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Ke lios pa ko pos
Gy dy to jai kant riai vy

rams kar to ja: jei jums per 
50 metų, tu ri te da ly vau ti 
pro sta tos vėžio anks ty vo sios 
diag nos ti kos pro gra mo je. Re
gu lia riai tik ri nan tis svei katą, 
spe cia lis tai ga li ap tik ti ligą, 
kai ji dar neišp li tu si. Išo pe
ra vus vėžį ar ba pri tai kius 
spin du linę te ra piją, dau gu ma 
to kių vyrų pa sveiks ta.

Vis dėlto kar tais nu tin ka, 
kad li ga at si nau ji na ir ima 
plis ti. Taip yra todėl, kad 
pro sta tos vėžys yra pri klau
so mas nuo hor monų, o jie 
ska ti na ląste lių da li jimą si ir 
pli timą. To kiu at ve ju rei kia 
sis te mi nio gy dy mo.

„La bai svar bu kuo anks
čiau nu sta ty ti pra si dėjusį me
tas ta za vi mo pro cesą, nes kuo 
ma žiau me tas ta zių, tuo dau
giau tu ri me ga li my bių kont
ro liuo ti, kad jų neat si rastų 
dau giau. Nuo to pri klau so 
pa cien to iš gy ve na mu mas“, – 
tei gia LSMU Kau no kli nikų 
Uro lo gi jos kli ni kos va do vas 
pro f. Min dau gas Jie val tas.

Gy do hor mo nais
Šiau lie čiui Vin cui 97eri. 

Li ki mas lėmė, kad visą gy ve
nimą ne reikė jo turė ti rei kalų 
su gy dy to jais, išs ky rus kartą, 
kai su si laužė ranką. Vis dėl
to prie š 18 metų uro lo gai jam 
nu statė pro sta tos vėžį, tuo met 
PSA ro dik lis bu vo net 63, kai 
nor ma yra iki 4. Vy ras bu vo 
ope ruo tas, vėliau – gy do mas 
vais tais. Da bar po nas Vin cas 
tei gia, kad jau čia si pui kiai ir 
tik kartą per tris mėne sius 
ap si lankąs pas uro logą, kad 
būtų su leis ta vaistų.

„Gal esu gimęs po lai min
ga žvaigž de, kad su gy dy to
jais taip ge rai pa si sekė“, –  
sa ko vy ras.

Pa ša lin ti sėkli des, kad ne
bebūtų ga mi na mi hor mo nai, 
ku rie ver čia vėži nes ląste les 
me tas ta zuo ti, ga li ma ar ba 
ope ruo jant, ar ba me di ka men
tais. Pas ta ruo sius li go niai va
di na hor mo nais, o gy dy to jai –  

and ro ge nus dep ri vuo jan čia 
te ra pi ja.

And ro ge nus slo pi nan tis 
gy dy mas jau se niai priei na
mas Lie tu vos pa cien tams. 
Šiuo me tu ei nan tis Res pub li
kinės Šiau lių li go ninės Uro lo
gi jos sky riaus vedė jo pa rei gas 
Au ri mas Ži bu tis tei gia, kad ši 
te ra pi ja ski ria ma ga na daž nai. 
In jek cijų li go niai tu ri at vyk ti 
pas uro lo gus kas vieną, tris 
ar ba še šis mėne sius. Kaip daž
nai in jek ci jos bus at lie ka mos, 
pa sak gy dy to jo, pri klau so nuo 
kli ni kinės si tua ci jos ar li go nio 
būklės – kuo ag re sy ves niu vė
žiu ser ga, tuo daž niau tu ri lan
ky tis pas gy dy to jus.

„Pir miau sia nu sta to me, 
ko kio ag re sy vu mo vėžiu žmo
gus ser ga ir ko kia ri zi ka, kad 
jis pro gre suos. Ag re sy via li ga 
ser gan čius pa cien tus no ri me 
ma ty ti daž niau, nes tuo met 
ga li me ge riau kont ro liuo ti jų 
ligą“, – sa ko spe cia lis tas.

Pas gy dy toją kas pusę metų
Lie tu vo je yra hor mo ni nių 

vaistų, ku rių už ten ka su leis ti 
kartą per pusę metų. Įro dy ta, 
kad jie vei kia taip pat efek ty
viai, kaip ir tie, ku rie leid žia mi 
kas mėnesį ar kas tris. Ka ran
ti no me tu paaiškė jo, kad il gai 
vei kian tys vais tai la bai nau din
gi, nes su ma ži na pa cientų vi
zitų skai čių į gy dy mo įstai gas.

Gy dy to jas A. Ži bu tis sa ko, 
kad ka ran ti no me tu pa gal
ba on ko lo gi niams li go niams 
ne bu vo nu trauk ta. Did žio ji 
da lis pa cientų bu vo ir kon
sul tuo ja mi, ir ope ruo ja mi. 
Ta čiau li go niams, ku rie sir go 
dau ge liu gre tu ti nių ligų, ta
čiau jų on ko lo ginė li ga bu vo 
lėtai pro gre suo jan ti, did žio sios 
ope ra ci jos bu vo ati dėtos dėl jų 
sau gu mo. Jie bu vo ope ruo ti, 
kai baigė si ka ran ti nas.

