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Kau no mies to po lik li ni ko je – kom pe ten tin gų  
krau ja gys lių chi rur gų kon sul ta ci jos ir ty ri mai

gan tys krau ja gys lių ate rosk le ro ze 
(su siau rė ji mu). Ši li ga daž niau
siai pa si reiš kia ko jo se. „Pap ras
tai vis kas pra si de da nuo skaus
mų blauz do se vaikš tant. Pvz., 
nuė jus 200 m žmo gui ima skau
dė ti blauz das. Sus to jus ir pail sė
jus skaus mas praei na. Prog re suo
jant li gai, nuei na mas at stu mas 
vis trum pė ja, vė liau blauz das 
ima skau dė ti ir ne vaikš tant“, – 
V.Šliau žio žo džiais, li gai pa žen
gus, ga li at si ras ti ir žaiz dų, gre
sia gang re na.

Krau ja gys lių ate rosk le ro zė su
ke lia pe ri fe ri nių ar te ri jų ok liu
zi nę li gą (PAOL), ku ria ser gant, 
ar te ri jos ga li ir vi siš kai užak
ti. Pra di nė se sta di jo se ši li ga gy
do ma kon ser va ty viai. Blo gė jant 
būk lei, ga li bū ti tai ko mas ma
žiau in ter ven ci nis en do vas ku li
nis (kai krau ja gys lės ple čia mos, 
sten tuo ja mos) ar ba at vi ras chi
rur gi nis gy dy mas. Paš ne ko vo žo
džiais, en do vas ku li nis gy dy mas 
ga li bū ti tai ko mas ir ser gant la
bai pa vo jin ga vi siš kai be si mpto
me li ga – pil vo aor tos aneu riz ma. 
Šios li gos at ve ju at lie ka mos aor
tos aneu riz mos sten ta vi mo ope
ra ci jos.

„Iš sip lė tu si aor ta vei kia kaip 
tik sin ti bom ba. Kuo la biau iš
si plė tu si aor ta, tuo di des nė jos 
ply ši mo ti ki my bė. Jei šią li gą 
diag no zuo ja me lai ku, kol aor ta 
ne ply šo, gy dy mo re zul ta tai la
bai ge ri, komp li ka ci jų ti ki my bė 
la bai ma ža – apie 3 pro c. Aor tai 
ply šus, šan sai iš gy ven ti yra la
bai ma ži – apie 15–20 pro c. Pu
sė pa cien tų net ne spė ja pa siek
ti gy dy mo įstai gos“, – pa sa ko jo 
V.Šliau žys.

Sie kiant iš veng ti to kių komp
li ka ci jų, pil vo aor tos aneu riz mos 
pro fi lak ti kai gy ven to jams nuo 
50–55 me tų am žiaus tu rė tų bū ti 
at lie ka mas jos echos ko pi nis ty ri
mas. Lai ku nu sta čius pil vo aor
tos aneu riz mą, kas met at lie kant 
echos ko pi ją, jei aor tos dia met ras 
di dė ja, at lie ka ma pla ni nė ope ra
ci ja. Taip žmo gus ap sau go mas 
nuo ne ti kė to aor tos ply ši mo, ga
lin čio su kel ti stai gią mir tį.

Gi lių jų ve nų trom bo zė
Su gi lių jų ve nų trom bo zės at ve
jais krau ja gys lių chi rur gai su si
du ria kon sul tuo da mi pa cien tus 
po lik li ni ko se ir dirb da mi sta cio
na ro sky riuo se. KMP Kal nie čių 

pa da li nio krau ja gys lių chi rur gas 
Si mo nas Jo nas Nor vy das at krei
pia dė me sį į simp to mus, ku riuos 
pa ti riant, rei kia sku biai kreip tis į 
me di kus.

„Gi lių jų ve nų trom bo zės po žy
miai yra vie nos ga lū nės, daž niau
siai ko jos, smar kus ir la bai grei tas 
iš ti ni mas, pa mė li mas, skaus mas. 
Jei taip at si tin ka, rei kia kuo sku
biau kreip tis į gy dy to jus ir at lik ti 
krau ja gys lių echos ko pi ją – tai ar
ba pa tvir tin tų, ar ba pa neig tų gi
lių jų ve nų trom bo zę. Tai gy vy bei 
pa vo jin ga būk lė, kai po di de lės 
apim ties ope ra ci jos, trau mos (kai 
ga lū nė de da ma į gip są, lan ge tę), 
il go skry džio ar pa di dė jus krau
jo kre šu mui ser gant tam tik ro mis 
įgim to mis ar on ko lo gi nė mis li
go mis, su si for muo ja kre šu lys gi
lio jo je ve no je. Lai ku ne nus ta čius 
diag no zės ir ne pas ky rus gy dy
mo krau jo kre šė ji mą ma ži nan čių 
vais tų, kre šu lys ga li nu ke liau ti 
į plau čius, ten už kimš ti ar te ri ją 
ir su kel ti stai gią mir tį“, – įspė ja 
S.J.Nor vy das.

