įtaka 
pacientų elgesiui ir gyvenimo 
kokybei, lėtinio skausmo ir de-
presijos simptomų ryšys sergant 

trišakio nervo neuralgija, depresija 
vėlyvuoju laikotarpiu po galvos 
smegenų insulto, sutrikusių paci-
entųelgesio įtakapsichoemocinei ir 
fizinei slaugytojų sveikatai, elgesio 
sutrikimas esant neurochirurginei 

klinikoje ir kt.
„Psichiatrinės problemos neu-

rologijoje labai dažnos. Pažintinių
paciento funkcijų pablogėjimas ser-
gant įvairiomis neurologinėmis (ir 
ne tik) ligomis yra viena didžiausių 

problemų ir gyvenimo kokybę vei-
kiančių veiksnių“, - sakė Klaipėdos
universitetinės ligoninės Nervų 
ligų ir reabilitacijos departamento
vadovas, gydytojas neurologas 
Gintaras Bukauskas. Pasak gydy-
tojo neurologo, dėl psichikos sutri-
kimų ir nervų sistemos ligų sąsajų 
vyrauja nevienalytė nuomonė. Esą 
nervų sistemos ligos sąlygoja antri-
nius psichikos sutrikimus galimai 
ir dėl bendrų etiopatogenetinių 
mechanizmų, taip pat, psichikos 
ir nervų sistemos sutrikimai gali 
būti komorbidiniai (esantys greta 
vienu metu nepriklausomai vienas 
nuo kito).

Bet kokiu atveju, anot G. Bu-
kausko, psichikos sutrikimai, jei 
nustatomi kartu su neurologiniais 
susirgimais, pablogina pirminio 
susirgimo išeitis ir prognozę. „Įvai-
rūs susirgimai gali sukelti įvairaus 

laipsnio psichikos sutrikimų – nuo 
pažintinių funkcijų sutrikimo iki 
gilios demencijos arba net gyvybei 
pavojingo ūmaus delyro. Todėl 
labai svarbu anksti pastebėti ir 
diagnozuoti psichikos sutrikimus, 
paskirti adekvatų gydymą, slaugą 
bei priežiūrą“, - pabrėžė G. Bu-
kauskas.

Lietuvos sveikatos mokslų 
universiteto prof. Virginija Ado-
maitienė akcentavo, jog daugelyje 
atliktų mokslinių tyrimų teigiama, 
kad iki 60 proc. psichikos sutrikimų 
yra diagnozuojami ir pradedami 
gydyti pirminės sveikatos priežiū-
ros įstaigose. 

Konferencija „Elgesio neuro-
logija“ buvo skirta neurologams, 
bendrosios praktikos gydytojams, 
vidaus ligų gydytojams, psichia-
trams, neurochirurgams, slaugy-
tojams. 

KONFERENCIJA. s Lietuvos sveikatos mokslų universiteto prof. V. 
Adomaitienė ir Klaipėdos universitetinės ligoninės Išsėtinės sklerozės 
centro vadovė medicinos mokslų daktarė Lina Malcienė.

Eimanto CHACHLOVO nuotr.

Ketvirtadienį Klaipėdos universitetinėje ligoninėje vyko 
mokslinė konferencija „Slaugos mokslas – slaugos praktikai“. 
Konferencijoje pranešimus skaitė Klaipėdos valstybinės ko-
legijos Sveikatos fakulteto dėstytojai.

tik kolegijos Sveikatos fakulteto 
lektoriai. Su ligoninės slaugytojais 
pasidalinome naujausiais slaugos 
mokslo pasiekimais, aptarėme 
moksliniais įrodymais pagrįstas 
slaugos procedūras, slaugos prakti-
kos pasaulines ir europines tenden-
cijas“, - pasakojo Sveikatos fakulte-
to dekanė Vida Staniulienė.

Konferencijoje slaugytojams
buvo skaitomi pranešimai apie 
į pacientą orientuotos slaugos 
ypatumus, psichikos sveikatos 
aktualijas slaugos srityje, darbe 
pasitaikančio streso įveikimo stra-
tegijas, medicinos personalo ir 
pacientų bendravimo ypatumus,
Lietuvos vyrų sveikatą, kuri yra 
prasčiausia Europoje.

NAUDA. s „Su ligoninės slaugytojais pasidalinome naujausiais slaugos mokslo pasiekimais”, - sakė Klai-
pėdos valstybinės kolegijos Sveikatos fakulteto dekanė Vida Staniulienė.

