
Jus tė Ki bu ry tė

– Ar ko jų krau ja gys lės iš si ple
čia stai ga, jei ne jau čia me jo kių 
simp to mų?
– Ko jų ve nų li gų simp to mai ga li bū
ti tiek ma to mi, tiek jun ta mi. Ma to
mi – tai iš si plė tu sios ve nos ir ka pi
lia rai, odos pig men ta ci ja, gu ziu kai 
ant ko jos, o jun ta mi – ko jų ti ni
mas, nuo var gis, sun ku mas ir nak
ti nis mėš lun gis. Nė ra tai syk lės, ku
rie simp to mai pa si reiš kia pir mie ji. 
Kaip pa ro dė at lik to ty ri mo re zul ta
tai, žmo nės apie šias li gas, jų prie
žas tis ir gy dy mo ga li my bes ži no ne
pa kan ka mai.

– O ne ži no ji mas ar ba klai din
gas ži no ji mas for muo ja mi tus, 
ku rie vil ki na li gas?
– Iš tie sų, at li kus ty ri mą, paaiš kė
jo: tik ket vir ta da lis jo da ly vių ži
no, kad sė di mas dar bas ga li su kel
ti ko jų ve nų li gas. Tai – klai din ga 
nuo mo nė. Sė di mas dar bas yra toks 
pat svar bus ri zi kos fak to rius kaip 
ir sto vi mas, nes ko jos vi są lai ką 

yra nu leis tos, dėl to ve ni nė krau jo
ta ka su lė tė ja.

– Ką da ry ti, jei bū tent toks?
– Sė di mą dar bą dir ban tiems žmo
nėms re ko men duo ja ma da ry ti pa
si vaikš čio ji mo per trau kė les, o jei gu 
nė ra ga li my bės at si trauk ti nuo dar
bo vie tos, kart kar tė mis rei kė tų pa
lanks ty ti ko jos čiur ną. Taip suak ty
vi na ma ve ni nė krau jo ta ka.

– O ko kia pa grin di nė šių li gų 
prie žas tis?
– Pa vel di mu mas. Kiek vie nas tu rė
tu me pa si do mė ti, ar gi mi nė je yra 
sir gu sių ko jų ve nų li go mis. De ja, 
re mian tis ty ri mu, tai ži no tik šiek 
tiek dau giau nei pu sė žmo nių.

– Ar ti ki my bę su si rgti le mia ly
tis?
– Tik rai taip. Mo te rys šio mis li go
mis ser ga ke tu ris kar tus daž niau nei 
vy rai. Taip yra dėl dvie jų prie žas
čių. Pir mo ji, jau mi nė ta – ge ne ti nis 
pa vel di mu mas, ant ro ji – nėš tu mas. 
Ši bū se na ko jų ve noms su ke lia di
de lį stre są. To dėl kiek vie nai be si
lau kian čiai mo te riai re ko men duo
ja ma ne šio ti komp re si nes ko ji nes.

– Ar tie sa, kad krau ja gys lių 
chi rur gų pa cien tai – pa gy ve nę 
žmo nės, o jau ni gy dy tis ven
gia?
– Ty ri mas at sklei dė, kad dėl ko
jų ve nų li gų į gy dy to jus daž niau
siai krei pia si vy res ni nei 56erių. 
Ma no ma, kad šios li gos – vy res
nių žmo nių pro ble ma. O taip nė
ra. Jo mis ga li sirg ti ir paaug liai, 
ir bran daus am žiaus žmo nės. Man 
yra te kę ope ruo ti ir 14 me tų mer
gai tę, ku riai bu vo diag no zuo ta ti
pi nė va ri ko zė.

