
99,9 proc. vilties
Skiriama sergančioms krūties vėžiu 
ir jų artimiesiems





Jei susirgai, prisiek sau: kad esi stipresnė už savo ligą, kad 
Gyvenimas yra stipresnis už Mirtį.

Ieškok sprendimo, kol surasi tiesą, dalykis ja su savo 
artimaisiais ir Tau brangiais žmonėmis. Susitelkimas tebus 

Tavo stiprybė. 

Bet kuri liga yra labai silpna, kai jai drąsiai į akis žvelgia 
ne tik susirgęs žmogus, bet ir jo artimieji bei medikai.

Tuomet liga nusilpsta ir pasiduoda. O tu nepasiduok ir 
liga – kaip prieš rytą naktis – pasitrauks, susitikusi su 

Tavo drąsa.

Tikiu Tavo drąsa tiesiai ir atvirai pažvelgti savo ligai į akis ir 
pasakyti: aš nugalėsiu.

Kai Tave ištinka bėda, linkiu Tau nusiraminimo, kai esi 
nusiminusi, linkiu sielos giedrumo, kai viskas atrodo 

painu ir sudėtinga, linkiu paprastumo, kai aplink tuštuma, 
linkiu Tau dvasios pilnatvės. 

Agnė Zuokienė
projekto „Nedelsk“ iniciatorė



Klastingą žodį „vėžys“ išmokstame dar tuomet, kai stalas būna didesnis už mus, 
ir kaskart jį tariame su baime, nepasitikėjimu. 

Vėžio pradžia – mažytė pakitusi ląstelė, kuri dėl nežinomų priežasčių ima elgtis ne 
taip, kaip turėtų. Normali ląstelė dauginasi, bręsta, funkcionuoja, sensta ir sunyks-
ta tam tikru biologiniu ritmu, užkoduotu jos branduolyje. Kai gamtos diktuojamas 
ritmas dėl kokios nors priežasties sutrinka, prasideda anarchij a – ląstelė ima dalin-
tis ir daugintis kaip nori. Štai taip viename organų pradeda kauptis taisykles su-
laužiusių ląstelių. Iš jų susidaro perteklinė audinio masė arba mazgas (navikas). 

Dažniausia moterų onkologinė liga visa-
me pasaulyje – krūties vėžys, kai navikas 
įsikuria pieno latakuose, pieną gaminan-
čiose mažosiose liaukutėse ar kituose krū-
ties audiniuose. Jis tarsi uždelsto veikimo 
bomba – tyliai ir nesukeldamas skausmo 
ar kitų nemalonių pojūčių didėja naikin-
damas sveikus audinius, skverbdamasis 
į limfmazgius ar netgi plisdamas ir nuo-
dydamas kitus organus.

Kodėl ląstelės pakinta? Nuo 5 iki 10 proc. vėžio atvejų lemia genai, o kiti 
90 proc. atvejų yra tiesiog klaida, kuri įvyksta dėl natūralaus senėjimo pro-
ceso ir nepalankiai susiklosčiusių aplinkybių visumos. Susirgus krūties vėžiu 
negalima nieko kaltinti, taip pat savęs. Nė viena moteris negali pakeisti to, 
kad yra moteris, nė vienas žmogus negali sustabdyti laiko ir nesenti. 

Krūtys itin jautrios hormonų poky-
čiams, kurie vyksta kiaušidėse, skyd-
liaukėje, hipofi zėje, placentoje. Nors 
metams bėgant liaukinį krūties audinį 
pakeičia jungiamasis ir riebalinis au-
dinys, krūtų jautrumas nesumenksta, 
netgi atvirkščiai – padidėja. Būtent 
per menopauzę, kai nuslopsta kiau-
šidžių veikla, krūtys tampa ypač jau-
trios, dėl to dažniausiai krūties vėžys 
diagnozuojamas vyresnėms nei 50 
metų moterims. 

Nors mokslininkai nustatė daugybę 
galimų rizikos veiksnių, tačiau 9 iš 10 
moterų dažniausiai negali nieko iš to 
sąrašo pritaikyti sau. Taip pat dažnai 
moterys, kurioms tinka ne vienas rizi-
kos veiksnys, krūties vėžiu nesuserga. 

Kas yra krūties vėžys?

Amžius diagnozuojant 
krūties vėžį:
iki 35 m. 2 proc.
35–49 m. 23 proc.
50–64 m. 36 proc.
65–74 m. 24 proc.
daugiau nei 75 m. 15 proc.

Gyvenime nėra nieko, ko 
reikėtų bij oti, yra tik tai, ką 
reikia suprasti.

Marij a Kiuri

Nusprendžiau, kad tai, 
kas man atsitiko, gali atsi-
tikti kiekvienai. Ir ne taip 
jau svarbu, ar tu priklausai 
rizikos grupei, ar ne. Kiek-
vienai ir tiek.

Vilma Nemunaitienė 
(liga nustatyta prieš 14 m. 

esant 28 m.)

Kažkodėl nutariau, kad 
jei vėžys įsiveržė į mamos 
gyvenimą, tai manęs jis jau 
nekabins… Dabar taip, aišku, 
nebegalvoju ir suprantu, kad 
mano dukra nuo vėžio neap-
saugota, tačiau ta prasme aš 
bejėgė ką nors pakeisti.

Birutė Urmanienė 
(liga nustatyta prieš 8 m. 

esant 30 m.)

Rizika – tai tik tikimybė, kad 
liga pradės vystytis, jei atsiras 
atitinkamos sąlygos.

med. m. dr. Jonas Tutkus
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Krūties vėžio rizikos faktoriai:

 Negimdymas arba vėlyvas 
gimdymas (po 30 m.), 
abortai

 Ankstyva menstruacij ų 
ciklo pradžia (iki 12 m.), 
vėlyva menopauzė (po 
55 m.)

 Kontraceptinių priemonių 
vartojimas ilgiau nei 10 m.

 Antsvoris ir ilgiau nei 5 
metus trunkanti pakaitinė 
hormonų terapij a esant 
menopauzei

 3 ar daugiau vėžio atvejų 
tarp artimiausių giminaičių



Krūties vėžio požymiai:

 pakitusi oda: sustorėjusi, 
įdubusi, paraudusi;

 pakitę speneliai: įdubę, 
bėga skaidrios ar krau-
jingos išskyros, pakitusi 
forma;

 krūties pakitimai: 
sustandėjimas, skausmas, 
pakitusi forma, apčiuopia-
mi mazgeliai;

 pažastų pakitimai: 
nelygumai, apčiuopiami 
mazgeliai.

Mamografi jos tyrimas 
nieko nerodė, nes vėžys buvo 
diagnozuotas jaunai, kai krū-
tyse vyrauja liaukinis audinys.

Eglė Mėlinauskienė 
(liga nustatyta prieš 9 m. 

esant 36 m.)

Mano istorij a prasidėjo 
švenčiant 50-metį. Klasiokė, 
kuri yra šeimos gydytoja, 
nutarė jubiliejaus proga 
padaryti dovanėlę. Paklausė, ar 
esu kada dariusi mamogramą.

Regina Daubarienė
(liga nustatyta prieš 5 m. 

esant 50 m.)

Tyrimo būdai
Turėtų būti įprasta jau nuo 20 metų kie-
kvieną mėnesį apžiūrėti krūtis veidro-
dyje ir prausiantis duše muiluota ranka 
viduriniųjų pirštų pagalvėlėmis suka-
maisiais judesiais patikrinti visą krū-
ties plotą. Kiekviena moteris geriausiai 
žino, kokios jos krūtys, todėl sunerimti 
ir kreiptis į gydytoją reikėtų pastebėjus 
pakitimų. Ir ginekologas, ir bendrosios 
praktikos gydytojas net ir moters ne-
prašomas privalo moteriai tikrinti krū-
tis čiuopdamas – kasmet. 

Mamografi ja

Tai krūties tyrimas rentgenu. Krūties 
rentgeno nuotraukose – mamogramo-
se – matomi krūtyje esantys patologi-
niai dariniai. Šis tyrimas leidžia aptikti 
pirštais dar neapčiuopiamą, nedidelį, 
2–3 mm dydžio naviką. Rentgeno spinduliais tiriamas riebalinis krūties audi-
nys, todėl dažniausiai jaunoms moterims šis tyrimas nėra informatyvus. Re-
komenduojama pasidaryti pirmąją mamografi ją sulaukus 40 metų ir kartoti 
kas 2 ar 3 metus. 

Moterims nuo 50 iki 69 metų amžiaus pagal atrankinę mamografi jos progra-
mą šis tyrimas kas dvejus metus atliekamas nemokamai. Per 4,5 metų atran-
kine mamografi jos programa pasinaudojo 225 849 moterys. 1 617 iš jų rasta 
krūties vėžį įtarti leidžiančių požymių, o 525 – ryškių krūties vėžio ženklų.

Krūties ultragarsinis tyrimas (echoskopĳ a)

Echoskopu galima tirti ir jaunas, ir vidutinio amžiaus, ir pagyvenusias mo-
teris. Tiesa, vertinti šiek tiek sudėtingiau, jei moteris vyresnio amžiaus ir jos 
krūtys itin didelės. Šio tyrimo kokybė itin priklauso nuo specialisto patirties. 
Ultragarso aparato ekrane matoma krūties audinių struktūra ir juose esantys 
dariniai. Aptikęs naviką gydytojas įvertina jo dydį, formą, kitus parametrus, 
būtinai apžiūri ir gretimos pažasties limfmazgius.

Atliekant tik echoskopij os tyrimą galima nustatyti 81,7 proc. krūtų navikų, 
vien tik mamografi jos tyrimą – 75,8 proc. navikų. Įtarus ligą dažniausiai atlie-
kami abu tyrimai.
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Kai pradėjau „Nedelsk“, 
netikėjau, jog kone kasdien teks 
susidurti su krūties vėžiu. La-
bai gerai prisimenu pirmąją pa-
žintį su juo „Rožinio kaspino“ 
autobusėlyje. Tai įvyko 2003 m. 
birželio 5 dieną Druskininkuo-
se. Moteris su savo vaikaičiu ėjo 
į parduotuvę ir pamačiusi susi-
būrusias moteris priėjo pasmal-
sauti, kas čia vyksta. Lengva 
širdimi pasitikrino echoskopu 
ir išgirdo diagnozę – krūties 
vėžys. Nežinau, kokie jausmai 
ją užplūdo, bet aš buvau apstul-
binta, kad iki tol nieko nejutusi 
ir nepastebėjusi moteris sirgo 
šia klastinga liga...

Agnė Zuokienė



Krūties vėžiui – ne pirmas tūkstantis metų. Rembranto nutapyta moteris, ant 
kurios kūno – aiškios vėžio žymės, buvo pasmerkta. Šiandien pasveiksta 9 iš 
10 moterų, jei liga nustatoma laiku. Kasmet krūties vėžys diagnozuojamas 
daugiau nei 1 300 Lietuvos moterų.

Yra sakoma, kad ne kiekvienas darinys krūtyje yra vėžys, bet kiekvieną darinį 
krūtyje būtina tirti dėl vėžio. Todėl, jei pati moteris ar gydytojas apčiuopė 
mazgą krūtyje, būtina atlikti tyrimus, kurie paneigtų ar patvirtintų krūties 
vėžio diagnozę.

Pirmieji žingsniai: mamologo apžiūra apčiuopos būdu, tyrimas mamografu ir 
echoskopu.

Kiti vaizdiniai krūtų diagnostikos būdai: magnetinio rezonanso tomografi ja 
(MRT) ir scintimamografi ja. 

Magnetinio rezonanso tomografi ja (MRT) – jautriausias tyrimo būdas invaziniam 
vėžiui nustatyti. Šis tyrimas taip pat daromas ir gydant, kai norima ištirti ope-
ruotas krūtis ir nustatyti chemoterapij os veiksmingumą, vėžio išplitimą ir po-
kyčius arti krūtinės ląstos sienos ar implanto.

Scintimamografi ja – branduolinės medicinos tyrimas gydymo veiksmingumui 
ir chemoterapij os prognozei nustatyti.

Instrumentinė diagnostika – plonos adatos aspiracinė punkcij a bei stulpelinė 
biopsij a.

Aspiracinė punkcij a – plona punktuojamąja adata praduriama krūties oda ir 
švirkštu paimama darinio ląstelių. Patologas mikroskopu atlieka ląstelių cito-
loginį tyrimą ir nustato, ar jos vėžio.

Stulpelinė biopsij a – punkcij a, kai naudojama didesnio skersmens adata, kad 
būtų galima paimti daugiau tiriamosios medžiagos ir kad tyrimas būtų išsa-
mesnis.

Hormonų receptorių tyrimas rodo, ar navike yra estrogenų ir progesteronų (mo-
teriškų hormonų) receptorių (ER ir PR), kuriais vėžio ląstelės reaguoja į šiuos 
hormonus, cirkuliuojančius kraujyje. Jų radus, vėžys gydomas hormoniniais 
vaistais, kurie stabdo vėžio ląstelių dauginimąsi ir mažina vėžio atsinaujini-
mo galimybę. Hormoniniai vaistai neveiksmingi, jei hormonų receptorių na-
vikas neturi.

Vėžio geno (HER2/neu) testas atliekamas, jei moteris serga invaziniu krūties vė-
žiu. Šis genas padeda augti vėžio ląstelėms, o per didelis jo kiekis ląstelėse 
skatina jas augti dar greičiau. Šis testas padeda gydytojui parinkti chemote-
rapij os rūšį.

Diagnozė – C50 (krūties vėžys)
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Daug geriau kuo dau-
giau sužinoti apie savo 
ligą – tai gali teikti žmogui 
jėgų kovoti su ja.

Klinikinis psichologas 
Dima Kuniskis

Kai sužinojau, kad sergu 
vėžiu, prasidėjo liūtis – taip 
aš verkiau... O vyras sako: 
„Tu stipri moteris. Vakar dar 
daržus ravėjai, o šiandien jau 
manai, kad rytoj mirsi? Mūsų 
laikais šita liga pagydoma, ir 
tu pagysi.“

Valentina Janonienė
(liga nustatyta prieš 8 m. 

esant 50 m.)

Onkologas nieko nera-
do. Pasakiau, kad aš pati 
užčiuopiu, bet tik gulėdama 
ir vienoje padėtyje. Tuomet ir 
jis užčiuopė, padarė čia pat 
biopsij ą.

Regina Daubarienė
(liga nustatyta prieš 5 m. 

esant 50 m.)

Tikimybė bet kuriai  moteriai susirgti: 
vėžiu (bet kurios lokalizacijos) – 1:3 
krūties vėžiu – 1:8 
plaučių vėžiu – 1:17 
gimdos kaklelio vėžiu – 1:123 



Tyrimų gausa gali išvarginti net ir pačius stipriausius, tačiau reikia apsišar-
vuoti kantrybe. 

Krūtinės ląstos rentgeno tyrimas atliekamas visoms moterims, kurioms diagno-
zuotas krūties vėžys, kad būtų nustatyta, ar vėžio metastazių nėra plaučiuose. 

Ultragarsinis kepenų, gimdos ir jos priedų tyrimas (echoskopij a) atliekamas visoms 
moterims, kurioms nustatytas krūties vėžys, nes būtina įsitikinti, ar šiuose 
organuose nėra vėžio metastazių.

Vėlesnėse krūties vėžio stadij ose nustačius metastazių daroma papildomų ty-
rimų ligos išplitimui nustatyti.

Kaulai rentgenu tiriami tik tais atvejais, kai kyla įtarimų, kad vėžys pažeidė 
kaulus (dažniausiai pažeidžiami stuburkauliai, žasto kaulai, šlaunikauliai ir 
dubens kaulai). Jei moteris jaučia panašius į radikulito, peties sąnario skaus-
mus ar raumenų tirpimą, apie tai turi informuoti savo gydytoją.

Kaulai skenuojami tada, kai tyrimo rentgenu nepakanka. Atliekant šį neskaus-
mingą tyrimą į veną suleidžiama nedaug radioaktyviosios medžiagos, kuri 
pasklidusi po organizmą parodo kauluose esančias metastazes. Pažeistuose 
kauluose šių medžiagų koncentracij a būna didesnė nei normaliame kaulinia-
me audinyje – jos matomos skenuojant kaulus specialiu prietaisu, vadinamu 
gama kamera. 

Kompiuterinė tomografi ja (KT) ir magnetinio rezonanso tyrimas (MRT) atlieka-
mi tik tais atvejais, kai kitais tyrimo būdais nepavyksta aptikti metastazių. 
KT yra ištobulinta rentgeninio tyrimo rūšis, kai kiekvienas sluoksnis tiriamas 
atskirai, o atliekant MRT naudojamos radij o bangos ir magnetai galvos ir stu-
buro smegenims tirti.

Be išvardintų tyrimų sergančiai moteriai reguliariai atliekami bendrieji tyri-
mai, rodantys bendrą pacientės sveikatos būklę. Jie atliekami ir prieš prade-
dant gydymą, ir gydant, kad būtų galima nustatyti pokyčius, sveikatos būklę 
ir gydymo veiksmingumą.

Atlikus bendrąjį kraujo tyrimą nustatomas eritrocitų, leukocitų ir trombocitų 
kiekis, eritrocitų nusėdimo greitis (ENG) ir hemoglobino kiekis. Gydant (ypač 
taikant chemoterapij ą) šie rodikliai gali kisti, todėl jie nuolat stebimi.

Taip pat yra gana daug biocheminių kraujo tyrimų, kurie atspindi kepenų, inks-
tų ir kitų organų veiklą. Inkstų ir kitų svarbių organų veiklą rodo ir šlapimo 
tyrimas.

Daktaras taip tiesiai ir sako 
man: „Ponia, jums vėžys“. 
Tokie sausi, trumpi žode-
liai... Žinau, kad jų darbe 
įprasta, bet žmogui tai 
išgirsti... Gerai, kad vyras 
kartu buvo, tai bent pa-
klausė, ką toliau daryti.

Alma Jomantienė
(liga nustatyta prieš 7 m. 

esant 41 m.)

Kai išgirsti tokią žinią, pir-
miausia išsigąsti, po to galvo-
ji – sumaišė tyrimus, o vėliau 
ateina noras niekam nesakyti, 
nes jautiesi pralaimėjęs gyve-
nimą. Tik tada, kai jau visiems 
gali pasakyti, kad sergi, ateina 
išsivadavimas ir supratimas, 
jog susirgai paprasčiausia lėtine 
liga.

Irena Embrektienė
(liga nustatyta prieš 11 m. 

esant 42 m.)
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C50, 
Krūties piktybiniai navikai
C50.0 Spenelis ir apyspenis
C50.1 Krūties centrinė dalis

C50.2
Krūties viršutinis ir 
vidinis kvadrantas

C50.3
Krūties apatinis ir 
vidinis kvadrantas

C50.4
Krūties viršutinis ir 
išorinis kvadrantas

C50.5
Krūties apatinis ir 
išorinis kvadrantas

C50.6
Krūties pažastinis 
kraštas

C50.8
Krūties išplitęs pažei-
dimas

C50.9 Krūtis, nepatikslinta



Pati pradžia – viena taisykles sulaužiusi ląstelė, kuri besidalindama sukaupia visą pul-
ką pažeistų ląstelių. Negydomos piktybinės ląstelės atskyla nuo pirminio židinio ir 
krauju arba limfa nunešamos į limfmazgius arba kitus organus. Pasiekusios naują vietą 
šios ląstelės ten „prigyja“, dauginasi, susidaro nauji antriniai navikai, vadinami metas-
tazėmis. Terminais „invazinis“ ir „neinvazinis“ pasakoma – plinta vėžys į kitas kūno 
dalis ar dar ne. Krūties vėžys dažniausiai prasideda pieno latakuose, tačiau jis taip pat 
gali atsirasti pieną gaminančiose mažosiose liaukutėse  ar kitame krūties audinyje. 

Neinvazinis krūties vėžys (karcinoma in situ, ca in situ)

Vėžys, kai piktybinių pakitimų pastebima tik pačios ląstelės viduje, vadinamas ne-
invaziniu. Šiuo atveju metastazių nėra, tačiau gydytis būtina. Daliai pacienčių nein-
vazinis krūties vėžys gali virsti invaziniu.

Duktalinė karcinoma in situ • (DCIS) – vėžio ląstelių atsiranda pieno latakuose, tačiau jos 
neprasiskverbia pro latakų sieneles. Laikui bėgant DCIS gali virsti invaziniu vėžiu.
Lobulinė karcinoma in situ • (LCIS) – vėžio ląstelės atsiranda mažosiose liaukutėse (lo-
bulus – lot. skiltelė), tačiau jos neprasiskverbia pro liaukučių sieneles ir neplinta. 

Invazinis krūties vėžys (ca infi ltratyvum)

Vėžys, kuris prasiskverbia už ląstelės ribų ir pažeidžia kitas ląsteles bei audinius, 
vadinamas invaziniu. Gali būti metastazių.

Invazinė duktalinė karcinoma • (IDC) – tai dažniausiai pasitaikantis (70–80 proc.) krū-
ties vėžio tipas. Atsiradusios krūties latakuose vėžio ląstelės prasiskverbia pro jų 
sieneles į krūties audinį, o paskui per kraują ir limfą gali išplisti į kitas kūno dalis. 
 Invazinė lobulinė karcinoma • (ILC) sudaro 10–15 proc. visų krūties vėžio atvejų. Vė-
žys prasideda mažosiose liaukutėse, auga, didėja ir plinta į kitas kūno dalis.
 Medulinė karcinoma • dažniau pasitaiko jaunesnio amžiaus moterims. Naviką nuo 
sveiko audinio skiria gana aiški riba. Metastazių tikimybė šiek tiek mažesnė nei 
sergant IDC ar ILC. 
 Koloidinė (mucininė) karcinoma • dažniau pasitaiko vyresnio amžiaus moterims. Na-
viką sudaro piktybinės gleives gaminančios ląstelės, jis auga lėtai. Metastazių tiki-
mybė šiek tiek mažesnė nei sergant IDC ar ILC.  
 Tubulinė karcinoma • dažniau aptinkama jaunesnio amžiaus moterims. Metastazių 
būna retai, tik apie 10 proc. atvejų. Tai – pieno latakų invazinio vėžio rūšis. Metas-
tazių tikimybė šiek tiek mažesnė nei sergant IDC ar ILC. 
Pedžeto liga • – krūties spenelio ląstelių vėžys, aptinkamas vyresnio amžiaus moterims.

• Invazinė papiliarinė karcinoma aptinkama vyresnio amžiaus moterims. Ligos pro-
gnozė geresnė nei kitų tipų krūties vėžio. 
Uždegiminis krūties vėžys•  dėl tamsiai raudonos, paburkusios, karštos, apelsino 
žievelę primenančios krūties odos sudaro įspūdį, kad krūties audinyje prasidėjo 
uždegimas, nors taip nėra. Šiuos požymius sukelia odos limfos kanalais judan-
čios vėžio ląstelės. Liga greitai progresuoja, ir tikimybė, kad susidarys metastazių, 
didesnė nei sergant IDC ar ILC. 

Narsa likimo smūgius 
daro niekingus.

Demokritas

Priėmiau vėžį 
kaip dar vieną ligą, 
kurią reikia įveikti, 
stengiausi atsiri-
boti nuo jos, laiky- ti 
ne savyje, bet šalia 
savęs – kaip kokį 
lagaminą.

Palmira 
Damij onaitienė

(liga nustatyta prieš 
24 m. esant 52 m.)

Tada nieko nežinojau 
apie didelę galimybę 
pasveikti, o dabar, kai 
paskaitai, kad 95 proc. 
moterų išgyja, gauni labai 
galingą impulsą.

Alma Jomantienė
(liga nustatyta prieš 7 m. 

esant 41 m.)

Krūties vėžio morfologij a
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TNM klasifi kacij a – tai medicininis smul-
kus krūties vėžio stadij os aprašymas. Sta-
dij a leidžia nustatyti krūties naviko dydį, 
ar limfmazgiuose yra metastazių ir ar jos 
išplitusios, ar neišplitusios į kitus orga-
nus. Taip pat naudojama elementari vėžio 
stadij ų klasifi kacij a, kai stadij os žymimos 
simboliais 0, I, II, III ir IV. TNM klasifi kacij a 
– tai išsamesnė tarptautinė sistema, kuria 
naudojasi medicinos srities specialistai. 

T – pirminio naviko dydžio, jo vietos krūtyje ir išplitimo nustatymas.

Tx – naviko nustatyti neįmanoma• 
T0•  – pirminio naviko nėra
Tis • – ca in situ (piktybinių ląstelių randama tik krūties pieno latakuose arba 
skiltelėse; jos neišplitusios)
T1•  – 2 cm arba mažesnio skersmens navikas
T2 • – didesnio nei 2 cm, bet ne didesnio nei 5 cm skersmens navikas
T3 • – didesnio nei 5 cm skersmens navikas
T4 • – bet kokio skersmens navikas, išplitęs krūtinės ląstos sienoje ar odoje 

N – vėžio išplitimo limfmazgiuose nustatymas

Nx•  – neįmanoma nustatyti, ar limfmazgiai pažeisti
N0 • – limfmazgiai nepažeisti
N1 • – pažasties limfmazgiuose šalia vėžio paliestos krūties yra vėžio ląstelių, 
tačiau dariniai dar nesuaugę tarpusavyje ir su gretimais audiniais
N2 • – pažasties limfmazgiuose šalia vėžio paliestos krūties yra vėžio ląstelių, 
dariniai jau suaugę tarpusavyje bei su gretimais audiniais ir sudaro nepa-
slankų mazgą
N3 • – pažeisti vidiniai vėžio paliestos krūties limfmazgiai, metastazių yra 
virš poraktikaulinių limfmazgių arba juose. 

M – tolimųjų metastazių nustatymas 

Mx • – neįmanoma nustatyti, ar tolimesni audiniai bei organai pažeisti
M0 • – tolimųjų metastazių nėra
M1 • – tolimųjų metastazių yra

TNM klasifi kacij a 

Mokslininkai tvirtina, kad 
pusės centimetro mazgelyje 
yra 2 mln. genetiškai paki-
tusių ląstelių. Tam prireikia 
apie 10 metų.

Auglio dydžiai
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5 cm

2 cm

0,5 cm

Dažnai girdžiu, kad šią ligą 
sukelia stresas, tačiau tuo 
metu, kai mano vėžys išlin-
do į dienos šviesą, kaip tik 
jaučiausi gyvenanti puikiai: 
mėgstamas darbas, naujas 
butas...

Vilma Nemunaitienė 
(liga nustatyta prieš 14 m. 

esant 28 m.)

Stadija Procentas moterų, kurios 
išgyvena 5 ir daugiau metų  

0 100 proc.
I 100 proc.
IIA 92 proc.
IIB 81 proc.
IIIA 67 proc.
IIIB 54 proc.
IV 20 proc.

Šaltinis: Amerikos vėžio taryba 



Diagnozė nustatyta, artimieji ir brangūs žmonės informuoti, liga iššifruota, 
vadinasi, laikas pradėti gydytis. Daug kur galima perskaityti ir išgirsti, kad 
krūties vėžio gydymas sunkus, sudėtingas ir ne pats maloniausias, todėl jam 
reikia pasiruošti. 

Moterų, kurios jau laimėjo kovą su krūties vėžiu, patarimai 

Pailsėk – pabėgimas į kaimo sodybą, pasivaikščiojimas miške ar bent pa-• 
silepinimas kvapnių putų vonioje praskaidrins nuotaiką ir leis susikaupti 
rimtam gydymo kursui. 

 Pasmaguriauk – gydymo metu tau reikės daug jėgų, ir tai pats geriausias • 
metas suvalgyti kažką skanaus, ko neleidai sau dėl nuolatinių dietų ir laiko 
stokos.

