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Po lik li ni ka kvie čia lai ku pa si rū pin ti 
šir dies ir krau ja gys lių svei ka ta
Šir dies ir krau ja
gys lių li gos iš lie
ka daž niau sia mir
ties prie žas tis Lie tu
vo je. Kau no mies to 
po lik li ni kos (KMP) 
me di kai ra gi na vi
du ti nio am žiaus 
gy ven to jus ap si
lan ky ti pas šei mos 
gy dy to jus ir gy dy
to ją kar dio lo gą, at
lik ti iš sa mius ty ri
mus ir taip pa si rū
pin ti šir dies ir krau
ja gys lių būk le.

Siun čia šei mos gy dy to jas
KMP ne mo ka mai vyk do šir dies 
ir krau ja gys lių li gų pro fi lak ti kos 
pro gra mą. Pa gal ją iš sa miai iš
ti ria mi ir kon sul tuo ja mi 40–55 
me tų vy rai ir 50–65 me tų mo
te rys, pa ten kan tys į di de lės šir
dies ir krau ja gys lių li gų ri zi kos 
gru pę.

To kio am žiaus as me nys, pri
si ra šę prie KMP, su lau kia ži nu
tės ar ba skam bu čio, pri me nan
čio at vyk ti pas šei mos gy dy to ją 
ir da ly vau ti pro gra mo je. Šei mos 
gy dy to jas už ra šo elekt ro kar diog
ra mą, at lie ka krau jo ty ri mus, ver
ti na krau jos pū dį, lie mens apim tį 
ir kū no ma sės in dek są. Jei gu as
muo ser ga cuk ri niu dia be tu ir / ar 
me ta bo li niu sind ro mu, ku rį su
da ro ant svo ris, aukš tes nis krau
jos pū dis, pa di dė jęs cho les te ro
lio ir gliu ko zės kie kis krau jy je, 
yra nu sta to ma di de lė šir dies ir 
krau ja gys lių li gų ri zi ka. Šiuos 
as me nis šei mos gy dy to jas siun
čia iš sa miau iš tir ti pas gy dy to ją 
kar dio lo gą.

„Šir dies ir krau ja gys lių li gų 
pro gra ma skir ta vi du ti nio am
žiaus žmo nėms, ne ser gan tiems 
šir dies ir krau ja gys lių li go mis, 
ta čiau tu rin tiems di de lę ri zi ką 
jo mis su si rgti. Va di na si, kad per 
ar ti miau sius de šimt me tų ne
si gy dant to kį žmo gų ga li iš tik
ti in sul tas ar ba in fark tas. Pap
ras tai anks ty vo je li gos sta di jo je 
žmo gus jo kių simp to mų ne jau
čia, jam nie ko ne skau da. Ta čiau 
nau do da mi šiuo lai ki nę me di ci
nos tech ni ką ir at lik da mi ty ri mus 
mes ga li me nu sta ty ti anks ty vus 

krau ja gys lė se vyks tan čius pa ki
ti mus ir kuo anks čiau už kirs ti ke
lią li gai“, – pa sa ko ja KMP Cent
ro pa da li nio gy dy to ja kar dio lo gė 
Jū ra tė Pa vi lio nie nė.

At lie ka įvai rius ty ri mus
As me nims, at vy ku siems į kar
dio lo gi jos pro fi lak ti kos ka bi ne tą 
KMP Cent ro pa da li ny je (A. Mic
ke vi čiaus g. 4) pas gy dy to ją kar
dio lo gą, vie no vi zi to me tu at lie ka
mi šir dies ir krau ja gys lių sis te mos 
iš sa mūs ty ri mai. Ver ti na mas ar
te ri jų stan du mas, cent ri nis krau
jo spau di mas aor to je, kulkš nies 
žas to in dek sas, at lie ka mas krau
ja gys lių vi di nio sluoks nio (en do
te lio) funk ci jos ty ri mas.

„Taip pat at lie ka me fi zi nio krū
vio tes tą šir dies vai ni ki nių ar

te ri jų būk lei nu sta ty ti, šir dies 
ult ra gar si nį ty ri mą, kak lo krau
ja gys lių ty ri mus, kur ver ti na me 
vi di nį krau ja gys lės sluoks nį ar
ba jau esan čias ate rosk le ro ti nes 
plokš te les. Kar tu at lie ka mi bio
che mi niai krau jo, šla pi mo ty ri
mai, skir ti krau ja gys lių už de gi
mui ir inks tų funk ci jai įver tin ti. 
At li kę šiuos ty ri mus, nu sta to me, 
ar vyks ta anks ty vas krau ja gys lių 
se nė ji mas“, – ty ri mų nau dą pa
brė žia J. Pa vi lio nie nė.

Me di kai pa ste bi: sa vo svei ka tos 
būk lės ne ste bin tys vi du ti nio am
žiaus žmo nės daž nai yra įsi ti ki
nę, kad jų svei ka ta – to kia pat ge
ra kaip jau nys tė je.

„Kar tais pa sa kę žmo gui, kad jo 
krau jos pū dis per aukš tas, su lau
kia me at sa ky mo: kad jis vi sa da 

bu vo že mas. Žmo gus ne pas te bi, 
kad spau di mas, bė gant me tams, 
kei čia si. Bū na, ten ka pa sa ky ti: 
jū sų krau ja gys lės – de šimt me
tų se nes nės nei jū sų bio lo gi nis 
am žius. Kai žmo gus rū ko ne vie
ną de šimt me tį, krau ja gys lių pa
ki ti mai tam pa ryš kūs. Ly giai tas  
pa ts at si tin ka, jei il gai ne gy
do mas aukš tas krau jos pū dis ar 
blo gai kont ro liuo ja mas cuk ri nis 
dia be tas“, – at krei pia dė me sį J. 
Pa vi lio nie nė.