– Ko kių dar klai dų da ro me, 
pra dė jus ve noms plės tis?
– Yra ma nan čių jų, kad ne gy dant 
li gos ji praeis sa vai me. Taip tik rai 
nė ra. Li ga iš si vys to tuo met, kai pa
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sveikata

Ar ver ta var to ti vi ta mi nus ir mais to pa pil dus? Ar jie veiks
min gi? At sa ky mo į šiuos klau si mus bu vo ieš ko ma bend ro
vės RAIT ty ri mu. 47 pro c. ap klaus tų jų nuo mo ne, vi ta mi nai 
ir mais to pa pil dai grei čiau veiks min gi, 21 pro c. – grei čiau 
ne veiks min gi, 8 pro c. – la bai veiks min gi, 9 pro c. – vi siš kai 
ne veiks min gi. 15 pro c. šiuo klau si mu ne tu rėjo nuo mo nės. 
Anot mi ty bos spe cia lis tų, no rint, kad mais to pa pil dai, ne pa
da ry tų ža los, rei kia juos tei sin gai pa si rink ti, pirk ti tik vais ti
nė je, o ne tur gu je, ir tei sin gai var to ti. Pa pil dų su dė ty je esan
čių me džia gų kie kis tu ri bū ti kuo ar ti mes nis re ko men duo ja
mai pa ros nor mai.

Išleista pirmoji Lietuvoje knyga apie kalanetiką – mankštą, 
kurią amerikietė Callan Pickney išrado prieš 30 metų. Ją iš
kart pamėgo visas pasaulis – pradedant kino žvaigždėmis 
ir baigiant namų šeimininkėmis. Į Lietuvą kalanetika atke
liavo apie 2000uosius. Sakoma, kad ji stangrina kūną, ne
didindama jo masės, dailėja ypač probleminės vietos: šlau
nys, sėdmenys, liemuo. Formuojamas proporcingas, grakš
tus kūno siluetas. Mankšta malšina nugaros, pečių, galvos, 
netgi skrandžio skausmus, jei jie kankina. Kalanetika vadi
nama tinginių mankšta, nes pratimai atliekami lėtai, ramiai, 
mankštinantis nepervargstama, nealinama širdis ir sąnariai.
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Krau ja gys lių chi rur gas:  
ne ži no ji mas for muo ja mi tus
At ši lus orui ir plo nes niais ir trum pes niais 
dra bu žiais ap si ren gus ne vie ną mo te rį 
nu ste bi na tai, ko per žie mą ne ma tė me: iš
si plė tę ko jų ka pi lia rai ar net ve nos. Ko
dėl taip at si ti ko, klau sia me krau ja gys lių 
chi rur go me di ci nos moks lų dak ta ro Ro
lan do Da gi lai čio.

žei džia mas ve nos vož tu vė lis. Jei gu 
jis pra dė jo by rė ti, tai jo kie vais tai 
vož tu vė lio neat kurs. Vais tai tin ka
mi tik simp to mi niam gy dy mui. Li
ga, ne prik lau so mai, kiek ji pa žen
gu si, ga li bū ti gy do ma ar ba la ze riu, 
ar ba chi rur gi niu bū du.

– Kaip ma no te, ko dėl žmo nės 
ne si krei pia į me di kus?
– Ty ri mas at sklei dė, kad pa grin di
nė prie žas tis, ko dėl žmo nės, ku rie 
ma no tu rin tys bė dų dėl ko jų, ne si

krei pia – jiems tai neat ro do pa kan
ka mai rim ta. Iš pa tir ties dar ga liu 
pri dur ti, kad vie na iš prie žas čių yra 
bai mė. Da lis žmo nių tie siog bi jo, 
kad vi zi tas pas gy dy to ją pa si baigs 
ope ra ci ja. Vis dar ga ji nuo mo nė, 
kad šių li gų gy dy mas skaus min
gas, su dė tin gas, o gi ji mo pro ce sas 
il gas ir su tei kia daug ne pa to gu mų. 
Bet juk taip nė ra. Rei kia per ženg ti 
bai mės ri bą ir, pa si reiš kus pir mie
siems šių li gų simp to mams, ap si
lan ky ti pas sa vo gy dy to ją.

Pa va sa ris:  � ap nuo gin tos ko jos ap nuo gi na jų li gas, ku rių per žie mą net neį ta rė me. 

 „Shut ters tock“ nuo tr.

Man yra te kę ope
ruo ti ir 14 me tų mer
gai tę, ku riai bu vo 
diag no zuo ta ti pi nė 
va ri ko zė.

Ro lan das Da gi laitis:

Vis dar ga
ji nuo mo
nė, kad 
šių li gų 
gy dy mas 
skaus
min gas, 
su dė tin
gas, o gi ji
mo pro ce
sas il gas 
ir su tei
kia daug 
ne pa to
gu mų. Bet 
juk taip 
nė ra.
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