Eimanto CHACHLOVO nuotr.

Jurga BALTRIMAITĖ

“Pirmą kartą kilo idėja surengti 
bendrą mokslinę konferenciją su 
Klaipėdos valstybine kolegija. 
Daug kolegijos absolventų dirba 
ligoninėje, tad pasikalbėti apie 
slaugosnaujoves,pasidalinti teorija 
ir praktika yra naudinga visiems“, 
- sakė ligoninės vyriausiojo gy-
dytojo pavaduotoja slaugai Ona 
Mitalienė.

„Džiaugiamės bendradarbia-
vimu su Klaipėdos universitetine 
ligonine, dalyvaujame ligoninėje 
dažnai vykstančiose konferen-
cijose bei seminaruose. O šįsyk 
konferencijoje pranešimus skaitė 



po traumų, navikų 
griuvimo, žarnyno 

kraujavimo, gimdymo. Būna, 
kad reikia skubiai suteikti pagal-
bą po avarijos: kraujo perpylimai 
ir kitos priemonės nepakankamai 
efektyvios, būklė prastėja - reikia 
skubiai surasti vidinio kraujavi-
mo šaltinį. Atlikus angiografiją, 
nustatoma kaulo lūžio pažeista 
kraujagyslė, per tą patį mikroka-
teterį skubiai atliekama emboli-
zacija, kraujavimas sustabdomas 
ir paciento būklė stabilizuojasi. 
Toliau gydyti imasi chirurgai, 
traumatologai“, - pasakojo A. 
Šimkaitis.

Panašiai intervenciniai ra-
diologai talkina chirurgams, 
neurochirurgams prieš piktybi-
nių darinių operacijas – naviko 
kraujagyslių embolizacija iš es-
mės sumažina operacijos trukmę, 
apimtis, kraujavimą. Taip pat 
atliekamos galvos smegenų ar 
bet kurios kitos kūno arterijos 
aneurizmų, malformacijų endo-
vaskulinės embolizacijos mikros-
piralėmis, mikrodalelėmis, speci-
aliais stentais, specialiais klijais. 
Pavyzdžiui, pacientei buvo rastas 
įgimtas pavojingas kraujagyslių 
rezginys galvos smegenyse. Inter-
venciniai radiologai atliko kelias 
valandas trukusią procedūrą, 
kai labai plonu mikrokateteriu 
buvo pasiektas darinys galvoje 
ir suleisti specialūs klijai, kurie 
pasklidę užklijavo kraujagysles 
ir darinys liko be kraujotakos. 
Negyvybingas darinys nors ir 
liko galvos smegenyse, tačiau 
nebeliko grėsmės, kad jis kada 
nors kraujuos. 

Endovaskuliniu būdu gydant 
aneurizmas ar arteriovenines 
malformacijas gali nebeprireikti 
atviros galvos operacijos, žymiai 
mažesnis paciento traumavimas, 
nepalyginti mažesnė infekcinių 
komplikacijų rizika, greičiau išra-
šoma iš stacionaro. Atskirais atve-
jais galvos smegenų kraujavimas, 
sukeliamas aneurizmos, esančios 
neurochirurgiškai nepasiekiamo-
je vietoje, ir tada endovaskulinė 
neuroembolizacija būna vienin-
telis gydymo metodas.

Onkologų, chirurgų ir inter-
vencinių radiologų komandos 
Vakarų Lietuvoje ypač išplėtota 
sritis – kepenų navikų chemo-
embolizacija. Specialios chemo-
terapiniais preparatais įsotintos 
mikrodalelės suleidžiamos tik į 
tas kraujagysles, kurios maitina 
naviką. Dalelės užkemša naviko 
kraujagysles, o lėtai išsiskirda-
ma didelė vaisto koncentracija 
laikosi naviko audinyje, kai tuo 
metu chemoterapinio preparato 
koncentracija organizme lieka 
minimali.