 Apsilankyk pas odontologą – chemoterapij a turi gana nemalonų šalutinį • 
poveikį burnos ertmei, todėl odontologo patarimai, kaip prižiūrėti dantis, 
dantenas ir visą burnos ertmę gydantis, bus labai naudingi.  

 Aplenk plaukų slinkimą – ne vienai moteriai sunku susitaikyti, kad gydan-• 
tis nuslinks plaukai. Prieš pradėdama gydytis gali nuspręsti, ar norėsi peru-
ko, ir net jį išsirinkti. 

 Susirask draugą – laukia ne vienas vizitas pas gydytoją ir daugybė gydymo • 
procedūrų. Ne visada smagu ir saugu keliauti vienai. Kai žinosi procedūrų 
tvarkaraštį, galėsi prikalbinti draugę ar partnerį, kad tave lydėtų. Kartu vi-
sada smagiau.

 Įspėk viršininką apie gydymą, jei gydydamasi ketini dirbti. Pasidomėk ne-• 
darbingumo ir ligos pašalpomis.

Naudingi patarimai prieš 
pradedant gydytisLėtas šokis

Ar kada nors stebėjote vaikus,
skriejančius ratu?
Ar klausėtės, kaip lietus tyška į 
žemę?
Ar kada nors grožėjotės drugelio 
šokiu?
Ar žiūrėjote į saulę, besislepian-
čią už horizonto?
Sustokite.
Nešokite taip greitai.
Laikas nelaukia.
Muzika negros be galo. 
Ar kasdien lekiate visą savo 
dieną nesustodami?
Ar paklausiate: „Kaip gyveni?“,
ar girdite atsaką?
Kai prabėga diena, ar gulite lovo-
je, ir jūsų galvoje skrieja 
dar kitas šimtas laukiančių 
darbų? 
Sustokite. Nešokite taip greitai.
Laikas nelaukia.
Muzika negros be galo.
Ar nesakydavote vaikui:
„Padarysime tai rytoj”?
Ir skubėdami nepastebėjote jo 
skausmo?
Ar nenutraukėte ryšių,
leidote gražiai draugystei užgesti,
nes niekada neturėjote laiko
paskambinti ir pasakyti: „Sveikas!”
Sustokite.
Nešokite taip greitai.
Laikas nelaukia.
Muzika negros be galo.
Kai bėgate taip greitai, kad kažkur 
suspėtumėte, prarandate pusę to kelio 
džiaugsmo, kai pergyvenate ir skubate 
gyventi savo diena, tai – kaip neišpa-
kuota dovana...
Išmesta.
Gyvenimas – ne lenktynės. 
Sustokite,
išgirskite muziką,
kol nesibaigė daina.

Šį eilėraštį parašė vėžiu serganti  
jauna amerikietė

8



Gydymas
Vėžio ląstelės yra nemir-

tingos – jos neturi mirties 
programos, tai yra gamtos 
fenomenas, todėl vėžį, 
kokioje žmogaus kūno vie-
toje jis bebūtų, visų pirma 
reikia radikaliai pašalinti 
chirurginiu būdu, išdžio-
vinti spinduliais ir išgau-
dyti chemoterapij a.

Fitoterapeutas 
Juozas Ruolia

Piktybinį naviką būtina 
pašalinti. Vieni išėsdi-
na vaistais, kiti išdegina 
įkaitinta geležimi, kai kas 
išpjauna skalpeliu...

100 m. p. m. e. 
romėnas Celsas

Krūtys man – tik kūno da-
lis, be kurios kuo puikiausiai 
galiu apsieiti. Tai ne kepe-
nys ir ne inkstai. Kita vertus, 
susirgau vėžiu nebe jauna, jau 
turėjau du vaikus, galbūt todėl 
ir ne tragedij a netekti net ir 
abiejų krūtų.

Mara Almėnienė 
(liga nustatyta prieš 22 m. 

esant 49 m.) 

Liga išbraukė iš gyvenimo 
vienerius metus – tiek užtruko, 
kol visiškai atsigavau.

Birutė Urmanienė 
(liga nustatyta prieš 8 m. 

esant 30 m.)

Šiandien diagnozė – krūties vėžys – nėra mirties nuosprendis. Milij onai mo-
terų visame pasaulyje įveikė krūties vėžį, o Lietuvoje šiuo metu gyvena dau-
giau nei 10 000 moterų, kurios pasipriešino šiai ligai ir pasveiko.

Geriausių krūties vėžio gydymo rezultatų pasiekiama tada, kai su liga kovoja 
vieninga komanda: medikai, pacientė ir jos artimieji. Gydytojai dažnai kar-
toja, kad vėžys nugali tik tuomet, jei kažkuris šios sąjungininkų komandos 
narys pereina į jo pusę.

Krūties vėžys ne tik sudėtinga, bet ir į dešimties brangiausiai kainuojančių 
ligų sąrašą įtraukta liga. Kiekvienai moteriai naudojamas individualus gydy-
mo būdas. Gydymo taktika priklauso nuo daugelio veiksnių: naviko stadij os, 
dydžio, morfologij os, išplitimo, vėžio hormonų receptorių būklės, pacientės 
amžiaus, sveikatos būklės ir kt. Gydymą parenka keli specialistai: chirurgas, 
onkologas chemoterapeutas, onkologas radioterapeutas. Papildomai konsul-
tacij ai gali būti kviečiamas anesteziologas, fi zioterapeutas, dietologas, psicho-
logas ir kt. Dažniausiai pasirenkamas kombinuotasis gydymas – derinami 
keli vėžio gydymo būdai. Tai gali būti: 

 Operacij a • 

 Spindulinė terapij a• 

 Chemoterapij a• 

 Hormonų terapij a• 

 Biologinė terapij a• 

 Fitoterapij a• 
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Beveik visoms moterims atliekama operacij a.  Kokia ji bus, priklauso nuo  pik-
tybinio naviko dydžio bei jo išplitimo. Gali būti atlikta krūtį tausojanti ope-
racij a arba šalinama visa krūtis. Operacij os apimtis priklauso nuo ligos išpli-
timo, atsižvelgiama ir į pacientės norą. Chirurgai stengiasi, jei tik įmanoma, 
nešalinti visos krūties, bet atlikti krūtį tausojančią operacij ą. Invazinio vėžio 
atveju šalinami ir pažasties limfmazgiai. Labai dažnai krūties operacij os metu 
atliekamas skubus mikroskopinis naviko tyrimas, kurio rezultatai gali lem-
ti operacij os apimtį. Apie tai chirurgas pasikalba su paciente prieš operacij ą. 
Krūtis arba jos dalis yra šalinama, kad būtų pašalintas piktybinis navikas ir 
sritiniai limfmazgiai, esantys arčiausiai jo. 

Kvadrantektomij a – krūtį tausojanti operacij a, šalinamas ketvirtadalis krūties, 
kuriame yra navikas (ne didesnis nei 3,5–4 cm) ir aplinkiniai pažeisti audiniai. 
Atliekamos ir didesnės apimties krūtį tausojančios operacij os, kai pašalinama 
kiek daugiau nei ketvirtadalis krūties, kartais – net du ketvirtadaliai. 

Po operacij os dažniausiai atliekama 6 ar 7 savaičių spindulinė terapij a. Toks 
kombinuotas gydymas tinka daugeliui krūties vėžiu sergančių moterų, bet 
ne visoms. Vėliau, norint atkurti normalų krūties dydį, galima daryti rekons-
trukcinę operacij ą. 

Mastektomij a, krūties šalinimo operacij a, 
atliekama tada, kai krūtį tausojančios 
operacij os atlikti nebegalima, nes na-
vikas yra išplitęs. Radikali mastektomij a 
atliekama, kai navikas yra priartėjęs ar 
įaugęs į krūtinės ląstos sienos raume-
nis. Tais atvejais šalinama visa krūtis, 
kartais net su didesne ar mažesne krū-
tinės ląstos raumenų dalimi. Būtinai 
šalinami tos pačios pusės pažasties 
limfmazgiai. Po operacij os dažniausiai 
skiriamas spindulinis gydymas. 

Net jei vėžys nėra invazinis, kartais, kai krūtyje yra ne vienas vėžio židinys, 
taip pat tenka pašalinti visą krūtį. Tačiau šiuo atveju atliekama paprastoji mas-
tektomij a, nes nereikia šalinti pažasties limfmazgių ir krūtinės raumenų. 

Kad kraujas ar skystis nesikauptų žaizdos gilumoje ir galėtų ištekėti, po krū-
ties operacij os kelias dienas žaizdoje paliekamas vienas ar keli minkšti, lanks-
tūs drenuojamieji vamzdeliai. Jais skystis teka į išorę ir susirenka į prie vamz-
delio galo pritvirtintą plastikinį maišelį. Stebėdamas maišelyje besikaupiančio 
skysčio kiekį bei spalvą, chirurgas gali spręsti apie žaizdos gij imą.

Prieš pasirenkant operacij os rūšį reikia atminti, kad abi operacij os yra kombi-
nuotojo gydymo dalis ir geriausiai patarti gali specialistas.

Operacij a
Aš nusprendžiau taip: jeigu 
man niekas negali garantuoti, 
kad krūtį pašalinus vėžys 
neatsinaujins, tai kodėl 
turėčiau likti be jos? Aš ir 
pasveikusi rengiausi būti 
auklėtoja, kuri su vaikais 
mankštinasi ir žaidžia, 
todėl protezas būtų labai 
kliudęs.

Valentina Janonienė 
(liga nustatyta prieš 8 m. 

esant 50 m.)

Tausojančios krūties 
vėžio operacij os tapo 
„auksiniu“ standartu 
gydant ankstyvą krūties 
vėžį. Ir Amerikoje, ir 
Lietuvoje 52 proc. krūties 
vėžiu sergančių moterų per 
operacij ą išsaugoma moters 
krūtis.

Habil. dr. 
Valerij us Ostapenko

Kvadrantektomĳ a + spinduli-
nė terapĳ a nenaudojama, jei:
• moteris jau buvo švitinta;
• moteris laukiasi (švitinant 

dar būtų nėščia);
• navikas yra didelis (apėmęs 

kelias skirtingas krūties 
zonas arba jo skersmuo 
didesnis nei 5 cm);

• toje pačioje krūtyje yra du 
(ar daugiau) vėžio židinių, 
esančių pernelyg toli vienas 
nuo kito, kad juos būtų ga-
lima operuoti vienu metu.
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Mastektomĳ os  komplikacĳ os: 
žaizdos infekcij a;• 
hematoma, kai po operacij os • 
žaizda kraujuoja ir kraujas, 
neturėdamas kur ištekėti, 
kaupiasi žaizdos gilumoje;
seroma, kai po operacij os • 
žaizdos gilumoje iš audinių 
besiskiriantis skaidrus skys-
tis, neturėdamas kur ištekėti, 
susikaupia žaizdos gilumoje. 



Limfmazgių šalinimas

Nė trupučio nedvejodama 
pasirinkau radikalųjį kelią – 
nupjauti krūtį, nes labiausiai 
troškau, kad bjaurastis iš mano 
kūno būtų išrauta su visomis 
šaknimis.

Mara Almėnienė 
(liga nustatyta prieš 22 m. 

esant 49 metų)

Limfmazgiai šalinami, jei liga juos jau būna paveikusi ir yra rizikos, kad vėžio 
ląstelės per kraują pateks į kitas kūno dalis. Po operacij os patologas atlieka 
mikroskopinį ne tik pašalintos krūties naviko, bet ir pašalintų limfmazgių ty-
rimą ir tikslina ligos stadij ą.

Krūties vėžio ląsteles limfagyslėmis tekėdama limfa gali nunešti į arčiausiai 
esančius pažasties limfmazgius. Ten jos „prigyja“, dauginasi, taip atsiranda 
metastazių, iš kurių vėžio ląstelės gali keliauti toliau į kitas kūno vietas. 

Anksčiau medikai galvojo, kad kuo daugiau bus pašalinta limfmazgių, tuo 
bus mažesnis pavojus, kad atsiras tolimų metastazių, ir tuo daugiau bus ga-
limybių po operacij os gyventi ilgus metus. Tačiau šiandien žinoma, kad limf-
mazgių šalinimas savaime neužtikrina ilgo gyvenimo. Vėžio ląsteles, paplitu-
sias už krūties ribų, geriausiai naikina kombinuotasis gydymas. 

Limfmazgių pašalinimas gali turėti įvairių pasekmių. Limfmazgiai atlieka gy-
nybinę organizmo funkcij ą, todėl juos pašalinus iš dalies silpnėja organizmo 
atsparumas įvairioms virusinėms ligoms ir infekcij oms. 

Pašalinus pažasties limfmazgius gali atsirasti ir kitokių sutrikimų – operuotos 
pusės ranka ir petys gali būti nebe tokie paslankūs kaip anksčiau, ypač jei 
buvo naudojama ir spindulinė terapij a. Operuotos pusės rankos vidinė da-
lis prie pažasties gali laikinai arba nuolat tirpti. Pašalinus limfmazgius limfa 
blogiau nuteka ir gali imti kauptis rankoje, kuri dėl to ima tinti ir pradeda 
tirpti. Tai vadinamoji limfedema, ji gali išsivystyti iš karto po operacij os, po 
kelių mėnesių ar net metų. Limfedemos įmanoma išvengti ar bent ją valdyti, 
todėl rekomenduojama jau kitą dieną po operacij os pradėti daryti gydomąją 
mankštą.

Apie visus pokyčius būtinai praneškite Jus gydančiam gydytojui. Kai ką ga-
lite padaryti ir pačios – neleiskite imti kraujo iš tirpstančios rankos ar ant jos 
dėti kraujo spaudimo matuoklio. Šia ranka neneškite sunkių daiktų, o dirb-
dama sode mūvėkite pirštines ir saugokite ranką nuo sužeidimų. Nuolat ją 
mankštinkite pratimais, kurių išmoksite ligoninėje. Jei to niekas Jūsų nemokė, 
teiraukitės, kaip tokius pratimus daryti, kaip dažnai mankštinti ranką. 

Ir sugalvok tu man – Gyvenimą 
atimt,
Kai visos mintys sutvarkytos, 
sudėti taškai.
Paskyrė ligą iš aukštai 
Ir apvertė pasaulį visiškai.

Kur aš esu dabar, nėra nei 
sienų, nei langų, nei durų.
Tuščia erdvė – be saulės, be 
žvaigždžių, lietaus ar jūros...
Kur eit? Taip pilka, šalta, 
nejauku...
O, Viešpatie, atsiųski nors 
minčių – nes nieko neturiu...

Bandyčiau viltį užaugint.
Iš kur ją imt?
Kai tokia tuštuma aplink....

Ir sugalvok tu man – 
Gyvenimą atimt!

Irina Dargužienė 
a. a. 2010 m. gegužė
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N
pasirinkau radikalųjį kelią – 
nupjauti krūtį, nes labiausiai 

Apie visus pokyčius būtinai praneškite Jus gydančiam gydytojui. Kai ką ga-
lite padaryti ir pačios – neleiskite imti kraujo iš tirpstančios rankos ar ant jos 
dėti kraujo spaudimo matuoklio. Šia ranka neneškite sunkių daiktų, o dirb-
lite padaryti ir pačios – neleiskite imti kraujo iš tirpstančios rankos ar ant jos 
dėti kraujo spaudimo matuoklio. Šia ranka neneškite sunkių daiktų, o dirb-
lite padaryti ir pačios – neleiskite imti kraujo iš tirpstančios rankos ar ant jos 

dama sode mūvėkite pirštines ir saugokite ranką nuo sužeidimų. Nuolat ją 
mankštinkite pratimais, kurių išmoksite ligoninėje. Jei to niekas Jūsų nemokė, 
teiraukitės, kaip tokius pratimus daryti, kaip dažnai mankštinti ranką. 



Šis gydymo būdas turi keletą pavadinimų: spindulinė terapij a, radioterapij a, 
švitinimas. Dažniausiai švitinama likusi krūties dalis, randas arba limfmaz-
giai, kai įtariama, kad juose gali būti vėžio ląstelių sankaupų. Taip pat neretai 
švitinama prieš operacij ą, stengiantis sumažinti naviką. 

Dažniausiai švitinama 5 kartus per savaitę, 5 ar 6 savaites iš eilės.

Šalutinis spindulinės terapĳ os poveikis 

Nors spindulinės terapij os taikinys – vėžio ląstelės, ji gali paveikti ir greta 
naviko esančius sveikus audinius. Švitinama zona gali patinti ir parausti lyg 
būtų nudeginta saulės. 

Oda patiria didžiausius išbandymus, todėl dažna moteris jaučia skausmą. La-
bai balta, strazdanota oda spindulių poveikiui jautresnė. Gydytojas gali skirti 
tinkamo tepalo ir duoti naudingų patarimų, todėl nesibaiminkite ir drąsiai 
klauskite, jei Jums kyla klausimų, papasakokite apie skaudančią vietą ir pojū-
čius po spindulinės terapij os. 

Kai kurios moterys po švitinimo jaučia pykinimą, nuovargį, sunkumą krūti-
nės srityje. Kartais praėjus metams ar daugiau laiko spinduliuotės paveikta 
krūtis sumažėja ir sukietėja.

Švitinant pažasties limfmazgius gali pradėti tinti ranka. Per daug nesij audin-
kite, tinimas praeina, tačiau būtinai apie tai papasakokite Jus gydančiam gy-
dytojui. 

Švitinant šalia krūtinkaulio ar ka-
klo, po procedūros gali atsirasti 
nemalonus pojūtis ryjant ar degi-
nimo jausmas už krūtinkaulio, šie 
pojūčiai baigus gydymą praeina. 
Šiems nemaloniems simptomams 
palengvinti radioterapeutas, Jūsų 
paprašytas, skirs vaistų.

Spindulinė terapij a
Niekas taip nepalengvina 
gyvenimo, kaip į vieną tikslą 
nukreipta veikla.

Frydrichas Šileris

Man skyrė ir spindulių 
terapij ą, ir chemoterapij ą, 
tad buvo labai sunkių 
dienų, tokių sunkių, kad 
apsiverkdavau.

Birutė Urmanienė 
(liga nustatyta prieš 8 m. 

esant 30 m.)

Kai pasakysiu tai, ką 
noriu pasakyti, turbūt pagal-
vosite, kad man nuo gydymo 
spinduliais protas pasimaišė, 
tačiau tai tiesa – aš dabar esu 
laimingesnė nei buvau prieš 
ligą.

Valentina Janonienė
(liga nustatyta prieš 8 m. 

esant 50 m.)

Dvasingiausi žmonės, 
tarus, kad jie yra drąsiausi, 
dažniausiai išgyvena 
skaudžiausias tragedij as, bet 
kaip tik todėl jie ir gerbia 
gyvenimą, kad susiduria su 
didžiausiu jo pasipriešinimu.

Frydrichas Nyčė

Tokio gydymo metu  pacientėms 
nerekomenduojama vartoti vitaminų 
ar antioksidantų, nes spinduliuotės 
paveiktos vėžinės dalelės gali 
atsikurti ir gydymo rezultatai bus 
prastesni.

Fitoterapeutas  Juozas Ruolia 
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Hormonų terapij a
Krūties vėžio ląstelių dauginimuisi turi įtakos moteriški lytiniai hormonai – 
estrogenai (ER) ir progesteronas (PR). Moterims, kurioms operacij os metu pa-
šalinamas navikas, nustatomas vėžio ląstelių paviršiuje esančių hormonų re-
ceptorių kiekis. Jei šių receptorių yra, tikslinga ir veiksminga skirti priešingai 
nei natūralūs moteriški hormonai veikiančių su receptoriais sąveikaujančių 
hormonų – antiestrogenų. Antiestrogenai slopina krūties vėžio augimą.

Kai navikai turi vienos rūšies receptorių (ER ar PR), gydant hormonais (an-
tiestrogenais) pagerėja 30–40 proc. moterų būklė. Kai navikas turi abiejų rūšių 
receptorių (ER ir PR), hormonų terapij a veiksminga 70 proc. pacienčių. Nera-
dus nė vienos rūšies receptorių hormonų terapij a neskiriama. 

Gydymas hormonais paprastai trunka 5 metus. Vaistus ir preparatus kom-
pensuoja Valstybinė ligonių kasa. Galimas šalutinis poveikis: bloga nuotaika, 
galvos skausmas, karščio bangos, giliųjų kojų venų trombozė, kartais kraujo 
trombai pasiekia ir plaučius. Šiek tiek padidėja insulto rizika. Šie vaistai skati-
na gimdos gleivinės išvešėjimą, yra nedidelė gimdos kūno vėžio rizika. Paste-
bėjus neįprastą kraujavimą iš makšties (tai gali būti šio vėžio požymis) – tuoj 
pat reikia apie tai pranešti gydytojui.

Biologinė terapij a
Kiekviena normali ląstelė turi tik po dvi HER2 geno kopij as, kurios atsakin-
gos už ląstelių dauginimąsi. Kartais dėl neaiškių priežasčių šio geno kopij ų 
vėžio ląstelėse padaugėja, tada jos priima pernelyg daug signalų augti. Tai 
sukelia nekontroliuojamą ląstelių dauginimąsi ir naviko augimą. Kuo HER2 
daugiau, tuo greičiau vystosi vėžys. Patologai iš mėginio, paimto iš krūties 
per operacij ą, atlieka HER2 būklės tyrimą, kuris leidžia daryti išvadas apie 
ligos progresavimą ir parinkti veiksmingiausią gydymą. Vidutiniškai kas tre-
čiai pacientei, sergančiai metastaziniu krūties vėžiu, nustatomas teigiamas 
HER2 – agresyvesnio vėžio forma. 

Gydymas vaistais, kurie blokuoja vėžio ląstelėje esantį HER2 ir taip stabdo vė-
žio vystymąsi, vadinamas biologine terapij a. Toks gydymas naudojamas kartu 
su chemoterapij a. Biologinės terapij os metu sveikos ląstelės nesunaikinamos, 
tik užblokuojamas HER2 receptorius ir navikas nebeauga, o tikimybė išgyventi 
padidėja daugiau nei 40 proc. Jei krūties naviko ląstelėse esančių HER2 kiekis 
nėra padidėjęs, biologinė terapij a nėra veiksminga, todėl neskiriama. 

Dažniausiai gydymas trunka apie metus. Pagrindiniai šalutiniai požymiai: 
bendras silpnumas, širdies dažnio sutrikimai.

Jokioje knygoje neparašyta, 
kaip būtent tavo organizmas 
reaguos į šiandien taikomus 
vėžio gydymo būdus. Man 
skyrė hormonų terapij ą, 
kurią ištverti buvo sunku. 
Mano organizmas priešino-
si jai visomis išgalėmis.

Eglė Mėlinauskienė 
(liga nustatyta prieš 9 m. 

esant 36 m.)

Hormonų terapij ai 
jautrūs tie navikai, kurių 10 
proc. ląstelių turi steroi-
dinių hormonų recepto-
rių. Paskyrus hormoninį 
gydymą keičiasi hormonų 
pusiausvyra, jaunoms mo-
terims išryškėja ankstyvos 
menopauzės reiškiniai, kurie 
kartais labai sunkiai pakelia-
mi. Tačiau korekcij os galimy-
bės yra labai ribotos.

prof. Elona Juozaitytė
Kauno medicinos universiteto 

klinikų Onkologij os klinikos 
vadovė

Jaučiuosi visiškai sveika. 
Vienintelis dalykas, man pri-
menantis ligą, – tabletė, kurią 
turiu kasdien išgerti.

Liudmila Kozlovskaja 
(liga nustatyta prieš 10 m.

esant 40 m.)
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Dažnai vadinama tiesiog „chemij a“, kai naudojamas vienas ar daugiau vaistų, 
naikinančių vėžio ląsteles visame organizme. Per operacij ą pašalinamas tik pir-
minis navikas, o švitinant žūva tik švitinamoje vietoje esančios vėžio ląstelės. 

Siekiant sunaikinti organizme esančias vėžio ląsteles, galėjusias likti po ope-
racij os arba pasklidusias po organizmą, taip pat norint sumažinti naviką prieš 
operacij ą ar sulėtinti jo augimą, jei liga išplitusi, pasitelkiama chemoterapij a. 
Šiuolaikiniai cheminiai vaistai, palyginus su naudotais prieš dešimtmetį, yra 
„draugiškesni“ organizmui, veikia ne taip agresyviai, moteris po gydymo 
greičiau atgauna prarastas jėgas. 

Remiantis ilgai trukusiomis pažangiausių šalių mokslininkų studij omis buvo 
įvertinti ne tik vaistai, bet ir sudaryti optimaliausi jų deriniai. Lietuvos onko-
logai taip pat naudoja šias vaistų vartojimo ir derinimo schemas.  

Chemoterapij os rūšis pasirenkama įvertinus pacientės kepenų, širdies ir inks-
tų būklę, atlikus kraujo tyrimus, nustačius ligos išplitimą ir naviko piktybiš-
kumo laipsnį. 

Medikamentai geriami arba leidžiami 
į veną, o kraujas juos išnešioja po or-
ganizmą. Cheminiai vaistai vartojami 
3 ar 4 savaičių ciklais, kuriuos sudaro 
gydymo ir poilsio periodai. Dažniau-
siai tokių ciklų būna 4–6, nors kai ku-
rioms moterims jų prireikia net 12-os. 
Viso gydymo kurso trukmė priklauso 
nuo ligos išplitimo, vaistų rūšies, navi-
ko reakcij os į juos, moters savij autos bei 
kraujo rodiklių. Jei navikas išlieka toks 
pats, sakoma, kad ligos eiga – stabili, 
jei navikas didėja – liga progresuoja. 
Dažniausiai gydymas trunka nuo 3 iki 
6 mėnesių, procedūros gali būti atlieka-
mos ligoninėje arba dienos stacionare. 

Dauguma normalių ląstelių dalij asi retai arba visai nesidalij a. Kadangi „che-
mij a“ veikia greitai besidalij ančias ląsteles, jos poveikis daugmaž tikslingai 
nukreiptas į vėžio ląsteles. Tačiau greitai dalij asi ir sveikos ląstelės: kraują ga-
minančių kaulų čiulpų, virškinamojo trakto gleivinės epitelio, kiaušidžių ir 
plaukų folikulų. „Chemij a“ paveikia ir jas, dauguma moterų patiria didesnį 
ar mažesnį nepageidaujamą poveikį. Jei moteris jaučiasi labai prastai, gydyto-
jas gali skirti vaistų tokiam poveikiui slopinti. Jei chemoterapij a stipriai alina 
moters organizmą, tai nereiškia, kad jos padėtis žymiai blogesnė nei tų, ku-
rios nejaučia stipraus šalutinio chemoterapij os poveikio. Baigus gydymo kur-
są sveikos ląstelės atsigauna ir daugumai moterų nepageidaujami gydymo 
reiškiniai greitai išnyksta.

Chemoterapij a
Dauguma priešvėžinių 
vaistų slopina vėžio ląstelių 
DNR sintezę arba sukelia 
mutacij as. Deja, organizme 
dauginasi ne tik vėžio 
ląstelės. Priešvėžiniai 
vaistai patenka ir į nor-
malias organizmo ląsteles 
(epidermį, kaulų čiulpus) 
sukeldami tokius nepage-
idaujamus reiškinius kaip 
plaukų slinkimą, odos 
pigmentacij ą, niežėjimą  ar 
kraujo pokyčius. Vienus 
pašalinius reiškinius 
matome, kitų nematome 
išorėje, bet jaučiame. 

prof. Elona Juozaitytė
Kauno medicinos univer-
siteto klinikų Onkologij os 

klinikos vadovė

Esu neaukšta ir liekna, todėl 
man chemoterapij os skyrė 
mažiau nei kitoms, turbūt todėl 
ir plaukai nenuslinko. Bet ir 
nuo to chemij os kiekio, kokį 
gavau, buvo taip bloga, kad 
norėjosi sienom lipti.