Li go niams, ku riems vėžys 
nu sta ty tas nau jai, ar ba tiems, 
ku riems įta ria ma on ko lo ginė 
li ga, yra „ža lie ji ko ri do riai“. 
Tai reiš kia, kad šie žmonės 
daug grei čiau pa ten ka pas 
spe cia lis tus, jiems at lie ka mi 

rei kia mi ty ri mai ir ski ria mas 
gy dy mas. Ka ran ti no me tu 
„ža liuo siuo se ko ri do riuo se“ 
uro lo gai turė jo daug laisvų 
vietų. Da bar, bai gian tis ka ran
ti nui, pa cientų at si ran da dau
giau, todėl gy dy to jai sten gia
si, kad „ža liųjų ta lonų“ būtų 
dau giau ir pa cien tai grei čiau 
pa pultų pas spe cia lis tus.

Vis dėlto, esant ko ro na vi
ru so pan de mi jai, ge riau, kad 
pa cien tai re čiau lan kytų si 
gy dy mo įstai go se. Vie nas iš 
būdų tai pa da ry ti – il go vei ki
mo vais tai, pa vyzd žiui, minė
tas hor mo nas, kurį rei kia 
leis ti tik kartą per pusę metų. 
Tie sa, pro sta tos spe ci fi nio 
an ti ge no (PSA) ty rimą šį hor
moną var to jan tys vy rai turė
tų at lik ti daž niau – kartą per 
tris mėne sius. Ta čiau tam ne
būti na va žiuo ti pas uro logą –  
ty rimą at lik ti ga li nu si ųsti ir 
šei mos gy dy to jas.

Gy dy to jai vis daž niau ren
ka si il go vei ki mo vais tus ir 
dėl to, kad būtų pa to giau pa
cien tams. Ne ma žai Šiau lių li
go ninės pa cientų gy ve na ato
kiau nuo mies to, ne re tas yra 
gar baus am žiaus. Jiems sun ku 
at vyk ti į li gonę. Toks gy dy mas 
pa to gus ir tiems, ku rių dar bas 
su si jęs su ke lionė mis, ir tiems, 
ku rie tie siog ne no ri jau din tis 
dėl dažnų vi zitų pas gy dy to jus.

„Fik suo ja“ būklę
Nau jo sios tech no lo gi jos 

tai ko mos ne tik minė ta me 
pro sta tos vėžiu ser gan čių vyrų 
gy dy mo eta pe. Mūsų ša lies li
go niams priei na mi mo dernūs 
vais tai vi sais gy dy mo eta pais. 
Pa vyzd žiui, kai vėži nių ląste
lių re cep to riai ne be rea guo ja 
į minė tus hor mo nus ir vėžys 
me tas ta zuo ja, li go niui ski ria
ma ant ro sios eilės hor monų 
te ra pi ja, ku ri vei kia ki taip nei 
pir mie ji me di ka men tai.

Prof. M. Jie val tas tei gia, 
kad įvairūs nau jo sios kar tos 
vais tai tam tik ram lai kui tar si 
„fik suo ja“ li go nio būklę, o kar
tais ir pa ge ri na, ši taip ati to lin
da mi laiką iki kitų – stip res
nių vaistų sky ri mo. Kar tu jie 
il gi na ir žmo gaus gy ve nimą. 
Yra vaistų, ku rie ga li pa ge rin
ti li go nio gy ve nimą net esant 
ter mi na li nei li gos sta di jai.

Gy dy to jas A. Ži bu tis sa ko 
turįs pa cientų, ku rie sirg da mi 
gy ve na il gus me tus. Svar biau
sia kuo anks čiau nu sta ty ti ligą 
ir tin ka mai ją gy dy ti. O pa cien
tas tu ri pa si tikė ti gy dy to jais ir 
su jais bend ra dar biau ti.

Ilgiauveikiantysvaistai–rečiauįligoninę
Nors, net ir sirg da mi išp li tu siu pro sta tos vėžiu, vy rai 
ga li gy ven ti daug metų, gy dy to jai sie kia kuo anks
čiau nu sta ty ti ligą ir ją iš gy dy ti, o jei to pa da ry ti ne pa
vyks ta, siek ti, kad ji ne me tas ta zuotų. Nuo to pri klau
so li go nio gy ve ni mo ko kybė ir il gu mas. Gy dy mas 
tu ri būti ne tik efek ty vus, bet ir sau gus. Ko ro na vi ru so 
pan de mi jos me tu iš veng ti vi zitų pas gy dy toją leid žia 
nau jos gy dy mo tech no lo gi jos, il gai vei kian tys vais tai.