Kitas embolizacijos variantas 
– kepenų vartų venos emboliza-
cija. „Gali nuskambėti gal kaip 
iš fantastikos srities, bet mes 
padedame „atauginti“ naviko 
pažeistų kepenų sveikają dalį. 
Nustačius tam tikrą kepenų vėžio 
formą, atliekama kepenų venos 
embolizacija naviko apimtoje 
skiltyje. Tai sukelia likusios svei-
kos skilties padidėjimą per tam 
tikrą laiką. Ši intervencija - kaip 
tiltas tarp neoperuojamo naviko 
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Intervencinė radiologija: šiuolaikinės galimybės
(dėl per mažos liksiančios kepenų 
dalies) link visikai pašalinamo 
naviko. Lieka padidėjusi, visą 
kepenų darbą perimanti skiltis“,- 
apie gydomąją procedūrą pasa-
kojo Intervencinės radiologijos 
skyriaus vadovas. 

Taip pat intervenciniai ra-
diologai gali atlikti dar vieną 
„stebuklingą“ procedūrą - jie gali 
pašalinti krešulį ir (ar) leisti kre-
šulį tirpdantį trombolitiką tiesiai 
į insulto ištiktą sritį platesniame 
(iki 6 val.) „gydymo lange“. Tra-
diciškai sisteminei trombolizei 
atlikti skirtas laikas nuo insulto 
pradžios – 3 valandos, turi nebūti 
tam tikrų kontraindikacijų, o tai 
dažnai riboja tradicinės trombo-
lizės taikymo galimybes.

Kraujagyslių praplėtimas ir 
stento implantavimas – perku-
taninė angioplastika ir stenta-
vimas - taikomi gydant miego, 
slankstelinės, inkstų, kojų ir kitų 
kūno vietų arterijų susiaurėjimus. 
Pasaulyje kraujagyslės operuoja-
mos tik tada, jei nėra galimybės 
atlikti minimaliai traumuojančią 
intervencinę procedūrą.

Intervencijos ne per 
kraujagysles

Didelė dalis intervencinių 
procedūrų yra nekraujagyslinės. 
Tai yra perkutaninės biopsijos, 
drenažai, žymeklių įvedimai, 
abliacijos. Jos atliekamos instru-
mentus, priemones link organo 
įvedant ne per kraujagysles, o 
tiesiogiai per odą, kontroliuo-
jant radiologiniais metodais. Tai 

amžiaus pacientę, kuriai, atlikus 
krūtinės ląstos biopsiją, paaiškėjo, 
kad ji vėžiu neserga, o moteris jau 
rengėsi mirti. Kiek buvo džiaugs-
mo, kuomet paaiškėjo, jog vietoj 
naviko yra svetimkūnis, likęs po 
kažkada darytos operacijos,“- 
pasakojo gydytojas radiologas 
Artūras Čiuvašovas.

Dažniausiai skyriuje atlieka-
mos procedūros – tai biopsijos. 
Šios procedūros metu specialios 
adatos pagalba paimamas norimo 
audinio fragmentas mikrosko-
piniam audinio ištyrimui. Toks 
ištyrimas labai svarbus nustatant 
tikslią diagnozę ir paskiriant patį 
efektyviausią individualų gydy-
mą. Navikinių ligų atveju ne tik 

perkutaninės procedūros atveju 
daug mažesnės. Perkutaninės 
stulpelinės biopsijos tikslumas 
siekia 75-98 proc. ir priklauso 
nuo tiriamos srities, pasirenkamų 
instrumentų, paimamų mėginių 
skaičiaus, patologų patirties.

Kaip atliekama biopsija KT 
kontrolėje? „Pirmiausia apžiū-
rimas pacientas, anksčiau atlikti 
tyrimai ir įvertinama galimybė 
atlikti procedūrą. Vertinamas ne 
tik darinys, iš kurio planuojama 
paimti biopsija, bet ir plaučių 
būklė, kraujo krešumo rodikliai, 
kad maksimaliai būtų sumažinta 
komplikacijų rizika. Atlikus KT, 
daromi matavimai, suplanuojama 
procedūra. Atlikus vietinį nu-
skausminimą, plonos biopsinės 
adatos eiga kontroliuojama KT 
skenavimu. Procedūros metu 
imami 1-3 mėginiai. Po proce-
dūros pacientas grįžta į skyrių, 
pirmą parą stebimas, kitą parą 
gali keliauti namo“, - diagnosti-
nes intervencijos eigą aptarė A. 
Čiuvašovas.