Ats ki ra pa cien tų gru pė – žmo
nės, per si rgę CO VID19 ar ba ne
se niai pa si skie pi ję. „Jie pas mus 
daž niau sia atei na ne dėl pa ti ria

mų simp to mų, o dėl bai mės. Pa
ju tę sun ku mą ko jo se, jie pa pras tai 
no ri įsi ti kin ti, kad ko jų ve no se ne
su si da rė kre šu lių. Pap ras tai ūmių 
pro ce sų  ne diag no zuo ja me. Daž
niau siai nu sta to me ve nų va ri ko zę, 
ku ria žmo gus pa pras tai jau bū na 
sir gęs anks čiau, prieš su si rgda
mas ko ro na vi ru su ar prieš skie
py da ma sis, tik li ga iki tol ne bū na 
diag no zuo ta“, – sa kė me di kas.

Ti ria ir kak lo krau ja gys les
Da lį pa cien tų pas krau ja gys lių 
chi rur gus at ve da kak lo krau ja
gys lių pro ble mos. „Nors žmo nės 
pa pras tai skun džia si kak lo, gal vos 
skaus mu, svai gi mu, ūži mu au sy
se ir pan., tai nė ra ti pi niai kak lo 
krau ja gys lių li gų simp to mai. Jie 
daž niau ga li at si ras ti dėl stu bu
ro pa to lo gi jos ar au sų li gos. Kak
lo ar te ri jų ate rosk le ro zė ir dėl jos 
at si ra dę su siau rė ji mai ga li su kel
ti in sul tą ar ba praei nan tį sme ge
nų iše mi jos prie puo lį, ku rio me tu 
nu tirps ta ga lū nės, ga li trum pam 
ding ti są mo nė, at min tis. Krau ja
gys lių ate rosk le ro zei at si ras ti įta
kos tu ri vy res nis am žius, pa di dė
jęs krau jos pū dis, rū ky mas, li pi dų 
apy kai tos su tri ki mai (cho les te
ro lio pa di dė ji mas). Kak lo krau
ja gys les rei kė tų tir ti tiems, ku
rie bū din gi šie ri zi kos veiks niai. 
Taip vyk do ma ir in sul to pre ven
ci ja“, – pa sak KMP Cent ro pa
da li nio krau ja gys lių chi rur go 
Mar ty no Lau kai čio, po sme ge nų 
krau jo ta kos su tri ki mo prie puo lių 
ar po in sul to iš kar to rei kė tų tir ti 
kak lo krau ja gys les. Taip bū tų už
kirs tas ke lias in sul tui ar ba jo pa
si kar to ji mui.

Kak lo krau ja gys lių ope ra ci
jos at lie ka mos, kai jos su siau rė
ja dau giau kaip 60–70 pro c. Tik 
ta da svars to ma to kios ope ra ci
jos nau da, nes vie na iš re tų jos 
komp li ka ci jų yra in sul tas.

Pa si tei ra vus, ko kiu at ve ju žmo
gus tu rė tų pra šy ti šei mos gy
dy to jo siun ti mo pas krau ja gys
lių chi rur gą, M.Lau kai tis at sa kė: 
„Rei kė tų pa si ti kė ti šei mos gy dy
to jais ir griež tai ne rei ka lau ti siųs
ti pas spe cia lis tus, leis ti šei mos 
gy dy to jui nu spręs ti. Da bar atei na 
ne ma žai pa cien tų, ku riems krau
ja gys lių gy dy mas ne rei ka lin gas. 
Tai il gi na ei les. Į krau ja gys lių chi
rur gą rei kė tų kreip tis, jei ko jo se 
yra ne gy jan čių opų, stai ga stip
riai iš tins ta vie na ga lū nė, jei ryš
kiai iš si plė tu sios pa vir ši nės ve
nos, ar ba vy res niems žmo nėms, 
ku rie jau čia ko jų skaus mus ir ku
riems bū din gi mi nė ti ate rosk le
ro zės ri zi kos veiks niai.“

KMP at sto vų tei gi mu, jei ei lė 
pas vie na me po lik li ni kos pa da
li ny je dir ban tį krau ja gys lių chi
rur gą yra di des nė, gy ven to jai ga li 
re gist ruo tis į šią kon sul ta ci ją ki
ta me pa da li ny je. Ga vę krau ja
gys lių chi rur go kon sul ta ci ją po
lik li ni ko je, esant rei ka lui, jie ga li 
lais vai rink tis, kur kreip tis sta
cio na ro pa slau gų.

Ke tu riuo se Kau no mies to po lik
li ni kos (KMP) pa da li niuo se kon
sul tuo ja krau ja gys lių chi rur gai, 
rei ka lin gas ope ra ci jas at lie kan
tys li go ni nių sta cio na ruo se. Kon
sul ta ci jos po lik li ni ko je me tu at
lie ka mas krau ja gys lių echos ko
pi nis ty ri mas, pa de dan tis nu sta
ty ti diag no zę.

