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erslininkė Rimgailė Petkevičienė iki nėš-
tumo neturėjo bėdų dėl kojų venų. Tačiau 
kintant svoriui kas kartą jausdavo vis di-

desnį sunkumą kojose. Ypač vakarais. Paskui at-
kreipė dėmesį, kad kojos sutindavo net vidurdienį. 
Vėliau tam tikrose vietose ėmė ryškėti ir darėsi vis 
pastebimesni įtartini iškilimai. Iš pradžių ji tiesiog 
ėmė naudoti įvairius kojų tinimą mažinančius kre-
mus, gelius, tačiau didelio teigiamo efekto nesu-
laukė. Tai buvo tik trumpalaikė pagalba, šiek tiek 
sumažinanti sunkumo pojūtį kojose. Vėliau su tuo 
nemaloniu jausmu moteris susitaikė ir nekreipė dė-
mesio. Kol vieną dieną kai kas įvyko. Kai kas įvyko 
ir ji sutiko apie tai papasakoti IEVOS skaitytojoms.
„Esu moteris kaip visos, – sako R.Petkevičienė. –  

Turiu šeimą, jaukius namus, įsisukusi į verslą. Juk 
šiais laikais turime suktis kaip voverės rate, jei no-
rime, kad viskas mūsų gyvenime būtų perfect. Net 
nepastebėjau, kaip mano dienos tapo vien bėgio-
jimu nuo vienos užduoties prie kitos… Bandydama 
laviruoti tarp motinystės atostogų ir savo verslo po 
gimdymo greitai grįžau į darbą, o mažylį palikau auk-
lei. Darbe pasipylė naujų projektų, buvau pasiilgusi 
veiklos. Tačiau kuo toliau, tuo mažiau likdavo laiko 
sau. Deja, ir savo šeimai. Tradicinė situacija… Mote-
rys, turinčios verslą, mane supras. Vieną dieną tarsi 
praregėjau. Kada paskutinį kartą atostogavau su 
šeima? Dar prieš gimdymą… Norėjau vyrui padaryti 
staigmeną, taigi tyliai ėmiausi plano organizuoti ke-
lionę. Kur nors toli, ten, kur šilta, kur daug saulės, kur 
visi drauge galėtume atsipalaiduoti. Taigi užsakiau 
bilietus ir ėmiau dairytis spintoje, ką įsimesti į kelioni-
nį lagaminą… Štai mano gražioji lengvutė gėlėto šil-
ko suknelė, kurios nebuvau ištraukusi į dienos šviesą 
jau daugiau nei…vajė…nejaugi trejus metus?! Net 
treji metai kaip viena diena prašuoliavo. Su džiaugs-
mu apsivilkau suknelę. Vos dirstelėjus į veidrodį 
džiaugsmas išgaravo. Išvydusi save su trumpute, 
kelius atidengiančia suknele supratau, kad vaizdas 
ne koks… Visada didžiavausi savo grakščiomis 
lieknomis kojomis. Tačiau dabar jos atrodė kitaip – 
sutinusios ties kulkšnimis, išvagotos kraujagyslių 

darinių. Supratau, kad turiu ką nors daryti… Bet 
ką?! Kelionė suplanuota po mėnesio. Laiko turėjau 
visai nedaug. Na ir, žinoma, kam nors reikėjo skubiai 
pasiguosti. Bet ne vyrui. Nenorėjau, kad jis mane 
pamatytų su šia suknele ir tokiomis kojomis... Todėl 
paskambinau draugei. Kas jau kas, o mes, mergai-
tės, visada galime pasilengvinti problemą kam nors 
ištrimituodamos. Kartais tai atsiperka su kaupu, nes 
netikėtai gali gauti puikų patarimą. Jau po pusva-
landžio su savo gėlėta suknele stovėjau prieš drau-
gę Mildą laukdama verdikto ir iš karto išpyškinau 
problemą: „Pažiūrėk. Žiauru, ar ne?“ „Nieko tokio. 
Džiaukis, kad tau dar ne taip kaip man buvo. Čia dar 
tik pati pradžia, lengva ištaisyti…“ – atsiduso drau-
gė. „Lengva? Kaip?!“ – nerimavau. „Na, nesėdint 
užsimetus koją ant kojos. Bet panašiai...“

Po kelių dienų apsilankiau GK klinikoje, kur, anot 
visažinės draugės Mildos, išsiplėtusios kojų venos 
šiuolaikiškai gydomos lazeriu. Kraujagyslių chirur-
gas nuramino, kad mano atveju šis gydymo būdas 
labai tiks, nes problema nėra įsisenėjusi ir toli pa-
žengusi. Todėl jau po mėnesio strakaliosiu basa 
po paplūdimį švytuodama dailiomis blauzdelėmis. 
Ryžausi operacijai nedvejodama. Ir nepasigailėjau. 
Pagrindinis operacijos lazeriu teigiamas dalykas 
tas, kad procedūra truko trumpai, apie 40 minučių, 
ir jau po kelių dienų buvau darbinga. Man užteko 
vienintelės procedūros, neliko randų, kraujosruvų 
ar patinimų, net nereikėjo likti ligoninėje. Atostogos 
buvo puikios. Gėlėtos kaip mano suknelė… Tryš-
kau laime, kad pagaliau susigrąžinau dailias kojeles.