Dar viena nevaskulinių pro-
cedūrų dalis - priešoperacinis 
specialių žymeklių įvedimas 
į planuojamą pašalinti darinį. 
„Prieš operaciją įvestas žymeklis 
jos metu padeda surasti pažymėtą 
darinį bei jį fiksuoja. Dėl to gero-
kai sutrumpėja operacijos laikas, 
mažiau žalojami aplinkiniai audi-
niai. Ši procedūra įprasta ir plačiai 
naudojama krūtų chirurgijoje, 
tačiau tik neseniai pradėta taikyti 
tausojančiojoje torakalinėje chi-
rurgijoje“, - metodo privalumus 
vardijo gydytojas radiologas.

Kompiuteriniu tomografu 
galima įvesti drenus į sunkiai 
pasiekiamas vietas, taip pat atlikti 
radiodažnumines abliacijas ultra-
garsu nematomose vietose. Tai 
yra navikinio audinio sunaikini-
mas karščiu specialaus elektrodo 
pagalba. Anot A. Čiuvašovo, mi-
nimaliai invazyvios procedūros 
suteikia galimybę žymiai tiksliau 
įvertinti tradiciniais metodais ras-
tus pakitimus paimant nedidelius 
mėginius bei atlikti gydomąsias 
procedūras.

Komandinis darbas
„Visi sprendimai dėl inter-

vencinės radiologijos procedūros 
priimami kolegialiai, apsvarsčius 
visas diagnostines ir gydymo 

galimybes kiekvieno konkretaus 
paciento susirgimo atveju. Ypač 
produktyviai bendradarbiaujame 
su gydytojais onkologais, gydy-
tojais chirurgais bei neurochirur-
gais. Kiekvieną savaitę dalyvau-
jame ligoninės multidisciplininės 
komandos, kurią sudaro įvairių 
specialybių gydytojai, darbe, 
kuomet tariamasi, kokią geriausią 
gydymo taktika tiktų vienam ar 
kitam pacientui. Pacientui tai reiš-
kia geriausią atskirą sprendimą jo 
konkrečiu atveju. Būnant kursuo-
se, iš pirmų lūpų teko išgirsti, kad 
tokio komandinio darbo pavydi 
ir didžiosios Lietuvos klinikos“, 
- sakė A. Šimkaitis. Intervenciniai 
radiologai yra ne tik kitų speci-
alybių gydytojų pagalbininkai, 
talkinantys diagnozuojant ligas. 
„Kai kuriais atvejais minimaliai 
invazyvi intervencinės radiolo-
gijos procedūra yra labiau pri-
imtinesnė pagal paciento būklę 
negu atvira chirurginė operacija. 
O kartais nėra kito kelio, kaip tik 
atlikti tokią gydomąją procedūrą, 
nes nėra alternatyvios chirurginės 
operacijos. Gydomosios interven-
cinės radiologijos procedūros – tai 
taip pat ir kokybinis tolesnių ope-
racijų palengvinimas, sumažinant 
jų trukmę bei apimtis“, - teigė A. 
Šimkaitis.

Dažnas atvejis, kad intervenci-
niai radiologai pacientui padeda 
suformuoti pirmąjį įspūdį apie 
ligoninę, kai į jų rankas pirmiau-
sia patenka skubiai hospitalizuoti 
ligoniai. „Pacientas mūsų klau-
sia: „kada pradėsite operaciją“, 
„ar skaudės“, o po procedūros 
dažniausias klausimas – „Ar jau 
viskas?“ Pacientai džiaugiasi ir 
mums dėkoja už tai, kad procedū-
ros yra lengvai pakeliamos, labai 
informatyvios, ir kartais tiesiog 
nepamainomos gydant žmogų. 
Kita vertus, diagnozuodami ligas 
mes pastebime labai daug už-
delstų ligų atvejų. Tad siūlyčiau 
žmonėms nieko nelaukti, skubėti 
kuo greičiau pas medikus, nes 
kuo anksčiau ateisite – tuos bus 
galima greičiau ir lengviau ligą 
įveikti. O tą padaryti Klaipėdos 
universitetinėje ligoninėje yra 
visos galimybės – nuo tikslios 
diagnostikos iki šiuolaikinių 
gydymo metodų“, - akcentavo In-
tervencinės radiologijos skyriaus 
vadovas A. Šimkaitis.

KOMANDA. s Intervencinės radiologijos skyriaus vedėjas Algimantas Šimkaitis (kairėje) ir intervencinis 
radiologas Mindaugas Lesutis aptaria kraujagyslių embolizacijos procedūras.