Birutė Urmanienė 
(liga nustatyta prieš 8 m. 

esant 30 m.)
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Chemoterapij a kol kas turi 
itin stiprų šalutinį poveikį, 
bet medicina žengia į priekį 
ir dabar yra ant lūžio ribos – 
netrukus vaistai mažose 
kapsulėse bus „pristatyti“ į 
tikslią paskirties vietą, kur 
yra navikas, o ne veiks visą 
organizmą. Per chemoterapij ą 
reikėtų išgerti bent litrą van-
dens, nors kartais organizmas 
jo ir nepriima.

Fitoterapeutas  
Juozas Ruolia 



Šalutinis poveikis
Po „chemij os“ 70 proc. pacienčių pykina, tačiau šiais laikais prieš chemotera-
pij ą galima vartoti tam tikrų vaistų, kurie slopina šleikštulį. Šie medikamentai 
vartojami 2–5 dienas prieš suleidžiant cheminius vaistus. 

Daugelis pacienčių taip pat jaučia didelį nuovargį, padidėja prakaitavimas, 
pasireiškia širdies veiklos, inkstų, plaučių ir nervų sistemos sutrikimų. To-
kiais atvejais labai svarbu susitvardyti ir nurimti – toks poveikis laikinas. Jo-
kiu būdu neverta dėl kelias dienas trunkančios prastos savij autos nutraukti 
gydymo, kuris Jums gali dovanoti gyvenimą. 

Kartu su pykinimu ir nuovargiu neretai prasideda viduriavimas, atsiranda žar-
nyno gleivinės pažeidimų. Ne taip dažnai, tačiau pasitaiko ir burnos bei ryklės 
gleivinės pažeidimų, kuriems būdingas nestiprus, tačiau erzinantis skausmas. 

Gali pakisti menstruacij ų ciklas, chemoterapij a gali sukelti priešlaikinę meno-
pauzę. Taip pat gali suplonėti ir išsausėti makšties sienelės.

Dažnai pasitaikantis šalutinis poveikis – išsausėjusi oda bei skilinėjantys nagai. 

Paprastai šie laikini negalavimai didelių nepatogumų nesukelia, tačiau gadina 
nuotaiką. Pasistenkite į tai nekreipti didelio dėmesio ir nesidrovėdama papra-
šykite vyro ar kito šeimos nario padaryti Jums atpalaiduojamąjį masažą. 

Rimtesnių problemų gali kilti dėl kraujo kiekio sumažėjimo, mat kaulų čiul-
pų, gaminančių kraują, ląstelės taip pat greitai dalij asi kaip ir vėžio, tad taip 
pat yra veikiamos cheminių vaistų. Būtina nuolatos tirti kraują, kad gydyto-
jas, prireikus, laiku skirtų atitinkamą gydymą. 

Dėl kaulų čiulpų slopinimo mažiau pagaminama ir baltųjų kraujo kūnelių – 
leukocitų, kurie padeda kovoti su infekcij omis. Trūkstant leukocitų greičiau 
„prilimpa“ infekcij a, pakyla temperatūra, atsiranda drebulys, bendras nega-
lavimas. 

Sunkiausia susitaikyti su tuo, kad slenka plaukai. Plaukų šaknų ląstelės dali-
jasi greičiausiai, todėl cheminiai vaistai jas paveikia labiausiai. Vienų moterų 
plaukai nuslenka labai greitai, kitų pamažu, trečių tik suplonėja, ketvirtos šių 
bėdų nepajunta. Praėjus dviems mėnesiams po chemoterapij os kurso plaukai 
atauga, dažnai net stipresni bei tankesni nei buvo anksčiau. Žinant apie grės-
mę netekti plaukų tam galima pasiruošti iš anksto ir taip išvengti didžiulio 
streso. Prieš pradėdama chemoterapij os kursą nusikirpkite plaukus trumpai, 
nes ilgi plaukai greičiau išslenka dėl savo svorio. Per chemoterapij ą maitinkite 
galvos odą ir plaukus stiprinamosiomis kaukėmis, nenaudokite plaukų lako, 
dažų, džiovintuvo ir saugokite plaukus nuo saulės. Kaip bebūtų sunku, gali-
ma įžvelgti ir pliusų: galbūt niekada gyvenime nedrįsote nusidažyti plaukų, 
pavyzdžiui, ryškiai raudona ar mėlyna spalva – dabar turite tokią galimybę, 
juk peruką galite keisti nors ir kasdien, kaip ir plaukų ilgį!

Pačioje gydymo pradžioje 
žinojau, kad gali nuslinkti 
plaukai (taip ir atsitiko), tačiau 
vyras ir vėl mane nuramino: 
„Ataugs! O jei neataugs – ne-
šiosi peruką. Svarbiausia – kad 
pasveiktum.“ Kai reikia spręsti 
dilemą, ką rinktis – sveikatą ar 
plaukus? Aišku, sveikatą! Plau-
kai tikrai ataugo – netgi tan-
kesni nei buvo. Aš labai daug 
dėmesio skyriau savo nupli-
kusiai galvai: tepiau visokiom 
stiprinamosiomis kaukėmis, 
naudojau specialius šampūnus, 
nors vienu metu galvą dengė 
tik pūkeliai. Galbūt tai padėjo.

Liudmila Kozlovskaja 
(liga nustatyta prieš 10 m.

esant 40 m.)

Černobylio ežiukas

Mes Černobylio ežiukai,
Nes išbiro mums spygliukai.
Vyras sako, kad graži,
„Kopūstėlė“ nuostabi.
Ir visai aš nebaisi,
Ir visai aš nebjauri.
Dievas siunčia man kančių
Ir išbandymų stiprių,
Tad po mėnesių kelių
Tapsiu vėl tikru ežiu.
Pavydėsit iš tiesų 
Man naujų, gražių spyglių.

Irina Dargužienė 
a. a. 2010 m. gegužė

15



Fitoterapij a (gr. phyton – augalas, therapeia – gydymas) – tai ligų profi laktika ir 
gydymas vartojant augalų dalis ar jų preparatus. Po operacij os ir naviko pa-
šalinimo chirurginiu būdu, ląstelių džiovinimo spinduliais ir (ar) naikinimo 
cheminiais preparatais organizmas nebepajėgus kovoti. Jam būtina padėti, 
kad neatsinaujintų vėžio ląstelės. Dažnai nepavyksta pašalinti iš organizmo 
visų piktybinių ląstelių, todėl išlieka nemaža tikimybė, kad susidarius tam 
tikroms aplinkybėms liga atsinaujins. Stiprus imunitetas – didžiausias vėžio 
atsinaujinimo priešas. Neįmanoma vėžio išgydyti vaistažolėmis, tačiau jos 
gali padėti ne tik kovoti su šia liga, bet ir ateityje nuo jos apsisaugoti.

Dvidešimties metų fi toterapij os laboratorij os tyrimų ir stebėjimų rezultatai 
rodo, kad kruopštus gydytojų nurodymų laikymasis ir vaistažolių vartojimas 
padeda įveikti ligą. Jei nustačius vėžį pacientas 5-ius metus pagal fi toterapeu-
to ir kitų reabitologų parengtą planą stiprins imunitetą, vartos antioksidan-
tus, stebės šlapimo pH, kad jis būtų šarminis, vartos žolelių mišinius, kurie 
slopina vėžio ląstelių veiklą,  užtikrina tinkamą nervinės sistemos darbą – iki 
75 proc. sumažės tikimybė, kad vėžys atsinaujins. Padeda ne atskiros augalo 
savybės, o veikliųjų medžiagų visuma. Kaip ir kokiais kiekiais gerti vaistažo-
les, kada jas keisti, patyręs gydytojas, medicinos biologas kiekvienam pacien-
tui nustato individualiai.

Nevertėtų švaistyti pinigų mokslo nepatvirtintiems gydymo būdams ir va-
dovautis kaimynių ar draugių patarimais. Net jei kažkuris preparatas joms 
padėjo, nebūtinai jis tiks Jums.

Lietuvoje leidžiama vartoti 189 žolinius augalus. Onkologiniams ligoniams gali-
ma vartoti mažiau nei 50 rūšių vaistažolių. 

Imunitetui stiprinti reikia gerti purpurinių 
ežiuolių, beržo lapų, kemero žolės arbatą. 
Moksliškai įrodyta, kad ugniažolėse ir dė-
mėtosiose maudose veikliųjų medžiagų 
visuma sudaro nepalankias sąlygas vėžio 
ląstelėms augti. 

Tiesa, gydymas vaistažolėmis gali ir pa-
kenkti. Musmirių, dėmėtųjų maudų ir 
klumpelių preparatuose esančios nuo-
dingos medžiagos silpnina imunitetą ir 
apsaugą nuo vėžio, slopina žmogaus cen-
trinės nervų sistemos darbą. Pašalinus 
naviką negalima vartoti ženšenių, leuzėjų 
(sparvių) ir šizandrų (citrinvyčių) prepa-
ratų, želmenų sulčių ir bičių pienelio. 

Fitoterapij a
Saugokitės netikrų pranašų 
ir gatvėje vaistažoles, papil-
dus siūlančių žmonių ir ypač 
tų, kurie už 200 Lt auksinį 
stafi lokoką siūlo sunaikinti 
paprasta dantų pasta.

Gydyti gali tik specialistas, 
todėl prašykite parodyti 
medicininį išsilavinimą 
liudij antį diplomą. Kiek-
vienos žolelės savybės 
skirtingos, norint suprasti, 
kas, kada ir kam dera, 
reikia skirti itin daug laiko. 
Tai mokslas.

Lietuvoje mes turime 
visko, tačiau reikia ne 
kalbėti, o vartoti tai, ką 
duoda Lietuvos gamta. 
Mūsų žolinių augalų veik-
liosios medžiagos tikrai ne 
prastesnės negu Tibeto, Indi-
jos, Kinij os bei kitų šalių. 

Dabar madingas imbieras. 
Jame išties yra labai vertingų 
gydomųjų medžiagų, tačiau 
suvartojus per didelį kiekį 
pastebima, jog šlapime 
išsiskiria baltymų, t. y. prade-
damos šalinti naudingosios 
medžiagos.

Juozas Ruolia, 
VU Onkologij os instituto Fito-
terapij os laboratorij os (dabar – 

Fitoterapij os kabinetas) įkūrėjas 
ir vadovas
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Fitoterapij os kabineto 
adresas:  
Santariškių g. 1, Vilnius, 
tel. (8 5) 219 0933.

Kreipiantis reikia medicini-
nių dokumentų apie ligos 
diagnozę, gydytojo skirtą 
gydymą, gydymo etapus 
(ambulatorinė kortelė), 
siuntimo, kuriame turi būti 
nurodyta: VUOI reabitologo-
fi toterapeuto konsultacij a.



Tarp švitinimo ir chemoterapij os kursų, remisij os ir reabilitacij os laikotarpiais 
patartina gerti imunitetą ir virškinimą gerinančius bei šlakus šalinančius vais-
tažolių mišinius. Juose esančios medžiagos jungiasi su organizme atsiradu-
siais laisvaisiais radikalais bei kitomis agresyviomis medžiagomis ir padeda 
jas pašalinti. 

Kai pacientė gydoma cheminiais preparatais, tarp chemoterapij os seansų jai 
siūloma gerti beržų ir liepos žiedų, kraujažolių, dirvinių našlaičių, pelynų, 
pupalaiškių, ugniažolių, birtkrėslių, vėdrynų, raudonėlių, gysločių, ajerų šak-
nų ir kitų vaistažolių arbatą.

Per chemoterapij ą nepatariama vartoti jokių papildų, vaistažolių. Jeigu ligo-
nį pykina, vadinasi, organizmas šalina nepriimtinas chemines medžiagas. Jei 
dingsta apetitas, nereikia valgyti per prievartą, tačiau reikia gerti daug van-
dens bei vartoti kasos fermentus. 

Daugybė cheminių medžiagų, kurios susidaro antrinių ir tretinių cheminių 
procesų metu kepenyse ir kituose organuose, išsiskiria į storąjį ir plonąjį žar-
nyną. Juos pašalinti padeda pektinai, kurių yra orkaitėje keptuose obuoliuo-
se bei morkose, taip pat linų sėmenyse. Kas 2 ar 3 valandas suvalgius keptą 
morką ar keptą obuolį juose esantis pektinas išvalys žarnyne susikaupusius 
cheminius junginius. 

Per spindulinę terapij ą nereikėtų vartoti jokių vaistažolių, jokių vitaminų, val-
gyti tik natūralų maistą. 

Vėžiu sergančio ligonio organizmas neturi geros antioksidacinės sistemos. 
Pykstant, nervinantis, susierzinus organizme susidaro daug medžiagų be vie-
no ar dviejų elektronų. Tai laisvieji radikalai – organinės kilmės medžiagos, 
pusiau angliavandeniai, pusiau riebalai, vandenilio, deguonies dariniai be 
vieno elektrono. Ieškodamos laisvo elektrono, šios medžiagos plėšo audinių 
sieneles ir ardo kepenyse, smegenyse ir kaulų čiulpuose biochemines siste-
mas. Todėl bent dukart per savaitę reikia valgyti tarkuotų morkų, pagardintų 
grietine arba 20–30 min. pakeptų alyvuogių aliejuje. Morkose esantys karoti-
noidai pašalina iš organizmo laisvuosius radikalus, gerina ligonio savij autą 
ir miegą. 

Fermentų ir skrandžio sulčių išsiskyrimą skatina pelynų, pupalaiškių, rau-
donėlių, kiaulpienių ir šlamučių mišinio arbata, antpilai. Pupalaiškių arbata 
labiau tinka karštiems, greitai susinervinantiems žmonėms, o pelynų ir jona-
žolių – abejingiesiems. Galima gerti ir kiaulpienių, gysločių, kopūstų sulčių, 
bet ne daugiau kaip du tris šaukštus per dieną. 

Kai moteris jaučiasi pati 
nelaimingiausia, tada vyrams 
patariu – užplikykite pupa-
laiškių, šiek tiek pipirmėčių 
ir šiek tiek apynių spurgų.

Fitoterapeutas 
Juozas Ruolia

Organizmą stiprinau vi-
taminais, vartojau seleną ir 
sojų produktus, o valgiau 
tai, ką valgiau iki ligos.

Liudmila Kozlovskaja 
(liga nustatyta prieš 10 m.

esant 40 m.)

Ties riba

Jei pareisiu iš ten
Parsinešiu geltoną ramunę 
plaukuos,
Su balta suknele ir basa, kad rasą 
pajust.
Jei pareisiu iš ten
Nusilenksiu dievam:
Saulei, vėjui, mėnuliui ir jūrai...
Kad pabūt Amžinybėj.
Jei pareisiu iš ten – 
Aš jau būsiu ne ta.
Gal mylėsiu labiau,
Gal užjausiu daugiau
Ir suprasiu giliau,
Nes aš būsiu pabuvusi Ten.
Tik dar reikia pareit... 
Kaip norėčiau pareit...

Irina Dargužienė 
a. a. 2010 m. gegužė
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Jei prieš ligą neskyrėte daug dėmesio savo valgiaraščiui, gydydamasi ir visą 
likusį gyvenimą turėsite rūpestingai rinktis maisto produktus, kad prailgintu-
mėte savo amžių ir pagerintumėte gyvenimo kokybę. Prašykite šeimos ar kito 
gydytojo siuntimo nemokamai pasikonsultuoti su dietologu.

Jums teks prisiminti, koks maistas buvo prieš 50 metų, kai nebuvo maisto 
pakaitalų, skonį stiprinančių ar keičiančių medžiagų. Jūsų maistas turi būti 
natūralus: įvairios sriubos, virta žuvis, natūrali duona, daug daržovių. Na-
tūralių vitaminų telkiniai – salierai, svogūnai, petražolės. Berkite jų į sriubas, 
dėkite į salotas. Lengvai pasisavinami natūralūs vitaminai visada geriau nei 
cheminis preparatas, kurį kepenys dar turi perdirbti. Medus – dar vienas pui-
kus angliavandenių mišinys. Maiste turi būti natūralių imunostimuliatorių, 
antioksidantų, detoksikuojančių, vienaip ar kitaip vėžio ląsteles slopinančių, 
virškinimą gerinančių ir nervų sistemą stiprinančių medžiagų. Tik atminki-
te – labai didelėmis dozėmis vartodama daigintus grūdus, želmenų sultis ir 
vitaminus galite sau labai pakenkti. Maistas ir maisto papildai yra vaistas tik 
tuomet, kai vartojami dažnai ir po truputį. Tačiau dėl vitaminų ir homeopati-
nių preparatų vartojimo būtinai pasitarkite su savo gydytoju, bendruomenės 
slaugytoju. 

Valgykite baltymingą ir kaloringą maistą (daug baltymų yra sojų ir pieno pro-
duktuose, kiaušiniuose, sūryje, mėsoje, riešutuose, žirniuose, pupelėse, džio-
vintuose vaisiuose). Vaisiuose, daržovėse, prieskoniniuose augaluose, kituo-
se augalinės ir gyvulinės kilmės produktuose yra visų natūralių organizmo 
lengvai pasisavinamų vitaminų, fermentų, nukleorūgšties ir aminorūgščių, 
angliavandenių, lipidų ir lipoidų, makro- ir mikroelementų. 

Virškinimas labai veikia mūsų savij autą ir sveikatą. Atminkite: vienas kąs-
nis mėsos – vienas kąsnis daržovių. Bulvę galima padėti į šalį – ji trukdys 
virškinimo sultims pasiekti kepsnį. Geriau valgykite kietesnės augalinės ląs-
telienos turintį maistą: agurkus, česnakus, arbūzus, pomidorus. Ir gerai su-
kramtykite – maistas turi būti gerai susmulkintas ir suvirškintas virškinimo 
sulčių, kitaip tulžies rūgštys nespės jo suskaidyti ir emulguoti riebalų. Tulžies 
rūgščių nesuskaidytos riebalų liekanos užsibūna storžarnėje ir antrinės tul-
žies rūgštys, baigiančios skaldyti riebalus, erzina storžarnės gleivinę ir šioje 
gali atsirasti piktybinių navikų židinių. Apie savo tulžies pūslės darbo kokybę 
ir kepenų veiklą klauskite savo bendrosios praktikos gydytojo.  

Pilvo pūtimas, vidurių užkietėjimas ir išskiriamos dujos rodo, kad žarnyne 
maistas pūva. Jei viduriai užkietėja, valgykite orkaitėje keptų obuolių arba 
morkų (kas 2 ar 3 valandas), javainių košės. Tinka ir grikių, pupų, pupelių, 
žirnių ir su lupenomis virtų bulvių (joms atvėsus odelę nulupkite) košės. Jas 
gardinkit riešutais, razinomis, medumi, apšlakstykite sojų, alyvų aliejumi 
arba aliejumi su karotinu.

Maistas
Sesuo, medikė, tarėsi su 
kolegomis, kaip stiprinti 
organizmą. Turbūt 
išties daugelio žmonių, 
galvojančių apie tave su 
meile, mintys yra galinga 
jėga.

Vilma Nemunaitienė
(liga nustatyta prieš 14 m. 

esant 28 m.)

Minties, maldos energi-
ja yra didžiulė ir padeda 
organizmo vandeniui tapti 
geram.

Fitoterapeutas 
Juozas Ruolia

Beje, liga pateikė man 
didelę staigmeną – visiškai 
pasikeitė mano skonio re-
ceptoriai. Organizmas ėmė 
reikalauti gerokai aštresnio ir 
rūgštesnio maisto nei anksčiau. 
Nutįsta seilė pamačius 
alyvuoges, kurių nė į burną 
neįmdavau, greifruktų galiu 
valgyti neribotą kiekį, o gerti 
tik sausą vyną, nors anksčiau 
patiko saldesnis.

Birutė Urmanienė 
(liga nustatyta prieš 8 m. 

esant 30 m.)
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Vartokite pakankamai skysčių – per dieną tarp valgymų išgerkite ne mažiau 
nei 4–6 stiklines. Gerkite kmynų, pankolių ir krapų sėklų nuovirus, minera-
linį vandenį, obuolių, morkų ar kitokias sultis, skiestas vandeniu. Nustačius 
vėžį atsargiai reiktų vartoti natūralias vaisių ir daržovių sultis. Jų per valandą 
galima išgerti ne daugiau kaip 1–3 gurkšnius (iki 50 ml). Fiziologai teigia, 
kad organizmo audiniai ir organai per valandą vitaminų ir fermentų iš sulčių 
pasisavina tiek, kiek jų yra viename gurkšnyje. Vėžio ląstelės maitinasi visu 
paviršiumi, o somatinės ląstelės – per kapiliarus, todėl vėžio ląstelės pasisavi-
na daugiau veikliųjų medžiagų. Jei iš karto išgeriama stiklinė sulčių, daugiau 
naudos gauna vėžio ląstelės, todėl natūralias sultis rekomenduojama gerti 
mažais kiekiais, tačiau daugiau valgyti šviežių vaisių ir daržovių. Ląstelie-
noje esančios veikliosios medžiagos ir vitaminai lėtai atsipalaiduoja ir visoms 
ląstelėms sudaro vienodas maitinimosi sąlygas. 

Visada reikia valgyti mėgstamą maistą – tai, ko iš tiesų norisi. Ir geriau mažes-
niais kiekiais, bet dažniau. Jei namiškiai siūlosi Jums ruošti valgį, palaikykite 
jų iniciatyvą. Sveikstantis žmogus turi būti laimingas – vienas picos gabalė-
lis ar pyragaitis Jums nepakenks, svarbu valgyti saikingai ir skaniai, tačiau 
geriausia susidaryti valgiaraštį, kuriame vyrautų keturios maisto produktų 
grupės. Kasdien pagal galimybes patariama suvalgyti po vieną ar du kiekvie-
nos grupės produktus: 1) vaisių ir daržovių; 2) paukštienos, žuvies, mėsos ir 
mėsos patiekalų; 3) kruopų, duonos ir makaronų; 4) pieno ir pieno produktų, 
ypač kefyro su bifi do bakterij omis. Tai padės Jums sustiprėti, geriau jaustis ir 
greičiau sveikti.

Jei iki šiol dar niekada nebandėte sveikatinamųjų receptų, būtinai išbandykite, 
tiek kovojant su krūties vėžiu, tiek jį nugalėjus:

Viena ar dvi saujos žalių ar raugintų kopūstų, žiedinių kopūstų, brokolių • 
arba šaukštas krienų, česnako skiltelė, svogūno galvutė, keli ridikėliai arba 
2 ar 3 šaukštai tarkuotos ropės.
2–4 šaukštai tarkuotų virtų raudonųjų burokėlių arba tiek pat trintų ir ly-• 
giomis dalimis su cukrumi sumaišytų mėlynių, juodųjų serbentų ar aronij ų 
uogų. Vietoj uogų tiks ir keli šaukštai uogienės, 20–30 džiovintų mėlynių ar 
vynuogių. 
Iš vakaro sutarkuokite 2 ar 3 morkas, tarkius nusunkite ir apšlakstykite • 
grietine. Ryte pakaitinkite keptuvėje su alyvuogių aliejumi ir pasidarykite 
mėgstamų salotų su ankščiau išvardintomis daržovėmis ar uogomis. 
Suvalgykite tris šaukštus sutrintų ir su medumi sumaišytų (1 ir 1) šaltalan-• 
kių ar šermukšnių uogų arba išgerkite šaukštelį šaltalankių aliejaus.

Daug skaičiau apie ligą, 
kad galėčiau pati sau padėti. 
Išsiaiškinau, kad šviežios 
morkų sultys stiprina orga-
nizmą – paprašiau visų lan-
kytojų nieko man nenešti, 
tik morkų sulčių. Perskai-
čiau, kad žali burokėliai 
sveika – valgiau salotas. 
Vaistažolių mišinius varto-
jau ir tebevartoju.

Marij a Tanana 
(liga nustatyta prieš 10 m. 

esant 43 m.)

Įvairių sulčių vartoti rei-
kėtų irgi saikingai. Vienas 
ar du gurkšniai per valandą.

Fitoterapeutas 
Juozas Ruolia

Chemoterapij a „ištraukė“ 
iš kūno daug naudingų 
medžiagų, kurias dabar turiu 
grąžinti su maistu.

Birutė Urmanienė 
(liga nustatyta prieš 8 m. esant 

30 m.)
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Po gydymo moteriai rekomenduojama nuolat tikrintis: pirmaisiais metais – kar-
tą per 3 mėnesius, antraisiais–penktaisiais – 2 kartus per metus, o po penkerių 
metų – bent 1 kartą per metus. Stebėti moterį – šeimos gydytojo užduotis. Prirei-
kus jis siunčia konsultuotis pas gydytoją specialistą. Svarbu įsiklausyti į savo or-
ganizmą, stebėti jo reakcij ą ir laiku bei tiksliai pranešti gydytojui apie pokyčius.

Kaip jausitės po gydymo didele dalimi priklauso nuo Jūsų pačios. Svarbiau-
sia, žūtbūt stengtis neprarasti optimizmo ir vertinti ligą kaip sunkią kliūtį, ku-
rią reikia ir galima įveikti! Jums gali padėti psichologai bei Jūsų likimo drau-
gės – moterys, anksčiau už Jus susidūrusios su klastinga liga ir sėkmingai jai 
pasipriešinusios. Naudokitės šia pagalba. 

Tiek gydydamasi, tiek vėliau Jūs pati galite pagreitinti gij imo procesą ne pa-
syviai laukdama, o aktyviai jame dalyvaudama. Labai svarbu, kad Jūs pati 
rūpintumėtės savo fi zine ir psichine sveikata! 

Sveikas gyvenimo būdas – vienas iš 
svarbiausių vaistų, kurį galite pati sau 
skirti. Jei vartojate alkoholį, nepiktnau-
džiaukite juo. Jei rūkote, nedelsdama 
nustokite. Taip iš karto „nušausite du 
zuikius“: nesudarysite sąlygų įvairioms 
ligoms rastis ir pagerinsite savo gebėji-
mą užuosti kvapus – taip galėsite labiau 
mėgautis sveiku maistu. 

Priešindamasis ligai organizmas kovoja ir eikvoja labai daug fi zinių bei dvasi-
nių jėgų, todėl galite jaustis nuolatos pavargusi. Leiskite sau atsikvėpti, nuo-
latinį nuovargį galima įveikti pamažu judant, sveikai maitinantis ir šiek tiek 
save palepinant.

Planuokite kiekvieną dieną ir laikykitės savo plano. Kasdien užsirašykite, 
kaip jaučiatės, ir eidama pas gydytoją pasiimkite savo užrašus. Jums nebūtina 
padaryti visko! Klausykite savo kūno, jis Jūsų neapgaus. Stenkitės pamiegoti 
dieną, skaitykite, klausykitės muzikos, išbandykite meditacij ą. 

Pasitarusi su gydytoju, darykite mankštą, eikite pasivaikščioti. Specialistai re-
komenduoja 40–60 min. bet kokios fi zinės veiklos bent 5 kartus per savaitę, 
žinoma, jei turite tam jėgų. Aktyvus pasivaikščiojimas ar nesunkūs sodo dar-
bai neabejotinai sužadins apetitą. 

Niekas iki šiol nežino, kodėl suserga būtent tas žmogus, tačiau akivaizdu, kad 
turi sutapti ne vienas veiksnys. Kodėl „išsiderino“ organizmas – dėl pykčių na-
muose ar darbe, dėl nuolatinio streso, dėl per didelių užmojų, netikrų vertybių? 
Svarbu nusiraminti, atsirinkti prioritetus, susidaryti savaitės, mėnesio, metų, 
dešimties ir 50-ies metų planą. Ir sistemingai, optimistiškai siekti jį įvykdyti.