Kodėl nutariau visa tai papasakoti IEVAI? Nes 
pati patyriau, kaip paprasta šią problemą išspręsti. 
Mums, moterims, kartais atrodo kur kas lengviau 
išsiplėtusių venų sudarkytas kojas slėpti po ilgu si-
jonu nei kalbėti apie šią bėdą. Juolab ryžtis opera-
cijai. Nes manome, kad vis tiek nelabai ką pakeisi-
me. Manome, kad mūsų kojos, anksčiau buvusios 
dailios ir grakščios, jau niekada nebus it nutekintos, 
hipnotizuojančios kiekvieną, kuris pamato keliais 
centimetrais daugiau nei leidžia sijonėlis. O jei vis 
dėlto ryšimės operacijai, teks susitaikyti su ilgu po-

operaciniu gijimo laikotarpiu ir visais būsimais ne-
patogumais… Dauguma negalime sau to leisti, nes 
paprasčiausiai neturime tam laiko. Todėl mieliau 
renkamės daugiau nerodyti savo kojų, dengiame 
jas ilgomis suknelėmis ar net vasarą esame privers-
tos mūvėti pėdkelnes, kurios nors šiek tiek paslėptų 
išsiplėtusių kapiliarų raizginius, venų varikozės po-
žymius. Tačiau nebūtina nurašyti savęs į ilgų sijonų 
gerbėjų gretas amžiams. Juk šiais laikais galima 
išspręsti tokias problemas. Tik reikia apsispręsti. 
Mergaitės, juk pavasaris – ne už kalnų...“

IEVOS skaitytojų prašymu apie kojų venų ligas ir 
operacijas lazeriu kalbiname kraujagyslių chirur-
gą, medicinos mokslų daktarą Rolandą Dagilaitį.
Išsiplėtusios kojų venos - tik estetinė problema? 

Išsiplėtusios kojų venos yra viena iš lėtinio kojų 
venų nepakankamumo formų. Tai lėtai progre-
suojanti liga ir ją reikia gydyti. Nesiimant jokių 
gydymo priemonių liga progresuoja, kojos vis 
dažniau tinsta, susidaro paviršinis kraujagyslių 
tinklelis, vėliau išryškėja venų mazgai. Ilgainiui 
atsiranda mėšlungiškas skausmas, kyla pavojin-
gų komplikacijų – venų uždegimai, egzema, gali 
formuotis krešuliai, trombembolijos. Galutinai su-
trikus odos mitybai, ji išplonėja ir atsiveria sunkiai 
gyjančių opų, gali pradėti kraujuoti iš išpampusių 
venų mazgų, o vienam kitam ligoniui ilgainiui gali 
atsirasti piktybinių pakitimų.
Kokios pagrindinės kojų venų ligų atsiradimo 

priežastys?

Dažniausia kojų venų išsiplėtimo priežastis – ge-
netiškai paveldėti silpni venų vožtuvėliai, kurie dėl 
vienokių ar kitokių aplinkybių subyra ir nustoja 
funkcionuoti. 
Kaip lazeriu operuojamos išsiplėtusių kojų venos?

Operuojama be narkozės, taikant vietinę nejaut-
rą. Operacijos metu punktuojama varikozinė di-
džioji arba mažoji poodinė vena. Per adatos dūrį 
į nevisavertę veną įkišamas lazerio šviesolaidis. 
Kontroliuojant ultragarsu aplink veną suleidžiama 
atšaldyto anestezuojančio skysčio, sudaroma 

„anestetiko pagalvė“, kuri, be skausmo malšinimo, 
dar saugo aplinkinius audinius nuo terminio po-
veikio. Lėtai traukiant šviesolaidį lazerio spinduliai 
suardo ir sulipdo veną per visą jos ilgį. Vėlesniu 
periodu suardyta vena rezorbuojasi.
Kiek laiko trunka tokia operacija ir gijimo pro-

cesas?