NAUDA. s Intervencinis radiologas Artūras Čiuvašovas: „Minimaliai 
invazyvios procedūros suteikia galimybę įvertinti pakitimų histologi-
ją, papildant tradicinę spindulinę diagnostiką bei atlikti gydomąsias 
procedūras“.

Eimanto CHACHLOVO nuotr.
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leidžia pasiekti giliai esančias 
struktūras, nepažeidžiant aplin-
kinių audinių. ,,KUL plačiai atlie-
kamos perkutaninės biopsijos 
esant ultragarso (UG) kontrolei. 
Kepenų, kasos, inkstų, prostatos, 
krūtų biopsijas atlieka gydytojai 
chirurgai, urologai. Taip pat 
kontroliuojant UG atliekamos 
kepenų darinių radiodažnuminės 
abliacijos. Tačiau nuo 2009 metų 
Intervencinės radiologijos skyriu-
je pradėjome atlikti procedūras 
esant kompiuterinio tomografo 
(KT) kontrolei. Tai leido praplėsti 
procedūrų ratą, atliekant jas plau-
čiuose, kauluose ar kitose, ultra-
garsu nepasiekiamose vietose. Tai 
reiškia, kad šiuo metu teoriškai 
įmanoma paimti mėginį mikros-
kopiniam ištyrimui iš bet kurios 
kūno vietos. Prisimenu garbaus 

nustatoma (ar atmetama) pati liga, 
bet ir įvertinama, ar nėra atkryčio 
po paskirto gydymo. „Turėjome 
atvejį, kai pacientei, gydytai nuo 
dviejų navikų, KT buvo nustaty-
tas atkrytis – metastazės plautyje. 
Nežinant, kuris vėžys atsinaujino, 
negalima skirti specifinio gydy-
mo. Atlikę biopsiją, su patologų 
pagalba atsakėme į šį klausimą 
ir atitinkamas gydymas pacientei 
buvo paskirtas laiku. Esant KT 
kontrolei procedūras atliekame 
plaučiuose ir kauluose. Šios mi-
nimaliai invazyvios procedūros 
atliekamos esant vietinei nejau-
trai. Dažnai alternatyva šioms 
procedūroms yra atvira ar videos-
kopinė operacija, taikant visišką 
narkozę. Be abejo traumatišku-
mas, pooperacinės komplikacijos, 
darbo ir medžiagų sąnaudos 
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Sporto traumų sektoriui

Noriu nuoširdžiai padėkoti už puikiai atliktą operaciją, suteiktą 
informaciją bei puikų bendravimą.

Dėkoju visam medicinos personalui, buvusiam šalia prieš opera-
ciją, jos metu ir po jos.

Dėkoju už nuoširdų pokalbį, užuojautą ir supratimą.
Sėkmės Jums visiems!

V. D. (Mažeikiai)

Ligoninės vyriausiajam gydytojui

Noriu pasidžiaugti Jūsų ligoninės darbu. Trumpai tariant, dėkoju 
ligoninei už empatiją, puikų darbą, ir reiškiu pagarbą Jūsų ligoninės 
tvarkai.

V. G. (Klaipėda)

Infekcinių ligų Nr. 1 skyriui

Nuoširdžiai skiriame padėką už profesionaliai suteiktą gydymą, 
malonų bendravimą, rūpinimąsi bei palaikymą. Linkime visada išlikti 
tokiems žmoniškiems, draugiškiems, kokie ir esate! Nuoširdžiai 

L. (Klaipėda)

Ligoninės vyriausiajam gydytojui

Dėkoju Klaipėdos universitetinės ligoninės vyriausiajam gydytojui 
profesoriui Vinsui Janušoniui už tokios puikios ligoninės išlaikymą.

Taip pat šios ligoninės Pilvo ir endokrininės chirurgijos skyriui už 
pavyzdingai organizuojamą skyriaus darbą, ir visiems šio skyriaus 
pasiaukojamai dirbantiems gydytojams, slaugytojoms.

Linkiu Jums tolimesnės sėkmės Jūsų sunkiame, kilniame ir 
garbingame darbe. Telydi Jus ir Jūsų šeimas visur ir visada Dievo 
palaima.

P. L. (Gargždai)

Nefrologijos ir vidaus ligų skyriui

„Mes visada galime pasirinkti: džiaugsmą arba skausmą, rūpesčius 
arba jų sprendimus“ (autorius nežinomas).