Pagalba sau
Vienas dažniausių klausimų,  
kuris iškyla pacientėms – 
kokių pagalbinių priemonių 
jos galėtų imtis. Kartais net 
atrodo, kad pagrindiniai 
gydymo metodai nėra tiek 
žmogui svarbūs, kiek 
„skambiomis frazėmis“ 
apvainikuoti papildai, 
įvairūs nemedicininiai 
produktai, netgi ste-
bukladariai egzotiškuose 
kraštuose.

prof. Elona Juozaitytė
Kauno medicinos univer-
siteto klinikų Onkologij os 

klinikos vadovė

Jei matau, kad bute kalnai 
dulkių, bet jaučiuosi pavar-
gusi, aš verčiau pailsėsiu, o 
dulkes nušluostysiu rytoj.

Eglė Mėlinauskienė 
(liga nustatyta prieš 9 m. 

esant 36 m.)

Jei užsigeidžiu kokios nors 
malonios moters širdžiai 
smulkmenos, pavyzdžiui, 
rožinio šalikėlio, pasidovanoju 
ją. O anksčiau greičiausiai 
būčiau nepirkusi, nes būčiau 
galvojusi, kad vaikams reikia ir 
to, ir ano...

Birutė Urmanienė 
(liga nustatyta prieš 8 m. 

esant 30 m.)
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Tikintiesiems siūlau užsiimti 
malda. Netikintiesiems – 
medituoti, užsiimti joga. Liga 
reikalauja padaryti gyvenimo 
revizij ą, pakeisti požiūrį.

Fitoterapeutas 
Juozas Ruolia



Rūpesčiai, kurie suartina 
Rimta liga iš esmės pakeičia šeimos gyvenimą, ji gali suartinti arba atverti 
santykių plyšius, kurie anksčiau nekrito į akis. Sužinojus apie ligą ne tik Jus, 
bet ir Jūsų artimuosius užplūsta daug prieštaringų jausmų. Tai normalu. Daž-
nam vyrui dingsta apetitas, ima kankinti nemiga. Ne tik Jums, bet ir jam sun-
ku, nes pakinta įprastas bendravimas. Ne tik Jūs, bet ir jis praranda krūtį ir 
liūdi dėl to. Ne tik Jūs, bet ir jis bij o nežinomybės, kuri atėjo drauge su vėžiu. 
Daugeliui vyrų sunkiai sekasi padėti savo sergančiai žmonai ir tuo pat metu 
susidoroti su savo jausmais. Dažnai moteriai tenka pačiai guosti vyrą, kuris 
bij o žmonos mirties, atsakomybės už namus, vaikus. 

Visos krūties arba jos dalies netektis 
dažnai moteriai tampa didžiuliu emo-
ciniu ir psichologiniu iššūkiu: praran-
damas pasitikėjimas savimi, imama 
abejoti savo patrauklumu. Susitaiky-
kite su šia netektimi – kai imsite pa-
tikti sau tokia, kokia esate, ir kiti ne-
pastebės, kad kažkas pasikeitė. 

Natūralu, kad iš pradžių teks vėl vienam prie kito priprasti. Nesivaržykite, 
kalbėkitės su savo antrąja puse. Papasakokite kaip jaučiatės, dėl ko Jums ne-
jauku, drąsiai prašykite, kad Jus pamasažuotų, padėtų pakeisti tvarsčius, ne-
sidrovėkite jam parodyti, kaip atrodote dabar. Juk su šiuo žmogumi veikiau-
siai perėjote ir ugnį, ir vandenį. Jis nepasikeitė, nepasikeitėte ir Jūs. Tiesiog 
vėl reikia vienam kitą atrasti ir prisitaikyti prie naujų aplinkybių. Visą ligos 
procesą – nuo diagnozės iki pasveikimo – pora turėtų įveikti kaip partneriai, 
kuriems svarbus kiekvienas ligos ir gij imo niuansas. 

Parodykite jam, kad esate ta pati JO moteris. Nuraminkite, būkite dažniau 
kartu – eikite pasivaikščioti, žiūrėkite televizorių, palikite mielų raštelių, nu-
siųskite telefonu trumpąją žinutę, nevenkite fi zinio artumo.

Dėl švitinimo krūtis ir ranka gali tinti, oda gali būti skausminga. Dėl chemote-
rapij os gali išsausėti makštis, suplonėti makšties sienelės – dėl to lytinių san-
tykių metu gali skaudėti, o po jų – kraujuoti. Dėl kai kurių vaistų, vartojamų 
nuo krūties vėžio, gali kisti moteriškųjų hormonų kiekis ir sumažėti seksuali-
nis potraukis. Krūties vėžys ypač sunkia našta užgula jaunas moteris, tačiau 
dėl vidinių ir išorinių kūno pokyčių daugiau ar mažiau nukenčia kiekvienos 
moters seksualinio gyvenimo kokybė.

Daugeliui krūties vėžį nugalėjusių moterų pavyko tai padaryti tik dėl to, kad 
jų vyrai ar draugai buvo jų sąjungininkai. Ir nors ne kartą prarasta krūtis buvo 
šeimos iširimo priežastis, svarbu žinoti, kad tokių istorij ų yra daug mažiau 
nei tam skiriama laiko per moteriškus pasiplepėjimus. 

Liga atskleidė tai, ką gy-
venimo kasdienybė buvo 
prislopinusi – kad gyvenu 
su žmogumi, kuriuo galiu 
pasikliauti tuomet, kai jėgos 
beveik apleidžia. Neįsivaiz-
duoju, kaip būčiau ištvėru-
si, jei ne šeimos, ypač vyro, 
parama.

Liudmila Kozlovskaja 
(liga nustatyta prieš 10 m. 

esant 40 m.)

Kaip apmaudu, kad yra 
vyrų, kurie labai sureikšmi-
na krūtų amputacij ą ir dėl 
tos priežasties net nusisuka 
nuo savo moterų kirsdami 
joms dar vieną skaudų smū-
gį. Nesuprantu ir nepateisinu 
tokio egoistiško tų vyrų elge-
sio. Jie neverti vyro vardo.

Mara Almėnienė 
(liga nustatyta prieš 22 m. 

esant 49 m.) 

Visą gyvenimą, kad ir kokia 
liga būčiau sirgusi, turėjau labai 
tvirtą ramstį – savo vyrą Petrą. 
Su krūties vėžiu kovojome abu.

Palmira Damij onaitienė 
(liga nustatyta prieš 24 m. 

esant 52 m.)
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Iki tol, kol prasidėjo projektas 
„Nedelsk“ , viešinti, kad sirgai 
krūties vėžiu, buvo neįprasta. 
Dabar jau viskas kitaip.

Vilma Nemunaitienė 
(liga nustatyta prieš 14 m. 

esant 28 m.)



Po operacij os dėl limfos skysčio tekėjimo sutrikimų gali pradėti tinti ranka 
ir susidaryti limfedema. Simptomai pasireiškia staiga ar praėjus metams po 
gydymo. Limfedema gydoma kineziterapij a (gydomąja mankšta), limfos dre-
nažo arba pneumatiniu ritminiu masažu, transkutaninės elektrostimuliacij os 
būdu arba vakuumine terapij a.

Limfedema gydoma šiose įstaigose:

Elastinių ortopedinių rankovių galite įsigyti ortopedinės technikos parduotu-
vėse. Jos siuvamos pagal individualų užsakymą ir kainuoja apie 100 litų.

Perukai

Limfedema
Gyvenimas nenumatė 
padaryti iš mūsų tobulybės. 
Tobulybių vieta muziejuje.

Erichas Marij a Remarkas

Po operacij os labai 
skaudėjo operuotą ranką, 
bet sveikąja ranka susisuk-
davau kuodą. 

Valentina Janonienė
(liga nustatyta prieš 8 m. 

esant 50 m.)

Operuotą ranką paskauda, 
aukštyn negaliu pakelti, bet 
ir valgyti pataisau, ir grin-
dis išplaunu, ir drabužius 
išskalbiu, ir darže pasikapstau. 
Apsipratau su nepatogumais, 
ne tokie jie ir dideli.

Aldona Jarmalavičienė, 
(liga nustatyta prieš 7 m. 

esant 67 m.)

Didžiausią stresą patyriau 
ne tada, kai sužinojau apie vėžį, 
o tada, kai išgirdau iš gydytojų: 
„Negalėsi austi, nes po oper-
acij os ranka ištins ir skaudės.“ 
Puoliau į ašaras, bet mano 
Petras pasakė labai tvirtai: 
„Neverk! Aš būsiu tavo rankos 
ir ausiu tiek, kiek reikės, o tu 
pieši raštus ir derinsi spalvas.“ 
Taip ir buvo!

Palmira Damij onaitienė 
(liga nustatyta prieš 24 m. 

esant 52 m.)
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Miestas Pavadinimas Adresas Telefonas

Vilnius 

UAB „Perukų pasaulis“ 
Ozo g. 25,  
(PC „Akropolis“)

(8 5) 204 2369

UAB „Perukų pasaulis“ 
Liepkalnio g. 112,  
(PC „Maxima“)

(8 5) 233 9052

UAB „Perukų pasaulis“ 
Konstitucijos pr. 7A, 
(PC „Europa“)

(8 5) 275 0737

UAB „Doja“ Vasario 16-osios g. 13/1 (8 5) 261 4490
UAB „Plastita“ Pakalnės g. 4-2 (8 5) 249 7954
UAB „Dainovė“ Labdarių g. 3-13 (8 5) 262 3075
„Pepa“, UAB „RNP Group“ Sodų g. 22 (8 5) 216 2977

Kaunas

„Grovela“, R. Tamaškovos 
įmonė 

V. Krėvės pr. 104-24 8 676 61 861

„Plaukų magija“
KMUK Prekybos ir paslaugų centras, 
Eivenių g. 2

(8 37) 341 607

UAB „Perukų pasaulis“ 
Karaliaus Mindaugo pr. 49, (PC 
„Akropolis“)

(8 37) 214 613

Klaipėda UAB „Perukų pasaulis“ 
Taikos pr. 61,  
(PC „Akropolis“)

(8 46) 240 422

Šiauliai UAB „Perukų pasaulis“ 
Tilžės g. 109,  
(PC „Saulės miestas“)

(8 41) 550 588

Vilniaus universiteto Onkologijos instituto Reabilitacijos skyriuje Santariškių g. 1, Vilnius (8 5) 278 6738
VšĮ Utenos reabilitacijos ir ugdymo centre, VU Vaikų ligoninės filiale Atkočiškių k., Utenos r. (8 389) 73 765
Sanatorijoje „Eglė” Eglės g. 1, Druskininkai (8 313) 60220
Sanatorijoje „Tulpė” B. Sruogos g. 4, Birštonas (8 319) 65 525
Kauno medicinos Universiteto Psichofiziologijos ir reabilitacijos 
institute

Vydūno al. 4, Palanga (8 460) 30 027

VšĮ Klaipėdos ligoninėje Liepojos g. 45, Klaipėda (8 46) 491 033
VšĮ Šiaulių apskrities ligoninėje Darželio g. 10, Šiauliai (8 41) 526 433



Krūties pakaitalai 
Jau prieš operacij ą kiekviena moteris svarsto, ar norės atkurti krūtį, ar nau-
dosis krūties protezu. Silikoninį krūties protezą, atitinkantį buvusios krūties 
formą, dydį, spalvą, daugumoje ortopedij os prekių parduotuvių su gydytojo 
siuntimu galima įsigyti nemokamai, kai kur reikia primokėti. Šiose parduotu-
vėse galima įsigyti krūties protezų ir medvilninių liemenėlių:
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Miestas Pavadinimas Adresas Telefonas

Vilnius

„Ortopedijos technika“ 
www.ortopedija.lt 

L. Asanavičiūtės g. 27A 
(įėjimas iš Laisvės pr.) (8 5) 273 1387

„Ortopedijos projektai“ 
www.ortopro.lt Naugarduko g. 97 (8 5) 215 9080

„Idemus“ www.idemus.lt Centrinė būstinė Viršuliškių g. 34 (8 5) 246 1494
„Idemus“ www.idemus.lt Vytauto g. 24 (8 5) 271 5931
Ortopedijos centras 
www.orto.lt Kalvarijų g. 62 (8 5) 273 3402

„Pirmas žingsnis“ 
www.pirmaszingsnis.lt Laisvės pr. 77 (stotelė „Poliklinika“) (8 5) 247 4140

„Teida“ www.teida.lt Ozo g. 25 (8 5) 204 2369

Kaunas

„Ortopedijos technika“ 
www.ortopedija.lt Partizanų g. 17/Savanorių pr. 284 (8 37) 312 699

„Pirmas žingsnis“ 
www.pirmaszingsnis.lt Raudondvario pl. 150 (8 37) 409 281

„Pirmas žingsnis“ 
www.pirmaszingsnis.lt Vytauto pr. 375 (8 37) 208 456

„Pirmas žingsnis“ 
www.pirmaszingsnis.lt KMUK Paslaugų korpusas, Eivenių g. 2 (8 37) 326 467

„Teida“ www.teida.lt Karaliaus Mindaugo pr. 49 (8 37) 214 613
„Teida“ www.teida.lt Puodžių g. 4 (8 37) 323 576

Klaipėda

„Ortopedijos technika“ 
www.ortopedija.lt Mažvydo al. 9 (8 46) 412 445

„Ortopedijos projektai“ 
www.ortopro.lt Taikos pr. 76 8 615 16 405

Ortopedijos centras 
www.orto.lt Danės g. 9 (8 46) 256 102

„Pirmas žingsnis“ 
www.pirmaszingsnis.lt Klaipėdos Jūrininkų ligoninė, Liepojos g. 45 (8 46) 385 508

„Teida“ www.teida.lt Taikos pr. 61 (8 46) 240 422

Šiauliai

„Ortopedijos technika“ 
www.ortopedija.lt Vilniaus g. 25 (8 41) 524 342

„Pirmas žingsnis“ 
www.pirmaszingsnis.lt VšĮ Šiaulių ligoninė, V. Kudirkos g. 99 (8 41) 433 591

„Ortopedijos projektai“ 
www.ortopro.lt Aido g. 45, Šauliai (8 41) 415 176

„Teida“ www.teida.lt Tilžės g. 109 (8 41) 550 588

Panevėžys
„Ortopedijos technika“ 
www.ortopedija.lt Smėlynės g. 25 (įėjimas iš A. Jakšto g.) (8 47) 508 128

„Idemus“ www.idemus.lt V. Kudirkos g. 4 (8 45) 578 507

Palanga

„Ortopedijos projektai“ 
www.ortopro.lt Ganyklų g. 30 (8 460) 49 213

„Pirmas žingsnis“ 
www.pirmaszingsnis.lt Sanatorija „Palangos Linas“, Vytauto g. 155 (8 460) 52 644

Ukmergė „Ortopedijos technika“ 
www.ortopedija.lt Vytauto g. 105 (8 340) 63 440

Telšiai „Pirmas žingsnis“ 
www.pirmaszingsnis.lt VšĮ Telšių apskrities ligoninė, Kalno g. 40 (8 444) 60 288

Raseiniai „Pirmas žingsnis“ 
www.pirmaszingsnis.lt VšĮ Raseinių ligoninė, Ligoninės g. 4 8 610 01 065

Abromiškės „Pirmas žingsnis“ 
www.pirmaszingsnis.lt 

VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninė, 
Abromiškių k., Elektrėnų sav. 8 699 31 081

Birštonas „Pirmas žingsnis“ 
www.pirmaszingsnis.lt Sanatorija „Versmė“, B. Sruogos g. 9 8 685 12 613

Krūtį galima atkurti tuo 
pat metu, kai atliekama 
jos šalinimo operacij a, bet 
galima tai padaryti ir vėliau. 
Rekonstrukcij ą gali atlikti 
gydytojas onkologas arba 
plastikos ir rekonstrukcij os 
chirurgas. Gali būti naudo-
jamas silikonas arba pačios 
pacientės kūno audiniai. Kas, 
kada, kur atkurs krūtį, spren-
džia pacientė ir medikai, įverti-
nę visas ligos aplinkybes. 

Krūties protezo ir liemenėlės 
kaina 100 proc. kompensuo-
jama vieną kartą per metus. 
Įsigyjant liemenėlę ar maudy-
mosi kostiumėlį antrą kartą per 
metus kompensacij a netaikoma 
nepriklausomai nuo neįgalumo 
grupės ar amžiaus.

Siuntimą kompensuojamiems 
gaminiams gali skirti šeimos 
gydytojas, chirurgas ar onko-
logas.

Dėl vėžio netekau krūties – 
na, ir kas? Ją kuo puikiau-
siai atstoja protezas, su juo 
ramiai galiu vilkėti palaidi-
nę su iškirpte. Kartą sode 
pasilenkiau, o protezas tik 
plumt kaimynui po kojom. 
„Čia kelio pagalvėlė“ – 
paaiškinau.

Palmira Damij onaitienė 
(liga nustatyta prieš 24 m. 

esant 52 m.)



Onkologinei ligonei darbingumo laipsnį nustato Neįgalumo ir darbingumo 
nustatymo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerij os (toliau vadi-
nama – NDNT) pagal Darbingumo laipsnio nustatymo kriterij ų aprašą (Žin. 
2005, Nr. 38-1253; 2009, Nr. 63-2514).
Darbingumo laipsniui nustatyti privaloma pateikti šiuos dokumentus: asmens 
prašymą dėl siuntimo į NDNT, užpildytą siuntimą į NDNT, medicininių tyri-
mų išrašus, patvirtinančius ligos sunkumą ir diagnozę. Taip pat būtina pateikti 
asmens tapatybės dokumentą arba patvirtintą jo kopij ą, asmens išsilavinimą, 
specialybę ir kvalifi kacij ą patvirtinančius dokumentus ir nuotrauką (3 x 4 cm).
Jei pacientė pensinio amžiaus, nustatomi specialieji poreikiai. Specialiuosius 
nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio 
įsigij imo, techninio jo pritaikymo išlaidų kompensacij os ir transporto išlaidų 
kompensacij os poreikius nustato asmens sveikatos priežiūros įstaigos šeimos 
gydytojas. Sprendimą dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo ir tenkinimo 
priima ir neįgaliojo pažymėjimą asmeniui išduoda Savivaldybių administra-
cij os Socialinės paramos skyriai.

Reabilitacij a
Apie paslaugų poreikį sprendžia gydantis gydytojas, fi zinės medicinos ir rea-
bilitacij os gydytojai. Dėl tos pačios ligos apdraustieji gali gauti siuntimą atlikti 
tik vieną reabilitacij os kursą per kalendorinius metus. Jei biosocialinių funk-
cij ų sutrikimai neišnyksta, po pirmojo etapo skiriamas antrasis arba trečiasis 
reabilitacij os etapas. Iš pirmines ambulatorines sveikatos priežiūros paslau-
gas teikiančių įstaigų pacientai siunčiami atlikti tik kartotinę, palaikomąją ir 
ambulatorinę reabilitacij ą.
Antrąjį arba trečiąjį reabilitaci-
jos etapą skiria gydantis gydy-
tojas, remdamasis fi zinės medi-
cinos ir reabilitacij os gydytojo 
išvada apie pirmuoju reabilita-
cij os etapu suteiktas paslaugas. 
Antrasis reabilitacij os etapas 
skiriamas iškart po gydymo 
stacionarinėje ASPĮ. 
Kartotinę reabilitacij ą skiria medicininės reabilitacij os įstaigos, teikusios rea-
bilitacij os paslaugas antruoju reabilitacij os etapu, fi zinės medicinos ir rea-
bilitacij os gydytojas arba gydantis gydytojas, vadovaudamasis medicininės 
reabilitacij os įstaigos, teikusios reabilitacij os paslaugas antruoju etapu, reko-
mendacij omis arba fi zinės medicinos ir reabilitacij os gydytojo išvadomis. Pa-
laikomąją reabilitacij ą skiria gydantis gydytojas, vadovaudamasis fi zinės me-
dicinos ir reabilitacij os gydytojo rekomendacij omis. Kartotinė ir palaikomoji 
reabilitacij a skiriama be pirmojo medicininės reabilitacij os etapo.

Darbingumo laipsnio nustatymas 
Skausmas – tylioji XXI a. epi-
demij a. Jis kankina tūkstančius 
žmonių. Skausmas yra tiek 
realus, kiek asmuo jį jaučia ir 
gali perteikti kitam. Skaus-
mas yra nematomas. Tai 
penktasis gyvybės signa-
las, todėl būtina jį išmokti 
vertinti taip pat, kaip 
mokame sekti širdies pulsą, 
matuoti arterinį spaudimą.

Arūnas Ščiupokas, Lietuvos 
skausmo draugij os prezi-
dentas, Kauno medicinos 
universiteto Neurologij os 

klinikos docentas
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Kreipiantis į skausmo klini-
kas reikalingas bendrosios 
praktikos gydytojo siuntimas 
ir asmens dokumentas:
Santariškių g. 2, Vilnius
Tel. (8 5) 236 5269
Santariškių g. 1, Vilnius
Informacij os tel. (8 5) 272 0135
Registracij os tel. (8 5) 219 0966, 
8 699 91 892
Eivenių g. 2, Kaunas
Registracij os tel. (8 37) 326 610
Volungių g. 16, Kaunas
Informacij os tel. (8 37) 346 145
Registracij os tel. (8 37) 407 468
Liepojos g. 49, Klaipėda
Tel. (8 46) 396 662
Darželio g. 10, Šiauliai
Informacij os tel. 8 611 10 990
Registracij os tel. (8 41) 526 433
Smėlynės g. 25, Panevėžys
Informacij os tel. (8 45) 507 243
Registracij os tel. (8 45) 507 262
Aukštakalnio g. 3, Utena
Tel. (8 389) 63 861
www.jeiskauda.lt 
www.skausmoklinika.lt

Reabilitacĳ os paslaugų etapai:
1. Medicininės reabilitacij os paslaugos 
teikiamos ambulatorinio arba stacionaraus 
gydymo metu.
2. Specializuotos stacionarios reabilitacij os 
paslaugos.
3. Ambulatorinės reabilitacij os paslaugos.
4. Kartotinė ir palaikomoji reabilitacij a.

(2008 01 07 SAM įsakymas Nr. V-50)



Onkologinių ligonių draugĳ os ir krūtų ligomis sergančių 
moterų savitarpio pagalbos grupės
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Miestas Pavadinimas Kontaktai

Vilnius

„Paciento mokykla“ 
Vėžio informacijos centro darbuotoja 
Veronika Mickevičienė, Santariškių g. 1 
Tel. (8 5) 278 6802, veronika.cancer@voui.lt

Krūties ligomis sergančių moterų bendrija 
„Viktorija“

Pirmininkė Gražutė Aulaitė
L. Stuokos-Gucevičiaus g. 4
Mob. 8 683 80 762

VšĮ Rožinio kaspino draugija 
www.roziniskaspinas.lt

Direktorė Erika Umbrasaitė, 
A. Šabaniausko g. 18
Mob. 8 686 86 985, info@roziniskaspinas.lt

Vilniaus universiteto Onkologijos instituto 
Vėžio informacijos centras www.vuoi.lt

Visuomenės sveikatos specialistė Veronika Mickevičienė
Tel. (8 5) 278 6802, cancer@vuoi.lt

Visuomeninė organizacija 
„Išmokime gyventi su vėžio liga“

Pirmininkė Veronika Mickevičienė
Santariškių g. 1, tel. (8 5) 278 6802

Kaunas

Kauno apskrities moterų sveikatos draugija 
ALMA

Pirmininkė Regina Malžinskienė
Kauno onkologijos ligoninė, Volungių g. 16
Tel. (8 37) 438 602, mob. 8 652 68 438
kol@mail.balt.net

Onkologinėmis ligomis sergančių moterų 
draugija EIVENA www.eivena.lt

Pirmininkė Paulina Barisienė, tel. (8 37) 207 223, 
mob. 8 674 37 971, p.barisiene@gmail.com
Pavaduotoja Jolanta Urniežė, tel. (8 37) 455 523, 
mob. 8 686 21 206
Eivenių g. 2, eivena.info@yahoo.com

Klaipėda
Onkologinėmis ligomis sergančių Klaipėdos 
apskrities moterų draugija ZUNDA

Pirmininkė Aldona Kerpytė
Mob. 8 612 74 716, kerpyte@kretvb.lt

Šiauliai
Šiaulių moterų krūtų patologijos asociacija 
SALVIA

Pirmininkė Nijolė Pročkienė, mob. 8 682 21 887
Pavaduotoja Valda Dulinskienė, tel. (8 41) 455 232
aiva1@kv.lt

Panevėžys
Krūties ligomis sergančių Panevėžio moterų 
bendrija ATGAJA

Pirmininkė Irena Sabaliauskienė
Radviliškio g. 18-14, tel. (8 45) 582 971, 
mob. 8 686 15 825, laivai@one.lt

Birštonas Onkologinių ligonių klubas „Viltis gyventi“ 
Pirmininkė Anelė Pyragienė
J. Basanavičiaus a. 1-1, tel. (8 319) 56 402, 
akiniai23@yahoo.com

Biržai
Lietuvos invalidų draugijos Biržų skyriaus 
sergančiųjų onkologinėmis ligomis klubas 
„Stenkimės nugalėti ligas“

Pirmininkė Renė Žvirgždienė
Mob. 8 611 87 849

Elektrėnai
Elektrėnų seniūnijos sveikatos draugija              
„Mes esame“

Vadovė Nijolė Elena Vlasenkienė
Sodų g. 8-12, mob. 8 685 16 901

Kretinga
VšĮ Šv. Pranciškaus onkologijos centras 
(anksčiau buvo Vakarų Lietuvos onkologinių 
ligonių informacijos ir pagalbos centras)

Direktorė Aldona Kerpytė, mob. 8 671 35 417, 
akerpyte@gmail.com
Kapelionai: Evaldas Darulis OFM, mob. 8 615 79 796; 
Benediktas Jurčys OFM, mob. 8 698 40 049
Vilniaus g. 2A

Šilutė
Onkologinėmis ligomis sergančių Šilutės 
rajono moterų draugija VIVA FEMINA

Pirmininkė Dana Butkienė
Šermukšnių g. 4, tel. (8 44) 177 768, mob. 8 656 59 
556, butkus@silnet.lt

Visaginas
Visagino onkologinių ligonių bendrija 
„Kovok ir nugalėk“

Pirmininkė Neli Anedčenko
Taikos g. 13, tel. 8 376 73 084, mob. 8 626 09 720, 
niva@tts.lt

Vilniuje „Viktorij os“ 
bendrij a renkasi 
šeštadieniais 11 val. 
Kryžiaus namuose.

Kas antrą trečiadienį 
Vilniaus universiteto 
Onkologij os instituto 
didžiojoje salėje vyksta 
paskaitos pacientams.

Kauno onkologij os 
ligoninės posėdžių 
salėje lankytojai 
laukiami kiekvieno 
mėnesio paskutinį 
trečiadienį.

Šiauliuose, viešbutyje 
„Šiauliai“, susirinki-
mai vyksta paskutinį 
mėnesio ketvirtadienį 
(Diana Paulauskas, 
tel. 8 686 73 434).

Mes onkologinės 
ligoninės palatoje buvom 
penkios – visos pirmą 
kartą čia patekusios, visos 
išsigandusios ir pasimetu-
sios. Ką daryti, kaip sau 
nuotaiką pakelti? Kartą 
išėjom į lauką ir pradėjom 
deklamuoti viena kitai 
eiles, kurias prisiminėm. 
Kad Jūs žinotumėt, kaip 
gerai tai mus paveikė.