At li kęs ty ri mus, gy dy to jas kar
dio lo gas iš siaiš ki na tik rą ją pa
cien to šir dies ir krau ja gys lių 
būk lę ir ski ria tiks lias re ko men
da ci jas, kaip ati to lin ti ne pa gei
dau ja mas li gas ir jų iš veng ti.

Ski ria rei kia mą gy dy mą
„Moks li niais ty ri mais įro dy
ta, kad, su re gu lia vus krau jos pū
dį, tin ka mai mai ti nan tis, daug 
ju dant ir me tus rū ky ti ga li ma 
veiks min gai su ma žin ti ser ga mu
mą šir dies ir krau ja gys lių li go mis 
ir prail gin ti gy ve ni mą. Te rei kia 
lai ku iš si tir ti ir lai ky tis gy dy to jų 
nu ro dy mų. De ja, dau ge lis į gy

Šiuo lai ki niais ty ri
mais ga li me nu sta ty
ti anks ty vus šir dies ir 
krau ja gys lių pa ki ti
mus ir kuo anks čiau 
už kirs ti ke lią li gai.

Jūratė Pavilionienė:

Ope ra ty viai: �� iš�sa�mius�ty�ri�mus�pa�gal�pre�ven�ci�jos�pro�gra�mą�J.�Pa�vi
lio�nie�nė�at�lie�ka�vie�no�vi�zi�to�me�tu.

Kada išsamiai  
ištiriama širdis?

Pagal širdies ir kraujagyslių ligų 
profilaktikos programą KMP ne-
mokamai (su šeimos gydytojo 
siuntimu) atlieka tyrimus ir kon-
sultuoja gydytoja kardiologė. Ti-
riami 40–55 metų vyrai ir 50–65 
metų moterys, sergantys cukri-
niu diabetu ir / arba metaboliniu 
sindromu, atitinkantys mažiau-
siai 3 iš šių 5 kriterijų:

Kai liemens apimtis yra  � ≥102 
cm (vyrų) arba ≥88 cm (moterų).

Kai kraujo serumo trigliceridai  �
(kraujyje aptinkami riebalai, žy-
mimi TG) yra ≥1,7 mmol/l.

Kai didelio tankio cholesterolis  �
(DTL) yra < 1,03 (vyrų) arba  < 1,29 
mmol/l (moterų);

Kai sistolinis kraujo spaudimas  �
yra ≥130 mmHg, diastolinis ≥85 
mmHg (arba asmuo vartoja anti-
hipertenzinius vaistus);

Kai glikemija kraujo plazmoje  �
yra ≥5,6 mmol/l.

Asmenys, atitinkantys šiuos kri-
terijus, su šeimos gydytojo siun-
timu gali registruotis išsamiems 
širdies ir kraujagyslių tyrimams 
KMP Centro padalinyje (A. Mic-
kevičiaus g. 4, Kaunas) gydyto-
jos kardiologės Jūratės Pavilio-
nienės konsultacijai.            

Informacija ir registracija  
tel.: (8 37) 409 222; 409 233.

dy to jus krei pia si tik tuo met, kai 
su rie čia skaus mai. Daž nas pa
cien tas tvir ti na, kad di de lis pil
vas jam ne truk do, rie baus ar sal
daus mais to at si sa ko ne no riai, 
dau giau ju dė ti ne tu ri lai ko. Toks 
rū ky mo, ne jud ru mo ir ant svo rio 
de ri nys ga liau siai pri ve da prie 
rim tų li gų“, – pa ste bi gy dy to ja 
kar dio lo gė.

Jei žmo gus pa kei čia gy ve ni
mo bū dą, ima svei kiau mai tin
tis, dau giau ju dė ti, o esant di
de lei šir dies ir krau ja gys lių li gų 
ri zi kai – var to ja vais tus, žy miai 
su ma ži na in fark to ir in sul to ri
zi ką.

Tai gi, šir dies ir krau ja gys lių li
gos ir jų pro gno zė pri klau so nuo 
di de lės ri zi kos veiks nių vi su
mos, o ne nuo vie no ža lin go fak
to riaus. Gy dy to jos tei gi mu, net ir 
ma žas cho les te ro lio kie kis tam pa 
kenks min gas, kai jau yra pra si dė
jęs krau ja gys lių už de gi mas.

Jei pa gal šir dies ir krau ja gys lių 
li gų pro fi lak ti kos pro gra mą pa
cien tams nu sta to ma di de lė šir
dies ir krau ja gys lių li gų ri zi ka, 
iš sa mūs ty ri mai jiems at lie ka mi 
kar tą per me tus. Jei gu vi du ti nė 
ar ba ma ža – kar tą per dve jus.

„Tei kia me re ko men da ci jas, 
ski ria me vais tų, paaiš ki na me, 
kaip ir ko kius tiks lus pa cien tas 
tu rė tų pa siek ti“, – in for muo ja  
J. Pa vi lio nie nė.

Sri tis: �� pa�gal�šir�dies� ir�krau�ja�gys�lių� li�gų�pre�ven�ci�jos�pro�gra�mą�gy�dy�to�jas�kar�dio�lo�gas�ult�ra�gar�su� iš�ti�ria� ir�
kak�lo�krau�ja�gys�les.� � Regimanto�Zakšensko�nuotr.