Galime pasirinkti... Tačiau įvairios aplinkybės gyvenime mėgsta 
kiekvienam iš mūsų pateiktų staigmenų. Malonių ir nelabai... Visi 
esame tik žmonės... Sunku susitaikyti su praradimais, paklydimais, 
nepelnytu pažeminimu, pavydu, melu, nesupratimu vieni kitų....

Ačiū Jums, visas Gerbiamas skyriaus Personale.
Ačiū už supratimą, palaikymą, pagalbą.
Būdama čia suvokiau kažką daugiau negu iki šiol.
Stiprybės Jums visiems visur ir visada.

S. V. (Klaipėda)

Gerb. prof. V. Janušoni,

Nuoširdžiai dėkoju Jums ir Jūsų vadovaujamos ligoninės Insultų 
skyriaus gydytojams ir slaugytojoms už kvalifikuotą gydymą ir puikią 
priežiūrą.

Linkiu Jums kuo geriausios kloties ir sėkmės.
Pagarbiai

D. V. (Klaipėda)

Veido ir žandikaulių chirurgijos skyriui

Manau, jog svarbiausias gydytojų bei slaugančio personalo darbo 
rezultatas – tai ne tik paciento gydymas, slaugymas, bet ir grįžtamaiss 
ryšys – paciento padėka.

Nuoširdžiai dėkoju už profesionaliai atliktą operaciją, už nuoširdų 
slaugymą.

Apskritai noriu pabrėžti, jog Jūsų skyrius yra labai jaukus ir šil-
tas.

Linkiu ir toliau dirbti taip nuostabiai ir džiuginti pacientus gydy-
mo rezultatais bei palaikymu, kai to labiausiai reikia!!!

 I. K. (Klaipėda)

Pulmonologijos skyriui

Tariu nuoširdžiausius padėkos žodžius už profesionalų ir itin efek-
tyvų gydymą, už sąžiningą slaugymą, už nuoširdumą, jautrumą, už 
meilę žmogui ir savo profesijai, sveikatos ir laimės Jums ir sėkmės.

A. N. (Tauragė)

K laipėdos universitetinės ligoninės Kraujagyslių 
chirurgijos skyriuje per metus atliekama apie 400 
chirurginių ir apie 100 endovaskulinių (uždarų) 

kraujagyslių operacijų. 

Eimanto CHACHLOVO nuotr.

nuo diagnozės iki gydymo

Jurga BALTRIMAITĖ

„Visų šių operacijų tikslas
– atkurti sutrikusią kraujotaką 
žmogaus kūno kraujagyslėse, ve-
nose bei arterijose. Negydome tik 
širdies, galvos smegenų kraujagys-
lių, stambiųjų krūtinės aortų, nes 
ši sritis – kitų gydytojų specialistų 
rankose. Dažniausiai tenka atkurti 
sutrikusią kraujotaką žmogaus 
galūnių kraujagyslėse“, - sakė
Kraujagyslių chirurgijos skyriaus 
vedėjas, žinomas kraujagyslių chi-
rurgas Eligijus Araminas. Jis atlieka 
atviras chirurgines kraujagyslių 
operacijas, o kraujagyslių chirurgas 
Intervencinės angiologijos sekto-
riaus vedėjas medicinos mokslų
daktaras Gintaras Žukauskas 
– kraujagyslių displazijas gydo 
endovaskulinėmis operacijomis.
Pastarųjų operacijų atliekama vis 
daugiau, jos yra minimaliai in-
vazinės, trumpesnis pooperacinis 
laikotarpis. 

Abu aukštos kvalifikacijos 
kraujagyslių chirurgai ne tik ope-
ruoja, bet ir konsultuoja pacientus
ambulatoriškai. „Apie 60 proc.
ambulatoriškai konsultuojamų 
pacientų sudaro klaipėdiečiai, bet 
pacientų sulaukiame ir iš visos 
Vakarų Lietuvos. Nuo pat pradžių 
užsimezga grįžtamasis ryšys su pa-
cientu – nuo konsultacijos iki ope-
racijos ir pooperacinio laikotarpio. 
Kraujagyslių ligos – dažniausiai 
vyresnio amžiaus žmonių bėda.
Kadangi visuomenė sensta, turėtų 
palaipsniui daugėti ir širdies bei 
kraujagyslių ligų, kurios ir taip jau 
pagal sergamumą užima pirmą
vietą tarp kitų ligų“, - pasakojo E. 
Araminas.