Valentina Janonienė
(liga nustatyta prieš 8 m. 

esant 50 m.)
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Šviesos. Uždanga pakyla. Scenoje ant kėdės sėdi JI. 
Greta – JIS – baltu chalatu, įdėmiai JĄ apžiūrinėja. 
Baltų sienų dekoracij os, spengianti tyla. JO rankos 
profesionaliai čiuopia, antakiai sutrūkčioja, bet lūpos 
neišduoda, kas sukasi baltai apsirėdžiusiojo galvoje. Stop 
kadras. Dūžtančio stiklo fonograma. JIE sustingsta – 
gydytojas apniukusiu veidu, JI sunerimusiu žvilgsniu. 
Prožektoriai nukrypsta į žiūrovus, tarp jų sėdi Auglius 
Žnyplius – šelmiško veido, viršutinę lūpą dengia 
vešlūs ūsai, akys įkypos. (Tokių apstu ligoninių 
laukiamuosiuose – aut. past.) Auglius Žnyplius pakyla 
ir žengdamas į sceną prabyla monologu.

Auglius Žnyplius: Madam, žemai lenkiuosi, 
bučiuoju ranką, leiskite prisistatyti: vardų turiu 
ne vieną, tačiau nė vienas jų nėra gražus. Turėjau 
draugių ir prieš Jus. Bet ar buvo tarp jų tikrų? 
Subjūra nuotaika, kai daili, prieš 5 metus sutikta 
mergina pamačiusi nudelbia akis…

Nesu aš vakarėlių liūtas, meiliai suokt nemoku. 
Ir būdas mano, sutinku, ne iš švelniųjų –  
pasižnaibau. Bet, ponia, aš jau čia. Ar pasiruošusi 
susipažinti? Atvira širdim, be pykčio, paniekos ir 
ašarų pakalnių?

Mane vadina ir Nuosprendžiu, ir Likimu, 
tikintieji pravardžiuoja Dievo pirštu. Norėčiau, 

kad mane vadintų – Išbandymu, gyvenimo 
auditorium, KOVA?!   

Karingai, pasitikėjimo kupinu žvilgsniu, stebi žiūrovų 
reakcij ą. Į palatą įžengia rentgeno nuotraukom nešinas 
dar vienas žmogus baltu chalatu. Kelias minutes tylu. 

Auglius Žnyplius (susigėdęs): Bet užteks apie mane, 
turėsim daug gražaus laiko paplepėti. Dabar 
svarbesnė – TU. Užsukau netyčia, TU čia niekuo 
dėta, gal tik truputį. Taip jau pasaulis surėdytas, 
kad stipriausiam tenka ir sunkiausioji našta. Tad 
drąsiai skelbiu – bus KOVA, verta fi nalo. Rink 
komandą ir pradėkime žaidimą.

Iškalbingai dėbteli į medikus, vilkinčius baltais 
chalatais, ir apniukusiu veidu tęsia:

Aš vienas, atbulas, kandus ir visa naikinantis... Ar 
šauksi, verksi, ar isteriškai kvatosies – aš jau čia ir 
niekur nedingsiu, bet tu turi visą arsenalą: šeimą, 
tikėjimą, viltį, žinių aruodą, baltų chalatų armij ą. 
O visų svarbiausia – UŽSISPYRIMĄ. Iškart 
NEPASIDUOK, nes man bus nuobodu. Galiausiai 
išliks tik vienas – TU arba AŠ.  

Iš užkulisių pasigirsta paslaptingas balsas – „En 
Garde“ (pranc. – ginkis). 

AUGLIUS  ŽNYPLIUS  
Tai  aš

Karolis 
Vaitkevičius 



prof. habil. dr. Laima Griciūtė
VU Onkologij os instituto konsultantė

Tai, kad vėžį sukelia šiuolaikiniai prietaisai ir elektromagnetinės bangos, neįrodyta. Vėžio 
atvejai žinomi nuo senų laikų. Šiuo metu nustatoma daugiau vėžio atvejų, nes tobulėja dia-

gnostikos technika, ir žmonės gyvena ilgiau. Šiais laikais turime labai geras diagnostikos priemones, kurios 
padeda laiku diagnozuoti vėžį. Spontaninis (adekvačiai negydant) pagij imas pasitaiko 1 iš 10 000 atvejų ir 
užmena mįslę net labiausiai patyrusiems specialistams. Mano praktikoj pasitaikė tik vienas. Tai buvo inkstų 
vėžys, išplitęs į plaučius. Rentgeno nuotrauka parodė – visi plaučiai jau nusėti mazgeliais. Bandyta taikyti 
imuninį gydymą – kai itin stipriai sužadintas imunitetas sukelia stiprų organizmo pasipriešinimą vėžio pliti-
mui. Iškamuotas karščiavimo, drebulio, galvos skausmų ir silpnumo po vieno seanso žmogus atsisakė kartoti 
sunkų gydymo kursą dar kelis ar net keliolika kartų. Po metų jis gydytojams pasirodė švariausiais plaučiais! 
Vienas kursas jo išgelbėti negalėjo. Tai kaip jis pasveiko? JAV mokslininkų grupė mėgino atskleisti šią paslaptį 
suradę ir aprašę per 500 spontaninio pagij imo atvejų, tačiau jiems nepavyko aptikti jokių dėsningumų.

Susirgus krūties vėžiu neskauda! Gal tik itin retais 
atvejais. Visa bėda, kad organizmas iš pradžių nerea-

guoja į naviką, panašiai kaip tėvai nereaguoja į išdykėlio 
vaiko prasikaltimus. Galbūt todėl, kad darinys atsiranda 
iš savų ląstelių? Krūties vėžys pradeda vystytis sutrikus 
hormonų balansui. Guzelio gali ir nebūti, o krūtis – pa-
rausti, pasidaryti karšta. Taip lengva šiuos pokyčius su-
painioti su krūties uždegimu. Blogiausia, ką gali paskirti 
suklydęs gydytojas – šildantys kompresai, kurie tik pa-
dės vėžinėms ląstelėms plisti. Kartais susidarę mazgeliai yra neapčiuopiami, ypač – didesnėje krūtyje, 
todėl ir rekomenduojama profi laktiškai tikrintis. Per dažnai taikoma mamografi ja, ypač jaunoms mote-
rims, irgi negerai – krūtis yra labai jautrus jonizuojančiai spinduliuotei organas ir dažnas apšvitinimas 
rentgeno spinduliais nerekomenduojamas.

Krūties vėžio rizikos faktoriai: ankstyva branda bei menstruacij ų ciklo pradžia ir vėlyva menopauzė 
reiškia ilgesnį estrogenų veikimo laikotarpį. Jei moteris negimdžiusi, jos krūtyje lieka nepilnai išsi-

diferencij avusios (nesubrendusios) ląstelės. Jos paprastai pilnai išsivysto pirmojo nėštumo metu. Iš ne-
subrendusių ir gali gimti vėžys. Nepamirškime ir paveldimumo: paveldima ne liga, o polinkis susirgti 
dėl mutavusių genų. Jie buvo nustatyti maždaug prieš 15 metų: BRCA1 ir BRCA2 (BRCA – angl. trump. 
breast cancer – krūties vėžys). Šių genų turinti moteris nebūtinai sirgs, bet jos rizika didesnė. Šiuolaikine 
technika jau galima patikrinti, ar tokie genai yra paveldėti. Paveldimi genai vakariečių moterų tarpe 
nustatomi 1 iš maždaug 800 moterų. Pastebėta, kad jie dažnesni moterų žydžių tarpe.

Apie 50 proc. susirgusių įvairiais piktybiniais navikais šiuolaikinės medicinos dėka po gydymo iš-
gyvena dešimtmečius, kai 1900 m. buvo išgydoma vos 5 proc. asmenų. Krūties vėžio gydymo re-

zultatai yra geresni ir priklauso nuo naviko išplitimo laipsnio pradedant gydymą. Jei vėžys atsinaujina, 
tai dažniausiai nutinka per pirmus penkerius metus nuo gydymo. Krūties vėžys, deja, yra šiek tiek 
kitoks – jis gali atsinaujinti ir po dešimties ar daugiau metų, todėl pagij usioms moterims rekomenduo-
jama tikrintis ir naudoti estrogeninius preparatus. 
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„Apie 50 proc. susirgusių įvai-
riais piktybiniais navikais šiuo-
laikinės medicinos dėka po 
gydymo išgyvena dešimtmečius, 
kai 1900 m. buvo išgydoma vos 
5 proc. asmenų.“
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habil. dr. Valerij us Ostapenko
VU Onkologij os instituto Krūties ligų chirurgij os ir 

onkologij os skyriaus vedėjas, chirurgas onkologas

Kiek yra skirtingų moterų, tiek yra skirtingų reakcij ų į žinią apie krūties vėžį. Papras-
tai žinią, kad serga krūties vėžiu, o ypač sunkesne jo forma, moterys priima labai 

sunkiai, juk tokia naujiena tikrai nėra pati maloniausia. Vienos verkia, ašaroja, jaudinasi dėl 
darbo, dėl savo ateities. Kitos pyksta ant gydytojų, ant artimųjų. Turi būti ne vien chirurgas ar 

onkologas, bet ir geras psichologas. Negali tiesiai šviesiai išrėžti: „Jums krūties vėžys“, – lyg tai būtų eilinė 
liga. Moteriai tai tolygu gyvenimo pabaigai. Paprastai, atsižvelgi į ligos stadij ą, moters amžių, išsilavi-
nimą, ruošiesi pokalbiui ir ieškai tinkamų žodžių pasakyti, jog ji serga arba jai įtariama liga. Ir stengiesi 
nuraminti dėl ateities: liga – ne nuosprendis, ir su ja galima gyventi dar ne vienerius metus, moteris gali 
kovoti, bet negali nusisukti nuo gydymo ir sveiko proto – dėl savęs, šeimos ir artimųjų. Išgirdusi tokią 
žinią moteris iš pradžių sunkiai suvokia informacij ą apie tolimesnį gydymą. Ašaros rieda ir prieš, ir po 
operacij os, bet pirmieji gydymo rezultatai ašaras išdžiovina.

Su krūties vėžiu kovoti padeda visa komanda: psi-
chologai, psichiatrai, chirurgai, radiologai ir kiti. 

Gydymo eigą labiausiai nulemia diagnozė ir ligos 
forma. Kiekvienu atveju pritaikai individualų gydy-
mo planą... Jei moteriai pablogėja, agresyvesnei ligos 
stadij ai pritaikai naują gydymo schemą. Kai moteriai 
pasakoji apie gydymo eigą, pasirengimą operacij ai, 
šalutinius poveikius ir sveikimą, jai labiausiai rūpi – 
ar bus išsaugota krūtis. Kai neįmanoma, pasakai, kad galbūt teks šalinti krūtį ir taikyti stiprų 
gydymą, patari iš anksto paieškoti peruko, pasidomėti krūtų protezais. Turi išlikti jautrus ir 
subtilus, kai moteris klausia apie intymų gyvenimą po chemoterapij os, ar prašo patarti, kaip 
pranešti žinią artimiesiems – daugelis be reikalo jaudinasi, ar neužkrės savo vaikų ir vyro. Ir 
labai gerai, kad moterys vis dažniau užduoda klausimus ir vis rečiau renkasi įvairius užkal-
bėjimus, žibalo, rupūžių terapij ą ir pan.

Patirtis rodo, kad išoperavus naviką, ne viena moteris nutraukia gydymą, klaidingai ma-
nydama, kad jau pasveiko. Todėl perspėji, kad operacij a – tai pradžia, kai pašalinamas 

tik židinys, todėl reikės dar ilgo gydymo, norint išrauti ligą su visomis jos šaknimis. Kad liga 
neatsinaujintų, pašalinto židinio vietoje taikoma spindulinė terapij a, profi laktiškai skiriama 
hormonų terapij a. Praėjus 3–5 metams po sėkmingo gydymo moteris jau gali pastoti.

„Vienoje pusėje yra liga, o 
kitoje pusėje yra gydytojas. 
Jeigu pacientė bus gydy-
tojo pusėje – mes galime 
nugalėti ligą.“

ið
tik

im
as 

projekto NED
ELSK

DRAUGAS

28



prof. Elona Juozaitytė
Kauno medicinos universiteto klinikų 
Onkologij os klinikos vadovė

Kiekvienas pacientas gydytojui yra įsimintinas. Prisimenu liūdną atvejį: jauna 
moteris nesutiko gydytis chemoterapij a ir kuriam laikui dingo iš onkologų aki-

račio. Pasirodė tik tada, kai būklė buvo labai sunki. Kalbantis su paciente paaiškėjo, 
kad ji patikėjo netradicinės medicinos galiomis. Moteris paaiškino, kad medikai ją 
supažindino su ligos eiga, sunkumais, pašaliniais gydymo reiškiniais, o tai jai at-
rodė labai baisu. Netradicinės medicinos atstovai tiesiog užtikrino, kad ji pasveiks. 
Man ir kolegoms tai buvo pamoka, kad būtina įvertinti paciento psichologinę bū-
seną ir kalbant apie ligos gydymą suteikti žmogui optimizmo. 

Pati įsitikinau, kad dažniausiai kovą prieš ligą laimi tos, kurios ryžtingai grumia-
si. Toms, kurios savyje randa vidinės stiprybės, lengviau nugalėti vėžį. Mano 

praktikoje daugėja tokių žmonių, kurie atsitikus bėdai nepasiduoda ir nutaria ko-
voti. Aš netgi turiu negerą nuojautą, kad pesimistams blogiau sekasi. Prisimenu 
daug pacientų, kurie net mus, visko mačiusius medikus, nustebindavo. Atrodyda-
vo, duobė tokia gili, kad neįmanoma išsikapanoti, o žmogus išlipa iš jos ir sparčiai 
pradeda sveikti! Žinoma, visi pacientai gydomi vienodai, nesvarbu yra optimistai 
ar pesimistai. Tačiau vidinis ligonio optimizmas kartais padaro stebuklus.

Manau, kad susirgus moterims labiausiai reikia informaci-
jos, kas vyksta jų kūne ir kokios galimybės pasveikti. Jei 

pati sužinočiau, kad mano krūtyje piktybinis navikas, norėčiau 
tiesos, kad ir kokia ji būtų. Baisiausia – nežinomybė. Išklausius 
gydytojo apie gydymo metodus reikia apsvarstyti ir ryžtis, kad 
ir kokių kalbų esate apie juos girdėjusios. Daugybė moterų be 
operacij os, spindulinės terapij os, chemoterapij os ar hormonų te-
rapij os nebūtų ligos įveikusios. Moksliškai įrodyta, kad apie 50 
proc. navikų išsivystymo priežastis – žmogaus gyvenimo būdas: žalingi įpročiai, mitybos ypa-
tumai, aplinkos sąlygos ir panašiai. Gydymo metu taip pat labai svarbu, kad moterys gyventų 
ir maitintųsi sveikai. Tačiau noriu pabrėžti, kad susiformavusio naviko sunaikinti papildais, 
dietomis ar badaujant nepavyks. Būtinas medicinis gydymas. 

Iš tikrųjų labai gaila, kad Lietuvoje pas gydytojus dažniausiai ateina viena pati 
pacientė, kuri kartais dėl didelio streso nesuvokia jai teikiamos informacij os. Tuo 

tarpu JAV ar Vakarų Europos šalyse yra įprasta gydymo įstaigose matyti pacientę 
lydinčius artimus žmones. Jie įsigilina į teikiamą informacij ą ir tampa tvirtu rams-
čiu bei pagalbininku namuose. Sergančiai moteriai labai svarbu jausti artimųjų pa-
laikymą, norą kartu spręsti užgriuvusias bėdas. 
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„Pati įsitikinau, kad 
dažniausiai prieš 
ligą laimi tos, kurios 
ryžtingai grumiasi.“
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5 cm

Pritemdytos šviesos. Už lango balandžiai lūkuriuoja 
trupinių nuo pacientės vakarienės stalo. Palatoje tyla, 
ant JOS stalelio nugerta šviežių morkų sulčių stiklinė, 
šalia lovos trys kėdės ir atversta knyga. Auglius 
Žnyplius prasmukęs nusivalo kojas, kabina nugvelbtą 
baltą chalatą. Atsisėda, iš senovinio portsigaro 
išsitraukia suktinę, užsirūko, patrina akis, matyti – 
pavargęs.

Auglius Žnyplius: Pastebėjau naktimis vis drėkini 
pagalvę. (Išpučia dūmų ratilą.) Nėra ko gėdytis. 
Būna ir aš nubraukiu ašarą kitą. 

Susimąsto, kaupia drąsą.

Kaip ten jūs mėgstat sakyti: kenčiantiems – 
dangus? TU dar nežinai, kas yra kančia. 
Nesupranti manęs... aš tik norėjau ištrūkti iš 
sugriežtinto režimo zonos. Ar nutuoki, ką reiškia 
būti milijonine ląstele nuolat besidauginančioje 
šeimoje, kai privalai išsitekti vos 5 centimetrų 
irštvoje? Lipa ant galvos kas netingi. Taip gyventi 
aš negalėjau, turėjau pralaužti tą sieną, kad 
ją kur šimtas mamologų! Privalėjau išplaukti 
į platesnius vandenis... Geriau vieną dieną 
karaliauti, nei visą gyvenimą vergauti!*

Glosto JOS ranką, nors mato, kad JI miega.

Visą gyvenimą lėkei akis išdegus, išdalinai save 
vaikams, vyrui, puodams ir daržams... Neklausk 
savęs, ką darei ne taip, kodėl tau, nereikia 
kapstytis praeityje – per vėlu... Gyvenimas – 
loterija, bilietą įbruko neprašyti, belieka patikrinti 
skaičius. C‘est la vie. (Pranc. – Toks gyvenimas.)

*Frazė itin panaši į legendinio Tado Blindos, tačiau dėl 
suprantamų priežasčių Auglius Žnyplius jos negalėjo 
žinoti. Matyt, maištingi protai, taip kaip ir didieji, 
mąsto vienodai.
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Zita Ročkienė
Liga nustatyta prieš 7 m. esant 53 m.

Gyvenau normalų gyvenimą ir niekada nė minties neturėjau apie krūties vėžį. Tiesa, tam 
tikrą laiką krūtyje jaučiau guziuką, kuris vis sukietėdavo ir nuslūgdavo. Kartą jis nenuslū-

go. Bet aš vis vyliausi ir delsiau. Dabar suprantu, kad pirmoji klaida buvo nepasitikrinti, kai jį 
jaučiau, o antroji – dar ilgiau delsti. Pralaukiau beveik metus. Stengiausi šeimai per daug nepa-
sakoti. Nenorėjau, kad vaikams būtų šokas. Pasakiau, kad esu ligoninėje, kad dar daro tyrimus, 
jog jokių atsakymų nėra, nors pati jau žinojau. Mačiau, kad vyras ir vaikai labai išgyveno, bet 
pati esu šiek tiek optimistė, tai juos iš pradžių šiek tiek apdorojau, tik tada pasakiau. 

Moterims norėčiau patarti susitaikyti su tuo, kad susirgo tokia liga. Reikia susikaup-
ti ir pasiruošti gydymui, kuris trunka ilgokai. Svarbiausia nepanikuoti ir galvoti, 

ką dar gali dėl savęs padaryti. O šeimai nebūtina iki smulkmenų žinoti, kaip tau skau-
da. Jei norisi kalbėti, geriau papasakoti likimo draugei ar gerai kaimynei. Jeigu pradedi 
analizuoti, gali visai iš proto išeiti. Žinoma, daug priklauso nuo žmogaus požiūrio. Aš 
neleidau moterims palatoje dejuoti. Jos pasakojo, kad kai mane atvežė po operacijos, nu-
stūmiau seselę ir pati atsiguliau į lovą, iš lovos ranka pasiekiau ir pakilojau kėdę. Tik tada 
užmigau. 

Po operacijos teko gerti rupūžės antpilą, teko prisi-
klausyti ir kitokių gydymo būdų. Manau svarbiau-

sia yra įsitikinimas: jei žmogus tiki, kad tai padeda – pir-
myn. Kiti gali gerti tik vandenį, tikėdami, kad jis padeda. 
Bet tokie būdai jokiu būdu negali pakeisti pagrindinio 
gydymo, nors jis ir nėra malonus. Man labai sunku buvo 
pirmąsias keturias dienas, vėliau pradėjo gerėti. Atsi-
menu grįžęs ir pamatęs mane gulinčią vyras klausdavo: 
„Tai guli?“. Jo klausimas man būdavo gyvas priekaištas, 
bet susitvardydavau nesibarusi. Reikia suprasti, kad ap-
linkiniai nori tik gero, nors būni labai išsekusi.

Pamenu, buvau ką tik po chemoterapijos seanso, kai vyras pasiūlė važiuoti prie ežero 
pabūti su giminaičiais. Spyriojausi, bet vyras ir kėdę nupirko, kad pasėdėčiau pavė-

syje. Bebūnant gamtoje pusseserės vaikai pririnko man žemuogių. Nenorėjau imti, bet jie 
atsakė, kad man labiau nei jiems patiems reikia, o aš ėmiau ir apsiverkiau. Atrodo, tokia 
smulkmena, o taip sugraudino. 

Esu dėkinga krūties vėžiu 
segančiųjų draugijos „Alma“ 
narėms, kurios labai mane 
palaikė. Draugijos vadovė 
Regina Malžinskienė stovėjo 
už operacinės durų, buvo 
šalia ir prieš, ir po operacijos, 
kaip angelas sargas. Liga mus 
suartino.



Milda Buivydienė
Liga nustatyta prieš 12 m. esant 53 m.

Iš pradžių maniau, kad kaltas amžius, nes buvo prasidėjusi menopauzė. Apčiuopiau guzelį, bet 
gydžiausi pati: dėjau kopūstus, mėlynąjį molį, šlapimą – visa pradvokusi vaikščiojau. Ilgai ken-

tėjau, bet kai pradėjo kisti spenelis, pradėjau silpti, širdis stoti, jaučiausi taip blogai, kad turėjau 
kreiptis į gydytojus. Diagnozavo ketvirtą stadiją. Maniau, jei jau vėžys – esu pasmerkta mirti. Na-
mie jautėsi įtampa. Prisimenu, atėjo pusseserė, pradėjome kalbėti, ėmiau verkti. O ji sako: „Baik, 
visi mirsim“. Tada ir pagalvojau: išties, ko aš čia – kiek liko, tiek. Buvo kovas, tad džiaugiausi, jog 
po tų poros mėnesių bus vasara. Norėjau mirti vasarą, ne rudenį ar žiemą. 

Prieš dešimtmetį medikai net prieš operaciją ar kitą procedūrą nepasako-
davo, ką ir kodėl darys. Prisimenu, kitą rytą po operacijos seselė pasakė, 

kad man taikys chemoterapiją. Nesupratau, nei kas tai yra, nei ką man darys. 
Seselė paaiškino, kad jau kartą man „leido“. Kada leido, kur leido, ką leido? 
Taip ir liko neaišku. Todėl, kai reikėjo važiuoti chemoterapijai, suruošėm su 
dukra į ligoninę du didžiausius krepšius, televizorių paėmiau. Maniau, kad 
gulėsiu ten, kol man „leis“. Pasirodo, viso to neprireikė... 

Po pirmos operacijos gydytojai pasakė, kad dar 
porą metų išgyvensiu. Pagalvojau, jog dveji me-

tai – labai daug, nes po operacijos blogai jaučiausi. 
Darė chemoterapiją, spindulinę terapiją, kai vėl už-
čiuopiau guzelį toje pačioje vietoje, nors neskaudėjo. 
Bet buvau per silpna važiuoti pas gydytojus į Vilnių. 
Po visų gydymų nuėjau pasitikrinti, gydytoja tuoj pat iškvietė chirurgą. Po trijų mėnesių padarė 
antrą operaciją ir pasakė, kad man gyventi liko du mėnesiai. Nuo chemoterapijos likau be plau-
kų. Pradėjau namie ruoštis: iš pradžių puoliau nuotraukas tvarkyti, kad neišmėtytų jų, kai manęs 
nebebus. Bet netikėtai atsigavau. Galėjau viena visur eiti, net į Vilnių viena važiuodavau. Tai 
buvo kaip stebuklas, lyg iš košmaro pabudau. 

Vienas įsimintinas dalykas nutiko po chemoterapijos – mečiau rūkyti. Prieš iš-
važiuodama parūkiau, o kai grįžau namo, išsivėmiau ir jau dešimt metų ciga-

retės į rankas nepaėmiau. 

Seniau moterys išvis nekalbėdavo apie šią ligą, nes tuo metu buvo toks suprati-
mas. Jokios specialios literatūros nebuvo. Tik daug vėliau pačios moterys pra-

dėjo atvirai kalbėti. Labai gerai, kad susitikome visos, kurios neslėpėme savo ligos, 
kalbėjome apie ją. Taip prasidėjo mūsų grupelės veikla, vėliau – „Zunda“. Visai kas 
kita, kai tokių pačių vienoje vietoje daug, ir pamatai, kad galima dar gyventi. 

Dukrai, kai tik susirgau, liepiau eiti tikrintis. Gydytojai jos nepriėmė, pasakė, kad 
dar per jauna, kad ateitų, kai sulauks 40-ties. Sulaukė jubiliejaus ir dabar kartą 

per 2 metus tikrinasi.

„Buvo kovas, tad džiaugiau-
si, jog po tų poros mėnesių 
bus vasara. Norėjau mirti 
vasarą, ne rudenį ar žiemą.“
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Dima Kuniskis 
Klinikinis psichologas

Onkologinė liga – tai lūžis žmogaus gyvenime: pasikeičia ankstesnis gyvenimo būdas, tenka keisti 
savo tikslus, planus. Be to, žmogaus laukia ir dideli fiziniai išbandymai: sunkus, ilgas ir nemalo-

nus gydymas. Dėl susidariusių stereotipų bei žinių stokos daugelis mano, kad vėžys yra nepagydoma 
liga, ir tai sukelia dar didesnį šoką. Pirmoji žinia tampa tarsi mirties nuosprendžiu, ir žmogus nebema-
to gyvenimo perspektyvos – ateities. Moteris, sužinojusi diagnozę krūties vėžys, negirdi, kas jai pasa-
kojama apie ligą. Tokia neigimo reakcija kartais užtrunka ilgai, kai pykstama ir puolama į neviltį.

Kartais artimieji prašo gydytojo nesakyti ligonei diagnozės, tačiau ji pajunta, kad artimieji 
kažką nuo jos slepia, meluoja, ir dėl to tik dar labiau kenčia. Sužinojęs, kad jam buvo me-

luojama, žmogus ima nebetikėti niekuo – galvoti, kad galbūt jam meluojama ir toliau. Tokios 
„apsaugos“ rezultatas – ligonė lieka viena su savo liga ir savo mintimis. 

Gydytojai dažniausiai labai atvirai su ligoniu kalbasi apie jo ligą. Suprantama, prieš praneš-
damas ligoniui onkologinės ligos diagnozę gydytojas atsižvelgia į tai, ar jis galės suprasti 

tiesą, ir pabrėžia, kad tai tikrai ne gyvenimo pabaiga. Tai – gyvenimas su savo pliusais ir minu-
sais. Geriausia, kai žmogus sužino tiesą apie savo ligą, pripažįsta ją ir ieško kelio, kaip toliau 
gyventi su tokia liga. 

Pasitaiko, kad būtent ligonė bijo pasakyti artimiesiems savo diagnozę 
manydama, kad jie palūš… Natūralu, kad pirmoji artimųjų reakcija 

taip pat būna audringa. Jie taip pat patiria šoką, reaguoja kaip į netektį. Ar-
timieji neturėtų savęs gailėtis, turėtų galvoti apie sergančiąją – kuo jai gali 
būti naudingi. Dažnai pasirenkami netinkami paguodos žodžiai, sakoma: 
„nieko tokio“, „čia nieko rimta“. Tačiau ši liga rimta ir sudėtinga, todėl 
svarbu neskubėti, pabūti su ligone, parodyti, kad ji nėra vieniša. Svarbu 
nuoširdžiai pasakyti krūties vėžiu sergančiai moteriai, kad šalia yra žmo-
nių, pasiruošusių padėti ir drauge iškęsti ilgą gydymosi periodą. 