Ga li pa siek ti grei čiau
„Po lik li ni ko je ga li ma grei čiau 
pa siek ti gy dy to jus spe cia lis tus, 
kon sul tuo jan čius ir uni ver si te ti
nė se li go ni nė se. Su tei kia mos pa
slau gos, at lie ka mi ty ri mai – to kie 
pa tys. Tai gi, atei ti į kon sul ta ci ją 
pas krau ja gys lių chi rur gą po lik li
ni ko je yra pa to giau“, – pa ste bė jo 
KMP Ši lai nių pa da li nio gy dy to
jas krau ja gys lių chi rur gas Vik to
ras Šliau žys.

Jis pa brė žė, kad pir mos krau
ja gys lių chi rur go kon sul ta ci
jos KMP me tu vi sa da at lie ka mas 
pa cien to krau ja gys lių echos ko
pi nis ty ri mas: „Tai  pa grin di nis 
ty ri mas, pa de dan tis diag no zuo
ti įvai rias krau ja gys lių li gas. Iš
ty rus, jei yra po rei kis, pa cien tas 
siun čia mas mag ne ti nio re zo nan
so, kom piu te ri nės to mog ra fi jos 
ty ri mų ar at lik ti ope ra ci ją uni
ver si te ti nė je li go ni nė je.“

KMP Šan čių pa da li nio krau
ja gys lių chi rur go Ar vy do Ma ga
len gos tei gi mu, į kon sul ta ci jas 
po lik li ni ko je daž niau siai atei na 
žmo nės, be si skun džian tys ko jų 
skaus mu, ti ni mu, tir pi mu. „Šie 
simp to mai ga li at si ras ti ne tik 
dėl krau ja gys lių bė dų – ir dėl są
na rių, stu bu ro pro ble mų. Ta čiau 
mes pa pras tai esa me pir mie ji gy
dy to jai spe cia lis tai, pas ku riuos 
šei mos gy dy to jai siun čia pa cien
tus at si ra dus mi nė tų simp to mų. 
At li kę ty ri mus, mes ar ba pa tvir
ti na me šių bė dų, at si ra du sią dėl 
krau ja gys lių su tri ki mų, prie žas
tį, ar ba at me ta me ir siun čia me 
pas ki tus gy dy to jus spe cia lis tus. 
Kal bant apie li gas, su si ju sias su 
krau ja gys lė mis, daž niau siai diag
no zuo ja me ko jų ve nų iš si plė ti mą, 
ki taip ta riant, ve nų va ri ko zę“, – 
at krei pė dė me sį A.Ma ga len ga.

Gy dy to jai įspė ja: jei bent vie
nas iš tė vų sir go šia li ga, ti ki my
bė ja su si rgti sie kia 50 pro c., jei 
abu – iki 80 pro c. Ve nų va ri ko
ze daž niau ser ga sės liai gy ve nan
tys, ant svo rio tu rin tys žmo nės, 
mo te rys po nėš tu mų. Li gai pro
gre suo jant, iš pra džių odos pa
vir šiu je iš ryš kė ja smul kūs, vė
liau – ir stam būs krau ja gys lių 
tink lai. Pas ku ti nė se li gos sta di
jo se, jei ne gy do ma, ga li at si ras ti 
tro fi nių opų.

Gy dant ve nų va ri ko zę, ne vi
sa da pri rei kia ope ra ci jos. Kar tais 
tai ko ma komp re so te ra pi ja – nau
do ja mos elas ti nės komp re si nės 
ko ji nės.

Pil vo aor tos aneu riz ma
Ne ma žą da lį krau ja gys lių chi rur
gų pa cien tų su da ro žmo nės, ser

Po lik li ni
ko je ga li ma 
grei čiau pa
siek ti gy dy
to jus spe cia
lis tus, kon
sul tuo jan
čius ir uni
ver si te ti nė
se li go ni nė
se. Su tei kia
mos pa slau
gos, at lie ka
mi ty ri mai – 
to kie pa tys.

Prie mo nės: �� KMP�Ši�lai�nių�pa�da�li�ny�je�pa�cien�tus�kon�sul�tuo�jan�tis�V.Šliau�žys�pa�brė�žė,�
kad�per�pir�mą�krau�ja�gys�lių�chi�rur�go�kon�sul�ta�ci�ją�po�lik�li�ni�ko�je�vi�sa�da�at�lie�ka�mas�pa
cien�to�krau�ja�gys�lių�echos�ko�pi�nis�ty�ri�mas.� Jus�ti�nos�La�saus�kai�tės�nuo�tr.

Pa jė gos: �� (iš�kai�rės)�S.J.Nor�vy�das,�A.Ma�ga�len�ga� ir�M.Lau�kai�tis�kon�sul�tuo�ja�pa�cien�tus�skir�tin�guo�se�KMP�
pa�da�li�niuo�se,�pri�rei�kus�ope�ruo�ja�uni�ver�si�te�ti�nė�se�li�go�ni�nė�se.