Sieks kur ti nau jas tra di ci jas
Pa sak Šiau lių mies to sa

vi val dybės ad mi nist ra ci jos 
di rek to riaus An ta no Bar
tu lio, vi si sta ty bos dar bai 
jau už baig ti, li ko tik ke li 
pa sku ti niai ak cen tai. Lie
pos pir mo mis die no mis čia 
turėtų būti at vež ti ir įmon
tuo ti tua le tai bei suo le liai. 
Taip pat pra dės veik ti nau
jie ji švie so fo rai Tilžės g. ir 
Auš ros al. san kry žo je. Grei
tai bus ati da ry tos ir aikštė
je įreng tos vaikų žai dimų 
aikš telės.

„Rugpjūtį pla nuo ja me 
reng ti ki no va ka rus. Jau 
bus su mon tuo ti ek ra nai, 
ka dan gi va ka rai bus jau il
ges ni, anks čiau tems, bus 
ga li ma to kius ren gi nius or
ga ni zuo ti. Ban dy si me kur ti 
mies to tra di ciją, įveik lin
ti naują aikštę, pri trauk ti 
į ją kuo dau giau žmo nių. 
Be to, svars to me ga li mybę 
žiemą čia įreng ti le do čiuo
žyklą, ko kia yra sos tinės 
Lu kiš kių aikštė je“, – ti ki si  
A. Bar tu lis.

Tie sa, kol kas aikštė je 
dar trūksta žadė to pa mink
lo. Dėl jo Sa vi val dybė skelbs 
at skirą kon kursą ir rinks ge

riau sią idėją, todėl pa mink
lo šią va sarą čia grei čiau siai 
dar neiš vy si me.

Įžvel gia ir trūkumų
Pro jek to ar chi tek tas Vy

te nis Ru do kas pri pažįs ta, 
kad ga lu ti niu re zul ta tu yra 
pa ten kin tas, ta čiau li ko tam 
tikrų neišspręstų klau simų.

„Man la bai skau da šir
dį dėl to, kad mes neišsp
rendė me trans por to klau
simų. Jei pri si min tu me 
pir minę idėją, čia turė jo 
būti po že minė au to mo bi lių 
stovė ji mo aikš telė. Ta čiau 
Eu ro pos Sąjun ga ne leid žia 
to kių da lykų fi nan suo ti, to
dėl mes taip ir ne turė jo me 
ga li mybės to įgy ven din ti“, –  
sa ko V. Ru do kas.

Ta čiau ar chi tek tas pri
du ria, kas džiau gia si, jog 
pa vy ko iš lai ky ti pir minį 
su ma nymą, iš lai kant aikš
tės med žia giš kumą. V. Ru
do kas džiau gia si, kad pro
jek to įgy ven di ni mo me tu 
pa vy ko įro dy ti, jog aikštę 
rei kia grįsti gra ni tu, o ne 
be to ninė mis trin kelė mis.

V. Ru do kas ne sle pia, 
kad kai ku rie da ly kai tik
rai galė jo būti at lik ti ge riau 
ir jis pa ts tei gia įžvel gian
tis smul kių trūkumų, ta čiau 
ar chi tek tas įsi ti kinęs, kad 
viską įma no ma su tvar ky ti.

Vie nas did žiau sių pro jektų
Pri sikė li mo aikštės ran

gos su tar tis bu vo pa si ra šy
ta 2018ųjų va sa rio mėnesį. 
Ran go vas bu vo įsi pa rei
gojęs dar bus už baig ti iki 
2019ųjų lapk ri čio, ta čiau 
dėl iš ki lu sių kliū čių darbų 
pa bai ga už sitęsė.

Dar bus at li ko UAB 
„Šiau lių plen tas“. Tai vie nas 
did žiau sių UR BAN pro gra
mos pro jektų Šiau liuo se. 
Jo vertė – dau giau kaip  
6 mln. Eur.

OficialiaiatidarytaPrisikėlimoaikštė
Pir ma dienį po re konst ruk ci jos ofi cia liai ati da ry ta 
Šiau lių Pri sikė li mo aikštė. Jo je jau įjung ti ir nuo lat 
veiks šiau lie čių akį visą va sarą džiu gin sian tys 
fon ta nai. Mies to va do vai sa ko, kad šis ati da ry
mas la biau sim bo li nis, ta čiau jau drąsiai ga li ma 
pri sta ty ti at lik tus dar bus vi suo me nei.

Aud ro nio Rut kaus ko nuo tr.

 Pa bai ga. Pri sikė li mo aikštės sta ty bos dar bai jau už
baig ti, li ko tik ke li pa sku ti niai ak cen tai. Lie pos pir mo mis 
die no mis čia turėtų būti at vež ti ir įmon tuo ti tua le tai bei suo
le liai, grei tai bus ati da ry tos ir aikštė je įreng tos vaikų žai dimų 
aikš telės.

Skaistė Gri gu tytė