Kiekvienoje onkologinėje ligoninėje yra psichologas, su kuriuo galima pasitarti. Kaip rodo 
tyrimai, tokios pagalbos prireikia kas antram onkologiniam ligoniui, nes specialistui len-

gviau nei artimiesiems išsakyti savo abejones ir parodyti liūdesį, o ir ligonis labiau įsiklauso į 
padrąsinančius šios srities profesionalo žodžius.

Vis aktyviau ligoninėse veikia moterų savitarpio pagalbos grupės, krūties vėžį nugalėjusios 
moterys grįžta į ligoninę padrąsinti savo likimo sesių. Itin vertingi atviri pokalbiai su žmo-

gumi, nuėjusiu kelią, kuris ligoniui dar prieš akis.  

Krūties vėžys – tai didžiulis išbandymas. Norint jį įveikti, būtinos moters pastangos, valia ir tikėjimas. 
Liga priverčia iš naujo įvertinti santykius su žmonėmis bei savo vertybes. 
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„Krūties vėžys – 
tai didžiulis iš-
bandymas. Norint 
jį įveikti, būtinos 
moters pastangos, 
valia ir tikėjimas.“
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Mygtukas

Sceną apšviečia dienos šviesos lempos. Aplink 
priraizgyta policijos STOP juostos. Įvykio vietoje dirba 
kriminalistai ir teismo medicinos ekspertai. Tiriami 
įsilaužimo pėdsakai. Už juostos būriuojasi žurnalistai, 
blyksintys fotoaparatais, juos laiko policijos 
pareigūnas. Scena užgęsta, blankia žydra šviesa 
apšviečiama avanscena*. JOS palatoje už užuolaidos 
stovi Auglius Žnyplius.

Auglius Žnyplius: Tyliai, nereikia triukšmo. Čia 
jau mano gyvybės klausimas, kad ją kur šimtas 
rentgeno spindulių. Laiko į skverną įbrukęs ranką, 
lyg slėptų ginklą. JI baimingai žvalgosi tai į duris, tai į 
Auglių Žnyplių. Norėtų šaukti visiems, kad jis čia, bet 
nedrįsta.

Auglius Žnyplius: Suprask, stengiausi gražiuoju, 
tačiau žaidimą pavertei audra – patikros, 
paieškos... negražu ir išties netinka damai. Na 
taip, sutraukdavo tai šoną, tai nugarą kaustydavo 

kančia, galvojai po darbų, praeis... Prisipažįstu 
nesuturėjau giminaičių, ištrūkę nemokėjo laisvės 
pažaboti, šėlo neskaičiuodami aukų. Radai. 
Vienas ten, kitas čia – prašau, aukoju, imk juos, 
pjaustyk, kankink kiek tik patinka... Bet už ką 
mane, arčiausiąjį širdies... Galėjai ramiai mane 
auginti, neversti bėgti – galėjome gražiai sutarti. 
Turėčiau savo kampą, nereiktų man kitų... Bet 
rodyt dėmesį tau buvo per sunku, numodavai 
ranka... Manai, taip lengva, kasdien gyvent 
nežinioje, tikėti, laukti ir vėl nusivilti… Kantrybė 
trūko, atsiprašau, nors neskaudėjo tau, skaudėjo 
man. GANA.

JI spaudžia mygtuką slaugytojai iškviesti. Auglius 
Žnyplius šoka per langą.

*avanscena [pranc. avant-scėne] – scenos dalis, esanti 
prieš uždangą; priešscenis.



Lina
Liga nustatyta prieš 6 m. esant 30 m.

Mano filosofija paprasta – kad ir kaip būtų baisu, reikia kuo greičiau išsiaiškinti, kas 
tau yra, kad galėtum visas baimes nuvyti šalin. Iš pradžių jaučiau skausmą krūtyse, 

sutriko ciklas. Onkologas apžiūrėjo mane, atliko tyrimą, tačiau patikino, kad auglys kol 
kas nekinta. Vis dėlto liepė tikrintis kartą per pusę metų. Po keleto tokių patikrinimų 
gydytojas pastebėjo pakitimus. Nusprendė operuoti, o jau operacijos metu paaiškėjo, kad 
darinys piktybinis. 

Man neteko susidurti su tradicine situacija, 
kai apie ligą reikia pasakyti šeimai. Aš už-

migau ant operacinio stalo galvodama, kad au-
glys gerybinis. Vyras laukė prie operacinės, tad 
jis pirmas sužinojo apie vėžį ir šią žinią turėjo 
pranešti man. Jam iš tikrųjų buvo labai sunku. 

Mano vyras labai domėjosi krūties vėžiu. Apskritai, jam medicina labai įdomi sritis. Manau, 
apie mano ligą jis žinojo daugiau nei aš pati. 

Po operacijos gydytojas man viską paaiškino, pavadinčiau tai in-
formacijos karkasu – išaiškino pagrindinius dalykus. Norėjome 

sužinoti ir apie alternatyvų gydymą, todėl kartu su vyru paieškojome 
informacijos internete, klausinėjome moterų. 

Skirtingi žmonės randa skirtingus būdus, kaip nuvyti mintis apie ligą. Aš aktyviai laiką 
leisdavau gamtoje, dirbdavau sode. Nieko daugiau nenorėdavau, tik būti gamtoje. Kai 

būdavo labai sunku, gulėdama žiūrėdavau įkvepiančius filmus, kai kuriuos esu mačiusi 
8 ar net daugiau kartų. 

Nebuvo dalykų, kurių labai ilgėčiausi, nes savo veiklos neapribojau. Labiausiai 
trūkdavo bendravimo su tokiomis kaip aš. Jei sutikdavau kažką poliklinikoje 

laukdama eilėje, pasikalbėdavau pusvalandį, bet to buvo maža. 

Labai apsidžiaugiau, kai po daugiau nei metų radau draugiją. Visos buvome 
skirtingos, bet iš kitos pusės ir panašios. Būtent to man ir trūko. Kai pradėjau 

susitikinėti su likimo draugėmis, pasijaučiau daug geriau. 

Moterys, tiesiog įdėmiau įsižiūrėkite į gyvenimą, į kiekvieną jo akimirką. Man 
tomis minutėmis saulė buvo ryškesnė, dangus skaistesnis. Reikia ta akimirka 

džiaugtis, džiaugtis tuo, kad gali matyti, jausti. Tų ypatingų akimirkų gali būti dar 
labai daug, jei jomis džiaugsiesi. Arba labai mažai, jei visiškai nusivilsi. Liga eina 
savo keliu – reikia daryti viską, kas įmanoma, kad ją įveiktum, tačiau neužmiršti, 
ką reiškia džiaugtis. 

„Tų ypatingų akimirkų 
gali būti dar labai daug, 
jei jomis džiaugsiesi. 
Arba labai mažai, jei 
visiškai nusivilsi.“
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Janina Dubinskaitė
Liga nustatyta prieš 12 m. esant 39 m.

Iš pradžių, piktybinio auglio man neįtarė. Gydytojai atliko tyrimus, po jų dar kelis ir 
tik tada diagnozė pasitvirtino. Man skyrė chemoterapijos kursą, o 1998 metais atliko 

operaciją. Prieš operaciją manęs klausė, ar pašalinti visą krūtį, ar stengtis dalį išsaugoti, 
jei paaiškėtų, kad auglys piktybinis. Atsakiau paprastai – darykite viską, kad gyvenčiau. 
Viena krūtis man atrodo nedidelė kaina už galimybę tęsti gyvenimą. 

Po operacijos sužinojau, kad bus reikalingas tolimesnis gydymas. Palūžau, teko 
lankytis pas psichologą... Tiesiog eidavau, o ašaros bėgdavo, negalėdavau jų sulai-

kyti. Tokiomis akimirkomis labai reikia artimųjų, draugų, bendradarbių palaikymo.  

Galvon lindo įvairiausios mintys, kildavo klausimai, kurių 
anksčiau niekada sau ir kitiems neužduodavau. Kai kurie iš 

jų buvo keistoki. Pavyzdžiui, klausdavau draugo, ar jis man vis 
tiek atneš gėlių, nors aš ir sergu. Kažkaip kitaip pradėjau žiūrėti 
į gyvenimą... 

Moteris, serganti krūties vėžiu, labai pažeidžiama, todėl ją reikia labai globoti, 
sakyti komplimentus. Tačiau teko girdėti, kad moteriai susirgus vyras nusisu-

ka ir palieka ją likimo valiai. Manau, moterys neturėtų dėl to savęs kaltinti, nes tokie 
vyrai paprastai tik ieško preteksto pabėgti, todėl be jų net lengviau. 

Bijojau, kad ir manasis nepabėgtų. Vis delsiau pasakyti, bet pasirodo, jis buvo pats tin-
kamiausias. Gyvenimas išbando viską: santykius, vertybes, pasaulėžiūrą, charakterį. 

Man pasisekė, nes vyrui nieko aiškinti nereikėjo: jis pats mane paskatino kreiptis į gydyto-
jus, pats kalbėjosi su medikais, sekė ligą, ja domėjosi.  

Su šia liga reikia susitaikyti, nevarginti savęs papildomais nereikalingais klausi-
mais, bendrauti, susidraugauti ir nurimus su ja gyventi. 

Nereikia pulti į paniką. Darykite viską, kas nuo Jūsų priklauso – klausykite gy-
dytojų nurodymų, nepasiduokite... Ir gyvenkite toliau, nenustokite džiaugtis!

„Darykite viską, kad 
gyvenčiau.“
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Regina Daubarienė
Liga nustatyta prieš 5 m. esant 50 m.

Po operacijos porai dienų apsigyvenau Vilniuje pas tolimą giminaitę, kol manęs atvažiuos pasiimti į Klai-
pėdą. Mano giminaitė pažinojo ponią Palmirą Damijonaitienę ir panoro mus supažindinti. Papasakojo, 

kokia ponia Palmira veikli, kad yra tautodailininkė, juostų pynėja, aktyviai įsijungusi į projekto „Nedelsk“ 
veiklą. Nors nemaniau, kad tai gera mintis, susitikimo su ponia Palmira poveikis buvo didžiulis – gavau daug 
patarimų bei pavyzdį, į ką turėčiau lygiuotis, iš ko semtis stiprybės. Dabar, kai praėjo tiek laiko, džiaugiuosi 
gyvenimu ir pati visur aktyviai dalyvauju.

Mano istorija prasidėjo švenčiant 50-metį. Buvusi bendraklasė, kuri yra šeimos gydytoja, nutarė jubi-
liejaus proga padaryti dovanėlę. Paklausė, ar esu kada dariusi mamogramą. Atsakiau, kad ne ir kad 

esu sveika, tad kodėl turėčiau darytis. Visgi, mane užregistravo. Mano eilė atėjo negreitai – reikėjo laukti 
tris savaites. Laukdama nejaučiau jokio nerimo, nes tikrintis ėjau tik dėl atrakcijos. Kasmet darydavausi 
bendrus tyrimus ir šeimai liepdavau pasitikrinti. Ginekologė atlikdavo apčiuopą, bet nieko nerasdavo.

Atlikus tyrimą rezultatus atsiuntė beveik po mėnesio. Mano gydytoja pranešė, kad viskas gerai, tik 
rekomenduojama onkologo konsultacija. Užsiregistravau konsultacijai ir vėl beveik mėnesį laukiau. 

Kai atėjo diena eiti pas onkologą, vos prabudusi užčiuopiau krūtyje mažutį gumulėlį. Apėmė siaubas. 
Kaip tik naktį sapnavau sukrečiantį sapną. Pradėjau save raminti, kad gal čia šiaip koks raumenėlis. 

Iš pradžių onkologas nieko nerado. Pasakiau, kad aš pati užčiuopiu, 
bet tik gulėdama ir tam tikroje padėtyje. Tuomet ir jis užčiuopė, padarė 

biopsiją. Pasakė, kad po trijų dienų bus pirminis atsakymas, bet antram 
vizitui dėl tyrimų rezultatų vis tiek teks užsiregistruoti. Registratūroje 
paaiškėjo, kad reikės vėl tris savaites laukti. Tada nutariau ieškoti kitų 
kelių, kaip tuos rezultatus greičiau sužinoti. Ir radau. Po trijų dienų man 
paskambino onkologas ir pakvietė pasikalbėti. Kai nuėjau, pasakė, jog 
reikia skubiai operuoti. Jei būčiau laukusi ilgiau, gal būtų buvusi ne an-
tra, bet jau trečia stadija...

Apie ligą buvo ypač sunku pasakyti mamai, nes dar nebuvo praėję metai, kai palaidojome tėvuką. Jam 
nustatė skrandžio vėžio paskutinę stadiją ir po poros mėnesių jis mirė. Galvojau, kad mama dar neatsiga-

vusi, o jei dar aš pasakysiu, kad man tokia diagnozė... Stengiausi slėpti, sakiau, jog auglys gerybinis, šiek tiek 
reikia pasigydyti ir dėl to į Vilnių važinėju. Bet pamačiusi mano pliką galvą, ji pati viską suprato. Mano vaikai 
jau suaugę, atvirai su jais pakalbėjau. Visą laiką jie stengėsi pagelbėti, kaip tik galėjo. O štai vyras iš pradžių 
nesusivokė, kaip tai rimta ir sakė, kad praeis, nes visi pasveiksta. Negali pykti, bet aplinkiniai nesuvokia tavo 
psichinės būsenos. O juk būna padidėjęs jautrumas, baimė. Būdavo, iš antro aukšto į pirmą negaliu nulipti, 
bijau, kad nugriūsiu iš silpnumo. Ir negalėjau kitiems to paaiškinti, juk atrodytų, kad išsigalvoju. 

Kai sužinojo bendradarbės, buvo šokiruotos. Žinojo, kad sveikai gyvenau, negėriau, nerūkiau, prie 
jūros vaikščiojau. Visos galvojo, kad ir jos gali susirgti, nes ir parūkydavo, ir kartais pavalgyti ne-

spėdavo. Visos nulėkė pasitikrinti, iš jų dviem rado gerybinius augliukus. Vėliau jos man sakė, kad jei 
ne aš, nebūtų ėjusios tikrintis. Mano dukrai taip pat rado mazgelį krūtyje. Auglys buvo gerybinis, bet ji 
norėjo iškart pašalinti, bijodama, kad nesupiktybėtų.
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„Būdavo, iš antro aukšto 
į pirmą negaliu nulipti, 
bijau, kad nugriūsiu iš 
silpnumo. Ir negalėjau 
kitiems to paaiškinti, 
juk atrodytų, kad 
išsigalvoju.“
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KGB metodai

Scena. Baltos sienų dekoracijos iki pusės apšviestos 
raudonai. Blyksi raudoni žiburėliai, ant sienų plakatai 
su Augliaus Žnypliaus nepadoriomis nuotraukomis. 
Užrašas plakate POŽYMIAI: „Auglius Žnyplius, 
rudos akys, su ūsais, paskutinį kartą stebėjimo 
kameros užfiksavo slenkantį koridoriumi su vogtu 
chalatu.“ ATSARGIAI: „Mažas, bet pavojingas, 
pastebėjus pranešti aukšto budinčiajam, esant 
galimybei sulaikyti iki atvyks pagalba.“ Auglius 
Žnyplius įbėga uždusęs į JOS palatą, po šuolio pro 
langą raišuoja dešiniąja koja. Bando palįsti po lova, bet 
netelpa, karštligiškai blaškosi iš kampo į kampą. 

Auglius Žnyplius: Ką reiškia visos tos gėlės, 
palaikymo atvirukai, rožiniai kaspinėliai ir 
popierinės gervelės?! Man trūksta oro! Kas toliau – 
savitaiga ir mantros prieš veidrodį? Nusprendei 
nepasiduoti?! Kaip tikras draugas ir toliau 
priminsiu tau apie save kas dieną. Kam čia tą 
velniavą užkūrei? Aš ne kaskadininkas – pro langą 
nebešokinėsiu. Ir nepaliksiu. Čia dar ne pabaiga! 
Jei karas – tai iki galo! Girdi? – Tuk-tuk! – Kas 
ten? – Mirtis!

Iš užkulisių staiga išbėga kriminalistai, partrenkia 
Auglių Žnyplių ant žemės. Jam užvelkami tramdomieji 
marškiniai. Pareigūnai palinkę bando iškvosti 
sulaikytąjį, vienas iš kriminalistų užsirašinėja JOS 
parodymus.

Auglius Žnyplius: Nežinau, ko ieškote, bet sulaikėte 
tikrai ne tą. Aš dėl nieko nekaltas. 

Augliui Žnypliui rodomos saugos kamerų darytos 
nuotraukos, kur matyti kaip JIS, vilkintis gydytojo 
chalatą, sėlina į JOS palatą.

Auglius Žnyplius: Na taip, čia aš, užbėgau seną 
meilę aplankyti, negi už tai baudžiama? Juk ne, 
mieloji? 

Žiūri į JĄ, JI nusuka akis. Į palatą žengia Pareigūnas 
Černobylis, palinksta prie Augliaus Žnypliaus ir jam 
suleidžia vaistų. „Prabilsi, RAUDONASIS SPALIS 
visus prakalbina“, – sako ir apsisukęs išeina (čia 
puikiai tiktų grėsminga muzika ir isteriškas pareigūno 
juokas – aut. past.). Auglius Žnyplius kratosi, jam 
bloga.

Auglius Žnyplius: Nelygi kova, oi nelygi... 

Šviesos prigęsta, Auglius Žnyplius nurimęs tyso ant 
grindų. JI lengviau atsikvepia. Auglius Žnyplius 
pagautas, tereikia jį nubausti.
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Regina Nutautienė 
Kauno medicinos universiteto Onkologij os klinikos gydytoja onkologė 

Tiek išgij imo istorij ų, tiek ne tokių sėkmingų per 20 darbo metų yra buvę pačių įvairiausių. 
Sunku pasakyti, kodėl vienos įsimena, kitos galbūt pasimiršta. 

Atsimenu, pas mane atėjo 45-erių metų moteris – ištekėjusi, turinti du mažus 
vaikus. Baisiausiai verkė, išgyveno, kad jai nepavyks pagyti, kad ji neišgyvens. 

Užčiuopus mazgelį jai rastas abiejų krūtų vėžys – gana retas reiškinys, tačiau yra 
stipresnių jausmų už baimę. Ji man vis sakydavo: „Daktare, darykite viską, kad tik 
galėčiau užauginti vaikus“. Dabar jau ir vaikai gerokai ūgtelėję – vienas jau studen-
tas. Moteris dirba, tapo aktyviste, jokio gydymo jau, prabėgus penkeriems metams, ne-
bereikia. Gyvena ir džiaugiasi, visai kitaip žvelgia į gyvenimą – rado daug daugiau grožio 
ir meilės, tuos jausmus dabar skleidžia kitiems. 

Sunku pasakyti, kaip liga pasirenka žmogų. Vienas pagrindinių veiksnių – amžius, tačiau man yra tekę gy-
dyti ir 25-erių metų pacientę. Tačiau vėžys nėra pasmerkimas, su juo reikia kovoti, o nugalėjus ligą priekyje 

gali laukti dar ne vienas dešimtmetis. 

Didžiausia klaida, kokią gali padaryti moteris – delsti. Vie-
ną kartą teko gydyti moterį, kuriai įėjus į kabinetą buvo 

sunku iš jo neišbėgti. Moters krūtis buvo visiškai sugedusi – 
vėžys sunaikinęs ją visą. Skubiai skyrus chemoterapij ą, po ke-
lių kursų, likęs odos darinys susitraukė, atsirado randas. Tuo 
metu kaip tik lankėsi studentai ir stebėjosi, kaip taip estetiškai 
atlikta krūties pašalinimo operacij a, nors operacij os nebuvo. 
Moteris galbūt gėdij osi, nedrįso ateiti, galbūt trūko informacij os. Dažnai, ypač močiutės, klausinėja, ar liga neuž-
krečiama, labiausiai jos baiminasi užkrėsti anūkus. Tačiau nežinoti nėra nuodėmė – nuodėmė yra neklausti, todėl 
visada džiaugiuosi, kai pacientas nori sužinoti apie savo ligą, kad ir pačių keisčiausių dalykų prisigalvoja. 

Labai svarbus yra šeimos palaikymas – dažnai tyrimo metu šeima, artimieji nori dalyvauti, būti pa-
latoje. Aš visada sakau – ligonis palatoje yra bosas. Jei bosas leidžia ir pageidauja, aš negaliu būti 

prieš. Viskas priklauso nuo to, kaip tarpusavyje bendrauja šeima. Tačiau kokie bebūtų santykiai, palai-
kymas ir optimizmas yra vieni svarbiausių dalykų, vedančių į pasveikimą. Mano praktikoje pasitaikė 
išties labai nedaug pacientų, kurie nenorėjo vieno ar kito gydymo, ar nepakluso nurodymams. Visi nori 
pasveikti, o tam reikia klausyti medikų nurodymų ir norėti pasveikti. 

Aš su didžiausiu malonumu einu į ligoninės polikliniką, kur ateina mano moteriškės, kurios baisiausiai 
bij ojo, joms krito plaukai, o dabar vėl gražios, su plaukais, besišypsančios. Tokiais momentais supranti, 

kad kartu nueitas kelias ir didelis darbas nėra bergždi – neveltui žmogų nuodij ai chemoterapij a, ne veltui 
spindulius taikei, ne veltui kalbėjai ir guodei. Tokiomis akimirkomis būna be galo malonu, todėl visada leidžiu 
moterims man paskambinti. Buvo viena tokia pacientė, kuri, kai jai leido „chemij ą“, skambindavo tris kartus 
per dieną, turėdavau ją vis guosti. Prabėgo jau dešimt metų, labai su ja susidraugavome, o ji vis klausia: „Dak-
tare, kaip jūs mane tokią pakęsdavote?“. Turėjau atlaikyti, užtat dabar taip smagu matyti, kai viskas gerai – ji 
laukia netrukus į šį pasaulį ateisiančių anūkų.  

„Kartu nueitas kelias ir didelis 
darbas nėra bergždi – neveltui 
žmogų nuodij ai chemoterapij a, ne 
veltui spindulius taikei, ne veltui 
kalbėjai ir guodei.“
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Irena Embrektienė
Liga nustatyta prieš 11 m. esant 42 m.

Buvau darbe, kai mama paskambino ir pasakė, jog broliui diagnozavo IV stadijos nosiaryklės vėžį. Vos išgirdusi 
šią žinią, pajutau, kaip suspaudė krūtinę ir tas skausmas jau nebeatlėgo. Ir krūtis pasikeitė – lyg patinusi, pabur-

kusi, kažkokia ne tokia. Tada man pradėjo kirbėti, gal čia kas negerai. Pažįstamos ramino, kad mastopatija, bet nuė-
jau tiesiai pas onkologą. Tai nebuvo pirmasis mano vizitas, bet ankščiau niekas nepatarė pasidaryti mamogramos. 

Trečio vizito metu patekau pas pažįstamą gydytoją. Ap-
čiupinėjusi ir ji nieko nerado, tačiau nusiuntė atlikti 

mamografijos tyrimą. Mano augliukas buvo mažas – vos 
1,5 cm, tačiau chirurgas pasakė, jog reikės pašalinti krūtį 
(tada Klaipėdoje tausojančių operacijų dar nedarydavo). 
Netikėjau, kad man atras piktybinį auglį, kad tą akimir-
ką gyvenime taip viskas pasikeis... Grįžusi namo pradėjau 
galvoti, kad turbūt dabar man visur yra vėžys. Susigalvojau, kad gimdos kaklelio tai tikrai! Nutariau žūtbūt 
iškart pasitikrinti. Nuvažiavau pas pažįstamą ginekologę į ligoninę, kuri apžiūrėjo mane ir sako: „Čia vėžio 
tikrai nėra“. Ir dar patarė nuvažiuoti pasikonsultuoti į Vilniaus Onkologijos klinikas, kur man pasakė, kad tik 
per operaciją matysis, kiek krūties reikia šalinti. Pasirinkau operaciją Vilniuje. Pasirodė, kad ne toks jau nekaltas 
tas augliukas buvo. Nors ir mažiukas, bet labai išplitęs – metastazės septyniuose limfmazgiuose buvo, todėl 
reikėjo papildomo gydymo. Spindulinę terapiją pasirinkau Vilniuje, o chemoterapiją – Klaipėdoje – vis dėlto 
per toli nuo namų buvau, vaikas dar mažas. Ir labai džiaugiuosi, kad grįžau, nors čia man taikė chemoterapiją, 
stipresnę nei būtų buvusi Vilniuje. Gydytojas smulkiai išaiškino, kad man tokia būtina – kad išgyvenčiau. Ap-
siraudojau supratusi, kad neišvengsiu tokio sunkaus gydymo. 

Tuomet, kai ligonėms dar trūko informacijos ir viską susižinodavai tik klinikų koridoriuose iš kitų moterų, chemote-
rapiją liaudiškai vadindavo „balta“, „geltona“ ir „raudona“. Būdavo, klausinėja viena kitos: „Kokia tau chemija? – 

Man „geltona“. – Kaip tau gerai, nes man – „raudona“: tau nenuslinks plaukai, o man nuslinks.“ Atrodė, kad plaukai – 
didžiausia problema. O juk jie taip greit atauga... Iškart po operacijos reikėjo tikrintis kas 3 mėnesius, vėliau – kas metus. 
Iš pradžių bijodavau tyrimų iki apalpimo. Net echoskopijos – kad tik neišgirsčiau apie metastazes. Tačiau gydymas 
klostėsi sėkmingai ir dabar jaučiuosi rami. Nors laukti patikros vis tiek nejauku – ši liga pakeičia gyvenimą. 

Vyras mane labai palaikė, bet vaikams iš pradžių nepasakojau apie savo ligą. Maniau, kad jiems bus 
per sunku. Mažajam tada buvo 9-eri, galvojau: toks mažas – ką supras, gal išsigąs. Vyresnysis buvo 

dešimtokas, egzaminai čia pat. Bet jis labai jautrus vaikas, pats išsiaiškino. Tuomet buvo dar blogiau. Da-
bar suprantu, kad reikia pasakyti vaikams. Kai melsdavausi, vis prašydavau penkerių metų – kad vaikai 
paaugtų. Kai penkeri metai praėjo, galvojau: „Dieve, kaip noriu dar penkerių...“ 

Labai ilgai ieškojau ramybės kelio. Turbūt kiekvienas jo ieško individualiai: vienas į mišką važiuoja, kitas gal 
į vakarėlį eina. Iš pradžių lankiausi pas psichologą, bet jis man visai nepadėjo – gal ne pas tą nuėjau. Tačiau 

labai padėjo savipagalbos grupelė Kretingoje, kurią lankau jau šeštus metus. Broliai pranciškonai ten dirba – 
gal ne visiems priimtina, nes su tikėjimu susiję. Žmonėms, susirgusiems rimta liga, keičiasi vertybės, atsiranda 
paieškos. Galima rasti paviršutinišką ramybę perskaičius knygą, pažiūrėjus filmą, bet tą tikrąją ramybę, kai net 
mintį, jog tu galbūt numirsi, gali priimti ramiai, gali rasti tik kitokiu būdu. Manau, kad žmogui, kuriam reikia 
pagydyti ne tik kūną, be dvasinės pagalbos neįmanoma ištverti.