Venų operacija lazeriu vidutiniškai trunka 30–40 
minučių. Tai priklauso nuo išsiplėtusių venų kie-
kio. Kadangi operuojama koja traumuojama mini-
maliai, gijimo procesas labai trumpas. Pacientas 
iš karto po operacijos gali vaikščioti, dirbti leng-
vus darbus, o po kelių dienų grįžta į normalų gy-
venimą. Savo pacientams jau po 8 dienų leidžiu 
eiti sportuoti į sporto klubą.
Kuo pranašesnis yra gydymas lazeriu už tra-

dicinę kojų venų operaciją? 

Moterys, suvokiančios savo žavesio galią, žino, kad vienas iš jų ginklų arsenalo 
– dailios kojos. Ne veltui sulig kiekvienu nurėžtu sijonėlio centimetru, atveriančiu 
jų kojas, didėja ir vyriškosios giminės atstovų dėmesys. Bet nepamirškime 
vieno esminio dalyko – kojos turi būti dailios, grakščios ir sveikos.
EGLĖ ZUBKAUSKAITĖ

Dailių kojelių
Lazerinės operacijos – naujos kartos operacijos, 
jos ateityje pamažu išstums klasikinę venų chirur-
giją. Svarbiausia – geras klinikinis efektas. 100 proc. 
pacientų užtenka vienintelės procedūros. Ant-
ra – puikus kosmetinis efektas: nėra pjūvių, siūlių, 
randų. Trečia – operuojama taikant vietinę nejautrą, 
todėl pacientui nereikia likti ligoninėje ir jis tuoj po 
operacijos vyksta į namus. Nereikia ir specialiai pa-
ruošti paciento. Jis prieš operaciją gali valgyti, gerti, 
gyventi įprastu gyvenimo ritmu. Taip pat po opera-
cijos pacientas nejaučia skausmo, nereikia vartoti 
nuskausminamųjų vaistų.  Šiais laikais daugumai 
svarbu neprarasti darbingumo. Esant reikalui gali 
tą pačią dieną grįžti į darbą. Tačiau ne su visais 
lazeriais pasiekiami tokie puikūs rezultatai. Prieš 
3–4 metus buvo galima lyginti tik chirurginį ir laze-
rinį venų varikozės gydymą, o daugėjant lazerių ir 
šviesolaidžių rūšių galima matyti gana didelį skirtin-
gų lazerinių operacijų kokybės, paciento savijautos, 
ilgalaikių rezultatų skirtumą. Lazerinių operacijų 
sėkmė priklauso ne tik nuo specialisto, atliekančio 
šias operacijas, bet ir nuo įrangos, su kuria atlieka-
mos šios technologinės operacijos. Negalima skirs-
tyti gydymo į klasikinę operaciją ir lazerinį gydymą. 
Tobulėjant technologijoms, sukurtas naujas žiedinis 
šviesolaidis, kuris leidžia iki minimumo sumažinti 
paciento pooperacinį diskomfortą. Iš asmeninės 
patirties galiu teigti, kad pacientas, kuriam atlikta 
lazerinė venų operacija su žiediniu šviesolaidžiu, po 
operacijos jaučiasi keliolika kartų geriau nei paci-
entas, kuriam atlikta ta pati operacija su tuo pačiu 
lazeriu, bet naudojant paprastą šviesolaidį.
Visiems pacientams tinka gydymas lazeriu?

Vyrauja nuomonė, kad lazerinis venų gydymas 
tinka tik esant pradinėms ligos stadijoms, kai ma-
tyti tik kapiliarai ar venos yra labai plonos. Tai  ne-
tiesa. Lazerinis venų gydymas tinka apie 95 proc. 
pacientų, kurie kenčia nuo pavienių kapiliarų iki 
trofi nės opos. GK klinikoje naudojamu lazeriu su 
žiediniu šviesolaidžiu sėkmingai galima išgarinti 
didesnę nei 2 cm skersmens veną.
Ko reikėtų saugotis norint išvengti problemų 

dėl kojų venų?

Vienintelis patikimas būdas, apsaugantis kojų ve-
nas nuo plėtimosi, yra kompresinės kojinės. Anks-
čiau kompresinės kojinės buvo negražios, nepato-
gios, tarsi guminės. Šiais laikais kompresinių koji-
nių gamybos technologijos patobulintos. Šiuolaiki-
nes kompresines kojines sunku atskirti nuo įprastų 
kasdienių pėdkelnių, o padidinta kompresija ne tik 
saugo nuo venų plėtimosi, bet ir suformuoja bei 
pabrėžia kojų linijas, suteikia joms elegancijos.
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maliai, gijimo procesas labai trumpas. Pacientas 
iš karto po operacijos gali vaikščioti, dirbti leng-
vus darbus, o po kelių dienų grįžta į normalų gy-
venimą. Savo pacientams jau po 8 dienų leidžiu 
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