Plačios diagnostikos 
galimybės

Pagrindinės kraujagyslių ligų 
grupės, anot E. Aramino, yra 
aterosklerozės ir cukrinio diabeto 
sukelti kraujagyslių pažeidimai. 

„Mūsų ligoninėje yra visos 

galimybės tikslai diagnozuoti 
kraujagyslių pažeidimus, prade-
dant kompiuteriniu tomografu, 
tiesiogine angiografija ir baigiant 
magnetinio rezonanso tyrimu. 
Dauguma pacientų atvyksta plani-
niam intervenciniam kraujagyslių 
gydymui, tačiau pasitaiko ir skubių
atvejų po traumų, avarijų, sudėtin-
gų operacijų, kuomet tenka skubiai 
atkurti ūmiai sutrikusią kraujota-
ką“, - sakė E. Araminas.

Endovaskulinė 
chirurgija populiarėja

Kraujotakai galūnėse atkurti 
taikomi ir endovaskulinės chirurgi-
jos metodai. Šiais metodais gydomi 
maždaug penktadalis Kraujagyslių 
chirurgijos skyriaus pacientų.

„Gydome periferinių krau-
jagyslių sutrikimus, pradedant
diagnostine angiografija ir baigiant
intervencinėmis gydomosiomis 
procedūromis bei operacijomis.
Endovaskulinės chirurgijos meto-
dai veiksmingi tuomet, kai arterija
susiaurėjusi arba užakę jos neilgi 
segmentai. Labiausiai iš endovas-
kulinės chirurgijos metodų papli-
tusi perkutaninė transliuminalinė 
angioplastika, po kurios gali būti 
įdėtas stentas“, - sakė kraujagyslių 
chirurgas G. Žukauskas. 

Angioplastika ir stentavimo
operacija dažnai derinama su arte-
rijų rekonstrukcija. Anot chirurgo,
angioplastika gali būti labai veiks-
minga ir tuo atveju, kai yra keletas 
arterijos susiaurėjimų. 

„Endovaskulinės procedūros 
yra labai naudingos pacientams, 
kadangi atliekamos be skalpelio 
pjūvių, yra mažai invazyvios ir 
sutrumpėja pooperacinis laikotar-
pis“, - pasakojo G. Žukauskas. Pa-
vyzdžiui, atlikus įprastą chirurginę 
kraujagyslių operaciją pacientas 
ligoninėje praleidžia iki 10 dienų,
o po endovaskulinės – 2-3 dienas. 
Nemažą dalį endovaskuliniais 
chirurgijos metodais operuojamų 
pacientų sudaro sergantieji cukri-
niu diabetu.

Dirba komandoje
Daugiaprofilinėje Klaipėdos 

universitetinėje ligoninėje krauja-
gyslių chirurgai dažnai talkina kitų 
specialybių gydytojams. „Dažnai 
dirbame kartu su gydytojais urolo-
gais, onkologais, radiologais, kitų 
specialybių gydytojais. Dalyvau-
jame ligoninės multidisciplininės 
komandos darbe, kai aptariama 
paciento gydymo taktika, paren-
kamas tinkamiausias gydymo 
metodas“, - sakė Kraujagyslių
chirurgijos skyriaus vadovas E. 
Araminas. 

Kraujagyslės –

Intervencinėss angiologijos sektoriaus vedėjas 
medicinos mokslų daktaras Gintaras Žukauskas.

Kraujagysliųs chirurgijos sky-
riaus vedėjas, kraujagyslių chirur-
gas Eligijus Araminas.

Pasak kraujagyslių chirurgo, 
įprastos atviros kraujagyslių ope-
racijos atliekamos laikantis trijų 
pagrindinių metodikų. „Kuomet
kraujagyslę užkemša krešulys, 
jis operacijos metu ištraukiamas, 
kraujagyslė praplečiama su specia-
liubalionėliu.Kaiyraužakusimaža 
kraujagyslės dalis, ji išvaloma, o jei 
užakusios kraujagyslės atkarpa yra 
ilga, atliekama šuntavimo arba ap-
einamosios jungties operacija, kuo-
met vietoj pažeistos kraujagyslės 
įsodinama sveika paties paciento 
arba sintetinė kraujagyslė“, - pasa-
kojo kraujagyslių chirurgas. Daug 
chirurginių operacijų atliekama 
ir dienos stacionare – dažniausiai 
chirurgiškai gydomos išsiplėtusios 
kojų venos.