„Kai melsdavausi, vis prašydavau 
penkerių metų – kad vaikai paaugtų. 
Kai penkeri metai praėjo, galvojau: 
„Dieve, kaip noriu dar penkerių...“

40



Vytautas Tiknius
Kauno medicinos universiteto Onkologij os ligoninės chirurgas
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Kiekvienai moteriai prieš operacij ą stengiuosi tiesiai šviesiai paaiškinti, kas bus daroma, 
kokia ji atsibus po operacij os. Visada primenu, kad pašalinus visą ar dalį krūties bus 

galima pagalvoti apie jos rekonstrukcij ą. Dažnai pasitaiko, kad per operacij ą sumažinus 
vieną krūtį vėliau sumažinama ir sveikoji. Jeigu tausoji krūtį, jos visiškai nepašalini, ligos 
atsinaujinimo tikimybė yra 1 iš 5. Yra moterų, kurios sako – jei yra tikimybė vėl susitikti su 
chirurgu, geriau iš karto krūtį pašalinti. Tačiau ir pašalinus krūtį tikimybė, kad liga sugrįš, 
lieka panaši. Operacij a gali pavykti, bet liga gali plisti krauju ir atsinaujinti kitose organiz-
mo vietose, tad jokių garantij ų gydytojas iš anksto duoti negali. Kiekviena moteris turėtų 
nuspręsti pati ir žinoma pasitarti su gydytoju. Jei moteris įsitikinusi, kad be krūties gyventi 
bus nemiela, ir yra galimybė – krūtį reikia tausoti. Tačiau jei dėl likusios krūties dalies moteris 
nuolat jaus psichologinę įtampą, ją reikia pašalinti ir negriauti moters pasitikėjimo gydymo proce-
su, nusiteikimo, kad viskas bus gerai. 

Po operacij os moteris ligoninėje gydoma 2–5 dienas, po to gydymas tęsiamas sanatorij oje. Svar-
biausia kurį laiką vengti fi zinio krūvio. Ypač jei buvo operuota ne tik krūtis, bet ir pažasties 

limfmazgiai. Nuo didesnio krūvio atsiranda patinimas, nepatogumas. Šis šalutinis poveikis pas-
tebimas vienai iš trij ų operuotų moterų. 

Kiekvienam ligoniui esi šiek tiek draugas, pabendrauji. Tačiau per 
daug arti žmogaus prisileisti negali. Tokia darbo specifi ka ir per lai-

ką apsipranti. Pasirinkdamas tokią sritį žinai, kur ateini. Reglamentuo-
jant gydytojo ir paciento santykius nueita vadinamuoju amerikietiškuo-
ju keliu: daug standartų, nuostatų, įstatymų, bet ne humanizmo. Teisės 
dokumentai drausmina nedrausmingus specialistus, bet ir labai siaurina 
pagalbą, kai ji susij usi su rizika. Gydytojas, jei gali ko nors nedaryti, ar 
neturi leidimo daryti – ir nedarys. Anksčiau, kad padėtų žmogui, gydytojas galėjo taikyti viską, ką atsakingai veik-
damas sugebėjo. Ėmus mažiau pasitikėti mediko dorumu atsirado daug ribojančių teisės aktų, bet liko mažai erdvės 
tarpusavio supratimui. Mano nuomone, pacientų ir medikų santykiai turėtų vystytis palankumo vieni kitiems ir 
draugiškumo linkme.

Kokia medicina būtų, klaidų nebus išvengta. Senoji diagnostika – liečianti, čiuopianti žmogų, kalban-
ti su juo – nyksta, ir ją keičia instrumentai ir aparatai. Tačiau diagnozės paklaida visuomet galima, 

net ir turint sudėtingą šiuolaikinę aparatūrą.

Būna ir stebuklų – žmonės pagyja ir po sunkiausios stadij os. Tokie pavyzdžiai įkvepia, jauti 
pasitenkinimą, žinai, kad padarei, ką galėjai. Ligonėms norėčiau pasakyti: gaila, žinoma, kad 

kartais žmogus pasitraukia anksčiau nei jam skirta, tačiau nė vienas iš mūsų nėra amžinas. O ti-
kėjimas, noras pasveikti, kartais ir daro tuos stebuklus. Pagal mano dėdės Tėvo Stanislovo receptą 
pasidarykite arbatos – tiek šaukštelių arbatos, kiek bus geriančiųjų arbatą ir dar VIENAS.

„Būna ir stebuklų – žmonės 
pagyja ir po sunkiausios 
stadij os. Tokie pavyzdžiai 
įkvepia, jauti pasitenkinimą, 
žinai, kad padarei, ką galėjai.“
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prof. Algirdas Boguševičius
KMUK Krūties chirurgij os skyriaus vadovas, Nacionalinės 

atrankinės mamografi nės patikros dėl krūties vėžio programos 
koordinavimo ir plėtros darbo grupės pirmininkas

Geresnio moterų krūtų patikros būdo nei mamografai kol kas pasaulyje dar nėra pasiūlyta. Ma-
mogramose gaunamas kokybiškas krūtų struktūros vaizdas. Lietuvoje nuo 2006 metų vykdoma 

Nacionalinė atrankinė mamografi nė moterų patikros dėl krūties vėžio programa. Per penkerius me-
tus patikrinta 60 proc. 50–69 m. amžiaus moterų. Nors nemokamai kartoti tyrimą moterys gali kas 2 
metus, deja, jos vangiai eina tirtis pakartotinai, o vieno tyrimo nepakanka.  

Nors mamografi nė patikra vykdoma jau penkerius 
metus, vis dar yra moterų, kurios nesinaudoja šia 

galimybe. Yra apginta A. Želvienės daktaro disertacij a, 
kurioje gvildenama ši problema. Trumpai kalbant, mo-
terys supranta vėžio pavojingumą, bet įsivaizduoja, kad 
tai nutikti gali bet kuriai kitai, bet ne jai. Kliūtis tirtis yra 
baimė sužinoti, kad serga, ir tai daro įtaką darbiniams ir, 
ypač, šeimos santykiams. 

Krūties vėžys virš 70 proc. atvejų Lietuvoje nustatomas ankstyvoje stadij oje. Anksti nustačius vėžį 
chirurginis gydymas tampa vis labiau tausojančiu. Amerikiečių tyrimas parodė, kad vertinant tik 

medicininius parodymus, susirgus ankstyvos stadij os vėžiu, 97 proc. atvejų krūtis galima išsaugoti. 
Panaudojus plastinės chirurgij os metodus atstatoma krūties forma, tūris, kad krūtys būtų ne tik svei-
kos, bet ir gražios.

Vienas svarbiausių atradimų šioje srityje yra sarginio limfmazgio biopsij a. Operacij os metu 
būtina nustatyti artimiausių navikui limfmazgių būklę – ar naviko ląstelės jų nepasiekė. 

Rasti būdai pirmiesiems limfmazgiams, vadinamiems sarginiais, pažymėti. Operacij os metu jie 
surandami, patologai skubiai juos ištiria. Radus sarginius limfmazgius nepažeistus visų limf-
mazgių, esančių pažasties duobėje, šalinti nereikia. Taip išvengiama daugelio ilgalaikių kom-
plikacij ų po operacij os. 

Kiekviena pacientė yra išskirtinė, kiekviena nori pasveikti. Smagu, kad daugeliu atvejų pa-
sveikimą galime žadėti, nes krūties vėžio gydymo rezultatai visame pasaulyje gerėja. Net 

jei liga nustatoma pažengusioje stadij oje, ją pavyksta kontroliuoti, pratęsti kokybišką gyvenimą 
ne vieneriems metams. Niekada neklausiu, kodėl pacientė anksčiau nesikreipė, kur ji buvo, nes 
praėjusio laiko niekas nesugrąžins ir pakeisti praeities negalime. 

Deja, yra daug nesąžiningų įmonių ir pseudomedikų, kurie naudojasi moterų nelaime ir 
pažeidžiamumu ligos akivaizdoje ir bruka priemones, kurių teigiamo poveikio įrodymų 

nėra. Prof. Ž. Padaigos tyrime nustatyta, kad moterys papildomai išleidžia vienodas sumas ir 
vaistams, ir visiškai nereikalingiems papildams.

Smagu, kad daugeliu 
atvejų pasveikimą galime 
žadėti, nes krūties vėžio 
gydymo rezultatai visame 
pasaulyje gerėja. 
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Ypatinga diena

Pareigūnai skirstosi, tačiau Augliaus Žnypliaus jėgos 
jie deramai neįvertino. Šis tyso ant žemės ir apsimeta 
esąs be sąmonės, nors žiūrovai aiškiai mato – jis jau 
ištraukė vieną ranką iš tramdomųjų marškinių. Pašoka, 
pagauna JĄ ir lyg skydu prisidengdamas grasina 
pareigūnams.

Auglius Žnyplius: Čia dar ne pabaiga, taip 
lengvai, draugai – vaistukais, mušimu – manęs 
nenumarinsit. (Atsisuka į JĄ.) Mudu, mieloji, taip 
gerai susižaidėm, gal norėtum, kad pasilikčiau 
ilgiau? (Merkia akį, gosliai kvėpuoja JAI į kaklą.) 

JI supranta – dabar arba niekada. Daugiau JI negali 
pakęsti Augliaus Žnypliaus, policininkų nepakanka, 
veiksmų JI turi imtis ir pati. SUSIKAUTI, paskutinį 
kartą, ŽŪTBŪT. Smogia alkūne, Auglius Žnyplius 
susiriečia, pasipila pareigūnų salvė. Auglius Žnyplius 
krenta. Viskas, jo ČIA nebėra. JI peržengia Auglių 
Žnyplių ir plačiai atveria langus – kokia saulėta graži 
YPATINGA diena. Uždanga. Plojimai.
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Zita Mačij auskienė
Projekto „Nedelsk“ gerosios valios ambasadorė Kelmėje

Atrodo, visai neseniai pradėjau talkinti projektui „Nedelsk“, bet tik dabar paskaičiavau, kad jau 7-ti metai. 
Subūriau bendramintes – devynių skirtingų profesij ų ir veiklos sričių šaunių savanorių komandą. Manau, 

kad darbas nuo pat pradžių sekėsi puikiai, nes visos supratome, koks jis reikalingas, ir kad projektas – „ne 
popierinis“, bet realus.

Pirmaisiais metais, kol apie projektą nebuvo žinoma, teko 
daugiau moterims aiškinti, kad būtina rūpintis savo sveika-

ta. Dabar kasmet prie „Rožinio kaspino“ autobusiuko iš anksto 
būriuojasi eilės. Prisimenu, viena moteris po patikros sakė: „Su-
pratau, kad reikia save gerbti, mylėti ir rūpintis savo sveikata. 
Pasitikrinau ir atlėgo, atsikračiau baimės, įtampos, labiau sau 
patinku ir pasitikiu savimi.“

Per tuos metus visi susitikimai prie „Rožinio kaspino“ autobusėlio buvo 
jaudinantys. Įsiminė vienas birželio rytas. Atėjusi į darbą 7 val. radau be-

laukiančias kelias moteris, nors autobusėlis turėjo atvažiuoti tik po trij ų va-
landų. Klausiau jų, kodėl tokios ankstyvos. Jos pasakojo, kaip visą naktį ne-
miegojo: rūpinosi, ar viskas bus gerai, ar per patikrą neras pakitimų krūtyse. 
Nerimo vedinos ir sulėkė taip anksti, kad pirmos sužinotų apie savo sveikatą. 
Bet būna ir priešingai. Vis įkalbinėjau vieną pažįstamą pasitikrinti, bet ji at-
sakydavo, kad neturi laiko, yra daug svarbių darbų. Po dviejų metų pajuto 
pati, kad kažkas yra krūtyje. Šiaulių medikai nustatė vėžį. Teko pereiti ilgą 
gydymo kelią...

Negaliu neprisiminti visų gražių supratingumo ir dosnumo 
apraiškų, kurias parodė ir teberodo mano žemiečiai! Mūsų 

komanda Kelmėje kasmet organizuoja muzikos ir poezij os kupi-
nus „Rožinės vilties“ vakarus, kurių metu susirinkusieji aukoja 
rajono moterims, sergančioms krūties vėžiu. Pinigėlius vežame 
į atokiausius rajono kaimus, kad moterys galėtų nusipirkti vais-
tų, vitaminų. Kiekvienu atveju išgirstame ypatingą gyvenimo ir 
ligos istorij ą... 

Dažnai sakoma: išgelbėsi 
žmogų – išgelbėsi pasaulį. 
O aš perfrazuoju: išgelbėsi 
moterį – išgelbėsi ne tik jos, bet 
ir jos artimųjų – vaikų, vyro, 
draugų – pasaulį. Ir dėl vienos 
moters vertėjo viską pradėti, o 
„Nedelsk“ palietė tūkstančių 
moterų likimus.

Esu laiminga, jog galiu daryti 
tai, kas suvienij a gerus žmones. 
Projektui jau 7 metus padeda 
200 projekto Gerosios valios 
ambasadorių, tokių kaip Zita, 
Anelė, Violeta, Irena, Laimutės, 
Vilma, Valė, Genovaitė, Nij olė 
ar Rita. Tuomet, kai prasidėjo 
„Nedelsk“ apie krūties vėžį 
kalbėti buvo tabu, tačiau mes 
raginome moteris rūpintis 
savo sveikata ir drauge su 
gydytojais pažabojome krūties 
vėžį – mirtingumo kreivė ne tik 
sustojo, ji ėmė leistis.

Agnė Zuokienė
projekto „Nedelsk“ iniciatorė
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Regina Vaičiulienė
Liga nustatyta prieš 5 m. esant 40 m.

Diagnozė – vėžys – tapo šūviu į visus mano gyvenimo siekius. Sušmėžavo 
mirties šešėlis. Apsiverkiau. Permąsčiau savo gyvenimą ir supratau, kad 

gyvenau ne taip, kaip reikia gyventi. Kitą dieną atėjusi į mokyklą papasakojau 
apie savo nelaimę kolegoms, savo auklėtiniams ir išvažiavau gydytis... 

Yra toks posakis, kad kalnas geriau matosi iš tolo... Iš tikrųjų. 
2005 metų gegužės 19 dieną rožinio autobuso „Nedelsk“ vizi-

tas Tytuvėnuose mano gyvenimą pakeitė kardinaliai...

Dažnai pagalvoju – kiek daug gali padaryti vienas žmogus... Tą gegužės 
19 dieną aš, kaip ir daugelis moterų, skubėjau... Buvo daug susirinkusių 

moterų, o aš kaip visada turėjau daug darbų ir neturėjau laiko laukti... Ir tokių 
kaip aš – neturinčių laiko gyvenimui – daug... 

Ir buvau benueinanti negrįžtamai, bet kažkaip susitiko akys su 
gerosios valios ambasadore Zita. Ji išgirdusi mano nusivylimą 

paprašė vis tik atvykti dar kartą – apie 18 val. (į darbo pabaigą): 
„Tada – sako – jau laukiančiųjų bus mažiau...“ Aš taip ir padariau. 
Šiandien JI to epizodo neprisimena, bet aš atsiminsiu visą savo 
gyvenimą. Diagnozė negailestinga, bet paguoda didelė ir teikianti 
daug vilties – pirma stadij a...

Realybė tokia – pirmos stadij os vėžys... Operacij a. Keturios stiprios chemote-
rapij os... tik keturios, kurias labai sunkiai pakėliau. Radioterapij a. Nebuvo 

lengva... Labai esu dėkinga gydytojui V. Ostapenkai, gydytojai D. Popovienei, 
savo šeimos nariams, kolegoms. Visi šie išvardinti žmonės savo elgesiu nuolat 
mane kvietė į viltį ir tikėjimą.

Filosofuoju: kiekviena žmogiška būtybė turi milžinišką galią – padaryti laimingus ar nelaimin-
gus tuos, kurie šalia... Kad kuo daugiau būtų Tokių, kuriems svarbiausioji valanda visada yra 

dabartinė, reikšmingiausias žmogus visada – stovįs prieš jį, o būtiniausia veikla visada yra meilė...

Kai šiandien pagalvoju, jei liga būtų diagnozuota bent pusę metų vėliau, šie penki mano nu-
gyventi metai nebūtų buvę tokie laimingi ir gražūs... Projektas „Nedelsk“ man padovanojo 

penkis kokybiškus, prasmingus, pilnus gyvenimo džiaugsmo metus...

...Tąkart, jaučiaus lyg ta sala
Giliųjų vandenų apjuosta,
Nes gaubė gniuždanti tamsa...
Jaučiaus lyg užmirštas, nutolęs 
uostas...

Tuomet mano širdis pajuto
Artumą Angelo Globėjo...
Atpažinau aš balsą Jo,
Nes Jis mane ne kartą guodė ir 
padėjo...

Džiaugiuos, kad saulė vis dar
teka man kasryt,
Kad šilumą širdžių Dangus
meilingai duoda.
Kad džiaugtis dar galiu vis
židinio ugnim...
Aš taip dėkinga
Jums už tai, kad dar raikau
kasdienę, savo laimės duoną.

Nuoširdus AČIŪ p. Agnei 
ir mano angelui sargui Zitai 
Mačij auskienei bei visoms ge-
rosios valios ambasadorėms.
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Audronė Lukšytė
Vilniaus universiteto Onkologij os instituto gydytoja onkologė 

Jolanta Tatlauskaitė
VšĮ Šiaulių apskrities ligoninės 

Onkologij os klinikos radiologė-echoskopuotoja

Džiugi žinia, kad paskutiniu metu Lietuvoje padėtis gerėja, mažėja užleisto vėžio atvejų 
ir šiaip mažiau įtartinų atvejų. Jei anksčiau ir važinėdama su „Rožiniu autobusėliu“, ir 

dirbdama Vilniaus universiteto Onkologij os institute dažnai rasdavau jau aiškų vėžį, paskutiniu metu 
pasitaiko vos vienas kitas įtarimas – moterys ima vis labiau prisižiūrėti, daugėja informacij os. 

Liga yra liga – ją reikia gydyti. Kuo anksčiau pradedama gydyti, tuo geresni rezultatai. Iš praktikos galiu 
pasakyti, kad jaunoms merginoms krūties vėžys nustatomas labai retai, merginų iki 20-ties metų nepri-

simenu apskritai. Daug kas priklauso nuo ligos stadij os, ar ji agresyvi, ar sėkminga operacij a, koks taikytas 
gydymas, ar nustatytos metastazės ir kuriose vietose (kauluose, kepenyse, smegenyse ar limfmazgiuose), 
ir kaip stipriai pacientė nori išgyti.

Dar penkerius metus nuo ligos gydymo mes dažnai bendraujame su pacientė-
mis: pirmus dvejus metus ji atvyksta kas 3 mėnesius, o likusius dvejus me-

tus – kas pusę metų. Po to užtenka kartą per metus pasitikrinti, nes rizika, kad liga 
atsinaujins ar atsiras naujas darinys, išlieka, tačiau žymiai mažesnė. 

Per metus krūties vėžiu suserga 10–15 vyrų. Tai yra tikrai nedidelis skai-
čius palyginus su 1 300–1 400 moterų. Vyrams, kaip ir moterims, taiko-

mas toks pats gydymas.

Pasitaiko labai įvairių ligos atvejų, svarbiausia, kad moteris laikytųsi nurodymų. 
Atsimenu, buvo viena pacientė, kuri savo nuožiūra nusipirko kelialapį ir išva-

žiavo į sanatorij ą. Ten paatostogavo, pasikaitino saulėje, matyt lankėsi netinkamose 
procedūrose. Taip krūties vėžys, prasidėjęs vienoje krūtyje, išplito į kitą, po to į visą 
organizmą. Šis atvejis man įstrigo atmintyje – moteris negali imtis savarankiškai gy-
dytis, nes tai gali baigtis labai blogai. Taip pat negalima delsti – yra tekę matyti atve-
jų, kai auglys yra sutraukęs jau visą krūtinę, kartais atsiranda ir atviros žaizdos. 

Svarbu, kad moteris reguliariai tikrintųsi ir po gydymo. Tokių atvejų, kai vėžys nebeatsinaujina, yra 
kur kas daugiau. Tai džiugina, nes kitaip būtų nelengva dirbti. Visgi, pasitaiko atvejų, kai procesai 

suaktyvėja ir po dešimties metų, todėl negalima pamiršti tikrintis. Norėčiau moterims palinkėti mylėti 
save ir prisižiūrėti. Jų sveikata reikalinga jų šeimai, artimiesiems, draugams. 

Vyrai taip pat suserga krūties vėžiu. Man yra pasitaikęs tik vienas toks atvejis. Nors piktybiniai navikai ne-
dažni, kur kas dažniau vyrams diagnozuojami gerybiniai navikai. Viena priežasčių – tai maisto papildai, 

skirti raumenų masei didinti.  

Šiandien rožiniu kaspinu 
apjuosta visa Lietuva. Ko 
gero nerasime onkologo-
radiologo ir onkologo-
mamologo, kuris nebūtų 
keliavęs su „Nedelsk“. 
Rožinio kaspino autobusėlis 
apkeliavo daugiau nei 600 
Lietuvos miestų ir miestelių, 
nemokamai patikrino 
daugiau nei 60 tūkstančių 
moterų ir beveik 600 moterų 
rado krūties vėžio ženklų. 
Daugumai jų tai – išgelbėtos 
gyvybės ar gerokai 
prailginti gyvenimo metai.

Agnė Zuokienė
projekto „Nedelsk“ 
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Aldona Jarmalavičienė, 
Liga nustatyta prieš 7 m. esant 67 m.

2003 metų vasarą be jokios aiškios priežasties pablogėjo savij auta – kažkoks silpnumas 
prikibo. Iki tol sveikata nesiskundžiau, ligoninėse negulėjau. Vieną dieną besimau-

dydama ranka perbraukiau krūties paviršių, o ten – mazgelis. Neišsigandau ir apie vėžį tąkart nepagalvojau. 
Buvau girdėjusi, kad krūtyse visokių sukietėjimų susidaro – nebūtinai piktybinių. Bet šeimos daktarei pasi-
rodžiau, o ji patarė važiuoti pas specialistus. Tomis dienomis į Kupiškį lyg tyčia atkeliavo „Nedelsk“ Rožinio 
kaspino autobusiukas. Jei ne tas mazgelis, aš ir žinodama, kad „Nedelsk“ autobusiukas bus Kupiškyje, nebū-
čiau važiavus tikrintis, nes nebuvau pratusi to daryti. Pasitikrinau ir buvau viena iš trij ų, kurioms gydytojai 
įtarė piktybinį naviką. Vėliau sužinojau, kad man pasisekė labiausiai iš visų, nes patekau pas specialistus, kai 
liga dar tik „kėlė galvą“. Mūsų bažnytkaimyje aš antroji susidūrusi su krūties vėžiu. Kaimynė mirė, nes į gy-
dytojus kreipėsi per vėlai – vėžys jau buvo smarkiai į kūną šaknis įleidęs. Po jos mirties mes, kaimo moterys, 
nepradėjom tikrintis krūtų, kaip daktarai liepia. Kol tavęs pačios liga nepaliečia, dažniausiai tik numoji ranka 
ir toliau gyveni kaip gyvenęs. Kad ir aš negalvojau, kad kaip kaimynė galiu susirgti.

„Kodėl?“, „Už ką?“ – kas žino! Kai žmogus nugyveni tiek, kiek 
aš, tokių dalykų savęs nebeklausinėji. Vėžys – kaip sloga, imi ir 

pasigauni. Jei jau tau, žmogau, skirta, būk malonus ir ligą priimk! Bet 
kai atsidūriau ligoninėje ir pamačiau visai jaunutes moteris ir mergi-
nas, tada labai širdį suspaudė. Daug labiau nei dėl savęs. Atėjusi manęs 
lankyti dukra nepatikėjo, kad jos visos ligoninėje dėl tos pačios bėdos 
kaip ir aš. Tikra tiesa: krūties vėžys amžiaus neklausia, nors dažniau 
pasirenka vyresnes moteris. Ligoninėje išmokusi, kaip reikia apčiupinėti krūtis, tapau namų daktare: dabar 
ir dukrą patikrinu. Ir savo kamynėm, ir visom moterim sakau: žiūrėkit savęs! Tikrinkitės! Gerai išsičiupinėkit 
ne tik krūtis, bet ir pažastis, nes navikas ten gali susisukti lizdą. Maudantis labai lengva apsičiupinėti – pirštai 
lengvai slysta. Ir pas daktarus būtinai reikia nueiti, kad savo aparatais patikrintų. Nėra ko bij oti! Jei jau skir-
ta – nuo likimo nepabėgsi, bet jei laiku aptiksi bėdą – dar pagyvensi. Daktarai taip mums ir sakė: jei pačios 
savęs nežiūrėsit – kas už jus tai padarys? Aš taip pasakysiu: mes, lietuvės, labai jau šeimai atsidavusios, dėl to 
save pamirštam, ligas pražiūrim. Tačiau taip vaikai ir našlaičiais gali likti. Reikia, būtinai reikia, ir sau dėmesio 
skirti. 20 ar 30 litų mamografi jai – ne tokie jau pinigai, gyvenimo vertė didesnė.

Jei tik galėčiau, mielai vėžį iš savo gyvenimo išbraukčiau. Atėmė jis sveikatos, nors labai skųstis negaliu: 
tegu ir paskauda ranką, aukštyn negaliu pakelti, bet ir valgyti pataisau, ir grindis išplaunu, drabužius 

išskalbiu. Tai ko daugiau reikia? Gal tik vieno – kad vėžys nesiplėstų, į kitus organus nepersimestų.

Kai apsirgau, dukros ir vyras tapo man atlaidesni. Anksčiau dukros lankydavosi labiau kaip vieš-
nios, o dabar ruošos darbuose mane užvaduoja. O vyras, jei pamato sunkesnį kibirą nešančią, tuoj 

paima, neleidžia tampytis. 

Jau 6 metai po operacij os ir jaučiuosi neblogai. Vis po namus sukinėjamės su vyru. Mes abu pensininkai, gražiai 
sutariame ir viską darome drauge. Kas pusmetį važiuoju į Vilnių pas daktarus tikrintis. Pagalvoju, kad dabar 

tik gyvent ir gyvent. Tik kad sunkus metas mums dabar – vėžys neaplenkė ir mano dukros Danutės. Iš pradžių 
pastebėjau, kad ji labai išbalus, suvargus atvažiuoja. Labai ilgai gydytojai Šiauliuose nenustatė ligos. Vilniuje pa-
aiškėjo – kraujo vėžys. Po trečios „chemij os“ pernai atsirado donoras iš Vokietij os, ir jai persodino kaulų čiulpus. 
Dukrą labai palaiko mylinti šeima – vyras ir keturi vaikai. Tikimės, kad viskas bus gerai, o kaip gi kitaip!
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„Man pasisekė labiausiai 
iš visų, nes patekau pas 
specialistus, kai liga dar 
tik kėlė galvą.“
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Anelė Pyragienė, projekto „Nedelsk“ gerosios valios 
ambasadorė Birštone
Birštono vėžys irgi neaplenkia, todėl savo mieste įkūrėme onkologinių ligonių klubą „Viltis gy-

venti“. Ieškojome kolegų, partnerių visoje Lietuvoje. Taip mūsų klubas prisij ungė prie projekto 
„Nedelsk“. Anksčiau moterys buvo pasyvesnės, dabar jau pačios rodo iniciatyvą, klausinėja, kada 
atvyks gydytojai. Mūsų savanorės labai veiklios, organizuotos, visi renginiai būna tikrai nuostabūs, to-
dėl susirenka daugybė žmonių. Ką beorganizuotume – „Vilties maratoną“ ar „Rožinės lentynos“ vakarones bibliotekose – ar 
dalindamos tūkstančius išlankstytų popierinių gervelių – primename moterims, kad būtina rūpintis savo sveikata.

Violeta Karklytė, projekto „Nedelsk“ gerosios valios ambasadorė Panevėžio 
rajone
Tapusi savanore atradau visai kitą pasaulį, suradau daug naujų bičiulių, draugų, visiškai kitaip pradėjau 

žiūrėti į gyvenimo vertybes. O suteikta pagalba sugrįžta dešimteriopai. Mane labai džiugina, kad Panevė-
žio rajone, Miežiškiuose, atsirado daug jaunimo norinčio savanoriauti. Vadinasi, mano darbas nenuėjo veltui 
ir tai – smagu. Visas moteris noriu paraginti, kad nedelstų ir pasitikrintų, nes vėžys klastinga liga, nesiunčianti 
skausmo signalų. Taip pat noriu palinkėti nebij oti ligos. Vėžys yra įveikiamas pasitelkus drąsą, tikėjimą ir ramy-
bę. Nepasiduokite, ir liga pasitrauks, neįveikusi akistatos su Jūsų drąsa.

Irena Požėlienė, projekto „Nedelsk“ gerosios valios ambasadorė Švenčionyse
Prisimindama kartu su projektu „Nedelsk“ praleistus metus džiaugiuosi, kad palengva išsij udina Švenčionių kraš-

to moterys, drąsiau kalba apie savo ligas, pasakoja savo istorij as, kreipiasi patarimų, stengiasi padėti viena kitai. 
Džiaugiuosi, kad dirbdama žurnaliste „Švenčionių krašto“ laikraštyje galiu publikuoti visą moterims svarbią infor-
macij ą, nuolat supažindinti skaitytojus su „Nedelsk“ idėjomis ir veikla. Esu laiminga, kad prieš septynerius metus sė-
kmingai susiklosčiusios aplinkybės atvedė mane į šį kilnų projektą. Itin vertinu pažintį su kitomis veikliomis ir idėjų 
kupinomis gerosios valios ambasadorėmis bei su projekto koordinatorėmis, iš kurių labai daug išmokau: atsidavimo 
idėjai, noro padėti kitiems neskaičiuojant darbo valandų.

Laimutė Raugevičienė, projekto „Nedelsk“ gerosios valios ambasadorė 
Prienuose
Man buvo labai sunku, kai mano mama susirgo krūties vėžiu. 2003 metų gruodžio mėnesį ji mirė, o manęs 

ramybėje nepalikdavo liūdnos mintys. Po mėnesio sužinojau, kad projektas „Nedelsk“ Prienų rajone ieško 
savanorių. Aš šią žinią priėmiau kaip pareigą padėti kitoms moterims. Visi dirbome labai vieningai: bendruomenės, 
sveikatos specialistai, mokytojai, mokyklos, kultūros įstaigos, bibliotekos, laikraščių redakcij os, savivaldybės tary-
ba. Vienas žmogus negalėtų tiek daug nuveikti, kiek susitelkę bendram tikslui. 

Vilma Mažeikienė, projekto „Nedelsk“ gerosios valios ambasadorė Kupiškyje
Projekto „Nedelsk“ koordinavimas Kupiškio rajone man buvo savotiškas iššūkis. Tai buvo puiki galimybė prisidėti 

prie drąsios projekto idėjos ir kviesti, skatinti Kupiškio krašto moteris rūpintis savimi, savo sveikata dėl tų žmo-
nių, kuriems jos yra brangiausios ir reikalingiausios. Organizuodama projekto renginius susipažinau su daugybe 
puikių gydytojų, menininkų, verslininkų, politikų iš visos Lietuvos, kurie savo laisvalaikį skyrė savanoriškai krūties 
vėžio prevencij os veiklai. Moterų domėjimasis projektu, aktyvus „Rožinio kaspino“ autobusėlio lankymas, išsakytos 
padėkos leido suprasti, kad ši veikla labai reikalinga mūsų visuomenei. 
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Alma Jomantienė
Liga nustatyta prieš 7 m. esant 41 m.

Prieš septynerius metus Klaipėdoje per „Nedelsk“ akcij ą krūtyje aptiko riebalinį darinį. Ir 
gydytojos paaiškinimai, ir papildomai atlikta echoskopij a neišgąsdino – apie 40-tuosius gy-

venimo metus liaukinį audinį krūtyse keičia riebalinis. Bet po 4 mėnesių susapnavau krūtyje guziuką. 
Šiaip naktimis miegu ramiai, o tąkart pašokau, apsičiupinėjau – yra! Po biopsij os gydytojas sausai ištarė: 
„Ponia, jums vėžys“. Jam tai įprasta, bet man... Gerai, kad šalia buvęs vyras susigriebė paklausti – o ką 
daryti toliau? Jam ši žinia itin skaudi – nuo krūties vėžio mirė jo 30-metė sesuo, palikusi du mažamečius 
vaikučius. Grįžusi iš gydytojo, norėjau būti viena – užsidariau, išsiverkiau ir užmigau. Vyras tą patį va-
karą pasakė vaikams – ramino I kurso studentę dukrą ir du paauglius sūnus. Visus susikaupti tuomet 
raginęs vyras tik vėliau pasipasakojo, ką išgyveno pats. Nesuprantu, kodėl kitos norėdamos apsaugot 
slepia ligą nuo artimųjų. Tik mano tėvams situacij ą nušvietėm kuo švelniau. Apie ligą pasisakiau ir 
kolegoms darbe – nebuvo nei sunku, nei gėda. Su jais visad bendravome šiltai. Praėjus savaitei po ope-
racij os, būdama tik su viena krūtimi, užsivyniojusi šalį, užsukau į darbą pasveikinti kolegos.

Tiesą sakant, nesitikėjom laimingos pabaigos. Manydama, 
kad turiu vos 2 mėnesius, skubėjau tvarkyti dokumentus, 

namus, rodžiau vyrui, kur spintose patalynė, rankšluosčiai... 
Gąsdino operacij a. Nors iš knygų apie vėžį lyg ir įsivaizdavau, 
kaip viskas vyks, bet tegalvojau, kaip nupjaus visą krūtį, kaip 
užgis tokia žaizda. Nežinojau, kad tebus pjūvis, pro kurį viską 
išims. Vyras irgi ruošėsi: perkėlė miegamąjį į 1 aukštą, arčiau 
tualeto. Jis vis kartojo: „Viskas bus gerai, viskas bus gerai…“ 

Lankydamasi pas gydytojus, sutikau vėžiu sirgusią pažįstamą. Nebuvom draugės, bet ji pakvietė: „Užeik 
pas mane, pasikalbėsim.“ Pamenu, ėjau baisiai nusivylusi ir nenorom, o į namus grįžau pasišokinėdama – 

viskas bus gerai! Prieš 8 metus ir jai buvo sunku, bet išbrido, dabar ruošiasi atstatomajai operacij ai. Tas pokal-
bis man buvo pirmoji tikra pagalba. Supratau: net jei man liko nedaug, neapsunkinsiu namiškių dejonėmis. 
Dabar daug įžymybių viešai pasakoja savo vėžio istorij as – kaip susirgo, kaip pagij o, o tada, prieš 7 m., viltingų 
istorij ų nebuvo. Aplinkiniai tekalbėjo: tas mirė nuo vėžio, anas mirė... Apie galimybę pasveikti nežinojau, o 
dabar paskaitai – 95 proc. moterų išgyja – ir gauni galingą impulsą! Savitarpio pagalba labai svarbi. Gydytojai 
neturi laiko pasikalbėti kaip su draugu, nors apie gydymą, jei reikia, kalba ištisas valandas. O prieš operacij ą 
užsukęs psichologas vieną mano draugę tik sunervino. Jai labiau padėjo pokalbis su manimi. Savitarpio pa-
galbos grupelėje iš pradžių buvome 6–7 moterys. Kai jau 20 metų po ligos išgyvenusi moteris pasakoja savo 
ligos istorij ą – suteikia kitoms vilties, nuramina. 

Po operacij os, kai žaizda sugij o, teko prisitaikyti krūties protezą. Jį parenka ir nudailina pagal pagei-
davimus, kad būtų išties gražu. Peruko neprireikė, nes per chemoterapij ą gavau silpnesnę chemij ą.

 Būdama sveika vis skubėdavau, vis atsirasdavo nebaigtų darbų. Dabar apie tokį skubėjimą visiems 
sakau: „Užsidegė žalia šviesoforo šviesa, o tu link to šviesoforo – bėgte, kad tik spėtum. Galima 

pamanyt, kad žalia šviesa jau niekada nebeužsidegs.“ Kai susergi tokia liga, labai daug dalykų pradedi 
vertinti visai kitaip. Ir daug ramiau.

„Kai susergi tokia liga, 
daug dalykų pradedi 
vertinti visai kitaip. Ir 
daug ramiau.“

p
askatino pasitikrinti tûksta

nèiu
s 

m
ot

er
ø

pr

oje
ktas NEDELSK

padëjo nustatyti v

ëþ
á



5050

Valė Ramonienė, projekto „Nedelsk“ gerosios valios 
ambasadorė Biržuose
Projektas „Nedelsk“ jau septynerius metus gyvuoja Biržuose. Projekto idėja yra itin svar-

bi, nes mūsų gyvenimo kokybė neatsiejamai susij usi su sveikata. Įvairiais projekto rengi-
niais mums pavyko išjudinti Biržų rajono moteris – jos atidžiau rūpinasi savo sveikata, domisi 
projekto veikla, aktyviai dalyvauja renginiuose. Man ši veikla suteikė daugiau žinių apie krūties 
vėžį, kitokios patirties, suradau bendraminčių, su kuriais patyrėme džiugių akimirkų. Ši iniciatyva ir visi, kas prie jos 
prisidėjo, nusipelnė nuoširdžių padėkos žodžių ir kuo didžiausios sėkmės tęsiant tolesnius darbus. 

Genovaitė Sinskienė, projekto „Nedelsk“ gerosios valios ambasadorė 
Klaipėdoje
Projektas „Nedelsk“ ypatingas tuo, kad nuolat primena moterims, kokios svarbios ir reikalingos jos yra vi-

suomenei ir šeimai. Todėl privalo būti sveikos. Gyvenimo kokybė ir sveikata priklauso nuo pačių moterų 
požiūrio. Ko gero, laiko sau ne visos dar sugeba rasti, nors tai ypatingai svarbu. Projektas „Nedelsk“ neleidžia 
moterims būti abejingoms sau, primena joms, kad būtina paraginti ir kitas pasirūpinti savimi. 

Laima Dorofejevaitė, projekto „Nedelsk“ gerosios valios ambasadorė Širvintose
Bendraudama su įvairaus amžiaus, skirtingos sveikatos moterimis aš supratau, kad gyvenimas – akimirka. Reikia 

džiaugtis kiekviena diena, būti atlaidesniems, pakantesniems vieni kitiems. Įžvelgti mažose detalėse meilę ir mo-
kėti ja dalintis su kitais, pamatyti mus supantį grožį. Projektas davė pradžią gražiai tradicij ai – spalio mėnesį Širvin-
tose įžiebiama „Rožinė šviesa“ primena moterims neprarasti budrumo ir tikrintis sveikatą bei papildyti bibliotekos 
„Rožinę lentyną“. Kiekvieną pavasarį su nekantrumu laukiame atvykstant „Rožinio kaspino“ autobusėlio. Širvintų 
rajone autobusėlyje dirbantys gydytojai atliko patikrą daugiau kaip 1 200 moterų. 

Nij olė Rimkevičienė, projekto „Nedelsk“ gerosios valios ambasadorė Utenoje
Viena iš esminių vertybių žmogui yra sveikata. Tačiau neretai tai pamirštama ir mūsų vertybių hierarchinė-

je skalėje prioritetu tampa kiti dalykai. Moterys kiekvieną dieną atlikdamos dešimtis vaidmenų nebespėja 
atsigręžti į save, pamiršdamos išmintingą patarimą „mylėki save“. „Nedelsk“ suformavo pozityvesnį moterų 
požiūrį į save ir supančią aplinką. Iniciatyvos mintis, kad moterys turi mylėti save, rodo atgarsį moteryse, ne-
žiūrint jų statuso, išsilavinimo ar amžiaus. „Rožinio kaspino“ autobusėlyje pasitikrinti sveikatą ypač svarbu ir 
aktualu buvo kaimo moterims, kurios dėl kasdienių ūkio darbų, laiko ir fi nansinių problemų neretai pavėluo-
tai atlikdavo šią patikros procedūrą. 

Rita Gliaudelienė, projekto „Nedelsk“ gerosios valios ambasadorė Kaišiadoryse
Nenusakomas jausmas – eiti per miestelį ir sutikti tiek daug moterų, kurioms padėjai. Gerai pamenu moterį, 

kurią kone per prievartą teko atvesdinti pasitikrinti į „Rožinį kaspino“ autobusiuką. O po patikros – diagnozė, 
operacij a, gydymas. Dabar gyvena sau sveika ir mušasi į krūtinę: „Aš nuo vėžio nemirsiu!“, pasakodama apie savo 
patirtį kitoms moterims. Labai išgyvenu dėl moters, kurią kvietėm pasitikrinti, bet ji sakė esanti sveika ir neatėjo, 
o kai po kelerių metų ryžosi pasitikrinti krūties vėžys buvo jau išplitęs. Nelinksmai pajuokaujame, kad dabar jau 
krūties vėžys išlindo iš pogrindžio, o juk anksčiau taip trūko informacij os apie šią ligą. Kaišiadoryse didžiulio su-
sidomėjimo sulaukia kasmečiai vilties ir solidarumo maratonai, kurių metu tėvai su vaikais, seneliai ir močiutės su 
anūkais, moksleiviai, darželinukai – visi eina ar bėga ratus už mamas, močiutes, seses ar žmonas. Labiausiai įsiminė 
maratonas, į kurį sugužėjo ir su viltimi ratus suko dailiai išsipuošę abiturientai. O kartą, tradiciniame vilties marato-
ne bėgo ką tik susituokusi, iš Kaišiadorių bažnyčios išėjusi sutuoktinių pora.
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Eva
Liga nustatyta prieš 5 m. esant 42 m.

Visada buvau labai sveika, rūpinausi savimi: rytais pabėgiodavau, darydavau mankštą, jei 
turėdavau laiko, nueidavau ir į sporto klubą. O jau žiemą iš karštos pirties į eketę – tikras 

malonumas. Todėl nedidelis sukietėjimas virš kairiosios krūties nesukėlė jokių įtarimų – kas jau čia 
man tokiai sveikai gali atsitikti. Radau jį atsitiktinai pirtyje braukdama muiluota ranka per savo kūną. 
Gal būčiau apie tai ir pamiršusi, jei ne atsitiktinai per televizorių bėgančia eilute pamatytas skelbimas 
„Tokią tai dieną ir valandą į N miestelį atvyksta Rožinis autobusiukas. Kviečiamos pasitikrinti visos 
norinčios moterys.“ Įsidėmėjau dieną ir valandą. Juk miestelis – vos už 9 km nuo mano sodybos. 

Sulaukusi nurodytos dienos dar abejojau, važiuoti ar ne. 
Juk sekmadienis, ar nieko nesupainiojau, skelbimą ma-

čiau tik vieną kartą. Vis dėlto nusprendžiau važiuoti. Nusi-
raminau tik pamačiusi prie poliklinikos autobusėlį ir minią 
moterų. Daugelis jų skambino savo draugėms, kvietė ateiti. 
Minia sparčiai didėjo. Maloni moteris vedė mus grupelė-
mis į poliklinikos patalpas, rodė fi lmuką apie savityrą, apie 
ligos stadij as ir eigą. Klausiausi nelabai atidžiai. O kam? 
Man juk šito nereikės. Aš tikrai sveika. 

O į autobusiuką vis įlipdavo ir išlipdavo moterys. Vienos su šypsena veide, kitos susirūpinusios 
su adresų ir telefonų lapeliais rankose. Gerokai po pietų tarpduryje pasirodė gydytoja ir pra-

nešė, kad netrukus autobusiukas turės išvykti. Priims tik arčiausiai durų stovinčias 10 moterų. Bu-
vau septinta. Atrodė, kad jauno gydytojo žodžiai: „Beveik nėra abejonių“ – skirti ne man. Deja...

Kaip grįžau automobiliu namo – neprisimenu. Pasičiupusi kelis reikalingiausius daiktus, užsidariau 
antrame namo aukšte. Savaitei. Nenorėjau, kad kas girdėtų, kaip raudu per naktis... Pasisakiau tik 

vyrui. Po savaitės išvažiavau į onkologinį atlikti tyrimų. Paskambinau jauno gydytojo duotu telefonu. 
Į vestibiulį išėjo jis pats, smulkiai paaiškino, kur turiu eiti, ką daryti. O paskui nedrąsiai paklausė, ar 
aš kartais anksčiau nedirbau Kauno rajone. Ir paminėjo mokyklą, kurioje ir dirbau ne vienerius metus. 
„Jūs – mano mokytoja. Aš jus iš karto pažinau...“ Negalėjau patikėti tuo, ką išgirdau...

Diagnozė pasitvirtino. Mane skubiai operavo. Po to buvo chemoterapij a, švitinimas, vėl che-
moterapij a. Kurį laiką gydžiausi pas savo buvusį mokinį. Vėliau jis kažkur išvyko. Linkiu 

jam visokeriopos sėkmės. 

Dažnai pagalvoju, kaip žmogaus gyvenimą gali nulemti atsitiktinumai: atsitiktinai ra-
dau sukietėjimą, atsitiktinai pamačiau skelbimą, atsitiktinai atsidūriau „laimingųjų“ 

dešimtuke. Juk galėjau būti ir 11-ta. O jei autobusiukas būtų neatvykęs? Kas tada su ma-
nimi būtų? Ir ne tik su manimi, o su šimtais moterų, kurios pasitikrinti atėjo tik todėl, kad 
vos ne po langais sustojo rožinis autobusiukas su užrašu NEDELSK.       

„Po penkerių metų 
liga sugrįžo, tik žymiai 
baisiau. Vėl operacij a, 
vėl chemoterapij a. 
Intensyviai  kovojam. 
Man labai baisu...“
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Ričardas Doveika
Kunigas

Kiekvieno mūsų gyvenimas kupinas patirčių, tačiau ligos turbūt sukrečia giliausiai, 
nes paliečia mus iš vidaus. Tai yra viso mūsų žmogiškojo asmens iššūkis, kuriame 

susitinka mūsų vidinis pasaulis ir išorinis žmogiškasis kūnas. Liga yra paslaptinga – to moko ir tikėjimas. 
Daugelis turbūt joje įžvelgia Dievo bausmę, tačiau, mes, tikėjimo žmonės, joje matome sukrečiančią Dieviškąją 
Išmintį, kuri prakalbina žmogų, suteikdama išskirtinę pašaukimo prasmę. 

Šiandieniame pasaulyje galime apsaugoti žmogų nuo fi zinio skausmo – turime skausmo klinikas, 
vaistų, įvairių medicininių priemonių. Bet fi zinis skausmas ir vidinė žmogaus kančia yra skirtingi 

dalykai. Kančią žmogus turi išgyventi asmeniškai ir rasti savo atsakymą. 

Kitų buvimas šalia suteikia žmogui žinią, kad jis turi į ką remtis, kad yra, kas padės jam išgyventi 
nelengvu metu. Tokia paguoda reikalinga kiekvienam. Tikėjimas moko ir psichologij a primena, 

kad žmogaus nusiteikimas išgyventi skausmą, kančią yra tiesiausias kelias į pasveikimą. 

Tikėjimo žmonės gydytoją mato ne tik mediko asmenyje, bet ir Die-
vo asmenyje, kuris išmintingai ir su gilia prasme prisiliečia prie 

kiekvieno iš mūsų. Bendraudami su ligos paliestais žmonėmis, ste-
bimės, kaip išryškėja jų piešiamo gyvenimo paveikslo spalvos, kiek 
tie žmonės atranda prasmingumo, grožio garse, žodyje, maldoje, bu-
vime – visame tame, ką sveiki būdami mes dažnai išbarstome. Gali-
ma sakyti, kad ligos nepatogumas tampa malone gyventi autentišką 
savo gyvenimo istorij ą, visaverčio žmogaus gyvenimą. Gal daugeliui 
šie žodžiai sukels šypseną ar pasipiktinimą: „Ar visavertis yra žmogus po chemoterapij os, ar visavertė yra 
moteris, netekusi dalies savo kūno?“ Bet jei žinome, kad vertybė yra BŪTI, o ne TURĖTI, tuomet žmogiškos 
brandos buvimas visuomet yra malonė. Net jei kelias skausmingas ir kaina didelė. 

Tikiu, kad pagalba moteriai išsaugoti savo sveikatą – ne vien tik moteriškojo grožio puoselėjimas ar išsaugo-
jimas. Kaip kunigas įžvelgiu, kad tai – gražus priminimas ir liudij imas žmogaus, kaip kūrinio, savisaugos, 

savigarbos ir dėmesio savo kūnui, kuris yra Šventosios Dvasios buveinė.  

Ligos akivaizdoje noriu kiekvieną nuoširdžiai paraginti ir pakviesti atrasti šias dvi didžiausias verty-
bes – Dievą ir artimą žmogų. Jėzus Kristus, bendraudamas su žmonėmis ir gydydamas jų ligas bei 

negalias, prisiliesdamas net prie mirties šešėlio paliestųjų, yra pasakęs: „Ši liga – ne mirčiai, bet gyve-
nimui“. Tai reiškia, kad žmogui suteikiama galimybė ne pereiti visus gyvenimo vilionių pasiūlymus, 
išeikvoti save, bet pasaulio chaotiškume įžvelgti esančią tvarką, gėrį, grožį, tikrąją meilę ir meilę tiesoje. 
Liga šiuo atveju pasitarnauja – padeda atrasti tai, kas tikra šioje „kreivų veidrodžių karalystėje“.

„Nedelsk“ – tai niekados nepavargstančių, gerumu ir tikrąja viltimi spinduliuojančių žmonių kelionė iš 
širdies gelmių ir vidinio pasaulio patirties į širdį, kurioje gimsta, bręsta bei skleidžiasi Gyvybė, Gyve-

nimas ir pats Žmogus. Ši tarpusavio bendrystė sukuria nuostabiausią paveikslą priėmusiojo širdyje – dėkojan-
čio Žmogaus paveikslą, prieš kurį nušvinta ir viltimi pasipuošia šalia esančiųjų gyvenimai. Taip ir skleidžiasi 
tikroji laimė šiapus, kantriai palydinti link amžinųjų laimės namų...

Liga yra viso mūsų 
žmogiškojo asmens iššūkis, 
kuriame susitinka mūsų 
vidinis pasaulis ir išorinis 
žmogiškasis kūnas.
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dėkoja
Medikams:

Projekto koordinatoriams:

200 projekto savanorių-gerosios valios ambasadorių, remėjams, visiems 
palaikantiems bei dalyvaujantiems projekto veikloje.

Nairai Albertjan, Birutei Aleknavičienei, Kristinai Andrėkutei-Aleksiejienei, Jelenai Antuševai, Vidai Archipovienei, 
Daliai Artmonienei, Tomui Bagavičiui, Miglei Bareikytei, Daliai Bartuškaitei, Editai Bieliūnienei, Algirdui Boguševičiui, 
Algirdui Breskui, Giedrei Bulotienei, Vidai Čeropaitei, Irmantei Česnavičienei, Rasai Dagienei, Kęstučiui Daneliui, 
Vidmantui Danieliui, Audronei Dargužienei, Anatolij ui Dementjevui, Janinai Didžiapetrienei, Laimutei Dieninienei, Linai 
Digrienei, Astai Dūkštaitei, Jolantai Eičaitei, Audronei Eigminienei, Juditai Filipauskienei, Mindaugui Gaidamavičiui, 
Jolantai Gelažanskienei, Gintarui Gelžiniui, Aistei Giedraitienei, Ninai Godovanec, Laimai Griciūtei, Laimai Grinytei, 
Sauliui Grižui, Julei Gruzdinskienei, Ingridai Jacunskienei, Nij olei Januškienei, Vinsui Janušoniui, Lilij ai Jasevičienei, 
Jūratei Jazbutienei, Vladimirui Jelisejevui, Eglei Jonaitienei, Virginij ai Jovaišienei, Audronei Juočienei, Elonai Juozaitytei, 
Vidmantui Jurgaičiui, Danutei Kalinauskienei, Elenai Kaltanienei, Daivai Kanopienei, Stasei Karčiauskienei, Algirdui 
Kasiliauskui, Diletai Katauskienei, Žanai Kavaliauskienei, Laurai Kazakevičienei, Vidmantui Keršuliui, Sauliui Kiburtui, 
Rimantei Kinderytei, Jūratei Kiškienei, Janinai Kivarienei, Vidai Kivilšaitei, Vaidilutei Konciutei, Jonui Korsakui, 
Rasai Kožemiakinienei, Liutaurui Kraujaliui, Virginij ai Krikštanienei, Silvestrui Šarūnui Krikščionaičiui, Jurgitai 
Kružikienei, Jelenai Kubickajai, Dimai Kuniskiui, Astai Kuprevičiūtei, Reginai Labanauskienei, Nidai Lukoševičiūtei, 
Audronei Lukšytei, Aurimui Mačioniui, Evaldai Marcinkevičienei, Ryčiui Markeliui, Feliksui Rimantui Markuckui, 
Aurelij ai Masiulionienei, Irenai Matulaitienei, Tadui Mikalauskui, Editai Mišeikytei-Kaubrienei, Giedrei Morkutei, 
Irenai Narbutienei, Violetai Nevulis-Obuchovskai, Gretai Norkienei, Reginai Nutautienei, Daliai Opulskienei, Valerij ui 
Ostapenko, Daliai Pakštienei, Virginij ai Paliulytei, Sigitui Paškevičiui, Donatui Petrauskui, Liudmilai Petrauskienei, 
Birutei Poškienei, Juozui Pundziui, Darij ui Pundžiui, Donatui Ragaišiui, Rasai Rezgienei, Vilij ai Rodovičienei, Jolantai 
Rukanskienei, Juozui Ruoliai, Andriui Simavičiui, Petrui Simavičiui, Dalinai Skuodienei, Janai Skvernelienei, Edui 
Stakioniui, Mildai Strakšienei, Irenai Stripeikienei, Leonardai Daujutei-Šarakauskienei, Mindaugui Šatkauskui, Nij olei 
Šiaučiūnienei, Marij ai Šimkūnienei, Janutei Šmitienei, Ritai Vandai Šnirienei, Pranui Šniuoliui, Kęstučiui Štarui, Skirmai 
Švarcienei, Gražinai Talij ūnienei, Nij olei Tamošiūnienei, Jūratei Tamošiūnienei, Jolantai Tatlauskaitei, Filomenai Taunytei-
Paskonienei, Vytautui Tikniui, Mantui Trakymui, Vykintui Tubeliui, Skaistei Tulytei, Ajidai Tumienei, Jonui Tutkui, 
Aurelij ui Umantui, Linui Urbonavičiui, Rimai Uselienei, Gediminui Vaičiūnui, Liubovai Vaitoškienei, Donatui Vajauskui, 
Gintarei Valeikaitei, Raimondui Valickui, Povilui Valuckui, Vitai Vidrienei, Veronikai Vilčinskienei, Editai Višinskienei, 
Julij ai Vitko, Egidij ui Vosyliui, Henrikui Zažeckiui, Viktorui Zažeckiui, Dianai Zuikytei, Renatai Žadeikaitei, Aurelij ai 
Žlabienei, Jonui Žumbakiui, Ilonai Žurumskienei ir kt.

Magdai Baikštytei, Jurgai Blinstrubaitei, Tomui Bučinskui, Danguolei Butkienei, Linai Buzelytei, Faustinai Bružaitei, 
Laurai Dauskurtaitei, Jolantai Kardelytei, Linai Kašėtaitei, Laimai Kašėtaitei-Vladimirec, Neringai Kilikevičiūtei, 
Ramūnei Kiudulienei, Beatai Krapikaitei, Aliui Liobikui, Vladislavui Markovskiui, Jovitai Masiulienei, Ievai Mastenicai, 
Virginij ai Narbutienei, Andriui Osadčiui, Vladimirui Paškovui, Artūrui Povilaičiui, Aleksejui Rusnakui, Ilonai 
Stulpinienei, Rasai Sutkaitytei, Linai Šilgalienei, Ritai Trumpaitei-Vanagienei, Jevgenij ui Urbanui, Jolitai Vinskaitei, 
Egidij ui Visockiui, Ejonai Xhiku, Jolantai Žaromskytei, Deimantei Žegunei.
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